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Burns Supper in
Panningen
Om de inwoners van Peel en Maas meer kennis te laten maken met de Schotse cultuur en tradities, wordt er ieder jaar een Burns Supper gehouden bij partycentrum
De Houbereij in Panningen. Door middel van een feestavond op zaterdag 21 januari maakten de bezoekers kennis met de Schotse schrijver en dichter Robert Burns.
De avond wordt altijd rond de sterfdag van Burns, 25 januari, gevierd. Natuurlijk kon bij het feest het traditionele Schotse gerecht Haggis, gemaakt van schapenhart, -lever en
–long vermalen met dierlijk vet, niet ontbreken. Als toetje was er cranachan, op basis van kwark, room en frambozen. Verder was er een whiskytasting en werd de avond
afgesloten met een optreden van alle aanwezige doedelzakspelers en drummers. Zij lieten het bekendste lied van Robert Burns, de Auld Lang Syne, horen.

Terrein van halve ton nog niet verkocht

Grote verliezen in SIF-kwestie
De kwestie rondom het SIF in Panningen, waarvan de sociale onderneming Rendiz het fabriekspand kocht en
de omliggende grond pacht, heeft gemeente Peel en Maas in elk geval 941.000 euro gekost. Dat blijkt uit stukken
in handen van HALLO Peel en Maas.
Het terrein van de voormalige
buizenfabriek SIF is onderdeel van
de complete grondexploitatie SIF/
Nedimex, zo wordt beschreven in
de stukken. Dat complete terrein
van enkele hectare ligt rondom het
voormalige SIF-gebouw, vandaar dat
wordt gesproken over het SIF-terrein.
Die grond omvat het voormalige
SIF-gebouw en de omliggende grond
(2,7 hectare), een stuk grond van
1,1 hectare en ten slotte nog een stuk
grond van 0,5 hectare dat momenteel

nog in bezit is van de gemeente.
Het College van B&W en
de gemeenteraad van de gemeente
Helden besloten in 2007 een stuk
grond rondom het SIF-terrein aan te
kopen van de toenmalige tegelgroot
handel Nedimex voor 949.000 euro.
Twee jaar later kocht gemeente Peel en
Maas nog een stuk grond voor 186.000
euro. Voor het SIF-gebouw en de
bijbehorende grond werd 3,1 miljoen
euro betaald. In totaal werd ruim vier
miljoen euro betaald voor het complete

terrein van ruim vier hectare.
Volgens een overzichtstekening zijn
er van die drie delen grond momenteel
twee verkocht door de gemeente. Eén
deel is eigendom van Containerbedrijf
Van Happen, waarmee Peel en Maas in
2016 ook grond ruilde. Het bedrijf ver
trok van haar locatie aan de Beekstraat,
niet ver van de Maasbreeseweg, en
kocht vervolgens 1,1 hectare grond van
de gemeente op het SIF-terrein.
Veruit het grootste stuk grond is
dat waar het SIF-gebouw op staat.

De grond werd afgelopen jaar in
erfpacht uitgegeven aan onderne
mer Peter Broekmans van de sociale
onderneming Rendiz. Ook De Fabriek in
Maasbree en De Ringoven in Panningen
zijn onder zijn toeziend oog gereno
veerd. Het oude fabrieksgebouw kocht
hij, door middel van een lening, voor
800.000 euro. Broekmans ontving er
op 2 januari de sleutels van. Hij wil
van het gebouw het hoofdkantoor van
Rendiz maken. Het derde en laatste
stuk bezit de gemeente nog; een stuk
grond van een halve hectare groot dat
490.000 euro op moet brengen.
Uit de openbare stukken blijkt
dat er, voor de gehele SIF/Nedimex

exploitatie, in totaal 5,7 miljoen is
betaald. De kosten bestaan onder
andere uit de koopsom van de grond
zelf van 4,2 miljoen, onderzoeksen saneringskosten (50.000 euro),
juridische bijstand en advieskosten
(16.900 euro) en rente (966.000
euro). Aan de inkomstenkant is er
‘slechts’ 2 miljoen binnengekomen
door de verkoop van een stuk indu
strieterrein, een verliesname die is
afgeboekt, en huurinkomsten. Met
aftrek van de uitgifte in erfpacht aan
Rendiz, blijft er een tekort van ruim
941.000 euro over. Of het College van
B&W of de gemeenteraad hierop actie
gaat ondernemen, is niet bekend.

02

nieuws

26
01

Ledverlichting kerktoren nog steeds kapot

Verzekeraar betaalt licht kerktoren Meijel niet
De reparatie van de ledverlichting in de kerktoren van Meijel wordt niet
betaald door de verzekering. Dat maakte het kerkbestuur onlangs bekend.
De kerktoren werd in juni getroffen door bliksem, waarbij de verlichting
volledig vernield werd. De kosten voor het herstel worden geschat op
67.000 euro. Het kerkbestuur onderzoekt of er nog bezwaar gemaakt kan
worden tegen de afwijzing van de verzekeraar.
Naast het bedrag voor het herstel
van de schade, moet er ook geld
komen om aanvullende maatregelen te
nemen om de kans op bliksemschade
in de toekomst te verkleinen. In totaal
gaat het dan om minimaal 77.000 euro
die nodig is voor het herstel van de
ledverlichting. Die werd in december
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vorig jaar op initiatief van Dorpsoverleg
Meijel en het kerkbestuur rondom de
kerk geplaatst. Naast de algemene,
witte verlichting kon de kerk bij
speciale gelegenheden worden
opgefleurd met paars, groen, oranje,
blauw of geel licht.

’Dorpsoverleg te
enthousiast’
Jos van Hal, bestuurslid van
 arochiecluster Vincentius, laat weten
p
dat het bestuur van de cluster niet op
de hoogte was van de ledverlichting in
de kerktoren. “Het dorpsoverleg is mis
schien iets te enthousiast geweest en
heeft de verlichting aangelegd zonder
dat wij dat wisten”, vertelt hij. “Daarom
hadden we het niet aangemeld bij de
verzekeraar en stond het dus niet op
de polis en wil de verzekeraar het geld
niet uitkeren.”

Geen bestuurslid
uit Meijel
Er zat in de periode dat de
verlichting werd aangemeld ook
geen Meijelnaar in het bestuur van
het cluster van parochies. Dat was
misschien wel handiger geweest,
beaamt Jos. “Nu hebben we wel een

De kerktoren toen de verlichting nog werkte (Foto: Maartje van Berkel, archief)
bestuurslid uit Meijel”, laat hij weten.
“Ik woon in Panningen en ik zie het als
ik langsloop en er wordt aan de toren
gewerkt. We hadden in Meijel niemand
die zo dicht bij het vuur zat en dat
bracht risico’s met zich mee. Daarom
hebben we nu wel een bestuurslid uit
het dorp.” Het clusterbestuur gaat in

ieder geval proberen het geld alsnog
verzekerd te krijgen. “Ik weet niet
wat we daarna gaan doen als dat niet
lukt”, vertelt Jos. “We gaan eerst intern
de polisvoorwaarden doornemen en
proberen om met argumenten de
verzekeraar om te praten. Ik hoop voor
Meijel en de toren heel erg dat alles

op zijn pootjes terechtkomt. Het was
voor de inwoners van Meijel natuurlijk
al een domper dat de toren geen licht
gaf in de donkere dagen rond kerst,
maar wij kunnen geen ijzer met de
hand breken. Het duurt langer dan de
mensen willen, maar we zijn er volop
mee bezig.”

Meest geflitst op Napoleonsbaan Baarlo

Bijna vierduizend keer geflitst
in Peel en Maas
Flitspalen in gemeente Peel en Maas hebben in 2016 bijna vierduizend verkeersovertredingen geregistreerd.
Het merendeel van de bekeurden, bijna 3.400, werd geregistreerd voor te hard rijden door de flitspaal op de
Napoleonsbaan in Baarlo.
In totaal werden in 2016 in Limburg
450.000 automobilisten geflitst omdat
ze te hard reden. Zo’n 18.000 bestuur
ders werden bekeurd wegens door
rood rijden. Limburg staat daarbij op
de vierde plek in de landelijke lijst. Dat
blijkt uit cijfers van het Ministerie van

Veiligheid en Justitie.
In gemeente Peel en Maas werd
het te hard rijden geregistreerd
door flitspalen. De drie palen in
de gemeente registreerden zo’n
3.600 overtredingen op dit gebied.
Door rood rijden deden automobilis

ten in Peel en Maas ook: daar werd
364 keer voor geflitst.
De grootste oorzaak voor de
bekeuringen in Peel en Maas is de
flitspaal op de Napoleonsbaan in
Baarlo, richting Kessel. Deze flitste
3.385 automobilisten die harder reden

dan de 80 kilomter per uur die zijn
toegestaan. De twee flitspalen aan de
Napoleonseweg in Kessel-Eik horen
bij de tien palen in Limburg die de
minste overtredingen registreerden.
De paal aan de zuidwestkant legde
111 snelheidsovertredingen vast
en 186 keer door rood rijden.
De noordoost-flitspaal moest 119 keer
voor snelheid flitsen en 178 keer voor
door rood rijden.

Vierde kraak

Weer sigarettenroof bij supermarkt Panningen
Bij supermarkt Albert Heijn in Panningen is in de nacht van zondag 22 op maandag 23 januari ingebroken.
De dieven hadden het gemunt op tabakswaren.
Rond 04.45 uur werd een grote
kei door de ingangsdeur van de
supermarkt aan het Raadhuisplein
in Panningen gegooid, waarna
de dieven het pand in konden.
Volgens politie Peel en Maas is er
een grote hoeveelheid rookwaren
weggenomen.
Het is in Panningen de vierde

keer in drie maanden tijd dat een
dergelijke inbraak bij een supermarkt
heeft plaatsgevonden. Eind november
reden inbrekers met een auto tegen
de ingangsdeuren van supermarkt
Jan Linders aan de Kepringelehof in
Panningen. Daar werden toen ook al
sigaretten weggenomen. Diezelfde
week hadden dieven het op de

supermarkt van Albert Heijn aan het
Raadhuisplein gemunt, waar ook
rookwaren werden gestolen.
In december was Jan Linders voor
de tweede keer het doelwit van een
kraak. Rovers verschaften zich toen
toegang tot het gebouw door zware
keien door de ingang te gooien en
vervolgens sigaretten te stelen.

De politie weet niet of het om
dezelfde daders gaat, maar laat
weten die mogelijkheid niet uit
te sluiten. Mensen die informatie
hebben over deze of de vorige
inbraken, wordt gevraagd contact
op te nemen met politie Peel en
Maas. Dat kan door te bellen naar het
algemene nummer van de politie via
0900 88 44 of anoniem informatie
door te bellen via Meld Misdaad
Anoniem op 0800 70 00.

nieuws 03

26
01

Nationale Tuinvogeltelling

‘Mensen bewust maken welke vogels
er in hun tuin zitten’
Namens Vogelbescherming Nederland organiseert natuureducatiecentrum IVN Helden dit jaar wederom de
Nationale Tuinvogeltelling op zaterdag 28 en zondag 29 januari. Jong en oud kan meedoen door slechts een half
uurtje naar buiten te kijken en te turven welke vogels er in de tuin zitten. “Na zo’n telling zijn mensen vaak veel
bewuster bezig met wat er om hen heen gebeurt”, aldus Jan Stevens, bestuurslid van IVN Helden en coördinator van
de Vogelwerkgroep.

Vogelaars tijdens een vogelobservatie met IVN Helden
De Nationale Tuinvogeltelling
wordt ieder jaar rond het einde
van januari georganiseerd. “In deze
periode zijn vogels eerder te vinden
op voederplaatsen, waardoor ze

ook veel beter te tellen zijn”, legt
Jan uit. “In de winter blijven vogels
namelijk niet lang in struiken en
bomen zitten, simpelweg omdat ze
voedsel moeten vinden. Ze laten

zich nu dus veel meer zien. Voor het
komende weekend zou het overigens
wel jammer zijn als er geen sneeuw
ligt, aangezien vogels dan eerder
naar struiken en bossen gaan om

bakje lauw water bij het voedsel te
zetten. Hier kun je bijvoorbeeld draden
overheen maken om te voorkomen dat
ze er in gaan baden. Als ze dat doen,
kunnen ze namelijk bevriezen.”

eten te vinden in plaats van naar een
voederplaats.”

Hoogste aantal is
bepalend
Sneeuw of geen sneeuw, dit week
end kan iedereen met een tuin of een
balkon meedoen met de telling. “Het
is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk”,
vertelt Wim Maassen. Hij is natuurgids,
coördinator van de Natuurwerkgroep
en lid van de Vogelwerkgroep. “Je pakt
pen en papier bij de hand en schrijft
als eerste de starttijd op. Als je dan bij
voorbeeld twee koolmezen ziet, schrijf
je op dat je twee koolmezen hebt
gezien. Hierbij is het wel goed om te
weten dat het hoogste aantal bepalend
is. Dus als je even later vier koolmezen
tegelijkertijd ziet, dan is het aantal
koolmezen die je hebt geteld niet zes
maar vier. Zo ga je een half uurtje
bekijken en bijhouden wat er in je tuin
of op het balkon rondvliegt.”
De beste tijd om dit weekend
vogels te tellen is volgens Jan in de
ochtend: “Net nadat de zon opgekomen
is, gaan vogels op zoek naar eten. Als
je dan wat voedsel op een voederplaats
legt, hoef je niet lang te wachten totdat
er vogels op afkomen. Als je ’s morgens
geen tijd hebt, dan is het tweede beste
tijdstip net voordat het donker wordt.
Voordat vogels gaan slapen, hebben
ze weer eten nodig om de nacht door
te komen. Een andere tip is om een

Drastische
vermindering merels
Als alle tellingen binnen zijn,
maakt de Vogelbescherming de
telgegevens uit het hele land bekend.
In een overzicht is dan te zien welke
vogels waar zijn geteld. “Dit jaar
verwachten we onder meer een
drastische vermindering van merels ten
opzichte van vorig jaar”, aldus Wim.
“Dat komt omdat er een virus heeft
geheerst binnen deze vogelsoort. Als
deze verwachting juist is, dan kan er
onderzoek gedaan worden en een
project opgezet worden om het aantal
merels in de toekomst weer te laten
stijgen. Het in kaart brengen van het
vogelbestand is één van de redenen
waarom de Vogelbescherming de
Nationale Tuinvogeltelling organiseert.
Bovendien worden mensen met dit
initiatief bewust gemaakt van welke
vogels er rondvliegen.”
Voor geïnteresseerden wordt
er op donderdag 26 januari vanaf
20.00 uur een korte cursus tuinvogels
tellen gehouden bij het IVN-gebouw
in Helden. Hier wordt onder andere
uitleg gegeven over het herkennen van
vogels.

Inbrekers tijdens vlucht aangehouden

Twee aanhoudingen
bij inbraak Kessel
De politie van Peel en Maas heeft dinsdag 24 januari twee personen
opgepakt die worden verdacht van een inbraak in Kessel. Ze werden
tijdens hun vlucht aangehouden.
Op de Napoleonsbaan Noord in
Die avond kreeg de politie een
Baarlo werd een auto met inzittenden
melding van een mogelijke inbraak
gecontroleerd die overeenkwamen
aan de Baarskampstraat in Kessel.
met het signalement. Volgens de poli
Het zou gaan om een inbraak of een
tie lagen er in de auto enkele tele
poging tot inbraak. De inbrekers zelf
foons die mogelijk gestolen zouden
waren er al vandoor. De opgeroepen
patrouilleauto’s van de politie gingen zijn. De verdachten zijn aangehouden
en overgebracht naar het politiebu
op zoek naar de vluchtauto en de
reau voor verder onderzoek.
inzittenden, waarvan
een signale
Alléén geldig
op 12, 13 en 14 januari
ment was gegeven.

WEEKENDPAKKER do vr za
WEEKENDPAKKER do vr za
Alléén geldig op 2, 3 en 4 februari

WEEKENDPAKKER do vr za
WEEKENDPAKKER
Alléén geldig op 2, 3 en 4 februari
do vr za
Alléén geldig op 2, 3 en 4 februari

Wethouder bij ontmoetings
ochtend werkzoekenden
Mensen die op zoek zijn naar een baan, kunnen elke vierde woensdag van de maand terecht bij de
Bibliotheek Panningen in het Huis van de Gemeente in Panningen. Op dinsdag 24 januari vond er weer
een Ontmoetingsochtend voor Werkzoekenden plaats. Dit keer bracht wethouder Raf Janssen, onder
andere van de portefeuille werk en inkomen, een bezoek aan de groep. Hij stak de bezoekers, die het
vaak moeilijk vinden een passende baan te vinden, een hart onder de riem en zegde zijn steun toe.
“Het was weer een geslaagde bijeenkomst”, aldus de organisatie van de bieb. (Foto: Jac Willekens)
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Nabijgelegen tomatenkweker en aarbeienteler willen geen uitbreiding

Hoog oplopende kwestie Meijelse varkensstal
Een kwestie die inmiddels alweer meer dan een jaar duurt: twee
glastuinbouwers van het Platveld in Meijel willen niet dat het naastgelegen
varkensbedrijf van Maatschap Verhoijsen-Verstappen gaat uitbreiden met
drieduizend varkens. Tomatenteler Peter van Bree en aardbeienteler Patrick
Bouten denken dat zij meer last gaan ondervinden van de nieuwe stal
mocht het plan doorgaan. De gemeenteraad beslist op dinsdag 31 januari of
die stal, er daadwerkelijk mag komen.
“Als die nieuwe stal er komt met
de voorwaarden die er nu liggen,
gaan onze bedrijven op den duur
verdwijnen”, aldus Peter van Bree van
tomatenkwekerij van Bree-Rijks en
Patrick Bouten van Bouten Aardbeien.
Buurman John Verhoijsen heeft al
groen licht van het College van B&W
van Peel en Maas om de nieuwe stal
voor drieduizend varkens neer te
zetten. “We houden ons hart vast over
wat de raadsleden gaan beslissen op
31 januari. Als de stank en de uitstoot
van fijnstoffen zo blijven, verwachten
wij grote problemen bij de verkoop van
onze producten”, aldus de telers.

‘Situatie wordt alleen
maar beter’
Verhoijsen snapt de felle reacties
van de twee niet. “Wij hebben onze
plannen altijd gecommuniceerd naar
de omwonenden en de omliggende

bedrijven en we hebben nooit
problemen ondervonden”, vertelt hij.
“Er lagen ook maar twee bezwaren,
van Van Bree en van Bouten. Voor de
rest heeft niemand geprotesteerd.
De situatie wordt beter dan het nu
is. De nieuwe stal heeft de beste
luchtwasser en de oude stal wordt
aangepast. Het bedrijf voldoet op dit
moment al volledig aan het groenlabel
en het wordt alleen maar beter met
de aanpassingen.”
Het is niet dat er helemaal geen
nieuwe varkensstal mag komen, maar
dan wel volgens moderne regels, laten
de glastuinbouwers weten. Bouten:
“In het mediation-traject hebben wij
een aantal voorstellen gedaan, zoals
dat er op alle stallen de nieuwste
luchtwassers komen, zodat de geur
en de uitstoot van fijnstoffen en
ammoniak lager worden. Dat werd
niet geaccepteerd.” Ook wilden de
twee akkoord gaan als er vooraf een

nulmeting werd gedaan en dan na
de bouw weer een meting. “Als de
uitstoot dan te hoog zou zijn, moeten
er maatregelen volgen”, aldus Bouten
en van Bree. “Dat zou geen probleem
moeten zijn, want meneer Verhoijsen
beweert dat de overlast afneemt bij de
nieuwe stal.”

Tegenovergestelde
is waar

Unox rookworst

Chocomel

Gelderse of magere
rookworsten,
2 verpakkingen
à 375 gram

Alle soorten
3 pakken
à 1 liter

Magere runderlappen

Milner kaas

Alle soorten
per 500 gram

Alle plakken,
stukken of smeerkaas
2 verpakkingen
à 150-450 gram

eHALVE
PRIJS*

*2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten,
alle combinaties mogelijk.

Jumbo Boerenkool
of Andijvie
2 zakken
à 300-400 gram

Kies en mix
3 bakjes kipdij-braadsticks of rundergehakt
à 600 gram, kipkrokantschnitzels,
gehaktschnitzels of visburgers à 4 stuks,
gehaktstaven of grilburgers à 5 stuks
of runderchipolata’s à 8 stuks

eHALVE
Geldig t/m dinsdag

Geldig van wo 25 januari t/m di 21 maart 2017
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

Gezondheid
van 150 werknemers
Van Bree en Bouten zijn van
plan door te gaan met procederen,
mocht de gemeenteraad de stal
goedkeuren. “Wij hebben allebei
bedrijven die rechtstreeks leveren
aan retailklanten, zoals bijvoorbeeld
supermarkten”, aldus Van Bree.
“Als die klanten ons bezoeken en
de stank ruiken, willen ze onze
producten niet meer. We maken ons
ook zorgen om de gezondheid van de
150 mensen die in de kas werken.

Ik woon naast het bedrijf en het
ruikt nu al enorm. Als er drieduizend
varkens bij komen, wordt dat nog
erger. Het moet niet zo zijn dat de
politiek de vergunning verleent en
daarna de regels aanpast. Dan is het
voor ons te laat.”
Verhoijsen vindt het raar dat
Van Bree en Bouten zeggen dat hun
producten en werknemers eronder
lijden. “Ze hebben daar eerder
nooit over geklaagd en de uitstoot
van fijnstoffen en stank wordt
juist minder. In het begin waren
ze nergens op tegen en nu wordt
werkelijk alles erbij gehaald om de
plannen te dwarsbomen.” Bij de
opiniërende raadsvergadering op
dinsdag 17 januari bleek dat veel
partijen in de gemeenteraad niet
positief staan tegenover de plannen
en Verhoijsen vertelt dat het op
man spelen door Van Bree hem pijn
heeft gedaan. De varkenshouder zou
het echter opmerkelijk vinden als
het plan niet goedgekeurd wordt.
“Het is beleid wat de raad zelf heeft
vastgesteld. Als burger kun je de
gemeente niet serieus nemen als ze
aan hun eigen beleid voorbij gaan.”

Voormalige frikandellenfabriek Beckers

Vragen over vertraging bouwplan Meijel
De fractie CDA Peel en Maas vraagt zich af waarom er twee jaar na de sloop van de voormalige frikandellenfabriek Beckers, nog steeds geen woningen op het terrein in Meijel staan. De partij wil van wethouder Arno
Janssen (Lokaal Peel en Maas) weten wat de reden is van het oponthoud.

PRIJS*

*2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten,
alle combinaties mogelijk.

Verhoijsen besloot na de mediation
om voor de stallucht een uitlaat van
elf meter hoog te maken, zodat de
stoffen hoger in de lucht terecht
komen. “Een wassen neus”, zegt
Van Bree. “Een hogere uitlaat zorgt
er niet voor dat er minder gassen
uitgestoten worden, maar dat ze verder
worden verspreid. Bij windstil weer
zal de uitstoot in de directe omgeving
neerkomen. Dat de omgeving veel
meer last gaat krijgen bij een nieuwe
stal, is een keihard feit.” Juist het
tegenovergestelde is waar, zegt
Verhoijsen. “De modellen en rapporten
laten zien dat de overlast verkleind
wordt, niet vergroot.”
De plannen van Verhoijsen voldoen

aan de regels die de gemeente en de
provincie stellen. Van Bree: “Op papier
voldoen ze wel. Daar zit nu juist
het probleem. Alles is gebaseerd
op theoretische rekenmodellen,
gemiddelden en aannames, maar
de praktijk wijst telkens anders uit.
Verhoijsen: “Ze trekken de modellen
in twijfel, maar we mogen er toch
vanuit gaan dat de wetten en regels
waar we ons in Nederland aan moeten
houden, kloppen en voldoen aan de
gezondheidsregels. We doen zelfs meer
dan wettelijk verplicht is.”

ADVERTENTIE W E E K

04

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

In een brief aan het College van
B&W van Peel en Maas vraagt raads
lid John Timmermans van het CDA
waarom er nog steeds niet gestart is
met de bouw van de woningen. In
februari 2015 werd de oude fabriek
van Beckers gesloopt. De bedoe
ling was dat er diezelfde maand nog
begonnen werd met de nieuwbouw
van Kapelkeshof, zoals het bouwplan

heet. In december van datzelfde jaar
werd duidelijk dat de projectontwik
kelaar de plannen wilde opschorten,
omdat deze bang was voor een
overvloed aan leegstaande nieuw
bouwwoningen in het dorp. Nu, twee
jaar na de sloop, ligt het bouwproject
nog steeds stil. Raadslid Timmermans
wil onder meer weten van de wethou
der of de reden van de vertraging wel

is gecommuniceerd met de betrok
kenen en het dorp. Ook vraagt hij zich
af of de stankcirkels van agrarische
bedrijven in de buurt de oorzaak van
de stagnatie zijn. Daarnaast wil hij
weten of de vertraging te maken
heeft met de eventuele herijking van
de woningbouwplannen in Peel en
Maas. Het college neemt de vragen in
behandeling.

26
01

nieuws 05

WK in Zuid-Spanje

Kampioensvogels van leden Meijels Pracht
Theo Minten uit Beringe en Coen Steegs uit Meijel hebben in het weekend van vrijdag 20 tot en met zondag
22 januari in Almeria in Spanje wereldtitels behaald op het wereldkampioenschap voor vogels. Beide mannen zijn
lid van vogelvereniging Meijels Pracht.

ongeveer 120 vogels zitten. Dat worden
er weer meer als die gaan broeden.”

‘Veel volk
op de been’
Coen Steegs uit Meijel behaalde
de wereldtitel met zijn a-stam Japan
hoso’s (vier vogels van hetzelfde ras
en kleur). De kleine vogeltjes waren
goed voor 368 punten. Met een a-stam
witte Scotch Fancy’s, kreeg hij ook een
wereldtitel met 361 punten. Met een
enkeling behaalde Coen het zilver met
92 punten. Een A-stam donkerbonte
Scotch Fancy’s van Coen was goed voor
brons met 363 punten.
Het WK vond plaats in Almeria in
Zuid-Spanje. “Het werd gehouden in
een grote hal met twee verdiepingen”,
vertelt Theo. “Beneden kon je alle
soorten benodigdheden kopen voor het
kweken van vogels en op de bovenver

Theo Minten uit Beringe behaalde
de wereldtitel met zijn Rheinländer,
een houdingras onder de vorm- en
postuurkanaries, met 93 punten.
Hij was natuurlijk hartstikke blij met zijn
titel. “Het komt toch niet iedere dag
voor dat je wereldkampioen wordt”,
vertelt hij lachend. In 2008 werden

de vogels van Theo ook al eens tot
beste van de wereld benoemd en in de
jaren daarna haalde hij acht keer een
medaille. “Ik weet wel dat ik goede
vogels heb, maar het is altijd mooi om
zo’n prijs in ontvangst te nemen.”
Theo is al 25 jaar actief in de vogel
wereld en weet wel wat er nodig is om

dieping stonden alle vogels en werd
het WK gehouden. Volgens mij waren
er zo’n 22.000 vogels aanwezig. Die
doen in allemaal verschillende klassen
mee. Uit Nederland waren er ongeveer
negenhonderd.” Ook qua publiek zat
het wel goed, volgens Theo. “Toen we
op vrijdag naar binnen gingen stonden
er bij de entree vijf mensen op een rij
en daarachter een rij van twintig meter
naar achteren toe. Het duurde wel even
voordat je binnen was. Er was veel volk
op de been.”
Vogelvereniging Meijels Pracht was
ook zeer tevreden met de prestaties
van de leden. “Met een geweldig
voorseizoen was dit de kroon op
het vele werk wat komt kijken om
dergelijke vogels te kunnen kweken.
Een geweldige prestatie voor Theo en
Coen als fanatieke vogelliefhebbers
van vogelvereniging Meijels Pracht uit
Meijel”, aldus de vogelvereniging.

wereldkampioen te worden. Niet alleen
omdat hij het al eerder werd, maar hij
was zelf ook al eens keurmeester bij
een WK. “Ik begon als kweker en dan
kom je bij zo’n vogelvereniging en rol
je er verder in”, vertelt hij. “Het is nog
steeds een hobby, maar wel een hele
grote. Thuis heb ik op het moment

Drie meiden geschept en doorgereden in 2014

Baarlonaar veroordeeld
tot 160 uur taakstraf

De Baarlonaar die in 2014 drie fietsters aanreed op De Meeren in Baarlo en daarna doorreed, heeft een
taakstraf gekregen van 160 uur. Ook werd hem een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar opgelegd.
De rechter achtte het bewezen dat het ongeval de schuld was van de Baarlonaar en dat hij daarna, terwijl hij wist
dat hij iets geraakt had, is doorgereden. Eén van de dames liep verschillende botbreuken op.
Het ongeval vond plaats in de
nacht van zaterdag 24 op zondag
25 mei in 2014. Vier meiden kwamen
vanuit de richting Helden en fietsten
naar huis in Baarlo. De bestuurder van
de auto kwam uit dezelfde richting
en was samen met zijn vriendin op
stap geweest in Helden. Drie van de
vier meiden werden geraakt door
de auto of door één van de fiets
sters die onderuit schoof. Eén van de
slachtoffers liep een dubbele breuk
in het scheenbeen, een breuk in het
kuitbeen, een hoofdwond en een
scheurtje in de elleboog.

Onderweg
bons gehoord
De bestuurder van de auto
verklaarde dat hij tussen 19.00 en
01.00 uur ongeveer acht of negen
glazen bier had gedronken. Daarna
was hij overgestapt op frisdrank.
Toen hij met zijn vriendin net voor
sluitingstijd naar huis ging, viel de

vriendin meteen in slaap in de auto.
De bestuurder verklaarde onderweg
een bons te hebben gehoord, maar
daar niet op te hebben gereageerd. Bij
thuiskomst merkte zowel hij als zijn
vriendin schade op aan de auto. Op de
ingenomen telefoon van de bestuurder
vond de politie een verwijderd
berichtje waarin stond: ‘Ich bin toes…
Heb wel unne stroek gerak…Slaap
lekker’.

Niet zelf gemeld
bij politie
De rechter kon niet vaststellen dat
de bestuurder ten tijde van het ongeluk
te veel alcohol in zijn bloed had.
Ook kon niet bewezen worden dat de
bestuurder te hard heeft gereden of dat
hij de dames met opzet heeft geraakt.
Wel vond de rechter het duidelijk dat
de verdachte onvoldoende op de weg
voor hem heeft gelet en dat hem dat
aan te rekenen viel. Ook het feit dat hij
de schade heeft geconstateerd en ver

volgens daar niets mee heeft gedaan,
valt hem aan te rekenen.
De rechter liet ook weten de
bestuurder het feit dat hij zich niet
zelf gemeld heeft bij de politie hem
zwaar aan te rekenen. ”Pas nadat op
de sociale media uitgebreid over het
ongeval is gesproken, werd bekend
waar de auto van de verdachte stond
en waar de verdachte verbleef. De
politie is naar aanleiding van die
tip ter plaatse gegaan en pas toen
heeft de verdachte aangegeven
de bestuurder van de auto te zijn
geweest”, zo staat te lezen in de
uitspraak.
Er werd door de rechtbank wel
rekening gehouden met het feit dat
de bestuurder een blanco strafblad
had en dat hij een gesprek met
het slachtoffer en haar vader heeft
gevoerd. De straf werd nog verder
naar beneden gehaald, omdat de
redelijke termijn voor de uitspraak
te lang op zich deed wachten, aldus
de rechtbank.

HALLO in Göteborg
Louis Keltjens en Lea Keltjens-Gommans reisden begin
december af naar het Zweedse Göteborg om hun zoon Sjoerd aan te
moedigen. Hij deed daar mee aan het Europees Kampioenschap
voor beroepen: EuroSkills 2016. Sjoerd werd eerder Nederlands
kampioen industriële automatisering en maakte in Zweden deel
uit van het Nederlandse team. Hij werd uiteindelijk zevende. “Het
was een geweldige ervaring”, aldus Louis en Lea. “Zowel voor
Sjoerd als voor ons.”

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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familie

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.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
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.
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
Van kinderwens tot kleine mens.
Gratis! Zaterdag 28 jan. 13-16 uur bij
Lekker Laeve! Met een workshop voor
kids, lezing: Zwanger, bevallen en
kraamtijd en stands van ondernemers
met passie! Molenstraat 14a Helden.
www.lekkerlaeve.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg
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Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Kringloopwinkel 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
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.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, behang- en texwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.

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.
Grip op leren en opgroeien!
Faalangsttraining, volledig vergoed.
Ook hulp bij leerproblemen:
dyslexie, begrijpend lezen
(ook examentraining), Engels, Ned,
rekenen. Voor basisschool, VO en
MBO. www.reachup.nl
tel: 06 50 27 19 73 info@reachup.nl
Valise Atelier & Natuur. Schilderen,
bloemschikken lekker creatief bezig
zijn in een natuurlijke omgeving?
Dat kan in het ruime atelier!
We geven workshops voor alle
leeftijden en maken een programma
met u op maat. www.valise.nl
Tulpen te koop. Wilt u verse tulpen
kopen, dan kunt u het beste bij
Korsten binnenlopen. Ma-vr 10.0012.00 / 13.15-17.00 zat tot 15.00
Hulsweg 3b Beringe.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

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

Panningen

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

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

www.janssenuitvaart.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Introductieles Tai Chi. Op dinsdagavond 7 februari is er van 21:10-22:00
uur een introductieles Tai Chi in
De Ankerplaats in Grashoek voor
9 euro. Zie www.taichimovement.nl
of bel 0492 52 42 50.
Groenten te koop. Te koop
aardappelen (Frieslanders), uien,
eieren e.a. groenten. Vrij en zat.
09.00 -14.00 Keup 4a Egchel.
Gratis proefles!
Yoga-Restorative Aerial of
groepstraining van personal trainer
Sjaak. Je bent van harte welkom bij
Lekker Laeve! Molenstraat 14a Helden.
Reserveren: www.lekkerlaeve.nl
Reanimatie en AED cursus.
Volg een cursus reanimeren en AED
bedienen in slechts 3 avonden.
Elke maand start er een nieuwe
cursus in Panningen. Informatie via
secretarisheldenreanimeren@gmail.com.
Koopwoning gezocht. Gezocht rustig
gelegen vrijstaande koopwoning met
ruimte en privacy in Peel en Maas.
Tel. 06 40 68 60 34.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling,
enz. Tevens nog enkele tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.
Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
v.a. € 150,00. Keuze uit vele tapijtsoorten en kwaliteiten. Tapijt en
vinylvloeren gratis losgelegd.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.

Dolblij met onze dochter
en zusje erbij!

Indy
23 januari 2017
Chris Salemans & Loes Janssen
Grote zus Noa
Hazenweide 19,
5758 CD Neerkant

Zwemles met “EasySwim”
zwempakje bij Camping Beringerzand.
Kijk op www.rodanzwemschool.nl
Pedicure aan huis. Bel voor
informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen (belana frieslanders
bintje),het adres voor verse en niet
dure winter- en kasgroenten, 750 gr
winterprei 1 euro. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Private Label Meubelatelier
voor het herstofferen en repareren
van uw bank, fauteuil, boot, caravan
etc. Nieuwe banken. Relaxfauteuils
met sta-op functie. Woninginrichting.
Vloeren. Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.

In strijd met de Maas

Historie

Niets is zo veranderlijk als het weer. Maar er is ook niets zo veranderlijk als ‘Mooder Maas’. Het is een
populaire watersportlocatie, wordt gebruikt voor de handel en is natuurlijk een mooi stukje natuur. Maar eens
in de zoveel tijd laat de Maas zich van een andere kant zien. De komende weken brengt HALLO Peel en Maas de
strijd die al jarenlang met de Maas gevoerd wordt, in beeld.

meerdere plaatsen in de provincie
buiten haar oevers. Het water stroomde
de huizen binnen, liet kelders en
landbouwvelden onderlopen en zorgde
ervoor dat mensen en dieren moesten
worden geëvacueerd. De zakken
zand waren niet aan te slepen. Tien
dagen later trok de Maas zich weer
terug. De grote schoonmaak begon en
Limburg likte haar wonden. De schade
bedroeg 250 miljoen gulden, zo’n
120 miljoen euro.

Tijdelijke dijken

Het dijkgat bij de Vergelt in Baarlo tijdens Maashoogwater 2011 (Foto: Arny Raedts)
Ruim negenhonderd kilometer
lang is rivier de Maas. Hij ontspringt
in Frankrijk, stroomt door België
en mondt in Nederland uit in de
Noordzee bij Rotterdam. KesselEik, Kessel en Baarlo zijn de enige
dorpen in Peel en Maas die aan
de rivier liggen. Het Waterschap is
er samen met gemeente Peel en
Maas, provincie Limburg en het Rijk
verantwoordelijk voor dat de dijken

veilig zijn, er voldoende en schoon
water is en iedereen droge voeten
houdt. Maar dat lukt niet altijd. Veel
inwoners kunnen het zich waarschijnlijk
nog goed herinneren, het hoogwater in
1984, 1993 en 1995.

Droge voeten houden
De Maas had zich jarenlang koest
gehouden na de overstroming in 1984.
Er werd geen geld gereserveerd door

het Rijk voor de aanleg van kades en
waarschuwingen van Rijkswaterstaat
en dorpsraden werden niet serieus
genomen. Maar er werd wel flink
gebouwd op de Maasoevers. Langs de
Maas schoten nieuwbouwwijken als
paddestoelen uit de grond. Toen de
Maas in 1993 weer kwam, was dan ook
vrijwel niemand daarop voorbereid.
Na lange periodes van regen trad
de Maas op 20 december 1993 op

Nadat de Maas twee jaar later
weer besloot huis te houden, wilde
het Waterschap Limburg, destijds
Waterschap Peel en Maasvallei
geheten, voorkomen dat de dorpen
nog een keer getroffen zouden worden
door hoogwater. Daarom werd in 1996
besloten om tijdelijke dijken aan te
leggen. Daarmee zou de kans op een
overstroming voor mensen achter de
dijken worden verkleind tot één keer in
de vijftig jaar.
In december 2011 werden Kessel
en Baarlo toch weer verrast door het
water. Er was dusdanig veel regen
gevallen, dat het waterpeil van de
Maas flink was gestegen. In Baarlo kon
het Maaswater nog redelijk worden
tegengehouden door onder andere
het dijkgat bij de Vergelt te sluiten.
Daardoor werd voorkomen dat de
inwoners weer getroffen zouden
worden door hoogwater. Toch kregen
heel wat inwoners natte voeten.
Door de hoge stand van de Maas
overstroomden beken als de Kwistbeek

en de Bosbeek. Onder andere
speelveld ’t Kempke en een deel
van de Baron van Erplaan in Baarlo
kwamen toen onder water te staan.
Na enkele dagen zakte het waterpeil
weer.

Klimaatverandering
Om dergelijke problemen te
voorkomen, ondergaan de dijken
één keer in de zes jaar een zoge
naamde APK-keuring. Bij de laatste
controle in 2013 in Noord-Limburg
bleek dat een grote meerderheid
van de dijken niet voldoet aan de
nieuwe veiligheidsnormen. Daarom
worden sinds dat jaar de dijken
verstevigd om daaraan te voldoen.
Ook vanwege de klimaatverandering
heeft het waterschap besloten de
dijken te versterken. “We bereiden
ons hiermee voor op de toene
mende hoeveelheid rivierwater
die we kunnen verwachten”, aldus
het waterschap. Daarmee zou de
kans op een overstroming verkleind
worden tot één keer in 250 jaar. De
werkzaamheden duren waarschijnlijk
nog tot 2024. De komende weken
kijken we in deze serie terug op de
strijd die de inwoners van Kessel,
Kessel-Eik en Baarlo met de Maas
moesten leveren door de jaren heen.
Er komen persoonlijke verhalen aan
bod en inwoners duiken in hun eigen
foto-archief. HALLO geeft een kijkje
in de geschiedenis van de strijd met
de Maas.
Bron: Waterschap Limburg, verhalenbundel
‘De Maas de baas’
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GEPLUKT Eugène van der Linden

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.

Op elfjarige leeftijd werd Eugène lid
van de scouting in Kessel-Eik, nu Jong
Nederland geheten. De vereniging viert
in september haar zestigjarig bestaan,
waarvan Eugène er vijftig jaar bij is.

‘Iedereen
kent Sjèn’
“Ik was lid, werd leiding en heb
daarna wat mee bestuurd”, aldus
Eugène. Inmiddels vervult hij de functie
van voorzitter. “We zijn een heel
gezonde vereniging, al zeg ik het zelf.
We hebben zestig leden, wat voor een
klein dorp met ‘maar’ achthonderd
inwoners heel netjes is. We krijgen veel
hulp van vrijwilligers. Niemand is te
beroerd om de handen uit de mouwen
te steken. Je hoeft maar iemand te bel
len en je hebt een extra paar handen.
Geweldig. Dat is echt typerend voor ons
dorp.”

Kessel-Eik dé plek

Eugène van der Linden (60) is een ‘echte originele’ uit Kessel-Eik. Deze naar eigen zeggen controlfreak is
voorzitter van Jong Nederland Kessel-Eik, was in 2009 prins carnaval, organiseert al jaren de herenzitting in het
dorp en is een groot liefhebber van echte rock ’n roll. Deze week wordt de verenigingsman geplukt.
Organiseren is het handelsmerk van
haar man. “Hij is een controlfreak, zit
graag overal met zijn neus in en zegt
geen nee”, vertelt Henny met een

“Er is niemand in Kessel-Eik die
Sjèn, zoals iedereen hem noemt,
niet kent”, vertelt Henny, die al
36 jaar getrouwd is met Eugène.

PUZZEL

knipoog. “Je kunt ook wel zeggen
dat ik werk als Haarlemmerolie”,
grinnikt Eugène. “Ik ben overal voor
te gebruiken.”

‘Sjèn’ werd zestig jaar geleden
geboren in Kessel-Eik als jongste in
een gezin van vier kinderen. Pap
had een tuinders- en kippenbedrijf.
Eugène heeft een oudere broer die in
Panningen woont en een zus die ook in
Kessel-Eik is blijven wonen. Zijn oudste
broer overleed 25 jaar geleden aan
acute leukemie. “Mijn broer had het
bedrijf overgenomen van mijn vader”,
aldus Eugène. “Zijn vrouw kon het
bedrijf niet houden met de kinderen
erbij, dus besloot ze er afstand van te
doen.”
Samen met Henny heeft Eugène
een zoon, Chrètien van 31 jaar die in
Helden woont. “Hij is vernoemd naar
Christiaan, een familienaam bij Van der
Linden, maar dan in de Franse uitvoe
ring.” Nadat Eugène ruim dertig jaar
geleden met zijn grote liefde trouwde,
verhuisde het stel naar Häör (Horn)
waar ze een huis gekocht hadden.

Daarna verkasten Eugène en Henny
naar Kessel, waar ze een tijdje op de
grens met Kessel-Eik woonden, en
uiteindelijk weer terug naar Kessel-Eik
waar ze nog steeds met veel plezier
wonen. “Kessel-Eik is eigenlijk altijd dé
plek gebleven.”
Hoewel hij jaren geleden studeerde
voor een baan in de elektrotechniek, is
Eugène al bijna twintig jaar werkzaam
in de logistiek. “Mijn doel was altijd
dingen ontwerpen, uittekenen en
onderzoeken. Maar de banen lagen in
die tijd helaas niet voor het oprapen.
Ik ben gaan werken in de sales en
inkoop en achttien jaar geleden in
Duitsland bij een bedrijf dat accessoires
maakt voor kleine elektronische
artikelen. Daar houd ik de systemen
en processen in de gaten van de
goederenstroom.”
Eugène en zijn vrouw Henny
kijken alweer uit naar het komende
carnaval. Tussen 1986 en 1991 was
Eugène mede-organisator van de
jeugdboerenbruiloft in Kessel-Eik,
die vanuit Jong Nederland werd
georganiseerd. In 2009 kreeg Eugène
de eer voorop te gaan als prins in zijn
eigen dorp bij carnavalsvereniging De
Eikkaters. “Nu treed ik met het trio
van toen op tijdens de jaarlijkse Bontje
Aovend hier in het gemeenschapshuis.
We noemen onszelf Driej op ein Riej
en doen een combinatie van sketches
en muziekstukjes terwijl we dorpse
dingen op de hak nemen.” Verder
delen Eugène en Henny de liefde
voor rock ’n roll- en rockabillymuziek.
“En dan die van de jaren 50, met Elvis,
The Beatles, Creedence Cleerwater
Revival en nu de Crazy Chester Band
uit Egchel”, aldus Eugène. Hij voegt er
lachend aan toe: “Vroeger droeg Henny
een petticoat, geheel in stijl van de
muziek. Ik deed een poging een vetkuif
te maken. Dat zou nu in elk geval niet
meer lukken.”

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

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.
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NK Tafeltennis in Panningen
In de sporthallen Piushallen in Panningen vonden zaterdag 21 en zondag 22 januari de Nederlandse
kampioenschappen tafeltennis plaats. In totaal streden ruim 150 tafeltennissers en tafeltennissters
met een A, B, C of D-licentie om de Nederlandse titel. In het heren enkel B werd Pieter van den Berg
van tafeltennisvereniging SKF uit Veenendaal eerste. Bij het heren dubbel ging de titel naar Joost van
Santen en Joey Boekkooi van Scylla uit Leiden. In de B-licentie werd Annewijke Appels uit Zwolle
kampioen bij het dames enkel. Samen met Kim Hergelink uit Hilversum werd zij ook nog kampioen in
het dames dubbel. Zij krijgen een A-licentie.
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MOMUS in Panningen wordt vernieuwd
Café MOMUS in Panningen gaat de tijdens carnaval de bar en de achterwand vernieuwen. Tien dagen lang
wordt de bar aangepakt en is het café gesloten voor bezoekers. De verbouwingen beginnen op maandag 20
februari en moeten op donderdag 2 of vrijdag 3 maart afgerond zijn.
“De bar is na tien jaar dienst
te hebben gedaan wel op”, vertelt
mede-eigenaresse Martine Peeters.
“Hij is versleten en niet meer geschikt
voor de huidige werkzaamheden. We
hebben nu bijvoorbeeld vier taps, maar

dat worden er na de verbouwing tien.
Dat heeft te maken met het feit dat
we een speciaalbiercafé zijn gewor
den. We willen meer bier op de tap
hebben en de koelkasten zijn te klein
voor de verschillende bierflesjes die

we allemaal in huis hebben.”
Ook de wijnflessen die op de
achterwand prijkten, verdwijnen.
De hele wand tot aan de theaterhal
wordt verbouwd, vertelt Martine. “De
uitstraling van een huiskamer blijft wel

behouden. Op de wand worden onder
meer deuren en ramen geplaatst en er
wordt geëxperimenteerd met een live
verbinding met het theater. Het is niet
zo dat we shows gaan laten zien in het
café, maar we bekijken of bezoekers
zo een beter beeld krijgen van wat
zich afspeelt in het gebouw.”
De opdracht wordt uitgevoerd
door Marcel Klompen die zondag 22

januari werd uitgeroepen tot prins van
de Kuus oeht Kepèl uit Panningen.
“Die onthulling was voor ons best een
schok”, vertelt Martine lachend. “We
zijn juist met de carnaval gesloten voor
de verbouwing en dan wordt de man
die gaat verbouwen prins. Hij heeft
beloofd dat het helemaal goed gaat
komen en ik verwacht niet dat het
problemen gaat opleveren.”

Flinke verbouwing Grand Café Gallery
Grand Café Gallery in Panningen gaat de hele maand februari de zaak verbouwen. Het interieur van het oude
nonnenklooster krijgt een ‘flinke update’, zo schrijft het restaurant. Ook worden een nieuwe bar met een
binnentuin gerealiseerd aan de achterkant van het pand.
Ook de keuken van het
restaurant wordt vernieuwd en

uitgebreid. Aan de achterzijde
van het gebouw wordt een

nieuwe bar gecreëerd die apart
bereikbaar is. Daar wordt een

pleintje bij gemaakt met de
uitstraling van een stadstuin, zo
laat het restaurant weten. De bar
met binnentuin opent begin april.
Verder wordt een ruime feestzaal
gerealiseerd in het gebouw voor

evenementen als bruiloften,
jubilea en koffietafels.
De zaak is vanwege deze
verbouwing gesloten vanaf
zondag 29 januari en wordt op
woensdag 1 maart heropend.

Gemeente verkocht veel grond in 2016
Gemeente Peel en Maas heeft vorig jaar veel bedrijfskavels verkocht. Zeker ten opzichte van de twee jaren
ervoor, werd veel grond van de hand gedaan in 2016. Het gaat om in totaal 13.273 vierkante meter die naar
bedrijven werd overgedaan. Voor die transacties kreeg gemeente Peel en Maas in totaal 1.117.667 euro, zo
maakte de gemeente bekend.
De jaren ervoor waren minder lucra
tief voor de gemeente wat betreft de
verkoop van bedrijfskavels. In 2015 wer
den drie kavels van de hand gedaan. Het

ging om oppervlaktes van 1.257, 1.177
en 1.030 vierkante meter. Die brachten
toen in totaal 292.847 euro op. Een jaar
eerder, in 2014, werd er één bedrijfska

vel verkocht van 1.445 vierkante meter.
Dat leverde de gemeente toentertijd
118.490 euro op. De gemeente maakte
ook de verkoopcijfers bekend van de

particuliere woningbouwkavels die
verkocht werden de laatste jaren.
Daaruit blijkt dat vooral 2015 een goed
jaar was voor de bouwkavelverkoop. Het
ging toen om 35 kavels die bedoeld zijn
voor woningbouw. Vorig jaar verkocht
de gemeente er nog maar twaalf. Het
verschil is zo groot omdat in 2015
zeventien kavels werden verkocht op

Egchel Hook en twaalf bij het project
In den Bosch in Maasbree. Bij Egchel
Hook werden in 2016 ook nog drie
kavels verkocht, bij In den Bosch was
dat er nog één. Bij het project Kuukven
fase II in Baarlo gingen vorig jaar zeven
woningbouwkavels naar particulieren en
op het Giel Peetershof in Egchel werd
één kavel verkocht.

Samen is gezelliger!
Dorpsdagvoorziening Koningslust
Lijkt u dat ook wat?
• één of meer dagdelen buiten de deur zijn
• tijd doorbrengen met andere dorpsgenoten
• samen warm eten
• een praatje maken of een activiteit doen
• met een voldaan gevoel weer naar huis, uitkijkend naar de volgende keer
Dorpshuis De Sprunk
Sinds 2012 heeft Koningslust een dorpsdagvoorzieninging in Dorpshuis De Sprunk.
Op dinsdag en vrijdag zijn wij geopend. Vrijwilligers en een professionele kracht
zijn aanwezig en zorgen voor de nodige begeleidng of eventuele hulp. Iedereen
is welkom! Kom gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen en kopje koffie of thee
doen.
Onze dagindeling
U kunt zelf aangeven wanneer u naar de dorpsdagvoorziening Dorpshuis de
Sprunk wil komen en wat u die dag wilt doen. Er is mogelijkheid tot het maken
van een praatje, een (geheugen-)spel, een creatieve activiteit, een leesboek lezen,
een kaartje leggen enzovoorts. Ook kunt u deelnemen aan het programma meer
bewegen voor ouderen (MBVO), een wandeling, een uitstapje. Of… laat u gewoon
verrassen! Rond het middaguur staat er voor de deelnemers een warme, gezonde
maaltijd klaar. Deze maaltijd wordt vers bereid door onze vrijwilligers.
Wilt u ook deelnemen?
Op dit moment is de dorpsdagvoorziening in Koningslust geopend op de
dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 13.30 uur (na de gezamelijke warme maaltijd).
En op vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Na de warme maaltijd wordt
de middag voortgezet met koersballen of indien gewenst een andere activiteit.
Op donderdagmiddag draait van 14.00 tot 16.00 uur de Beste kamer ofwel de
open inloop. U kunt hier handwerken, kaarten of een praatje maken. Daarnaast is
er in Koningslust één keer per maand op woensdag een open eettafel.
Wij horen graag uw wensen en zo mogelijk passen wij onze planningen aan.

Wij hebben alvast geproost op het nieuwe jaar. U bent nog niet te laat, u kunt nog aanschuiven!

Voor meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u een keer sfeer komen proeven bij dorpsdagvoorziening Koningslust. Kom gerust langs of neem contact met ons op.
Dorpsdagvoorziening Koningslust, Mr. Caelersstraat 30, 5984 PJ Koningslust.
06 - 42 74 74 09
dagvoorzieningkoningslust@gmail.com
In andere dorpen van Peel en Maas zijn ook dagdorpsvoorzieningen.
Via www.peelenmaas.nl vindt u de contactgegevens.
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Jubileum CV De Kieveloeët

Al 66 jaar midden in de Meijelse gemeenschap
De Meijelse gemeenschap staat erom bekend dat het zijn eigen weg gaat. Niet te veel naar anderen kijken, maar gewoon je eigen ding doen.
De inwoners krijgen het verenigingsleven met de paplepel ingegoten en het enige dat nog belangrijker is, is hart voor het dorp. In het midden van die
samenleving staat inmiddels alweer 66 jaar carnavalsvereniging De Kieveloeët.

oog voor het verleden en wordt het
jubileum gevierd, ook hier wordt de
band met de gemeenschap duidelijk
aangehaald. Rudy: “We vieren
het met een jubileumweekend en
een cadeau aan het Meijelse volk.
Dat cadeau bestond dit jaar uit de
oprichting van Stichting Prót mer
Mééls waaruit ook de Méélse revue
is ontstaan.” Het jubileumweekend
vindt plaats op zaterdag 11 en
zondag 12 februari. Op zaterdag
vindt de feestavond plaats voor heel
Meijel en de carnavalsverenigingen
van de omliggende dorpen. Een dag
later is het Matinee Jubilee voor
genodigden.

Fietsenwiel met
loden stok

De vereniging nu
Dat De Kieveloeët écht Meijels
is, en dus zijn eigen weg gaat, is aan
van alles te merken. In tegenstelling
tot veel carnavalsverenigingen in de
gemeente, houdt Meijel vast aan een
echte raad van elf met maar elf leden.
“Dat betekent wel dat zij het druk
hebben, maar het zorgt ook voor een
hechte band binnen de vereniging”,
vertelt voorzitter Rudy Gommans.
In totaal telt De Kieveloeët 55 leden.
“Dat is inclusief de hofkapel en de
dames.”
Ook de sleuteloverdracht wordt
in Meijel anders geregeld. “We gaan
op de vrijdag voor de vastelaovend
wel naar Panningen voor de
gemeenschappelijke sleuteloverdracht
van de burgemeester aan alle
verenigingen, maar een dag later doen
we het nog eens dunnetjes over”,
vertelt Rudy. “Dan komt wethouder Raf
Janssen naar Meijel om de sleutel aan
onze prins te geven. Die moet hem
overigens wel verdienen door middel

van een spel. Aan dat soort dingen zie
je dat wij de kunstjes op een eigen
manier invullen.”

‘Vroeger alleen
liedjesavond’
Dat eigenzinnige is misschien
ook wel nodig, denkt Rudy. Veel
carnavalsverenigingen hebben steeds
meer moeite om de zalen en cafés
vol te krijgen bij alle activiteiten.
“Er is zoveel te doen elk weekend, dat
maakt het lastig om genoeg mensen
hier te houden. Vroeger had je op een
zaterdagavond alleen de liedjesavond
in Meijel en voor de rest niks. Iedereen
uit Meijel kwam daar ook naartoe.
Dan stonden er gewoon 1.100 man in
de zaal. Die halen we nu niet meer.
We staan er reëel in en doen er alles
aan om de activiteiten interessant te
houden.”
Zo richt de vereniging zich al
verschillende jaren nadrukkelijk

op de jeugd en zijn er twee
jeugdafdelingen opgericht: De Kéjsjeut
(7-12 jaar) en De Vengneuze (1215 jaar). “Die jeugd zorgde ervoor
dat de bezoekersaantallen van de
activiteiten verdubbeld zijn”, vertelt
Rudy. “Zo worden ze betrokken bij de
vereniging. Misschien dat ze op latere
leeftijd naar andere dorpen trekken,
maar als ze ouder zijn, komen ze vaak
weer terug om carnaval in Meijel te
vieren omdat we die band gecreëerd
hebben.”

kleine vereniging, maar we zijn groot in
kleine dingen.”
Natuurlijk heeft de vereniging

De Kieveloeët is inmiddels een
begrip in Meijel. Althans de vereniging,
de uitleg van de naam is misschien wat
minder bekend. Rudy: “Het komt van
een oud spel waarbij met een stok het
frame van een fietsenwiel (de kievel)
vooruit gerold werd. Als die stok goed
in het lood (loeët) stond, werkte het
spel het beste. We zien het ook als
een metafoor voor het feit dat we als
vereniging vooruit moeten. De kievel
moet blijven rollen.”

Jubileumweekend in
februari
Die band is voor de vereniging
heel belangrijk. “Dat is waar
De Kieveloeët om draait: aandacht en
betrokkenheid in het dorp”, vertelt
Rudy. “We hebben als vereniging
veel aandacht voor kleine dingen als
geboortes of sterfgevallen. Daar staan
we altijd bij stil. We zijn misschien een

De Kieveloët in de beginjaren

TELESCOOPLADERS ER1500 EN ER2500
UITNODIGING TESTDAG
NIEUWE SHOVELS en telescoopladers VOOR SCHERPE PRIJZEN
Wij bieden degelijk gebouwde én professionele shovels en wielladers met Duitse technologie.
Er zit niet meer op dan u nodig heeft, dus iedereen kan onze machines met gemak bedienen.
Wij willen u uitnodigen op zaterdag 28 januari om kennis te maken met Everun telescoopladers en
de mogelijkheid voor een proefrit met onze modellen. Ook adviseren wij u graag welke machine het
beste bij uw wensen past. Zaterdag 28 januari tussen 10:00 en 16:00 uur bent u
van harte welkom op onze locatie aan de Genenberg 19 te Broekhuizen.

De modellen ER08, Er10, ER12, ER1500
en de ER2500 zullen aanwezig zijn, maar wij
hebben uiteraard ook alle uitgebreide informatie
over onze andere modellen voor u.
Mocht u alvast een voorproefje willen, kijk dan
op ons YouTube kanaal https://www.youtube.
com/watch?v=GWgeyaoBWsY
Kom vrijblijvend langs voor een gezellige dag
met een demonstratie en een proefrit.

Everun-Benelux Hamweg 3, 5961 PS Horst
Tel. 0031 - 651062354

www.everun-benelux.nl

Gevraagd Chauffeur
voor trekker-oplegger

 Ervaring vereist
 Affiniteit met AGF is een pré
 Flexibele instelling
 Standplaats Venlo
 Rijbewijs BCE en code 95
Uw reactie graag naar het onderstaande
onderstaande adres
adres of
Email: info@linnetransport.nl
e-mail:
info@linnetransport.nl

Linne Transport b.v.
Bergerweg 2,
6067 NE Linne,
Tel. 0475-461310

www.linnetransport.nl
info@linnetransport.nl
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Acts uit eigen dorp

Bonte Avond Beringe Bontje Aovend in Kessel-Eik
Carnavalsvereniging Beringse Kuus uit Beringe organiseert op vrijdag
3 en zaterdag 4 februari de jaarlijkse Bonte Avonden. De avonden vinden
plaats bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.

Het nieuwe trio van carnavalsvereniging De Eikkaters uit Kessel-Eik wordt op zaterdag 28 januari gepresenteerd bij de Bontje Aovend in het dorp. De onthulling vindt plaats in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik.
Voordat het trio onthuld wordt,
treden er diverse artiesten op. Het zijn
hoofdzakelijk acts uit Kessel-Eik zelf.

Om 23.11 uur wordt er afscheid geno
men van het trio van afgelopen jaar en
presenteert de vereniging de nieuwe

prins en zijn twee adjudanten. Het
programma begint om 19.30 uur en
de zaal is geopend vanaf 18.30 uur.

Nieuwe prins onthuld

Prinsenbal De Kook Baarlo
In zaal Unitas in Baarlo wordt zaterdag 28 januari tijdens het jaarlijkse prinsenbal de nieuwe prins van
carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo onthuld.
Het muzikale duo Beck&Bauer
zorgt met de ‘discoparty 2.0’
voor de muziek tijdens het bal.
Vóórdat het nieuwe prinsentrio
De Beringse Blumkes openen
de avond. Vervolgens vertolkt
Springlaevend haar winnende schlager
en treedt slaagwerkgroep Beringe
op. Ook Ons Jonges uit Deurne staat
op de bühne, net als Jonk Beleage.
Marlon Kicken verzorgt een buut
en Splash is van de partij met een
showdans. Vanuit Someren-Eind komt
de in Brabant bekende tonprater
Bas van Velthoven optreden. Op
vrijdag 3 februari is er een optreden
van Beck&Bauer en op zaterdag zijn

De Breurkes, halve finalisten van
het LVK en winnaars van het P&M
Liedjesfestival, te horen. Bjorn van
Berkel is zowel op vrijdag als zaterdag
de afsluiter van de Beringse Bonte
Avonden. Ook damesjoekskapel
Mingelmoos is tijdens de Bonte Avond
te horen.
Beide avonden beginnen om
20.00 uur. Kijk voor meer informatie,
onder andere over de voorverkoop van
de kaarten, op www.beringsekuus.nl of
www.facebook.com/beringsekuus

bekend wordt gemaakt, wordt
en eerst oud-prins Lowie en
zijn adjudanten Peter en Ruud
ontmanteld. Uiteindelijk verschijnt

het nieuwe trio uit het fornuis van
De Kook.
Vanaf 20.11 uur is zaal Unitas
geopend.

Cv De Graasvraeters

Receptie prins Joeri I
De receptie van de onlangs gekozen prins Joeri I van carnavalsvereniging De Graasvraeters uit Grashoek vindt
plaats op vrijdag 27 januari. De avond vindt plaats in de zaal van café Leanzo en gaat om 20.11 uur van start.
Na het officiële gedeelte met
het handjes schudden, draait dj
Michel daarna de vastelaoveshits aan
elkaar. Prins Joeri gaat dan uiteraard

voorop in het feestgedruis samen met
collegaprinsen uit de regio.
De Eige zittingen van
De Graasvraeters vinden plaats op

vrijdag 3 en zaterdag 4 februari.
Kijk voor meer informatie over
de voorverkoop op
www.cvdegraasvraeters.nl

BIJ AANKOOP VAN
4 ATAG APPARATEN,
EEN ATAG
VAATWASSER
CADEAU!*

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Booremoosbal
Maasbree
Het Booremoosbal van De Aoje Garde uit Maasbree vindt plaats op
zaterdag 28 januari bij feestzaal Niëns. Vanaf 20.11 uur presenteert het
nieuwe boerengezelschap zich aan de aanwezigen.

Discussiemiddag ouderenzorg
Bijna tachtig mensen waren zaterdag 21 januari aanwezig bij een discussiemiddag over ouderenzorg
die door CDA Peel en Maas was georganiseerd. Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch uit Panningen was
ook naar de middag gekomen en op zijn verzoek was collega-Kamerlid en zorgspecialist Mona Keijzer
ook aanwezig. Vooraf vond een keukentafelgesprek plaats met zo’n twintig burgers en specialisten uit
de zorg. Daarna vonden inhoudelijke discussies plaats over dementie, zorgverzekeraars, dagbesteding,
huishoudelijke zorg en voltooid leven. Wat de Tweede Kamerleden en het CDA met de uitkomsten van
de middag gaat doen, is niet bekend. (Foto: Jac Willekens)

Instrumentenpresentatie
Maasbree
Fanfare Sint Aldegondis uit Maasbree houdt op vrijdag 27 januari een instrumentenpresentatie van de
muziekopleiding. Bij de presentatie kunnen kinderen, jongeren en volwassenen een veelheid aan instrumenten
uitproberen.
De fanfare biedt geinteresseerden
de kans kennis te maken met
allerlei slagwerkinstrumenten en
blaasinstrumenten.

Er is voldoende gelegenheid om
de instrumenten zelf uit te proberen
en er zijn muzikanten aanwezig
om uitleg te geven of vragen te

beantwoorden.
De presentatie vindt plaats in
MFA ’t Hoës van Bree en begint om
19.00 uur in de grote zaal.

Het boerenbruidspaar in Maasbree
bestaat dit keer uit bruid Liset, van Broer
van de Köster en Anny van Jean de snie
der oet de stad, Janssen en bruidegom
Mark, van Jan van Bear van de melkboer

en Ria van Crool van Toon van de Opstal,
Huys. Ook het bruidspaar van afgelopen
jaar van ‘Koëlebroelöfsgezelschap de
Booremoëters’ is aanwezig en zal hun
kindje komen laten kijken.

Bij MFA ’t Hoës van Bree

Zittingen carnavalsvereniging D’n Hab
De zittingen van carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree vinden
plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari. Deze vinden plaats bij
MFA ’t Hoës van Bree in Maasbree.
In een vier uur durend pro
gramma passeren zang, dans,
muziek en humor. Er zijn optredens
van onder meer dansgroep D’n Hab,
DéDé danceballet, Joeksköer vur de
Joeks, de Hofkapel, verschillende
buutreedners en de APK. Ook treden

Marieke en Jan, de winnaars van de
liedjesavond, op net als ZoëWieZoë.
Afsluiter zijn de Toddezèk. Zaterdag
11 februari vindt de ouderenmiddag
van CV D’n Hab weer plaats.
De zittingen beginnen beide
dagen om 19.33 uur.

Boerenbruidspaar onthuld

Verlovingsbal
Beringse Kuus
Het boerenbruidspaar van carnavalsvereniging Beringse Kuus maakt
op zondag 29 januari vanaf 16.00 uur het boerenbruidspaar bekend in
café De Nabber in Beringe.

Winnaars Kiëtenbowlen Niëns
Bij Niëns Horeca in Maasbree heeft op vrijdag 20 januari het Kiëtenbowlen plaatsgevonden.
De finale werd gewonnen door het team ‘Split Happens’, bestaande uit Rick Jacobs, Nick Smedts en Bart
Jacobs uit Baarlo en Eric Geurts uit Maasbree. Zestien teams met deelnemers uit Maasbree, Baarlo en
Meijel streden tijdens het toernooi voor de winst op de bowlingbaan. Uit de poulefase kwamen
uiteindelijk acht teams naar voren die door gingen naar de knock-out fase. Split Happens ging naar
huis met een trofee gevuld met Niëns Horeca-munten.

Zoals op eerdere verlovingsballen
de gewoonte is, wordt het boeren
bruidspaar ook deze keer op een
originele manier bekendgemaakt.
Tijdens het verlovingsbal wordt
niet alleen het bruidspaar van de
Beringse Kuus onthuld. Ook de hele
boerenfamilie presenteert zich aan
de Beringse gemeenschap. Na de
bekendmaking wordt er nog volop
feest gevierd. Op carnavalsmaandag,

27 februari vindt de boerenbruiloft
plaats. Dit jaar in een speciale en
nieuwe opzet. Om 13.15 uur wordt
het bruidspaar opgehaald en vervol
gens gaat de carnavalsvereniging
naar zaal De Hoove voor het eerste
gedeelte. Daarna gaat het gezelschap
naar café ’t Hukske voor het tweede
gedeelte en een hapje eten. Vanaf
19.00 uur vindt de trouwerij plaats in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag.
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Bespreking Poll week 02

De Piushallen moeten meer geld krijgen van de gemeente
De Piushallen in Panningen moeten niet nog een keer een bijdrage vanuit
de gemeente ontvangen, zo lieten de stemmers van de poll weten. Een ruime
meerderheid van 72 procent stemde oneens op de poll van week 2. Stichting
Sporthallen Hallen hoort op dinsdag 31 januari of ze extra geld krijgen van
de gemeente om de verbouwing van afgelopen zomer te kunnen betalen.
De stichting heeft 188.000 euro nodig om de kosten te kunnen betalen.
Moeten de Piushallen dat geld krijgen van de gemeente? “Nee natuurlijk

niet”, zei Sjaak Gommans uit Panningen op Facebook. “De verantwoordelijkheid
ligt bij de mannen die de begroting goedkeuren en daarna andere keuzes
maken. Lekker makkelijk ondernemen zo”, liet hij zijn mening duidelijk blijken.
Dirk van de Goor uit Panningen voegde daar aan toe: “Hoe kun je bouwen met
geld dat je niet hebt? Op is toch op?” Hij vindt dus dat de sporthallen eerder
hadden moeten ingrijpen en niet van tevoren geld hadden moeten opmaken
om er vervolgens achter te komen dat het niet voldoende was.

De politie moet meer doen tegen winkelinbraken
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De laatste maanden vinden in Peel en Maas vaak inbraken plaats bij super
markten en tankstations. De supermarkten Albert Heijn en Jan Linders waren de
laatste weken allebei twee keer het doelwit van een inbraak. De inbrekers heb
ben het telkens vooral gemunt op rookwaren. Ze gaan meestal te werk door met
een grote kei de deuren te vernielen en zich zo ingang te verschaffen.
De politie zou wat vaker langs kunnen rijden bij de winkels en dan vooral
in de nachtelijke uren. De winkels kunnen niet veel meer doen dan camera’s
ophangen, maar als die niet opleveren, houdt het snel op. De daders moeten op

heterdaad betrapt worden, anders is het heel lastig ze in te rekenen. Ze zijn vaak
snel weg, dus er is gewoon meer controle nodig.
Van de andere kant is het zo dat het niet de verantwoordelijkheid van de
politie is. De winkels kunnen ook zwaardere deuren plaatsen die niet zo makkelijk
open te breken zijn. Zij moeten meer geld steken in de preventie van dit soort
inbraken. Misschien is het ook een idee om de rookwaren op een plek te bewaren
waar ze niet zo makkelijk te bereiken zijn.
De politie moet meer doen tegen winkelinbraken. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 03) > Vmno’ers moeten makkelijker naar de havo kunnen > eens 85% oneens 15%

Dedert Icesticks B.V. in Horst
is een internationaal opererend
bedrijf dat jaarlijks 100 miljoen
vrieslollies produceert. Een
klein team van medewerkers is
verantwoordelijk voor de totale
productie: van voorbereiding tot
opslag. Een prettige werksfeer
en collegiale samenwerking zijn
kenmerkend voor ons bedrijf.

Dedert Icesticks zoekt enthousiaste medewerkers.
Ben jij handig en snel, zodat je het productieproces kunt bijhouden?
Ben jij een gemotiveerde, zelfstandige werker? Vraag je hulp als je ziet
dat het mis gaat? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Solliciteer naar:

Productiemedewerker m/v

OPRUIMING
ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

Topkwaliteit meubelen, spectaculaire prijzen
Interieurvering, diverse stof- en leersoorten
Ruime keuze. Inclusief garantie
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC, vinyl, vloerbedekking, gordijnen en raamdeko
Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils
Nu binnen!
Piet Mondriaanstraat 1 Deurne
0493-342678
www.vanhoutenjanssen.nl

die controlerende en repeterende handelingen verricht.
Ben jij naar net iets meer uitdaging op zoek?
Werk jij zorgvuldig en nauwkeurig? Ben jij leergierig en heb je interesse
in andere (technische) verantwoordelijkheden?
Solliciteer naar:

Operator m/v
die controlerende en andere taken ter ondersteuning
van de technische afdeling heeft.
Bij beide functies gaat het om staand en lopend werk. De werktijden
zijn van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Voor aanvullende
informatie bel met mevr. D. van der Meij (06 53 22 23 40).

Kom op 28

januari tussen 11.00 en 16.00 naar onze

OPEN DAG

voor een uniek

kijkje in onze nieuwe

LAKESIDE WATERVILLA’S

Wij bieden:
Afwisselend werk, goede arbeidsvoorwaarden en een fijne werksfeer.
Wij zien jouw schriftelijke reactie graag tegemoet binnen 14 dagen.
Per brief: Directie Dedert Icesticks B.V.
t.a.v. mevr. D. van der Meij, Industriestraat 15, 5961 PG Horst
Per e-mail: dominique@dedert.nl
Voor meer informatie www.dedert.nl

KAMPEREN, DINEREN & RECREËREN IN LIMBURG!

MIDDENPEELWEG 5 | 5975 MZ SEVENUM | +31 (0)77 467 7777 | WWW.SCHATBERG.NL

Stamboom
Wat geweest is, is voor mij
echt niet geweest. Onlangs
ontdekte ik namelijk dat er
niets zo interessant is als de
geschiedenis van je eigen
familie.
Het documentaireprogramma
Verborgen Verleden van NPO2
wakkerde mijn toch al bestaande
nieuwsgierigheid naar alles aan.
Ik houd ervan om dingen tot op
de bodem uit te zoeken. Wie
waren mijn voorouders? En
waarom worden mensen vaak
vernoemd naar mensen uit het
verleden? Zoals in mijn geval. Ik
ben van Graadje van kantoneer
Sjeng. Een kantonnier bleek
vroeger onderhoudsman van
bijvoorbeeld wegen te zijn. Ik zag
een uitdaging in het maken van
mijn familiestamboom toen het
online archief PeelenMaasNet
beschikbaar werd. Daarin zijn
inwoners van de oude gemeenten
te vinden aan de hand van aktes
uit het burgerlijke stand- en het
bevolkingsregister. Ik besloot de
mannelijke lijn van mijn vaders
kant uit te gaan zoeken, de
Jacobs-kant. Mijn opa en oma
leven niet meer en mijn vader
heeft zijn opa nooit gekend. De
namen van zijn ooms en tantes
van zijn vaders kant wist mijn
vader nog wel. En die kwamen
heel goed van pas in mijn
zoektocht. De documenten zijn
gearchiveerd op basis van vooren achternaam, de rol in het
document (vader van, kind van of
overledene), de datum van het
document, de plaats en de type
registratie zoals een geboorte- of
overlijdensakte. Voornamelijk de
geboorteakten bleken een grote
bron van informatie. In de
negentiende eeuw werden
aangiftes van geboorten uitgebreid beschreven met informatie
over de vader. Zoals het beroep.
In een geboorteakte uit 16 juli
1879 las ik in een vloeiend en
krullerig handschrift de reden van
‘mijn’ familieverwijzing: ‘Mathijs
Jacobs, van beroep kantonnier.’
Mathijs, ook wel verkort tot Sjeng
in de volksmond, was de opa van
mijn opa Graad. Graadje van
kantoneer Sjeng, ofwel Graadje
van kantonnier Mathijs.
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Beperkte gemeentelijke
dienstverlening

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

• 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.

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor
Vergunning Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en
zaterdagochtend voor Werk, Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum
077 - 306 66 66. Zij helpen u graag!

Vaststelling besluiten
en beleidsregels

Het college op 16 januari 2017 heeft besloten navolgende regels vast te stellen:
1. Besluit nadere regels Maatschappelijk Ondersteuning;
2. Besluit Jeugdhulp;
3. Beleidsregel Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ;
4. Beleidsregel Verhaal Participatiewet;
5. Beleidsregel Bijzondere bijstand Participatiewet.
Deze besluiten en beleidsregels treden in werking op 1 januari 2017.
Voor de volledige tekst van deze verordeningen:
zie www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen-en-regelgeving/

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 31 januari 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.

De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl -> bestuur en organisatie -> gemeenteraad ->
besluitvormende raadsvergadering -> datum 31 januari 2017.

Doet u ook mee aan de
Peel en Maas fotowedstrijd?

In januari 2018 verschijnt de nieuwe gemeentegids Peel en Maas en ook deze keer willen we de
gids samen met u maken. Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende
foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids 2018.
Waar moeten de foto’s aan voldoen?
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas
en moeten herkenbaar zijn voor de gemeente en/of de
samenleving van Peel en Maas. Geef in de mail en/of in de
documentnamen ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/
JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of
minimaal 1 Mb en vrij zijn van auteursrechten.
3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij
gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de
gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft
u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website,
folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de foto
voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
5. Stuur de foto’s voor 14 september 2017 naar maria.witbaard@peelenmaas.nl onder
vermelding van uw naam en adresgegevens. Heeft u meerdere foto’s, maak dan gebruik van
www.wetransfer.com.
6. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.
Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids of andere uitingen?
Pak uw camera en maak de winnende foto!

Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Pratwinkel ongenummerd Baarlo (2017-003).
2. Bestemmingsplan uitbreiding Peelweg 40 Meijel (2017- 001).
3. Renovatie Piushallen (2017-006).

Openbare bekendmakingen
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.
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

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

www.peelenmaas.nl

Uw voeten in goede handen
Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
Sport pedicure • Cosmetische voetzorg

Kwekerij De Maris BV is een innovatief glastuinbouwbedrijf dat komkommers op
verantwoorde
wijze
teelt en verpakt
voor de Europese markt.
Kwekerij De Maris
BV is een
innovatief
glastuinbouwbedrijf
dat komkommers
Ter
versterking
van
de
teams
zijn
wij
per
direct
op
zoek
naar
op verantwoorde wijze teelt en verpakt voor de Europese markt.

Scholieren

Ter versterking van de teams zijn wij per direct op zoek naar
die graag ons komen versterken!

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56
Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl

Scholieren

Kies jij voor werken, verdienen en ervaring opdoen in een mooi en modern
glastuinbouwbedrijf? Kijk dan op www.kwekerij-demaris.nl voor meer informatie
overdie
werkzaamheden
en sollicitatiemogelijkheden
graag ons komen
versterken!
Kies jij voor werken, verdienen en ervaring opdoen in een mooi en modern
glastuinbouwbedrijf? Kijk dan op www.kwekerij-demaris.nl voor meer informatie over
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Opiniërende raadsvergadering van dinsdag 17 januari

College onder vuur over Piushallen en omstreden
uitbreiding varkenshouderij
Scherpe woorden richting wethouder over de kostenoverschrijding bij de renovatie van de Piushallen. Wéér een debat over de wenselijkheid van uitbreiding intensieve veehouderij. En een raadslid
dat harde kritiek levert op de burgemeester. Aan pittige onderwerpen geen gebrek in de opiniërende raadsvergadering van vorige week dinsdag.
Het begon al vanaf de aftrap met een verklaring van raadslid Jos Wilms van AndersNu. Wilms was zoals
bekend onderwerp van een justitieel onderzoek omdat hij geheime informatie over SIF gelekt zou
hebben naar de pers. Het raadslid heeft dat altijd ten stelligste ontkend, en ook het Openbaar Ministerie
kon uiteindelijk onvoldoende bewijs vinden.

Ook lokte het voorgelegde plan een vraag uit die in de raad wel vaker de kop op steekt, maar nog steeds
niet écht besproken is: welke kant wil Peel en Maas op met de intensieve veehouderij? Het was AndersNu
die als eerste zei dat die brede discussie over de veehouderij nu toch snel moet komen. Temeer omdat er
binnenkort wéér een uitbreidingsaanvraag op de agenda komt.

Wilms sprak over de emotionele impact die het onderzoek – inclusief vingerafdrukken en foto’s – had
gehad. In zijn verklaring hekelde Wilms burgemeester Delissen. Als zij de moeite moeten had genomen
om samen met hem de zaak te onderzoeken, zou gauw genoeg gebleken zijn dat van lekken geen sprake
was, zei Wilms. Haar argument dat ze niet anders kón dan aangifte doen van mogelijk lekken, noemde hij
‘grote kul’. Na de aangifte was hij ‘als een politieke paria’ door het leven gegaan. Hij had daarom excuses
verwacht toen Justitie tot een sepot besloot. Nu die niet gekomen zijn, wil Wilms volledige rehabilitatie.
Burgemeester Delissen ging daar in haar korte reactie niet op in, maar zei wel dat ze binnenkort met
Wilms om tafel gaat ‘om te kijken hoe we samen verder kunnen.’

Wethouder Arno Janssen had moeite met de kritische reacties in de raad. Hij bestreed dat er met de
uitbreiding van de varkenshouderij een verslechtering van het woonklimaat optreedt, en herhaalde
nog eens dat het plan aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Ook gebruikt de ondernemer volgens
Janssen de best beschikbare technieken om de milieugevolgen te beperken. ‘Als u nee zegt, moet u een
héél goede motivatie geven om de rechter te overtuigen. Ik ben er 100% van overtuigd dat de rechter u
ongelijk geeft. En dan kunnen we een schadeclaim tegemoet zien,’ zei Janssen ook nog. Op 31 januari
hakt de raad de knoop door.

Bouwen in beekdal
Het eerste agendapunt na het niet alledaagse begin van de vergadering betrof een bestemmingsplan
voor de bouw van twee woningen nabij de locatie Soeterbeek 34 in Baarlo. Het plan voldoet volgens het
college aan de geëiste ruimtelijk-landschappelijke kwaliteiten. Met hier en daar wat herinrichting wordt
de landschappelijke beleving van de beek zelfs versterkt.
Omdat er ook niemand bezwaar heeft gemaakt, leek het erop dat het plan min of meer een hamerstuk
zou worden. Dat was niet helemaal het geval. Diverse partijen hadden toch wat zorgen over de extra
wateroverlast die de nieuwe huizen mogelijk zouden veroorzaken. Vorig jaar was er immers in het gebied
ook al flink wat wateroverlast geweest. Ook wezen enkele partijen op de ‘terughoudendheid’ die de
gemeente zegt te betrachten als het gaat om bouwen in een beekdal.
Wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) verwees in zijn antwoord echter naar het waterschap,
dat geen bezwaar heeft tegen het plan. Ook herhaalde hij dat in dit geval, door allerlei extra maatregelen,
zelf deskundigen zeggen dat het beekdal er op vooruit gaat.

Renovatie Piushallen
Ook voor het volgende agendapunt nam een zeer kritische raad ruim de tijd. Het ging om het tekort van
288.000 euro op de renovatie van de twee Pius(sport)hallen in Panningen. Die renovatie is, in het kader
van zelfsturing, uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Sporthallen Helden (SSH). Dat ze nodig was
én dat het resultaat prima is, daar zijn alle partijen het over eens. Het college was echter onaangenaam
verrast door de hoge meerkosten en doordat men pas erover hoorde toen het werk al was gedaan.
In het voorstel schrijft het college dat het tekort is ontstaan door enkele onvoorziene zaken, maar ook
door foutieve inschattingen. Vooral dat laatste is voor het college aanleiding om goed te bekijken of bij
dit soort grote zelfsturingsprojecten de gemeente niet nadrukkelijker de vinger aan de pols moet houden.
Om grotere problemen te voorkomen (een faillissement van SSH) stellen burgemeester en wethouders
voor om het grootste deel van het tekort vanuit de gemeentekas aan te vullen. SSH zelf draagt ook voor
100.000 euro bij.

Op 31 januari, tijdens de besluitvormende vergadering, wordt het plan in stemming gebracht.
Het tweede bestemmingsplan dat voorlag werd wél al afgehandeld. Het betrof een kleine aanpassing aan
een al eerder goedgekeurde uitbreiding van camping Hanssenhof in Helden, en het herbouwen van een
sorteerloods met huisvestingslocatie voor tijdelijke arbeidskrachten. De raad ging unaniem akkoord.
Platveld: tuinbouw én varkens?
Het laatste bestemmingsplan dat op tafel kwam zorgde voor de eerste echte discussie van de avond.
Het betrof de aanvraag voor uitbreiding van een varkensbedrijf in het tuinbouwgebied Platveld in Meijel.
Volgens het college voldoet het aan alle formele voorwaarden en blijkt dat ook uit diverse berekeningen.
Het voorliggende uitbreidingsverzoek was eind 2015 ook al in de raad besproken. Twee naburige
tuinders, Peter van Bree en Patrick Bouten, hadden zich toen fel tégen het plan uitgesproken, omdat het
volgens hun tot onaanvaardbare verslechtering van de luchtkwaliteit zou leiden. Daarop trok Verhoijsen
zijn plan in, en volgde er een mediationtraject. Het plan ligt nu opnieuw voor, met één wijziging: de
afvoerpijp voor de uitstoot is verhoogd van 9m20 naar 11 meter.
De twee tuinders vinden dat echter nog steeds volstrekt onvoldoende. Gebruik makend van het
spreekrecht maakte Peter van Bree tijdens de vergadering duidelijk zeer teleurgesteld te zijn in de
(mislukte) mediation. Hij herhaalde nog eens de negatieve gevolgen van de extra uitstoot voor hun
producten (aardbeien, tomaten) en voor hun eigen gezondheid. Ook de raad bleek zeer kritisch.
Door de hogere pijp wordt de uitstoot weliswaar wat verder verspreid en verdund (en worden de
directe buren wat minder belast), maar in absolute getallen zorgt de geplande extra stal voor méér
luchtvervuiling. De aanvraag van Verhoijsen lokte ook een principiële discussie uit. De gemeente
heeft Platveld primair als glastuinbouwgebied aangewezen; moet je dan in dat gebied überhaupt wel
uitbreiding van (bestaande) veehouderij toestaan, vroegen diverse fractie zich af.
Niet dus, lijkt een meerderheid van de raad te vinden. De VVD-woordvoerder zei vooralsnog tegen het
uitbreidingsplan te zijn. De tuinders moeten erop kunnen vertrouwen dat tuinbouw daadwerkelijk het
primaat heeft in Platveld, vinden de liberalen. De fractie wil vóór de besluitvormende vergadering van
31 januari wel nog enkele experts raadplegen.
Ook Lokaal Peel en Maas lijkt te kiezen voor de tuinders. ‘Als we een schonere gemeente willen’, zei hun
woordvoerder, ‘dan moeten we besluiten nemen die voor sommigen pijnlijk zijn.’
De fractie PvdA/GroenLinks vroeg zich af waarom het bedrijf van Verhoijsen, dat nu over diverse locaties
verspreid is, niet naar het Log-Egchel gaat.
Ton Hanssen zei dat hij – net als een jaar geleden – het voorstel nog steeds ‘het slechtste ooit gezien’
vond. Hij vindt dat de ondernemer een goede luchtfilter op de stal zetten.
Het CDA twijfelt en sprak van een ‘dilemma’. Ja, het is een tuinbouwgebied, maar ook: bestaande
bedrijven moeten kansen krijgen als ze voldoen aan de regels. Ben je nog een betrouwbare overheid al je
dan toch ‘nee’ zegt?

De raad was zich ook doodgeschrokken toen ze op 10 december over het forse tekort hoorde. Men voelde
zich ‘tegen de muur gezet’, dan wel ‘het mes op de keel gezet’, want wat konden de fracties anders dan
instemmen? Er was veel onvrede over het late tijdstip van informeren, terwijl volgens diverse fracties de
wethouder al veel eerder wist van het tekort. Ook vroegen diverse woordvoerders of de gemeente wel
voldoende aan proces- en budgetbewaking had gedaan. De fractie PvdA/GroenLinks pleitte daarom
voor een eigen onderzoek van de raad naar de gang van zaken. AndersNu vroeg zich af hoe bijvoorbeeld
binnensportverengingen in Maasbree hier tegenaan kijken en zei dat er wethouders ‘voor minder worden
weggestuurd.’
Ook de VVD-woordvoerder hekelde de grote kostenoverschrijding. ‘Het zo uit de klauwen laten lopen
vind ik niet sterk, en erg kwalijk – op z’n zachtst gezegd.’ Hij zei verder dat bij een niet-akkoord (en dus
niet betalen van openstaande rekeningen van in totaal twee ton) plaatselijke ondernemers in de kou
zouden staan. Het mildst was nog eenmansfractie Ton Hanssen. ‘Het geld is in elk geval goed besteed.
Er is geen geld weggegooid.’
Portefeuillehouder Ronald van Kessel (Lokaal Peel en Maas) had wat uit te leggen na alle vragen en
kritiek. Dat hij de raad niet tijdig had geïnformeerd, ontkende hij. Pas in november wist hij hoe groot
het tekort zou worden, zei hij. Wel had hij al in september van SSH gehoord dat er wat zaken mis waren
gegaan, en dat ze wat tijd vroegen om alles uit te zoeken. Hij heeft dit gemeld aan de raad op dezelfde
datum. Van Kessel erkende dat het beter was geweest als hij dat alvast aan de raad had gemeld.
Hij zei verder dat de misrekeningen toe te schrijven zijn aan bedrijven en de architect, niet zozeer aan de
vrijwilligers van SSH.
Hoe het zover heeft kunnen komen – ondanks een veelheid aan controles door de gemeente en maar
liefst vijftien ambtelijke overleggen – wil Van Kessel ook zelf weten, en hij laat het dan ook uitzoeken.
Duidelijk is alvast dat er géén controle was in de maanden juli en augustus vorig jaar (mogelijk vanwege
vakanties), toen er koortsachtig doorgewerkt moest worden om voor het einde van de schoolvakanties

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

klaar te zijn. Overigens wees de wethouder erop dat dit pas de eerste keer is dat een zelfsturingsproject
een dergelijk fors tekort kent. Op dinsdag 31 augustus neemt de raad een besluit over de dekking van de
meerkosten voor de renovatie.
Subsidie afkoppelen regenwater
Duurde ‘Piushallen’ bijna een uur, het vervolg van de vergadering verliep vlot.
De raad ging akkoord met een subsidieregeling die het afkoppelen van regenwater door particulieren
moet stimuleren. Initiatiefnemer van de regeling is het waterschap, dat Peel en Maas 164.000 euro in het
vooruitzicht stelt als het eenzelfde bedrag in het subsidiepotje stopt. De raad besloot om dat te doen,
zodat er nu bijna 330.00 euro beschikbaar is. Dat moet mensen prikkelen om het regenwater dat op
hun dak of stoep valt, niet meer via het vuilwaterriool af te voeren. Dat ontziet de riolering en leidt tot
vermindering van wateroverlast en verdroging.

De manier waarop het hemelwater afgekoppeld wordt, kan door iedereen zelf bepaald worden.
De raad benoemde verder mevrouw L.T.G van den Bongard, lid van de Raad van Toezicht van
onderwijskoepel Prisma, als toezichthouder namens de gemeente voor de openbare school in
Panningen (de Nieuweschool).
Tot slot ging de raad unaniem akkoord met een structurele verhoging van 12.500 euro voor het opstellen
van de jaarrekening door Deloitte Accountants. De verhoging (bovenop de inschrijfprijs van 40.000 euro)
is redelijk, vinden zowel college als raad: Deloitte moet niet te voorzien meerwerk doen, vooral als gevolg
van de nieuwe gemeentelijke taken in het zogeheten ‘sociaal domein’.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

Er zijn veel manieren om het hemelwater af te koppelen.

www.peelenmaas.nl

Ongewenste haargroei
definitief verwijderen
Schoonheidssalon Nellie Kessels werkt met
het Intense Pulse Light systeem. Dit is
haarverwijdering door middel van lichtflitsen.

Wij zoeken een

Bedrijfsleider (m/v)
en een

Bedrijfsleider kas (m/v)

Hoeveel behandelingen er nodig zijn is afhankelijk van de
intensiteit van de haargroei. De I.P.L behandelingen vinden
plaats met een tussenperiode van 6 weken. Vergoeding
via zorgverzekeraar is mogelijk. Voor een afspraak of een
gratis intake gesprek kunt u bellen naar: 077-3061860.

Schoonheidssalon

Nellie Kessels

Ben jij diegene die wij zoeken?
Wij bieden een prettige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden.
Kijk voor informatie op onze website: www.dekemp.nl
of mail naar e.keijsers@dekemp.nl

Past. van BastenBatenburglaan 57
Beringe

Schoonheidssalon

Nellie Kessels

Onze ervaren specialisten helpen u graag

APK
Aircoservice
Onderhoud & reparatie alle merken
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

t!
Ook al heeft u ‘m elders gekoch

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U kunt bij
mij terecht voor
een afspraak’
mark
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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.

Bestuurders (wethouders) voor minder naar huis gestuurd
Dat was één van onze zinnen als reactie op de blunder en het
 igantische tekort van 288.000 euro voor de renovatie van de Piushallen.
g
Een tekort van 20 procent van de aanvankelijke investeringsbijdrage van
1.550.000 euro.
Als klap op de vuurpijl werd ons
medegedeeld door de stichting: ”en
als u niet over de brug komt, dan
gaan wij failliet en kunt u de kolere...
ik bedoel de sleutels krijgen.” Daar
houden wij dus helemaal niet van.
Wethouder Roland van Kessel wrong

hij iets van “een volgende keer zal ik
rekening houden met wat u nu zegt.”
De voltallige raad is vóór een onder
zoek naar de oorzaak van deze missers.
Wij hopen dat de raad dat ook nog doet
met betrekking tot het debacle SIF. Dat
zich in allerlei bochten om maar niet
financiële plaatje ziet er heel anders uit
de verantwoordelijkheid te hoeven
dan dat wethouder Sanders ons doet
nemen. Hij noemde de zelfsturing als
geloven. Variërend van nog geen ton
argument (ofwel schuldige). U weet
tot meer dan een miljoen. AndersNu
wel, het paradepaardje van zijn eigen
stelde een onderzoek voor, maar geen
coalitie. Met veel pijn, moeite en
zonder de raad aan te kijken mompelde enkele politieke partijen ondersteunde

dit. Raar. Jos heeft in deze bijeenkomst
zijn slachtofferverklaring voorgelezen
met betrekking tot de onterechte aan
klacht van het lekken. Zie hiervoor ook
de website van AndersNu. Het heeft
diepe sporen op hem achtergelaten.
Burgemeester Delissen, die bij de
aanklacht gretig een persbericht op
liet stellen waarin Jos al werd veroor
deeld, neemt nu weinig moeite om
haar excuus aan te bieden en Jos van
alle blaam te zuiveren. Zij nam zelfs

niet de moeite om even afstand te
nemen van haar voorzittersrol. Ze zal
Jos nog uitnodigen voor een gesprek,
maar dat had ons inziens het eerste
moeten zijn na de uitspraak dat van
vervolging werd afgezien. Ook dit zal
worden vervolgd. Is er dan helemaal
niets moois te melden? Ja, de Gekke
Maondaag in Velden op maandag
30 januari.
Jos Wilms,
raadslid fractie AndersNu

Piushallen: een knullig dossier
Vorig jaar heeft het CDA vol overtuiging ingestemd met de investeringsbijdrage van 1.550.000 euro voor de renovatie van de Piushallen in
Panningen. Maar het nieuws dat er een budgetoverschrijding is ontstaan
van maar liefst 288.000 euro vinden wij schokkend.
Het komt neer op een tekort van
bijna 20 procent van het oorspron
kelijke budget dat door de gemeen
teraad is vrijgemaakt. Heel erg
knullig en dit kan niet door de beugel.
Wij hebben veel moeite met de vraag
of de gemeente even 288.000 euro

extra kan overmaken naar bouwheer
Stichting Sporthallen Helden (SSH).
Tijdens de raadsvergadering vorige
week dinsdag heb ik namens onze
fractie ons ongenoegen bij wethouder
Roland van Kessel overgebracht. Wat is
hier allemaal gebeurd? Hoe kan het zo

zijn dat er zo’n megatekort is ontstaan?
Waarom is de raad zo laat op de hoogte
gesteld? Vragen, vragen, vragen.
Een belangrijk bezwaar is dat de raad
wederom met de rug tegen de muur
staat. Er zijn volgens de wethouder
slechts twee opties. Óf de gemeente
betaalt 288.000 euro extra óf de
gemeente doet dat niet en SSH gaat
failliet, waardoor de gemeente beheer
der wordt van de verbouwde sporthal
len. Volgens onze fractie zijn er meer

dere wegen die bewandeld kunnen
worden. Is het bijvoorbeeld een optie
dat SSH een renteloze lening via de
gemeente afsluit? Of zou de gemeente
garant kunnen staan? Beide opties
betekenen dat de gemeente geen extra
geld hoeft te investeren, maar dat SSH
verantwoordelijk blijft voor de tekorten
die ze zelf hebben veroorzaakt. Wordt
vervolgd.
Roel Boots,
gemeenteraadslid CDA Peel en Maas

De Piushallen verdienen alle kans
In mei 2016 gaf de gemeenteraad een krediet aan Stichting
Sporthallen Helden (SSH) voor de renovatie van de Piushallen in
Panningen. De sporthal voldeed niet meer aan de hedendaagse richtlijnen
voor sportonderwijs en gezondheid. In het kader van zelfsturing trad de
stichting op als bouwheer.
Vóór het begin van het nieuwe
schooljaar en sportseizoen was de
renovatie gereed. Met name tijdens
de zomervakantie hebben de grote
werkzaamheden plaatsgevonden.
Complimenten voor de stichting en

Barbecue & Gourmet Party Service

de vele vrijwilligers die dit gereali
seerd hebben in dit korte tijdsbestek.
Nu wordt de gemeente geconfronteerd
met een behoorlijke budgetoverschrij
ding en gevraagd om 188.000 euro
extra beschikbaar te stellen. Hier zijn

we behoorlijk van geschrokken. Het
blijkt dat je bij renovatietrajecten van
tevoren niet altijd weet wat je tegen
gaat komen. Dit in combinatie met de
druk die er op dit project zat, zijn er in
de voorbereidingen wellicht wat zaken
over het hoofd gezien of verkeerd inge
schat. Lokaal Peel&Maas is dan ook erg
benieuwd naar de uitkomsten van het
door het college toegezegde onderzoek
naar de oorzaken van deze overschrij
ding. Het succes van een project valt of

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

Ben jij een echte aanpakker en haal je voldoening uit fysieke arbeid?
En werk je graag in teamverband? Dan pas je in ons team als

PRODUCTIEMEDEWERKER/
BEGELEIDER m/v
• Reinigen, controleren, inpakken van materialen, samenstellen van pakketten
• Mede begeleiden van productiewerkzaamheden
• Fulltime beschikbaar, flexibel geen 9 tot 5 mentaliteit

staat met de kwaliteit van de voor
bereiding. Als in mei 2016 al duidelijk
was geweest dat het meer zou kosten,
hadden we dit destijds al mee kunnen
financieren. Voor ons staat vast dat het
uitgegeven geld goed besteed is. Een
verbetering van ons eigen vastgoed.
Wij zien graag dat de laatste puntjes op
de i worden gezet, inclusief de financi
ële verplichtingen van de stichting.
Piet Rooijakkers,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Wist u dat…

• Voor 55+ers start op 11 februari een training “oefenen
in valbreken”. De cursus wordt gegeven in “gymzaal
de Riet” van 15.30 uur tot 16.30 uur. Aanmelden kan
via 077 - 307 73 50 (contactpersoon Tiny Valckx).
• Op dinsdag 7 maart starten we met een nieuwe
training ‘Eigen Kracht’. Deze training is geschikt voor
(jong)volwassenen. 6 bijeenkomsten van 19.30-21.00
uur. Deelname is gratis.
• Op korte termijn starten we vanuit Veerkracht weer
met nieuwe ‘Eigen Kracht trainingen’ voor kinderen
(6-8 en 9-12 jaar) en jongeren (12-16 en 16-21 jaar).
Deelname is gratis. Meer info? Veerkracht@vorkmeer.nl
/ 077-3077350 (contactpersoon Inge Geraets).
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

Interesse in deze vacature? Kijk dan op www.a-z.nl/nl/vacatures
voor een uitgebreide beschrijving van de vacature en het sollicitatieformulier
Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

T 077 - 467 72 00

E info@a-z.nl

I www.barbecue.nl

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl
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Jos Feron Cup Overloon

Vier podiumplaatsen
voor MTB Baarlo
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
De wintercompetitie is bijna ten einde. De op één na laatste wedstrijd
om de Jos Feron Cup werd zondag 22 januari verreden in Overloon. Daaraan
deden renners van mountainbikevereniging MTB Baarlo mee. Het was koud,
maar droog en het parcours lag er mooi bij.

In het eerste blok voor nieuwe
lingen en junioren verschenen voor
MTB Baarlo Glenn Caumans, Jules
Ursulman, Noud Peeters en Kevin
Laning aan start. Vooral Noud was
erg gebrand om punten te pakken en
bovenaan het klassement te komen.
Hij had een goede start, maar voelde al
snel de ijspret van de afgelopen dagen
in zijn benen en moest hij afhaken
van de kopgroep. Hij werd uiteindelijk
derde. In die kopgroep bepaalde Kevin
Laning vanaf de start al het tempo. De
hele wedstrijd reed hij met de nummer
2 in zijn wiel. Uiteindelijk won Kevin
de eindsprint. Glenn Caumans en Jules
Ursulman werden vierde en zevende.
Bij de jeugd 2 verschenen Freek
Bouten, Finn Keunen en Guus Janssen
in het zwart- oranje aan start. Freek en
Finn wisten een kopstart te pakken en
het tempo van de wedstrijd te bepalen.
Finn kon dit niet de hele wedstrijd
volhouden, mede door achterblijvers

die hij op smalle stukken tegenkwam.
Een derde plek was het resultaat. Freek
bepaalde tot het einde van de wed
strijd het tempo voorin, hij werd eerste.
Guus Janssen had moeite met het hoge
tempo, hij werd zeventiende.
Bij de jeugd categorie 2 reed Zepp
Aelen een mooie wedstrijd. In een
groot deelnemersveld en dus een
drukte op het parcours, wist hij zeven
tiende te worden. Als laatste waren
de mannen en masters aan de beurt.
Bij de heren ging Frank Lamber voor
de Baarlose vereniging de strijd aan.
In een pittig deelnemersveld met een
hoog tempo, wist hij naar een twaalfde
plaats te rijden.
Bij de heren MTB reden Erik Keunen
en Luuk Peeters onder de vlag van MTB
Baarlo beiden een mooie race. Lange
tijd konden ze samen rijden, maar op
een gegeven moment moest Luuk
afhaken. Voor Erik een negende plaats
en voor Luuk een tiende plaats.

Maasbreese beugelclub

Finale koppel
toernooi De Treffers
De finale van het koppeltoernooi van beugelclub De Treffers uit
Maasbree vindt plaats op zondag 29 januari bij de beugelbaan aan de
Breetse Peelweg in Maasbree.
Na het recent organiseren van
de Nederlandse Kampioenschappen
beugelen bij De Treffers, is het
volgende toernooi alweer in de
running. Het koppeltoernooi is
op 4 januari van start gegaan.
Voor dit toernooi hadden zich
zeventien koppels, waarvan vijf
vrouwenkoppels, opgegeven. In de
eerste ronde was al duidelijk te zien

dat de vrouwenkoppels van zich
lieten spreken. Zij wisten met tactisch
vernuft menig koppel het nakijken te
geven. Ondertussen zijn de koppels al
in de tweede ronde beland en wordt
er gestreden om de finaleplaatsen.
In de finale gaan zes koppels
uitmaken wie de titel in de wacht
sleept. De wedstrijden beginnen om
14.00 uur.
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Slordige start

Winst voor Peelpush heren
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush
Na een week hard trainen mochten de heren uit Meijel afreizen naar de volleybalstad van Nederland.
In Apeldoorn wachtte Alterno, die de eerste wedstrijd bij Peelpush met 4-0 verloor. Ook dit keer ging Meijel er met
de winst vandoor: 1-3.

In de eerste set werd er zeer
slordig gestart. Alterno leverde een
gigantisch grote druk op Peelpush
waardoor het eigen spel niet gespeeld
kon worden. De pass kwam niet, set
ups kwamen niet aan en de aanvallers
kwamen ook niet aan scoren toe.
Alterno speelde vrij en Peelpush
speelde zeer krampachtig, wat
resulteerde in een dikke 25-10 in het
voordeel van Alterno.

In tweede set viel
alles op zijn plaats
In de tweede set moest het
anders en dit keer viel ineens alles op
zijn plaats. De pass lag, onder leiding
van libero Ivo Naus, goed, waardoor

Rikus de ballen goed kon verdelen
onder de aanvallers. Deze maakten
hierop weer prima gebruik van de
kansen die ze kregen en Alterno
werd onder druk gezet. Peelpush
was wakker en klaar om te knallen,
waardoor Heren 1 deze set met 20-25
binnen wist te slepen. 1-1. Nu was het
zaak om de zelfde scherpte vast te
houden in set nummer 3, en dat werd
uitstekend gedaan. Vooral Koen van
den Beuken was op stoom en scoorde
veelvuldig. Alterno kon het spel van
Peelpush niet meer volgen en zo kon
Peelpush ook de derde set op hun
naam schrijven. Met een forse 16-25
overwinning drukte Peelpush door. 1-2
in het voordeel van Peelpush.
Set nummer 4 begon eveneens

scherp, maar de mannen van Alterno
wilden dit niet zomaar opgeven.
De punten vlogen heen en weer en
tot een stand van 18-18 bleef het
gelijk op gaan. Tot het moment dat
Peelpush gas bij gaf. De passlinie van
Alterno werd flink ontregeld door de
scherpe serves aan Meijelse zijde, wat
resulteerde in een rommelig spelletje
bij de Apeldoorners. Peelpush
profiteerde hiervan, en toen de laatste
bal uitgeserveerd werd door Alterno
was het duidelijk, Peelpush heeft zich
prima herpakt en een uitstekende
wedstrijd gespeeld. Met een score
van 21-25 plakte Peelpush een 3-1
overwinning op het scorebord en was
het tijd voor een feestje.
(Foto: Wim Simons)

Verlies met 3-1

Peelpush laat Flamingo’s
ontsnappen
Door: volleybalvereniging Peelpush
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel heeft zondagmiddag verzuimd zichzelf te
belonen voor de inzet tegen Flamingo’s. Het werd 3-1 voor de Gennepsen en daarmee bleef de thuisploeg met lege
handen achter.
En dat was gezien het spelverloop
jammer. Peelpush, nog steeds zonder
de geblesseerde Laura de Jong en
dit keer vanwege flinke griep zonder
vaste midden Claire Crijns, bood knap
tegenstand aan het weliswaar in de
eredivisie debuterende maar zeer erva
ren Flamingo’s. Noa Klerckx nam de
plek van De Jong in en Mirna Seweuster
kon op midden aan de bak.
In de eerste set liet Peelpush zich
overrompelen. Tot 18-18 kon de ploeg
nog volgen, maar daarna capituleerde
het jonge Meijelse team alsnog: 21-25.
In de tweede set nam Peelpush brutaal
de voorsprong om die niet meer in te
leveren. Peelpush maakte knap gebruik
van de dip waar Flamingo’s last van
had: 25-17. In set drie waren de rollen

weer omgekeerd. Nu zat Peelpush in
een dip en Flamingo’s werd steeds
sterker: 11-25.

Peelpush herpakte
in vierde set
In de vierde set werd het pas echt
spannend. Peelpush herpakte zich knap
en nam overtuigend de leiding. Bij
een 17-11 voorsprong hield iedereen
al rekening met een vijfde set. Maar
vanaf dat moment ging de ervaring
van Flamingo’s de boventoon voeren.
Flamingo’s kwam op 17-15, Peelpush
maakte 18-15 en kwam bij 21-17 nog
heel dicht bij setwinst. Het werd 21-21,
22-22 en 23-23. Twee goede aanval
len van de gasten deden de Meijelsen

de das om: 23-25 en dus een 1-3
nederlaag. Weliswaar verlies, maar in
de wetenschap dat het zich niet zoals
eerder dit seizoen in Gennep, had laten
wegspelen door de ploeg met veel
oud-Peelpush-speelsters.

11 passfouten
In blokpunten waren de twee
ploegen in balans: 8-8; Peelpush
produceerde veel minder servicefouten:
8 om 18. In de pass deed Flamingo’s
het weer veel beter. Peelpush maakte
11 passfouten, Flamingo’s 5. Het groot
ste verschil zat hem in de aanval.
Aanvallend was Peelpush goed voor 31
punten, waar Flamingo´s er 52 maakte.
Die werden bij de Gennepsen vooral op
midden en diagonaal gemaakt: 33.
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Acht leden geplaatst

Diverse medailles voor judoka’s

Door: gymvereniging GV Concordia
Turnsters van gymvereniging GV Concordia uit Panningen, Beringe, Grashoek en Egchel hebben zich zaterdag
21 en zondag 22 januari geplaatst voor de finale van het Limburgs Kampioenschap (LK) op 18 en 19 februari in
Meerssen.

Door: judoclub Helden
Enkele judoka’s van judovereniging JC Helden deden op zondag
22 januari mee aan het altijd zwaar bezette toernooi van Gemert.
De judoka’s namen diverse medailles naar huis.

Turnsters GV Concordia
naar finale LK

In iedere categorie konden alleen
de beste tien zich plaatsen voor de
finale. In de jeugd 2 divisie 5 werd
Femke van Loon derde met 42.758
punten, Evi Nooijen vijfde met 42.375
punten en Tooske Ghielen negentiende
met 39.400 punten. In de junior divisie
5 werd Laury Theelen tweede met
42.758 punten, Marit Engelen tiende
met 41.483 punten en Daantje van den
Beuken twintigste met 37.150 punten.
In de pupil 2 D1-categorie werd Maud
Sillekens vijftiende met 46.775 punten
en Benthe Ghielen zeventiende met
46.325 punten.

In de senior divisie 4 werd Gaby
van de Pasch tiende met 43.750
punten, 2Michelle Maessen 29e
met 37.825 en Alexandra Drissen
31e met 34.300 punten. In senior
divisie 5 werd Mayke van den Beuken
zeventiende met 41.525 punten, Iris
Buijssen 22e met 40.650 punten en
Fee van de Ven 26e met 39.600 pun
ten. In de instap D2-categorie werd
Emma Janssen tiende met 48.950
punten, Ise de Beer werd veertiende
met 48.200 punten, Eef Amendt werd
27e met 45.384 en Tess Janssen 31e
met 44.267 punten.

Bij Pupil 2 D2 werd Daisy Niessen
negende met 50.467 punten, Guusje
Ghielen zeventiende met 48.567
punten, Anna van de Pasch negen
tiende met 48.167 punten, Mirthe
Ebisch 28e met 46.183 punten en
Mirthe Tomassen 28e met 45.983 pun
ten. Bij pupil 2 D2 werd Pien Sanders
vierde met 51.050 punten, Fay Tulp
werd twaalfde met 49.783 punten
en Aafke Brummans werd 27e met
47.483 punten.
Femke, Evi, Laury, Marit, Gaby,
Emma, Daisy, en Pien plaatsten zich
voor de finale in Meerssen.

JC Helden scoort
in Gemert

Aron Theunissen sleepte het eerste
podium van de dag binnen. Hij pakte
brons na vier winstpartijen en een
keer verlies. Brent Schuijers knalde er
weer lekker op los en na vier ippons
en een verlies stond ook hij op brons.
Lino Janssen won vier keer met mooie
worpen, en haalde daarmee de kruisfi
nales. Daarin verloor hij, maar dat bete
kende toch een knappe derde plek en
dus brons. Siem Lacroix haalde sterk de
finale. Helaas verloor hij daarna twee
keer, toch ook voor hem een bronzen
medaille. Brons was er ook nog voor
Lindsay van Os na twee keer winst en

een keer verlies. Marlouk Colbers is
weer helemaal terug van haar blessure,
won drie keer en pakte het goud.
Verrassingen van de dag waren
Mika Tillemans en Toon van Ravenstein.
Beide judoka’s wonnen overtuigend
al hun partijen met mooie worpen en
pakten het goud. Artoer Makartjan
pakte een bronzen plak met vier goede
overwinningen. Guus Manders won
zilver door de allerlaatste partij van de
dag in de golden score te winnen. De
andere judoka’s hebben gegeven wat
ze hadden, maar konden niet op het
podium komen.

Lijfsbehoud in eerste klasse

Heren VC Olympia verliezen van directe concurrent
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na een competitiestop van vijf weken moest het eerste herenteam van volleybalvereniging VC Olympia
zaterdag 21 januari weer vol aan de bak. Er werd thuis in Panningen gestreden tegen VC Landgraaf om lijfsbehoud
in de eerste klasse.
In de eerste set was het duidelijk
dat beide ploegen niet voor elkaar
onderdeden en voor de winst gingen.
Er werd gewerkt voor elk punt,
ondanks dat de passing niet altijd
even goed was. Landgraaf probeerde

in het begin gaatjes te creëren in
de verdediging van VC Olympia door
veel over het midden aan te vallen,
maar daar stuitten de mannen op het
middenblok. De toon was gezet en de
rest van de wedstrijd had Panningen

daar weinig van te duchten. Mede
hierdoor won de thuisploeg de eerste
set met 25-19.
Hierna zakte VC Olympia terug
in het spel. Landgraaf werd de
bovenliggende partij en voerde

de druk op de passers op. De
verdedigende en aanvallende wissels
brachten weinig verandering in het
spel. Dit leidde tot een overtuigende
setwinst voor Landgraaf (14-25).
De wedstrijd lag weer op. In de
derde set was dat ook terug te zien.
Beide teams sloegen steeds kleine
gaatjes, maar deze werden steeds te
niet gedaan. Gesterkt door de libero
van heren 2 verliep de passing nu

beter, maar het bracht Panningen niet
naar de setwinst. Een servicefout en
roekeloze aanval op 23-23 deed het
team de das om. VC Olympia kraakte
en Landgraaf rook de overwinning.
De tegenstander speelde in de
laatste set vrijuit en maakte dankbaar
gebruik van fouten. Via een vlotte
17-25 pakte VC Landgraaf een
3-1 overwinning in de strijd om
lijfsbehoud.

Momenten van onzorgvuldigheid

Dames VC Olympia doen hun plicht
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen gingen zaterdag 21 januari op bezoek bij
Saturnus in Uden. Die ploeg maakt een moeilijk jaar door en strijdt in de onderste regionen. Zaak dus voor de
Panningse dames om geen fouten te maken en de punten mee naar huis te nemen.
Vanaf de eerste set was het
duidelijk dat de ploeg er geen gras
over wilde laten groeien. Met veel
inzet werden de punten gemaakt en
liepen ze uit op de tegenstander. Een

korte onoplettende periode zorgde
ervoor dat Saturnus iets dichterbij
kon komen, maar gevaarlijk dichtbij
kwamen ze niet. Uiteindelijk werd
de set met 25-16 gewonnen. In

de tweede set gingen de dames
gewoon door en scoorden ze een
aantal mooie punten. Het ging nog
iets gemakkelijker dan in de eerste
set en zo werd de set met 25-12

binnengehaald. De eerste twee
belangrijke punten waren binnen
en vanaf toen was het zaak om het
vakkundig af te maken. In het vervolg
van de wedstrijd bleven de dames
van VC Olympia ook aan de goede
kant van de score, al lieten ze de
tegenstander soms onnodig dichterbij
komen. Dat gebeurde meestal door
eigen foutjes die niet nodig moesten

zijn. Met de setstanden 25-19 en
25-18 werd de wedstrijd plichtmatig
uitgespeeld. De dames speelden een
goede wedstrijd waarin helaas wat
momenten van onzorgvuldigheid
zorgden voor de mindere momenten.
Het is dan ook goed dat de dames dat
zelf ook weten en daar de komende
week weer de kans voor krijgen om
dat goed te maken.
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Belangrijke toernooien

Winst voor jeugdteams
Zvv Beringe
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
De jeugdteams van zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe zijn 2017 fantastisch gestart. In de eerste week van
januari werkte beide Beringse ploegen in Roermond en Wijchen hoog aangeschreven toernooien af.

KSV Kessel naar
finale LK

Zvv Beringe J-O13 behaalde in
Roermond de halve finale door knappe
prestaties in de groepsfase. In de
halve finale waren de leeftijdsgenoten
van Lake Valley te sterk. In de strijd
om de derde plek wonnen ze van
Elki voetbalschool J-O13. Enkele dagen
later speelde Zvv Beringe J-O13 in
Wijchen het O12-toernooi en won deze
glansrijk. Na vijf overwinningen en een
gelijkspel mocht de beker in ontvangst
genomen worden.
Zvv Beringe J-O15 heeft beide

toernooien op haar naam geschreven.
In Roermond werd slecht gestart met
een verliespartij. Na enkele overwin
ningen op Belgische opponenten en
FC Eindhoven werd de finale bereikt.
Daar werd revanche genomen voor de
verliespartij.
Na afloop kregen de heren een
groot compliment, want de toer
nooidirecteur had enkele spelers met
‘eredivisiepotentie’ gezien. Zvv Beringe
J-O15 ging met een goed gevoel naar
Wijchen. Hier werden alle tegen

standers direct onder druk gezet, een
totaal andere speelstijl. Na vijf overwin
ningen en een gelijkspel werd de halve
finale als nummer 1 van de poule
behaald. In deze halve finale werd er
met 1-0 gewonnen van Zvv Eindhoven.
In de finale trof men ZSW, waar in de
poule met maar liefst 5-0 van werd
gewonnen. Ook nu bleken de Beringse
mannen te sterk. De finale eindigde in
een klinkende 3-0. Een prachtig begin
van het jaar voor de jeugdopleiding van
Zvv Beringe.

De Flatsers verliezen
van Melderslo
Door: Piet Geurts, jeu de boulesvereniging De Flatsers
Het eerste team van jeu de boulesvereniging De Flatsers uit Baarlo heeft in de dertiende competitieweek op
zaterdag 21 januari met 2-3 verloren van Melderslo 1.
Het eerste team heeft thuis
een kleine nederlaag aan de broek
gekregen tegen een beter spelend
Melderslo. En dat nog wel in de nieuwe
clubtenues. In de openingswedstrijd
moest Piet eerst een kleine achterstand
goedmaken om vervolgens de partij
verdiend binnen te halen. Het goede
begin was er. Invaller Freek speelde

een prima wedstrijd en vocht zich na
een 8-2 achterstand geweldig terug in
de wedstrijd. Hij liet de tegenstander
alleen ‘de steek’ over die goed werd
benut. Esther begon in de derde partij
niet goed en trof in Geert ook nog eens
een tegenstander van groot kaliber.
Als je dan ook nog twee keer mist
op de ring kun je het wel schudden.

Zij moest de winst afstaan. Roy had
een tegenstander die in het begin
voor Sinterklaas speelde. Roy hield
die verkregen voorsprong prima vast
tot het einde. Mark gaf in de slotpartij
een kleine voorsprong heel makkelijk
weg en miste de inspiratie om dit weer
recht te trekken, waar er toch genoeg
mogelijkheden waren.

Haenraets-wisselbeker
verschoten in Grashoek
Door: handboogschutterij OVU Grashoek
De Haenraets-wisselbeker werd op dinsdag 17 januari verschoten voor alle leden van handboogschutterij OVU
uit Grashoek. Jan Haenraets trok envelop nummer één.
De eerste prijs viel in groep 3 en
werd gewonnen door Lenard Verheijen
met 141 punten. Tweede werd Cor
van Dooren met 277 punten. Marc
Verhaegh was derde met 222 punten.
Hoogste schutter was Albert van Nierop
met 263 punten, compound was Cor
van Dooren met 277 punten, aspirant

was Timo Gaal met 69 punten.
Tot en met vrijdag 27 januari
wordt de vijfde eenpijl-bondswedstrijd
verschoten op de banen van De
Indianen in Koningslust. Op maandag
30 januari neemt OVU Grashoek met
zes schutters deel aan het Nederlaag
Toernooi van Kunst en Vriendschap

in Liessel. Op zondag 5 februari
worden de rayon persoonlijke
indoorkampioenschappen verschoten
op de banen van Ons Genoegen in
Ysselsteyn. Van OVU neemt Ge Meijer
deel in de tweede klasse Compound
en Boy Steegs en Roy van Dijnen als
reserve in de eerste klasse.

Door: gymnastiekvereniging KSV Kessel
Verschillende turnsters van gymnastiekvereniging
KSV Castellum Kessel hebben zich zaterdag 21 en zondag 22 januari
geplaatst voor de finale van het Limburgs kampioenschap. Op elk
niveau gingen de beste tien turnsters door. Janneke, Kim, Sanne en
Myrthe wisten zich te plaatsen voor de kampioensfinale. Janneke
ging ook nog met een gouden medaille naar huis. Fenne, Britt en
Anouk hadden zich eerder al geplaatst en mogen zich ook op 18
en 19 februari bewijzen in de finale van het LK.

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben dagelijks
bezig met doodgewone zaken. Mijn bedrijf
Consendo, uw steun voor nu en later, begeleidt
mensen rondom verliessituaties met als doel
om ze zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.

Wat als u het straks niet meer weet?

Situatie (namen zijn ﬁctief): Willem Fransen en Wies Legius zijn getrouwd
in gemeenschap van goederen. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren, Bert en Klaartje. Zij wonen in een eigen huis met een WOZ-waarde van €250.000,00; de woning is nog belast met een kleine hypotheek.
Daarnaast zijn zij nog in het bezit van spaargelden, ongeveer €40.000,00.
Op een dag heeft Willem een ﬂinke hersenbloeding gehad, waardoor hij
thans in een zorginstelling verblijft.
Vraag: wie mag de belangen van Willem behartigen?
In tegenstelling tot wat algemeen verwacht wordt, mag Wies (als echtgenote) niet automatisch de belangen van Willem behartigen. Als er niks
geregeld is, is de enige mogelijkheid het aanvragen van een bewind via
de rechter.
Met medewerking van de naaste familie zal de rechter meestal niet
aarzelen om een onderbewindstelling uit te spreken. Dit zou anders
kunnen zijn als er een verstoorde familieverhouding is. Wij gaan er voor
het gemak vanuit dat de rechter het bewind heeft uitgesproken en Wies
nu bewindvoerder is. Mooi geregeld zou je denken. Op zich is dat ook
waar; het bewind is een mooie noodoplossing.
Door het ingestelde meerderjarigenbewind heeft Wies wel te maken met
een aantal beperkingen, namelijk: voor een aantal handelingen heeft
Wies de goedkeuring c.q. toestemming van de rechter nodig. Denk hierbij aan het doen van schenkingen aan de kinderen, de verkoop van het
huis en het doen van aankopen voor een bedrag groter dan €1.500,00.
Verder dient Wies jaarlijks schriftelijk rekening en verantwoording af te
leggen aan de rechter. Deze beperkingen worden vaak als belastend ervaren. Bovendien werkt de inschakeling van de rechter vertragend in de
afwikkeling van zaken.
Dit alles hadden Willem en Wies kunnen voorkomen door het opstellen
van een levenstestament. Hierover in een volgende column meer.
Meer weten over bewind en/of levenstestament? Bezoek onze gratis
informatieavonden op diverse locaties in de regio.
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Voorspoedige start

23 turnsters namen deel

VC Kessel wint vurig
spektakelstuk
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Kessel speelde
zaterdag 21 januari in sporthal Achter de Häöf in Kessel tegen het altijd
gevaarlijke Fit en Fysio/Limac Dames 1. Kessel ging er met de winst
vandoor.

SSS Helden strijdt in halve
finale LK turnen
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
In Horn werd op zaterdag 21 en zondag 21 januari de halve finale van het LK turnen georganiseerd. Ook leden
van SSS Helden deden hier aan mee.

Tessa Deckers 2e Pupil 2 D1, Janne Driessen 1 Pupil 1 D2, Julia Janssen jeugd D2

Danielle Geujen (5) en Maud van den Beucken (10) blokkeren
namens VC Kessel terwijl Climmy Timmermans (9) gereed is
voor de verdediging. (Foto: VC Kessel/Jaap van ’t Ooster)
Deze wedstrijd spookte de hele
week al door de hoofden van de
Kesselse dames, want de winnaar zou
zich verzekeren van een derde plaats
op de ranglijst. De dames schoten vurig
uit de startblokken. Dit resulteerde in
25-9 winst in de eerste set. Niets te
klagen dus. Helaas bleef dit vuurtje
niet branden. De tweede set startte
voorspoedig, waardoor 22-16 op het
telbord verscheen. Het uiteindelijk
binnenslepen van de set liet echter
even op zich wachten. De set werd
onnodig spannend gemaakt doordat
Kessel geen bal meer kon afmaken,
maar de dames uit Lin deden dit wel.
Gelukkig kwam coach Nico op tijd met
een wake-up call waardoor de set toch
nog naar Kessel ging met 26-24. In
de derde set raakte Kessel helemaal
van haar à propos. Limac kwam beter

in haar spel en plots waren de rollen
omgedraaid, waardoor de set eindigde
in 14-25. Een vijfsetter zagen de dames
niet zitten, dus ze moesten er nog
een schepje bovenop doen. Iedereen
merkte het belang van deze vierde set.
Er werd lang gevochten om deze set,
met aan beide kanten een hoop kansen
om het af te maken. Uiteindelijk waren
het de dames van Limac die aan het
langste eind trokken. De stand liep zelfs
op tot 32-34. Dan toch de gevreesde
vijfde set. Tot 8-8 liep het gelijkop,
maar daarna namen de dames uit
Kessel de overhand en haalden ze de
set binnen met 15-11. Een 3-2 overwin
ning die de dames goed smaakte.
De wedstrijd was de laatste van
buitenaanvalster Climmy, die bijna tien
jaar het eerste damesteam van Kessel
vertegenwoordigde.

Bouwlocatie Hei Baarlo

TE KOOP

✓ ruim 3000 m2
✓ bouwen naar eigen ontwerp
✓ gelegen op een hele

mooie plek
✓ op enkele minuten van de
A73 en A67
✓ hele goede privacy
✓ rustige en groene omgeving

Vraagprijs

€ 210.000.- kk
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Deze halve finale was niet voor
alle niveaus omdat sommigen al
rechtstreekse plaatsing hebben gehad
na de eerste voorwedstrijd. Maar vanuit
SSS Helden waren er toch in totaal
23 turnsters die naar deze halve finale
mochten.
In deze halve finale werd er hard
gestreden om bij de eerste tien te
eindigen want die mogen door naar
de finale van het LK turnen. Bij jeugd
D1 behaalde Julia Janssen een derde
plaats en Anouk Smets een zestiende.
Bij Junioren div 4 behaalde Mette

Hermans een vijfde plaats, Leonne
Schuijers een zevende, Lois Bongaerts
de dertiende, Mirthe Peeters de
vijftiende en Anouk Hendrix een
zeventiende plaats. Jeugd div 5 Ilse
Meij werd twaalfde.
Bij Pupil 1 D1 behaalden drie
meiden de finale. Amy Teeuwen werd
vijfde, Sanne Minten zesde, Sophie van
Lier zevende. Bij Pupil 2 D1 behaalden
ook alle drie de meiden een finale- en
zelfs podiumplaats. Tessa Deckers werd
tweede, Anne Absil zevende en Lynn
van de Meene tiende. Bij Junior div

5 werd Yvette Gielen achtste. Femke
Steeghs werd vierde bij Senior div
4. Senior div 5-deelneemster Julia
Rozenberg werd vijfde, Sem Karremans
24e. Helaas was Melanie Maessen ziek.
Op zondag mochten nog vier
turnsters aan de bak. Bij de instappers
D2 werd Lincy Smeets zesde en Fleur
Hermans vijftiende. En bij de Pupillen
1 D2 mocht Janne Driessen zelf het
hoogste podium betreden: de eerste
plek. En Nienke Timmermans werd
elfde en is hierdoor reserve voor
LK finale.

Tweede plaats ranglijst

Nederlaag voor Bree 4.5
Door: Jo van der Sterren, luchtbuksschietvereniging Bree 4.5
De topper luchtbuksschietvereniging Bree 4.5 uit Maasbree tegen de gedoodverfde kampioen Het Trefpunt 1 uit
Sevenum stond onlangs op het programma. Het liep uit op een forse nederlaag voor het team uit Maasbree.
Met een verschil van 42 ringen
(868 tegen 826 ringen) werden de
heren afgedroogd. Thijs Philipsen was
aan de Maasbreese kant beste schutter

met een serie van 281. Marco Vissers
schoot iets onder zijn gemiddelde en
kwam uit op 279 ringen. Drees Wijnen
viel na een prima opening ver terug en

kwam op een teleurstellende serie van
266 ringen uit. Ondanks deze nederlaag
blijft men op een uitstekende tweede
plaats staan.

Nog drie uitwedstrijden

ZVV Baarlo is de weg kwijt
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
Op het veld wordt er nog niet veel getraind door het eerste herenteam van ZVV Baarlo en dit was duidelijk te
zien in de thuiswedstrijd tegen de Keigel op maandag 23 januari. De bezoekers hadden weliswaar een speler
minder, maar waren veel fitter en gemotiveerder dan Baarlo.
Baarlo kwam na drie minuten op
een 1-0 voorsprong. Twan Hendricks
wist met een mooi hakje Niek
Stemkens te vinden en die schoot zijn
eerste seizoenstreffer binnen. In het
vervolg van de eerste helft werden de
bezoekers steeds gevaarlijker, maar
Jarno Hertsig wist zijn doel vrij lang
schoon te houden. Na 17 minuten
wisten de bezoekers uit Beek toch de
1-1 binnen te schieten, na een variant
bij de corner. De 1-2 liet ook niet lang

op zich wachten en net voor rust werd
het ook nog 1-3.
De tweede helft begon goed en
al binnen de minuut wist Baarlo de
aansluitingstreffer te maken, 2-3.
Een goede actie van Frank Peeters
werd binnen getikt door Tim Gielen.
Baarlo nam hierna te veel risico en ging
vol in de aanval. De eerste de beste
counter werd succesvol afgerond, 2-4.
De Keigel stond verdedigend goed en
gaf weinig weg, Baarlo was kwetsbaar

in de omschakeling en de 2-5 en
2-6 werden dan ook vrij eenvoudig
gescoord. Drie minuten voor tijd was
het Tim Gielen die zijn tweede treffer
binnen schoot op aangeven van Twan
Hendricks. In de laatste minuten
ging Baarlo wederom de boot in en
wisten de bezoekers uit de counter
nog tweemaal toe te slaan, 3-8. Voor
Baarlo lijkt het seizoen nu al ten einde,
al wachten er nu nog drie pittige
uitwedstrijden.
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Verdiende zege

Volleybaldames

Sterk Targos Bevo Hc klopt
VC Grashoek
handhaaft kop- koploper
positie

Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen heeft op zaterdag 21 januari een
verdiende 23-21-zege behaald op koploper Callant Tongeren uit België. Het cruciale 23e doelpunt van Sonni de
Jonge viel een halve minuut voor tijd.

Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar had veel publiek
gymzaal De Ankerplaats in Grashoek weten te vinden voor de wedstrijd
van het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Grashoek tegen
Set Up uit Meerlo. Voor de wedstrijd tegen de nummer vijf uit de ranglijst
kwam het team scherp getraind en goed voorbereid uit de startblokken.
Al na een aantal rally’s nam
VC Grashoek de leiding en trok het
initiatief volledig naar zich toe. Al
snel stond er een 10-2 voorsprong
op het scorebord. Goed serveren,
veel blijdschap en goede dingen
doen waren de opdrachten en
daar had het team zin in. De
opgebouwde voorsprong werd door
Grashoek verder uitgebouwd en een
hele mooie en degelijke 25-10 stond
na 15 minuten op het scorebord. Set
twee liet een zelfde verloop zien,
zelfs met drie verse spelers binnen
de lijnen. Ook set 2 eindigde in
25-10. In set 3 probeerde het team
de uitdaging te behouden, moet
de coach van Grashoek gedacht

hebben. Zo kon het team alvast
wat zaken testen voor de wedstrijd
volgende week in Sevenum. De
coach verraste spelers en gaf hen
een opdracht.

Topper tegen Athos
Ook in sets 3 en 4 bepaalde
Grashoek. Set 3 eindigde in 25-15
en de 4e set ging met 25-12 naar
Grashoek. Het resultaat was een
goede en degelijke overwinning van
Grashoek, dat zich de komende week
kan voorbereiden voor de topper
tegen Athos. Deze huidige nummers
1 hebben allebei slechts drie sets
verloren, maar dat zal na volgende
week anders zijn.

Zaalvoetballers boeken winst

Zvv Beringe
neemt
revanche

Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Het eerste herenteam van zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe heeft
maandag 23 januari revanche genomen op Zv Weert 1. In de uitwedstrijd werd het 2-2. Nu werd er een 3-1 overwinning geboekt door
Beringe.
Na het gelijkspel in de
uitwedstrijd in Weert was de ploeg
van John Korsten gewaarschuwd.
De technische, behendige
voetballers van Weert zouden niet
zomaar overlopen worden. De
bezoekers begonnen met de aftrap
en minutenlang balbezit. In de
eerste onderschepping kon Raoul
Bennenbroek afleggen op Ron van
den Kerkhof die de 1-0 binnenschoot
met zijn eerste balcontact. Zvv
Beringe 1 speelde te voorzichtig en
behoudend. Hierdoor konden de
bezoekers het spel maken en ver
komen.

Beringe beet niet
meer van zich af
In de eerste helft moest Jeremy
Caessens enkele malen handelend
optreden. Hij hield zijn doel in het
eerste bedrijf schoon. Vlak na rust
lag de bal toch in het net achter
Jeremy Caessens. Een verdedigende
fout leidde een snelle uitbraak van
Zv Weert 1. Ditmaal was Jeremy
Caessens wel geklopt. Zvv Beringe

1 beet in de tweede helft meer van
zich af. De bezoekende partij kon
niet meer zo ver komen. Na een
verkeerde wissel bij Zv Weert 1 werd
Raoul Bennenbroek alleen voor
de keeper gezet. Oog in oog met
de keeper maakte de B-junior het
koeltjes af. In de resterende minuten
ging Zv Weert aandringen en kreeg
het enkele kansen. Veelal waren het
schoten van afstand.
Vlak voor tijd besliste Ron van
den Kerkhof de wedstrijd door de
3-1 binnen te schieten na een prima
actie. Zvv Beringe 1 kreeg nog
enkele kansen, omdat Zv Weert 1
zich volledig richtte op de aanval.
De concentratie en finesse was niet
aanwezig om de score nog groter uit
te drukken.
Geen overtuigend spel, maar wel
de drie volle punten in de sportieve
wedstrijd. Volgende week een kraker
van jewelste. Topklasser AWT Gelaen
1 komt op bezoek voor de kwartfi
nale van de beker. De bezoekers van
volgende week staan op de tweede
plek in de topklasse en beschikken
over een sterk team.

De Belgen kwamen het sterkst uit
de startblokken, omdat Targos Bevo
Hc in de beginfase heel veel moeite
had met de 6-0 verdediging van de
koploper. Een met passie spelende
Panningse ploeg vocht zich na een
1-3-achterstand terug in de wedstrijd.
Tot 5-5 hielden beide ploegen elkaar
in evenwicht. Door enkele cruciale
reddingen van uitblinkende doelman
Marcus Hammerschmidt, een sterk
Panningse defensie en de gemakkelijk
scorende Nick de Kuyper en Jeroen
van den Beucken liep Targos Bevo
Hc uit naar een 16-11 ruststand. Het
was de vraag of Targos Bevo Hc het
moordende tempo in de tweede helft
kon volhouden. De Belgen kwamen na

ovatie van het publieke. Een verdiende
rust weer het best uit de startblokken
zege voor een opofferend spelend
en konden terugkomen tot 17-15.
Targos Bevo Hc, dat duidelijk op de
Targos Bevo Hc herpakte zich en
weg terug is. Zaterdag 28 januari gaat
consolideerde de voorsprong. Tussen
de ploeg op bezoek bij hekkensluiter
de 15e en 25e minuut domineerden
Koornneef Quintus.
echter beide defensies, die nauwelijks
Doelpuntenmakers Targos
kansen weggaven. Bovendien waren
Bevo Hc waren Nick de Kuyper met acht
de keepers Marcus Hammerschmidt
doelpunten, Jeroen van den Beucken
van Targos Bevo Hc en Rudi Schenk
met zeven doelpunten, Niek Jorden
van Calant Tongeren in uitstekende
met vier doelpunten, Sonni de Jonge
vorm. In die fasen scoorden beide
met drie doelpunten en Toon Leenders
ploegen maar één keer. De vermoeide
met één doelpunt. De ontlading was
Panningse ploeg zag de Belgen
terugkomen tot 22-21, maar toen sloeg groot aan Panningse zijde na een
zenuwslopende slotfase van een
vlak voor tijd de nog niet helemaal fit
zijnde Sonni de Jonge toe en scoorde de enerverende wedstrijd, die op het
scherpst van de snede werd gestreden.
verlossende 23-21. Een moegestreden
Panningse ploeg kreeg een staande
(Foto: Günther Robbrecht)

Zwarte banden Taekwondo Meijel
Drie leden van taekwondovereniging Chin Hûng Meijel hebben onlangs tijdens het Nationale
Danexamen in Vianen de zwarte band gehaald. Carole van Bergen uit Egchel is geslaagd voor de
tweede Dan. Nandi Verberne uit Meijel slaagde voor de eerste Dan en sinds lange tijd heeft de vereniging weer een jeugdige Dangraadhouder: Jamie Vossen uit Nederweert slaagde voor de eerste Poom.
Op de foto Jamie, Carole en Nandi met hun behaalde diploma’s.
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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.

aan
Milou Hunnekens

Hallo!
Rond deze tijd vorig jaar
schreef ik de eerste woorden
voor mijn eerste column en
interviewde ik een jongere uit
Peel en Maas. Ik werk nu een
jaartje bij HALLO.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Milou Hunnekens
13 jaar
Het Bouwens
Panningen

Wat voor reis zou je ooit
willen maken?
Ik zou graag een reis willen maken
naar Curaçao. Daar zijn mooie en witte
stranden met een heldere blauwe zee.
Dat zou ik graag met mijn eigen ogen
willen zien. Ik heb al eens eerder een
verre reis gemaakt. Dit was een reis
naar China.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Als ik een superkracht kon kiezen,
dan zou ik graag gedachte kunnen
lezen. Met deze superkracht kan ik zien
wat iemand denkt, dus ook wat hij of
zij over mij denkt.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Ik zou graag een keer willen
parachutespringen. Ook lijkt het me
leuk om te gaan bungeejumpen.
Ik heb dit allebei nog nooit gedaan,
maar het lijkt mij gaaf om een keer te
doen. Ik ben best wel een avontuurlijk
meisje.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Als ik in een ander land geboren zou
zijn, dan zou dat Amerika zijn. Dat land
staat vol met mooie en vooral hoge
gebouwen. Het land verschilt heel erg
van Nederland, dat lijkt me leuk.
Met welke beroemdheid zou jij een
dag van leven willen ruilen?
Ik zou graag een dag willen ruilen met
Estavana Polman. Zij is een handbalster
op zeer hoog niveau. Zelf handbal ik bij
Targos Bevo HC in Panningen. Al sinds
jongs af aan ben ik actief in deze sport.
Nog steeds doe ik het met heel veel
plezier.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Iedere week
bezorg ik dit weekblad, de HALLO Peel
en Maas. Dit doe ik sinds begin vorig
jaar. Als het lekker weer is, vind ik het
leuk om te doen. Wanneer het regent is
het natuurlijk iets minder leuk.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is mevrouw de
Haan. Zij geeft verzorging bij ons op
school. Ze is heel erg aardig en je
mag van haar met elkaar kletsen. Net
voordat de les is afgelopen, mogen we
iets voor onszelf gaan doen.

Nu in Be

ringe!

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond kijk ik het liefst
samen met mijn familie naar het
programma The Voice Of Holland.
Ik vind het altijd gezellig om het met
zijn vieren te kijken thuis. Zelf kan
ik helaas niet zo goed zingen als de
kandidaten.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld is Yvette
Broch. Net zoals Estavana is Yvette ook
speelster van het Nederlands dames
handbalteam. Ik heb haar nog nooit
ontmoet, maar dat is wel een grote
droom van mij.
Wat is je favoriete game?
Mijn favoriete game is The Sims 3,
maar The Sims 4 vind ik ook erg leuk.
Dit spel speel ik regelmatig als ik bij
voorbeeld niks anders te doen heb.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik ben niet iemand die vaak zenuwach
tig is. Toch ben ik wel eens zenuw
achtig voorafgaand aan een handbal
wedstrijd. Ik speel in dames C1 en we
maken kans om te mogen deelnemen
aan het Nederlands kampioenschap.
Voor die wedstrijden zal ik waarschijn
lijk ook zenuwachtig zijn.

Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik zou dan beter mijn best gedaan
hebben op de basisschool. Dat heb
ik jammer genoeg niet altijd gedaan.
Nu zit ik in het tweede leerjaar op het
Bouwens in Panningen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan zou ik natuurlijk heel goed willen
zijn in handbal. Het is mijn droom om
in het Nederlands handbalteam te
mogen spelen. Handbal is in Nederland
geen grote sport, dus het lijkt me gaaf
om in het buitenland op een zo hoog
mogelijk niveau te gaan spelen.
Welke emoticon gebruik je het meest?
Mijn meest gebruikte emoticon is de
emoticon die huilt van het lachen.
Deze gebruik ik echt heel vaak. Als ik
een berichtje stuur met een smiley,
staat deze er vrijwel altijd bij.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat mensen mij zien als een
grappig en aardig meisje. Ik denk wel
dat mensen mij zo ook wel zien. Ik vind
het niet super belangrijk wat mensen
van mij denken, maar vaak hoor ik wel
dat ze mij sociaal en grappig vinden.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Kanaalstraat 65A, 5986 AD Beringe
tel: 06 - 57 06 60 26

www.fysiocentrumberinge.nl

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

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

www.hadecollection.nl

Langere tijd vond ik het al
leuk: het schrijven van stukjes
over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Niet alleen over
koetjes en kalfjes, maar ook over
serieuze dingen waar ik lang
over na had gedacht voordat ik
het op papier zette. Het was een
soort hobby van mij.
Vanaf de eerste editie van
HALLO in november 2015, vond
ik het leuk om de interviews van
andere jeugd te lezen en de
columns te bekijken van de
meiden die hun meningen en
gedachtes deelden over van
alles. Ik besloot een mailtje te
sturen en voordat ik het wist zat
ik op het kantoortje van HALLO.
Ik was dolblij: ik mocht columns
en interviews gaan schrijven
voor het nieuwsblad.
Mijn nieuwe hobby mocht ik als
baantje uit gaan oefenen.
Het afgelopen jaar heb ik
veel nieuwe en spannende
dingen ondernomen, waar het
baantje bij HALLO ook onder valt.
Ik werkte nog niet en dit baantje
kwam op mijn pad. Ik kan een
jaar later zeggen dat ik blij ben
dat ik gemaild heb en dat ik
denk dat ik dit nog wel langer
blijf doen.
Ik vind het zo tof om nieuwe
mensen te leren kennen door
het 15-vragen artikel. Het is heel
leuk hoe iedereen verhalen
vertelt over zijn of haar
interesses, gekke gewoontes,
favoriete eten, vrije dagen,
ambities en mooiste
herinneringen. Van verschillende
mensen om mij heen krijg ik
leuke reacties op mijn column:
‘Wat leuk dat je dat doet!’ en
‘Wat knap!’.
Op mijn lijstje met goede
voornemens voor 2017 heb ik
geschreven dat ik meer nieuwe,
spannende en andere dingen wil
gaan doen. Dus wie weet wat ik
aan het einde van 2017 allemaal
heb gedaan.
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The Hutspot in DOK6
Comedy-orkest The Hutspot komt op woensdag 1 februari een optreden verzorgen in DOK6 Theater in Panningen. Het 5-koppige orkest speelt haar programma On the Move met veel enthousiasme en energie. Het optreden
begint om 20.15 uur.
De groep legt veel plezier,
humor en een theatrale uitstraling
in de show. The Hutspot is
verantwoordelijk voor een zelf

ontwikkelde muziekstijl: Gipoia.
Een combinatie van gipsy-, pop- en
jazzmuziek. De vijf maken hun
muziek met gitaren, een contrabas,

drums, een saxofoon en een
vibrafoon. De groep treedt vaak op
in het theater, maar ook op muzieken theaterfestivals.

Leon van der Zanden in Panningen
Cabaretier Leon van der Zanden treedt op donderdag 2 februari op in DOK6 Theater in Panningen. De voor
stelling begint om 20.15 uur.
In zijn show legt Van der Zanden
uit welke keuzes hij heeft gemaakt om
van deze wereld de juiste plek voor zijn
kinderen te maken. Hij neemt afstand

van de gangbare zekerheden en de
onaantastbaarheid waar veel publieke
personen zich mee presenteren.
Leon van der Zanden staat bekend

om zijn interactie met het publiek en
hij kiest er dan ook voor om zijn gevoel
te tonen en daarmee ook op het gevoel
van het publiek in te spelen.

Thomas à Kempis-avond in Baarlo
De Thomas à Kempis-avond op maandag 30 januari staat in het teken van de naamgever van de lezingavonden.
Gastspreker is de heer Hamans, docent kerkgeschiedenis en auteur van een standaardwerk over de geschiedenis
van de katholieke kerk in Nederland. De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in het kerkzaaltje op de Markt
in Baarlo.
De avond gaat over Thomas à
Kempis. Die werd aan het einde van
de middeleeuwen geboren in de buurt
van Venlo. Hij trad op jongvolwassen

leeftijd in bij de Augustijnen in Zwolle
en werkte als novicen meester.
Zijn taak bestond uit het opleiden
van jonge monniken. Uit die tijd stamt

zijn meest bekende boek ’De Navolging
van Christus’, het na de Bijbel
meest gelezen boek in de westerse
wereld.

Vestelaoves Konzert Maasbree
In Maasbree wordt op zaterdag 4 februari voor de eerste keer het Vestelaoves Konzert van fômfaar St. Aldegondis gehouden. Het concert vindt plaats in MFA ’t Hoës van Bree.
Tijdens het Vestelaoves Konzert
treden naast de fômfaar (fanfare) diverse
lokale en Limburgse artiesten op. Zo

tonen Toeter Thijs, Squizy Ann, Dansgarde
D’n Hab, Marleen Rutten en een meer
voudig LVK-winnaar hun kunsten.Het

concert begint stipt om 21.00 uur en
duurt tot ongeveer 23.30 uur. De zaal is
geopend vanaf 20.11 uur.

Wintereditie Parkfeesten
Voor de eerste keer in de historie van de Parkfeesten wordt er dit jaar een wintereditie van het festival gehouden. Op zondag 29 januari houdt Stichting OKE de Parkfeesten Wintereditie: Tribute to Monsters of Rock in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Tributebands van Iron Maiden, Metallica en AC/DC komen optreden.
Iron Maiden wordt vertolkt
door Up The Irons. ACinDC laat
het geluid van AC/DC horen en
de mannen van Present Danger

spelen de nummers van Metallica.
Present Danger was in het verleden
winnaar van The Clash of the Cover
Bands.

De middag gaat om 15.00 uur
van start. Meer informatie over de
kaartverkoop is te vinden op
www.parkfeestenhelden.nl

Beringse Kuus

Luuk I en Tess I
jeugdprinsenpaar
Luuk van den Goor en Tess Heussen zijn zaterdag 21 januari onthuld als
het nieuwe jeugdprinsenpaar in Beringe.
De nieuwe jeugdprins Luuk I
kwam samen met prinses Tess I uit
de zelf beschilderde kist. Luuk zit
op school in Kinrooi en houdt van
quad- en motorrijden. De kersverse
prinses Tess zit op voetbal, is scholier
van het Bouwens in Panningen en is

een echte vastelaovendvierder. Het
jeugdprinsenpaar zit samen in kiët
Ut Mukske in Beringe. Prins Luuk I en
prinses Tess I gaan voorop met de
spreuk ‘Mèt de quad en bal zien wae
erg snel, mèr fiëste det kinne wae
auch wel!’.

Solisten Voorwaarts
bij concours
Vier solisten van drum- en brassband Voorwaarts Baarlo doen op zondag
29 januari mee aan het solistenconcours in Leuken. De solisten zijn al lange
tijd aan het repeteren om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
Voorwaarts Baarlo begint
dit jaar om 11.15 uur met vier
solisten. Judith Hermkens speelt
op de cornet bij de Jeugd divisie.
Damian Czerwinski doet mee op

de kleine trom in de vijfde divisie,
evenals Noud Colbers. Als laatste
komt ook Guus van Dijk in actie
in de vijfde divisie. Hij speelt
multipercussion.

Steven Brunswijk op planken DOK6 Theater

Braboneger komt
naar Panningen
Met zijn show Als ik mezelf kon zijn, treedt cabaretier Steven
Brunswijk, ook wel bekend onder de naam Braboneger, vrijdag 27 januari
op in het DOK6 Theater in Panningen.

HALLO in Porto
De dames van het B1-handbalteam van Targos Bevo Hc uit Panningen speelden begin december op
het internationale toernooi Torneo Salnes 2016 in Noord-Spanje in de provincie Pontevedra. Tijdens het
toernooi namen de dames het op tegen ploegen uit onder andere Spanje, Portugal, Israël, Marokko,
Servië, Frankrijk, Denemarken en Japan. “Met een welverdiende derde plaats en een schat aan ervaring keerden de dames weer huiswaarts”, vertelt coach Twan Bruurs, die de foto instuurde.

Brunswijk werd bekend met zijn
filmpje Gewoon Betalen dat op
Dumpert verscheen en meer dan
500.000 keer werd bekeken. In zijn
nieuwe voorstelling vraagt hij zich af
wanneer je helemaal jezelf bent.
En dat de wereld er heel anders uit
zou zien als iedereen zonder
consequenties en schaamte kan
zeggen wat hij of zij vindt. De

Braboneger gaat dieper in op de
gevoelens die bij regels en vrijheid
komen kijken en laat mensen tijdens
de voorstelling hun ware aard zien.
De Tilburgse cabaretier omschrijft
zijn show als een combinatie tussen
de Amerikaanse komiek Kevin Hart
en de Nederlandse cabaretier Hans
Teeuwen. De voorstelling begint om
20.15 uur.
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CV De Brookhaze

Verkleed naar de
voorstelling

Derk I prins
Koningslust

Brandweer
man Sam
in DOK6
Theater

In gemeenschapshuis De Sprunk in Koningslust is zondag 22 januari Derk
Verhaegh uitgeroepen tot de nieuwe prins. Derk I gaat voorop bij carnavalsvereniging De Brookhaze.

Brandweerman Sam
beleeft zaterdag 28 januari
een spannend avontuur in het
DOK6 Theater in Panningen.
Dan vindt de voorstelling
‘Brandweerman Sam redt het
circus’ plaats.

Echte
brandweerauto
De voorstelling zit boordevol
muziek, dans en humor. In dit
avontuur komt het circus naar
Piekepolder. De circusdirecteur
heeft alles voorbereid en
kijkt uit naar een fantastische
show, maar de ondeugende
Norbert Puk weet de boel al
snel in de war te schoppen.
Brandweerman Sam probeert,
samen met zijn vrienden en
brandweerwagen Jupiter, het
circus te redden. Alle kinderen
die de voorstelling komen
bezoeken, mogen verkleed als
brandweerman of circusartiest
naar het circus komen. Na de
voorstelling kunnen de b
 ezoekers
Brandweerman Sam en zijn
vrienden in het echt ontmoeten
in de foyer én er staat na
de voorstelling een echte
brandweerauto voor het DOK6gebouw. Brandweerman Sam
redt het circus wordt zaterdag
28 januari twee keer opgevoerd
bij DOK6. De eerste voorstelling
start om 14.00 uur, de tweede
vindt plaats om 16.00 uur.

Beringse Kuus

Roger I prins
Beringe
Roger Gielen is zaterdag 21 januari uitgeroepen tot de 55e prins van
carnavalsvereniging Beringse Kuus uit Beringe. Prins Roger I gaat voorop
met de spreuk ‘Renne vleege springe, deze vastelaovend geit alles bringe!’
Nadat er officieel afscheid
was genomen van oud-prins Bert
Coppelmans en zijn vrouw Esther,
werd de nieuwe prins onthuld in de
Kuuzetempel, gemeenschapshuis
De Wieksjlaag. Door middel van een
elf minuten durend filmpje werd prins
Roger I uiteindelijk onthuld.
De kersverse prins is de zoon van
Bert en Til Gielen en broer van Jeroen
en Guido. Hij is 28 jaar oud en woont

in Beringe samen met Maartje Boots.
De zelfstandige ondernemer is eige
naar van Crinno Marketing. Daarnaast
kennen Beringenaren hem als gemeen
teraadslid bij CDA Peel en Maas, als
lid van voetbalvereniging VV BEVO
en als bestuurslid van 5xBeringen.
De receptie van Beringse Kuus vindt
plaats op zaterdag 18 februari. De prins
kan vanaf 20.11 uur in Kuuzetempel
De Wieksjlaag worden gefeliciteerd.

Nadat prins Chris II en adju
dant Stan waren afgetreden, werd
de nieuwe prins van de Brookhaze
onthuld. Door middel van een goo
chelshow werd een lid van de raad
van elf tevoorschijn getoverd, die
de naam van de nieuwe prins door
de zaal schreeuwde: Derk Verhaegh.
De 30-jarige prins is verloofd met
Nathalie Colbers en ze wonen samen

in Koningslust. ‘Tiën jaor bej de raod
waas sjoën, mer deze vastelaovend
wurt boetegewoën!’, luidt de spreuk
van de nieuwe prins, die zijn jubile
umjaar bij de carnavalsvereniging als
prins viert. Derk I wordt dit carnavals
seizoen bijgestaan door adjudant Anton
Eggers. Het motto van De Brookhaze
voor komend seizoen is ‘Blieve Sjuuve!’
(Foto: Fotostudio Dörkes)

Vernieuwde FF Bal

Meijels
Verenigingsbal voor
jeugd
Het vernieuwde FF Bal in Meijel vindt op zaterdag 18 februari plaats.
Onder de nieuwe naam Verenigingsbal organiseren carnavalsvereniging
De Kieveloeët, voetbalvereniging RKMSV, volleybalvereniging Peelpush
en majoretten- en dansvereniging MD Meijel de middag op sportpark De
Starte in Meijel.

HALLO op Bali
Jacqueline Janssen uit Panningen maakte onlangs een rondreis door Indonesië. Dit deed ze met de
Nederlandssprekende Balinese gids Henri. Aangekomen op het eiland Bali bezocht ze de
Vleermuizentempel Goa Lawah. “Een belangrijke tempel in het zuidoosten, waar duizenden vleer
muizen huizen”, aldus Jacqueline. “Op het moment dat wij daar waren, was er een vergadering bezig
waar honderden hindoe priesters aan deelnamen.”

Een belangrijke vernieuwing is
dat het feest voor alle kinderen van
de basisschoolleeftijd is. Alle kinderen
in deze leeftijdscategorie van deze
drie verenigingen worden uitgeno
digd. Ook andere verenigingen die
willen komen, kunnen zich melden
bij de organisatie. Ook nieuw is dat
er een FF prins en FF prinses worden
uitgeroepen.

De middag begint om 14.00
uur. Bij goed weer worden er
buiten een aantal spellen gespeeld.
Aansluitend aan de spellen is de
vastelaovesmiddag met muziek en
optredens in de kantine van RKMSV.
Diverse Meijelse artiesten en de
deelnemers aan de Kééj Knappe
Kwéékmiddig komen langs voor een
optreden.
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Intieme setting
in Theater

Optreden
Tim Akker
man in DOK6
In het DOK6 Theater wordt
zondag 29 januari een huiskamerconcert gegeven door Tim
Akkerman. De singer-songwriter
staat dan op de planken met zijn
Tim’s Secret Sessions-optreden.

De Véngneuze Meijel

Adjudanten Jort en Tren

Tijdens het Véngneuze prinsenbal in café de Vangrail in Meijel op
zaterdag 14 januari zijn prinses Anne van Goor en prins Merlijn Stappers
uitgekomen als het nieuwe jeugdprinsenpaar van Meijel.

Lars Jacobs uit Panningen is zondag 22 januari onthuld als de nieuwe
jeugdprins van carnavalsvereniging Kuus oeht Kepèl. Hij wordt bijgestaan
door adjudanten Jort en Tren.

Prinses Anne en
prins Merlijn
de raad van elf en tot slot de nieuwe
heersers. Prinses Anne van Goor
en prins Merlijn Stappers gaan dit
jaar voorop gaan en het feest mee
aanzwengelen onder het motto
‘Nòw èfkes nie lieëre, mèr duchtig
Vastelaovend viere!’.

Tijdens een onthullingsshow in
DOK6 in Panningen kwamen de drie
leerlingen van basisschool De Wissel uit
Panningen uit als het nieuwe jeugdtrio

van de Kuus. Lars gaat samen met adju
danten Jort Korten en Tren Geurts voorop
met de spreuk ‘Dit trio steit te springe,
um mèt uch te fiëste en te zinge!’.
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Na het afscheid van de oude vorst
en adjudanten en de vorige prins en
prinses Sten en Hieke was het tijd
om de nieuwe gangmakers bekend
te maken. Eerst kwam nieuwe vorst
Siem uit en daarna was het de beurt
aan adjudanten Sten en Siem, dan

Lars I jeugdprins
Panningen

In zijn nieuwe concertreeks
koos Akkerman er bewust voor
een intieme setting en het gevoel
van een huiskamer te creëren.
De muzikant is al zestien jaar
actief in de Nederlands popen rockmuziek, was voorheen
leadzanger van de band Di-rect en
toert inmiddels het land rond als
singer-songwriter in de stijl van
Bruce Springsteen en Pearl Jam.
Tijdens Tim’s Secret Sessions
worden bezoekers meegenomen
op een muzikale reis waarin
duidelijke Americana-invloeden
doorklinken. Het optreden is een
mix van eigen werk, composities
van zijn grote helden en anekdotes
over inspiratiebronnen van muziek.
Het optreden begint om
20.30 uur.
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

Toneelvoorstelling
Het Scherm Open
Toneelgroep Het Scherm Open geeft op zaterdag 28 januari een voorstelling gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek. De vereniging staat met
de productie Geine hondj in ’t hok mèr waal Oma op stok. De voorstelling
staat onder regie van Ger Verdonschot en is geheel in het dialect.
De voorstelling gaat over
Christien. Die is het thuis zitten beu
en ze wil een hondenhotel beginnen.
Terwijl ze dat aan het realiseren is,
dienen zich allerlei problemen en
verwikkelingen aan en komen de
vreemdste mensen over de vloer.
Om het nog onoverzichtelijker te

maken komt ook de moeder van
Christien tijdelijk bij haar wonen.
Een hectisch geheel.
De voorstelling is op 28 januari en
begint om 20.00 uur. Kijk voor meer
informatie op de Facebookpagina van
Het Scherm Open of op
www.hetschermopen.nl

Jeugdprinsenpaar
Kessel
Pim Bruynen en Maud Vromans zijn dit jaar het jeugdprinsenpaar van carnavalsvereniging De Kevers uit Kessel. Pim is de broer
van Rik die al eerder jeugdprins was in het Keverriëk. Hij houdt van
vissen en is gek op crossen op alles met een motor erin. Maud danst
bij Bounce, is getrouwd met haar mobiele telefoon en houdt van
shoppen. Samen regeren zij over de jeugdige Kevers met de spreuk:
‘Unne vastenaovend van goud, met Pim en Maud!’
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Voorlichting e-bikes

Workshop, lezing en stands ‘Van
kinderwens tot kleine mens’

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-lokaal De Ringoven Panningen

Wintereditie Parkfeesten

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Stichting OKE
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Verkoop vestelaovesbook

Bontje Aovend

Verlovingsbal boerenbruidspaar

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Hab
Locatie: huis-aan-huis binnen bebouwde kom
Maasbree

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Beringse Kuus
Locatie: café De Nabber Beringe

Korte cursus tuinvogels tellen

Toneelvoorstelling Geine hondj in
’t hok mèr waal oma op stok

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelgroep Het Scherm Open
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Inloopcafé iPads en iPhones

Booremoosbal

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-lokaal De Ringoven Panningen

Tijd: 20.11 uur
Locatie: feestzaal Niëns Maasbree

Instrumentenpresentatie

Prinsenbal met Beck&Bauer

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: fanfare Sint Aldegondis
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Receptie prins Joeri I

Receptie prins Bas I

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Graasvraeters
Locatie: café Leanzo Grashoek

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Nationale tuinvogeltelling
Tijd: hele dag
Locatie: tuin of balkon vanuit thuis
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Thomas à Kempis-lezing met
gastspreker
Tijd: 20.00 uur
Locatie: kerkzaal Markt Baarlo

Comedy-orkest The Hutspot
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Cabaretvoorstelling Leon van der
Zanden
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Nationale tuinvogeltelling
Tijd: hele dag
Locatie: tuin of balkon vanuit thuis

Verkoop vestelaovesbook

Finale koppeltoernooi De Treffers

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Hab
Locatie: huis-aan-huis buiten bebouwde kom
Maasbree

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: beugelclub De Treffers
Locatie: beugelbaan Breetse Peelweg Maasbree

OPEN DAG
CITAVERDE
COLLEGE
VMBO

4 FEB 2017
10:00 - 13:00 UUR
locatie Horst: Spoorweg 8

www.haardstede.nl

MAVO IN
HET GROEN

Kringloopspullen
ophalen of ontruimen?

4 FEB 2017
10:00 - 13:00 UUR

locatie Nederweert:
Past. van der Steenstraat 5

Er zijn ook open dagen op onze
locaties in Roermond en Heerlen.
Kijk op de site voor data en tijden.

WWW.C I TAVERDE.NL

Kent u het gemak
van onze

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

Bel 0475 440568 voor een afspraak
J.F. Kennedylaan 211 - Panningen
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Carnavalsvereniging Panningen

Marcel I prins
Kuus oeht Kepèl
Panningnaar Marcel Klompen is zondag 22 januari uitgeroepen tot prins
Marcel I van carnavalsvereniging de Kuus oeht Kepèl uit Panningen.

Jeugdprinsentrio Grashoek
In Grashoek is het jeugdprinsentrio gepresenteerd. Vorstin Danique Janssen, prins Joris Fransen en prinses Tess
Geuijen gaan tijdens de carnavalsdagen voorop met de jeugd.
Het trio is afkomstig van de
groep De Gekkebekkies van Jong

Nederland Grashoek. Met hun
spreuk die luidt: ‘Mit unne lach oppe

snoët, gaon wae d’r drei daag op
oeht!’, gaat het trio voorop.

Don’t Stop The Music Maasbree
Fanfare St. Aldegondis organiseerde zondag 22 januari Don’t Stop The Music in Maasbree.
De jeugdige muzikanten en blokfluitleerlingen van de fanfare speelden in een uitverkocht MFA ’t Hoës
van Bree een muzikale show. Het MFA was omgetoverd tot een rock-tempel om het thema rock ‘n roll te
ondersteunen. Dit thema viel in de smaak bij de bijna honderd muzikanten, die twaalf optredens
gaven voor de meer dan driehonderd bezoekers.

Kerkberichten www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
Kapelaan Roger Maenen
Kerkbestuur				

077 307 14 88
077 466 18 50
077 307 14 88

|
|
|

06 21 20 21 18
|
pet.horst@home.nl
06 12 92 28 34
|
roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

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

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88
s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 29 januari
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Sjeng Verstappen
en Mina Verstappen-Joosten
15.00 uur Doopviering Mila Verhaeg
in het bijzijn van de communicantjes
Woensdag 1 februari
H.Mis 9.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530

Kerkdiensten
Zondag 29 januari
Geen Mis
Zondag 5 februari
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 28 januari
Geen H. Mis i.v.m. tijdelijke
vakantieregeling
Zaterdag 4 februari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in
onze parochie

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 28 januari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Henk Oostdam
(jaardienst/verj); Fam. Geurts-Driessen
(jaardienst); Math van Oijen (verj/
jaardienst) en overl. fam. leden van
Oijen-Joosten

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur do. van 09.30 tot 10.30 uur.

Voor de onthulling van de prins
werd DOK6 in Panningen omgetoverd
tot een westerndorp. Het dorpje Kepèl
werd ‘geterroriseerd’ door de bandie
ten Leenders-brothers. Uiteindelijk was
het prins Marcel I die een einde maakt
aan de terreur. De 45-jarige Marcel is
de 64e prins van Panningen en volgt
prins Ed II op. Met zijn spreuk ‘Lach

laef en geneet, det makt ut laeve gaaf.
Kepèl, drej maol alaaf!’ gaat hij tijdens
de carnavalsdagen voorop.
Prins Marcel I is meubelmaker
en heeft sinds kort een eigen bedrijf:
Apendi meubilair. Hij woont samen met
zijn vriendin Inge Hendriks. De prins
heeft twee kinderen, dochter Zoë is
18 jaar en zoon Liam is 16 jaar.

Kerkdiensten
Zondag 29 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
t.i.v. Door Hendricks (verj); overl. fam.
Hendricks-Rutten; Felix Peeters
(jaardienst); Jan Opstals (jaardienst);
Extra collecte vw de kosten van de
misboekjes.

Martens (jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 30 januari
Stille aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 31 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 2 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 uur-10.00 uur Stille Aanbidding

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 26 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 28 januari
Geen H. Mis
Zondag 29 januari
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Henk

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 28 januari
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor t.i.v.
Theo Greijn en zoon William (jaar
dienst); Joke Goes; Annie Fleur-Gellen
(jaardienst) Extra collecte misboekjes
Zondag 29 januari
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

7D
AGE

NP

ER

WE

EK

GEO

PEN

Wallace
/
Benson
natuur/briljantwit hoogglans
Keuken 240 + 250 cm ( x 96 cm)
compleet met:

€ 8199,Altijd direct de beste prijs!

koelkast

magnetron met grill

werkblad
compacte oven

afzuigkap plafondunit

5 jaar apparatuurgarantie

Inbouw oven met magnetron

Americana fornuis 90 cm

Inbouw vaatwasser (volledig)

Grundig GEKW47000B

La Germania AMS95C61LDX

Grundig GNV41822

€749,-

Exclusief model!

Inhoud: 40 liter, energieklasse A
10 functies, touchregeltoetsen
Afmetingen (hxbxd): 45,5 x 59,4 x 56,7 cm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€499,-

€899,-

5 kookzones, centrale wok
Elektrische oven, inhoud: 142 liter
Aluminium branders, spatrand van roestvrij staal

Energieklasse A++, 13 couverts
8 wasprogramma’s
Afmetingen (hxbxd): 82 x 59,8 x 54,8 cm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

D!

