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Alle inwoners van Peel en
Maas zijn van harte welkom
bij de Sleuteloverdracht op vrijdag
5 februari a.s. in evenementenhal
De Heuf. Start 18.11 uur bij
het gemeentehuis.
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Amhaouch aan de slag
in Den Haag
Mustafa Amhaouch uit Panningen is op dinsdag 12 januari in Den Haag beëdigd als Tweede Kamerlid voor de CDA-fractie. Hij volgt Peter Oskam op die burgemeester
wordt van Capelle aan den IJssel. Zo’n zestig mensen uit Peel en Maas waren met een bus meegereisd en aanwezig bij de beëdiging van Amhaouch. Zij kregen een rondleiding
door de gebouwen van de Tweede Kamer. Amhaouch vond de bus vol belangstellenden heel bijzonder. “Ik ben diep onder de indruk van de aanwezigheid van zoveel mensen.
Deze betrokkenheid geeft mij nog meer energie om er vol tegenaan te gaan voor Peel en Maas, Limburg en heel Nederland”, liet hij weten. Amhouch is naast zijn werk in
Den Haag nog steeds voorzitter van handbalclub Targos Bevo Hc uit Panningen.

Kerobei vecht komst openbare school aan
De katholieke onderwijskoepel Stichting Kerobei heeft vrijdag 15 januari laten weten de komst van een
openbare school naar Maasbree aan te vechten. Basisschool De Violier in Maasbree is onderdeel van Kerobei.
De school heeft zo’n zeshonderd leerlingen.
Het College van Bestuur van Kerobei
vindt dat het besluit van staatssecretaris
Sander Dekker onvoldoende onder
bouwd is en dat de argumenten van de
onderwijskoepel onvoldoende meege
wogen zijn. Ook vindt Kerobei dat het
realiseren van een openbare school een
onnodige besteding en verspilling is van
gemeenschapsgeld. Om die reden heeft
de koepel besloten beroep in te stellen
bij de Raad van State.
Nadat het verzoek eerder door het
ministerie werd afgewezen en de zaak
voor het eerst voorkwam bij de Raad van
State, gaf het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) in decem
ber alsnog groen licht voor het realiseren

van een openbare school in Maasbree.
Dit omdat volgens het ministerie ‘aanne
melijk is gemaakt’ door de gegevens dat
de school binnen vijf jaar ‘het wettelijke
vereiste aantal van ten minste tweehon
derd leerlingen zal tellen’. Daarna moet
dat aantal nog vijftien jaar boven die
grens liggen, maar de kans dat dat gaat
gebeuren zou groot zijn. Op 1 augustus
2016 zou worden gestart met de school,
waar noodlokalen waarschijnlijk in con
tainers worden ondergebracht.
Aan de komst van de openbare
school ging een lange strijd vooraf.
Tien jaar lang streed een groep ouders
uit het dorp om openbaar onderwijs
gerealiseerd te krijgen. In 2013 werd

State, dat in april 2015 werd afgewezen.
Er zou ‘geen significant verschil’ zijn
tussen het aantal scholieren voor een
eigen openbare school in Maasbree
na een motie van de gemeenteraad
enerzijds en ‘het belangstellings
onderzocht door de gemeente of er
percentage elders in Limburg anderzijds’.
behoefte was aan openbaar onderwijs in Dit omdat de twee bestaande open
Maasbree. In het voorjaar van 2014 werd bare scholen in Baarlo en Panningen,
die enquête gehouden en daaruit bleek
dat er ‘brede voorkeur’ voor openbaar
onderwijs was, naast het katholieke
onderwijs dat al werd geboden.
In januari 2015 wees het ministerie
van OCW de aanvraag van de gemeente
toch af. Dit omdat de enquête volgens
staatssecretaris Sander Dekker ‘niet
gebruikt mag worden om een positief
besluit te nemen’. Maar waarom de
meting niet zou deugen, werd niet dui
delijk. Gemeente Peel en Maas diende
een hoger beroep in bij de Raad van

bereikbaar zijn binnen een afstand van
6 kilometer. Dat de groep ouders al
jaren strijdt voor een eigen openbare
school, mocht volgens de Raad van State
niet meetellen in het oordeel. Aan het
einde van het jaar werd er echter alsnog
toestemming gegeven om de school te
realiseren.

Het Gemeentebestuur
feliciteert Het Bouwens
met het predicaat Excellente School
2015-2017 voor de afdeling ‘VMBO
basisberoepsgerichte leerweg’.
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Tekstschrijver Mark van Mullekom uit Grashoek met drie liedjes in finale

De Breurkes uit Panningen in finale LVK
Carnavalsgroep De Breurkes uit Panningen kreeg op zondag 17 januari te
horen dat ze in de finale staan van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer
(LVK). De broers staan met het nummer ‘Häök mer in’ dit jaar als enige
deelnemers uit Peel en Maas op de tribune van het LVK. Tekstschrijver Mark
van Mullekom uit Grashoek (inmiddels woonachtig te Helden) zag drie
liedjes van zijn hand de finale halen. De finale vindt plaats op vrijdag
22 januari in Venray.
Het is de derde keer dat
De Breurkes de finale van het LVK
gehaald hebben. Toch was het voor
de broers Ludgard en René Scheres
weer bibberen en hopen dat de
verslaggevers van provinciale omroep
L1 langskwamen om de finaleplaats
bekend te maken, zo vertelt René.
“Het is altijd een verrassing om bij
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die twintig finalisten te zitten. Vorig
jaar kregen we heel goede reacties op
ons nummer en toen haalden we het
niet, dus daar had ik me een beetje
tegen gewapend. Geweldig om dan te
horen dat we het dit jaar wel gehaald
hebben.” In 2013 stonden de twee
voor het laatst in de finale met het
nummer ‘In de Wolke’, waarmee ze
toen zevende werden.

‘Waar gaan we aan
beginnen?’
René was in het begin nog wat
sceptisch over de keuze voor een
wals. “Toen we de eerste keer bij
elkaar zaten met Ludgard, Robert en
Mark dacht ik echt: waar gaan we aan
beginnen? Met een wals proberen het
LVK te halen is heel lastig, maar het is
uiteindelijk een fantastisch nummer
geworden.”
Het liedje werd geschreven
door Mark van Mullekom en Robert
Janssen (uit Panningen). Mark zag ook
zijn nummers van Spik en Span uit
Susteren en Marleen Rutten uit Hunsel
(samen geschreven met Marijke
Gijsen uit Helden) de finale halen.
Robert was naast het nummer van De
Breurkes medeverantwoordelijk voor
het liedje van het Weertse duo Ronald

Mark, Ludgard, René en Robert met het bord van de finale (Foto: Jordy Strijbos)
en Carien, dat eveneens de finale
haalde.

Openingsnummer
LVK-finale
Mark won vorig jaar met Spik en
Span nog het LVK met het nummer
‘Es Vastelaovend Limburg Bênne Vêlt’.
Het nummer van dit jaar, ‘Kampioene
van de Nach’, wordt gezien als één
van de kanshebbers op de eindzege
van het LVK. René: “Ik geef Spin

en Span inderdaad een grote kans,
maar vlak La Bamba uit Montfort en
W-Dreej uit Venlo niet uit. Die hebben
ook goede nummers.”
De Breurkes openen het LVK.
René: “We gaan de zaal meteen in
een ‘sjoenkelstemming’ brengen.
Het zou wel fijn zijn als we bij de eer
ste tien eindigen. We gaan er in ieder
geval een groot feest van maken.”
In totaal zaten vijf artiesten uit Peel en
Maas in de halve finale van het LVK.
Pim van Wylick uit Kessel, Aod Prinse

uit Beringe, Alaaf Airlines uit Helden
en John en Karel uit Kessel-Eik wisten
de finale dit jaar echter niet te halen.
De LVK-finale begint vrij
dag 22 januari om 20.00 uur.
Stemmen kan via sms of per telefoon
door een sms-bericht te sturen.
De stemmen van de kijkers tellen voor
een vijfde deel mee bij de einduit
slag. Presentatoren Henk Hover en
Beppie Kraft geven tijdens de live
uitzending op L1 TV en radio aan
wanneer er gestemd kan worden.

Kijken naar andere oplossingen

Geen noodopvang dit jaar in
Kasteel de Berckt
Gemeente Peel en Maas heeft geconcludeerd dat er dit jaar geen noodopvang van vluchtelingen meer plaats kan vinden in Kasteel de Berckt. Dat
kwam naar voren op dinsdag 12 januari tijdens een informele raadsbijeenkomst. Kasteel de Berckt in Baarlo was eind vorig jaar nog kortstondig gastheer
van een grote groep vluchtelingen, maar gaf aan dit jaar geen ruimte te hebben voor de voorkeursoptie voor langdurige (langer dan 3 maanden) opvang.
Gemeente Peel en Maas,
Rijksoverheid, Provincie Limburg en het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) willen liever langdurige opvang
van vluchtelingen, omdat het gesleep
van mensen van de ene naar de andere
locatie (zoals bij crisisnoodopvang) niet
wenselijk is. Vanwege boekingen kan
Kasteel de Berckt echter niet voor een
langere, onafgebroken tijd aan deze
voorwaarde van het COA voldoen.

Eén geschikte
locatie
De gemeente wil niet dat locaties
zoals de campings Breebronne in
Maasbree en De Berckt in Baarlo
gebruikt worden voor de opvang
van vluchtelingen. “Daar zitten al
toeristen en arbeidsmigranten en we
willen niet dat daar nog een andere
groep aan toegevoegd wordt”, laat
een woordvoerder weten. “Als je
kijkt naar locaties waar langdurig een
grote groep personen opgevangen kan
worden, kom je toch al snel uit bij een
vakantiepark of groepsaccommodatie.

Er zijn momenteel geen andere
geschikte locaties in de gemeente.
Als er andere ideeën komen, kijken
we er graag naar.”

Versnelde huisvesting
De woordvoerder laat weten dat
er wel gekeken gaat worden naar
andere manieren om de druk op
asielzoekerscentra in de provincie
te verminderen. “Als de vraag voor
noodopvang versterkt doorzet, moeten
we ook in Peel en Maas zoeken
naar mogelijke andere oplossingen.
De gemeenteraad heeft aan het
College van B&W aangegeven dat er
gekeken moet worden naar versnelde
huisvesting van statushouders.” Dat zijn
asielzoekers die een vergunning
hebben om in het land te blijven en
recht hebben op huisvesting.

Onderzoeken wat
mogelijkheden zijn
Dat plan wordt nu verder
onderzocht. “Het college gaat nu
onderzoeken wat de mogelijkheden

zijn en we verwachten later in
het voorjaar een aantal ideeën en
een voorstel te kunnen voorleggen
aan de gemeenteraad”, vervolgt de
woordvoerder. “Daar zijn gesprekken
met burgers, woningcorporaties en
ondernemers voor nodig. Verder moet
er gekeken worden naar leegstaande

panden en dergelijke, dus het gaat nog
even duren voordat dat allemaal op
een rijtje is gezet.”
De onrust in andere dorpen in
Nederland rondom vluchtelingen en
asielzoekerscentra heeft geen invloed
gehad op de discussie die in de raad is
gehouden, zegt de woordvoerder.

Speel-O-Theek Maas
bree sluit deuren
De Speel-O-Theek in Maasbree sluit op zondag 31 januari officieel
haar deuren. Dat maakte de organisatie vrijdag 15 januari bekend.
Eind 2015 besloot het team dat de
Speel-O-Theek (een soort ‘bibliotheek’
waar speelgoed werd uitgeleend,
red.) haar deuren beter kon sluiten.
“Het ledenaantal liep zodanig terug,
dat het vrijwilligerswerk dat erin
werd gestoken niet meer evenredig
was. Er werden meer kosten gemaakt

dan dat het opbracht”, aldus de
organisatie. De deuren worden op
zondag 31 januari officieel gesloten
na een totale speelgoeduitverkoop
in trefcentrum D’n Adelaer van 11.00
tot 13.00 uur. De opbrengst daarvan
komt ten goede aan de Maasbreese
kinderen.
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Servicegroep voor vrouwen tot 45 jaar

Ladies’ Circle Peel en
Maas opgericht

Lekkere wafels

In Peel en Maas is sinds kort een onderdeel van serviceclub Ladies’ Circle actief. De club voor vrouwen tot 45 jaar
is in Peel en Maas nog niet officieel een vereniging, maar heeft wel de oprichtingsstatus gekregen. Ladies’ Circle is
een mondiale organisatie voor vrouwen die met elkaar goede doelen ondersteunen door middel van geld ophalen
of de handen uit de mouwen te steken.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Gevraagd:

INTERNATIONAAL GROENTEEN FRUIT CHAUFFEUR m/v
• voor trekker/oplegger
• voornamelijk ritten van Venlo naar Midden-Zuid Duitsland
• zonder ruime ervaring onnodig te solliciteren
• ook regelmatig weekenden werken
• code 95 vereist

Op dinsdag 12 januari ging de
Circle op bezoek bij het goede doel
dat de vestiging in Peel en Maas gaat
ondersteunen: Mafcentrum KIDZZ en
armoede. “Tijdens de charter willen
we een cheque overhandigen aan
het door ons gekozen goede doel,
maar gedurende het jaar leveren we
bijvoorbeeld al extra vrijwilligers.
Hoe ons programma in het teken van
KIDZZ en Armoede er het komende jaar
uit gaat zien, is nog niet duidelijk, maar
we hopen het gauw vorm te kunnen
geven.”
In Nederland zijn er ongeveer
tachtig verenigingen actief van de

‘Schept
verbondenheid’
Joyce belde met de landelijke
voorzitter en kreeg de criteria voor een
oprichting te horen. “Ik moest onder
andere minimaal tien vrouwen bij
elkaar krijgen en een naam verzinnen
die bij de regio past. De dames heb
ik via allerlei manieren bij elkaar
gekregen. Een paar kende ik er al,
een aantal heb ik via Facebook en
LinkedIn gevonden en er zitten er bij
die ik wel van naam kende, maar nog
niet persoonlijk. De naam van onze

vereniging is uiteindelijk Ladies’ Circle
Vici Peel en Maas geworden.”
Joyce vertelt hoe ze bij de
vrouwenclub uitkwam. “Een vriend
van mij zit bij de Ronde Tafel, een
soortgelijke organisatie voor mannen,
in Maastricht. Ik vond het een heel
interessant idee en hij wees me erop
dat er ook een vrouwelijke variant
bestaat, dus toen heb ik me daar op
gericht.” Maar waarom vindt ze het
dan zo interessant? “Ik wil gewoon
graag iets terug doen voor de mede
mens zonder dat ik daar baat bij heb.
Daarnaast houd ik er van om nieuwe
mensen te leren kennen en binnen
de club kunnen we als vrouwen nog
genoeg van elkaar leren.”
Met acht leden uit Peel en Maas en
twee uit Horst gaat de groep ongeveer
één keer per maand bij elkaar zitten
om te vergaderen over onder andere
de activiteiten die ze organiseren,
maar ook om te praten en sparren over
onderwerpen die hen naast de club
bezighouden. “We hebben het leuk met
elkaar en zo’n club schept een echte
verbondenheid onder de leden. We zijn
allemaal vrouwen die iets willen doen
en die niet van stilzitten houden.”

Fosforgranaten
gevonden in Helden
Op de Molenstraat in Helden werden op woensdag 13 januari veertien fosforgranaten gevonden. Tijdens
werkzaamheden bij nieuwbouwhuizen naast de Heldense weg stuitten de werknemers van een bouwbedrijf op
de explosieven.
Het bleek te gaan om Engelse
fosforgranaten uit de Tweede
Wereldoorlog die ruim zeven
tig jaar na dato nog steeds in

de grond zaten. De Explosieven
Opruimingsdienst (EOD) mat en
fotografeerde de granaten en stelde
de explosieven veilig zonder ze te

verplaatsen. Uiteindelijk nam de EOD
de granaten mee en bracht ze op
een veilige plek in de gemeente tot
ontploffing.

Tevens

WEEKEND/VAKANTIE/OPROEP
CHAUFFEUR m/v bijv. 65-plusser
Voor meer info en reacties info@hendrixtransport.nl
JacHendrix
Hendrix0606-22665584
Jac
- 22 66 55 81

U staat er
niet alleen
voor!
• U bent mantelzorger en
de zorg wordt u te veel
• U bent ongeneeslijk ziek
• U hebt een dierbare verloren
• U wilt begeleiding en praten
over wat u en het gezin
bezighoudt
VPTZ - Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg
06-51 21 34 43

Wat kost onze hulp?
Alle hulp is kosteloos. Indien u de
Stichting financieel wilt steunen, is
een gift altijd welkom:
NL48 RABO 0120 7272 34
t.n.v. Stichting leven
rond de dood.
LPZ - levensbeschouwelijke
Psychosociale Zorg:
06-22 98 51 19

Bel ons of kijk op de site www.levenronddedood.nl
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Geen club in de regio

serviceclub. In de regio was het
echter tevergeefs zoeken naar een
club. “Ongeveer een jaar geleden
ben ik begonnen met het oprichten
van een vereniging in Peel en Maas”,
vertelt Joyce. “In Roermond, Venlo
en Weert waren wel al Circles actief.
Ik wilde graag in de omgeving van
Peel en Maas vrouwen samenbrengen,
waaronder ook jonge vrouwelijke
ondernemers die elkaar onderling
vaak weinig spreken of zien. Dus toen
besloot ik hier een afdeling op te
richten.”

LEVEN ROND DE DOOD

Op donderdag 7 januari kreeg
voorzitster Joyce Elbers (26) een
telefoontje van de landelijke Ladies’
Circle dat de Peel en Maas-vereniging
de oprichtingsstatus heeft gekregen.
“Om een vereniging binnen Ladies’
Circle te worden, moeten we aan een
aantal voorwaarden voldoen. De eerste
mogelijkheid voor onze installatie, de
’charter’, doet zich eind dit jaar voor.
Hopelijk mogen we ons dan officieel
Ladies’ Circle noemen.”

OP S
C

Voorzitster Joyce Elbers overhandigt een bosje bloemen
aan de vertegenwoordigers van Mafcentrum KIDZZ en armoede

GD
KO
OO
RTING
OP VERH
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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.
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De wind blijft waaien,
maar de molen draait niet meer…

Jan van de Pero
Jan van Baer ziene Tjeu

Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!

* 17 september 1933
† 17 januari 2016

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

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

Wij verzorgen thuisopbaringen en maken
gebruik van rouwcentra bij u in de buurt

Wij zijn nog onder de indruk van de vele blijken van medeleven
die wij hebben ontvangen na het overlijden van

Jan Peeters

Poetshulp gevraagd. Wij vragen een
poetshulp voor 2 uur per week. Liefst
in de middag. Tel. 06 50 29 43 40.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Dankbetuiging

Giel Driessen
Het was hartverwarmend en heeft ons goed gedaan.
Els Driessen-Pepels,
kinderen en (achter)kleinkinderen.

echtgenoot van

Netje Peeters-Geomini
Maasbree: Netje Peeters-Geomini
Overijse (B): Marianne Bosman-Peeters
Paul Bosman
Anouk en Magi, Kevin
Helden: Mathieu Peeters
Jolanda Peeters-Janssen
Kim, Mark
Helmond: Natasja Laarhoven-Peeters
Rob Laarhoven
Isa, Milou, Mike, Sten
Wilgenstraat 15
5993 XB Maasbree

De zeswekendienst is op zaterdag 30 januari 2016 om 19.15 uur
in de Parochiekerk O.L. Vrouw Geboorte te Kessel.
Aansluitend wordt de urn in het Columbarium geplaatst.

Unieke glaswerken. La Jina
glaswerken voor al uw glas-inlood ramen. Ook voor renovatie en
reparatie van uw oude ramen. Tevens
unieke glaswerken in Tiffany en
glasfusing. Kijk op www.lajina.nl of
bel 06 57 59 81 55.
Technisch vertalen van en naar
het Duits, Nederlands en Engels.
Tel. 06 14 13 28 22.

We nemen afscheid van Jan op zaterdag 23 januari om 14.00 uur
in de kerk van de H. Aldegundis te Maasbree. Hierna begeleidt
het gezin hem naar het crematorium.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Tulpen te koop Zorgtuinderij Kaate,
Zandberg 10 Helden.
Verloren gouden ketting
met hanger met heel veel emotionele
waarde. Waarschijnlijk bij Cesar
move2, Jumbo of kerkhof in Maasbree.
06 30 88 26 17.

Yoga bij Lekker Laeve! Gratis
proefles! Kies maar in het lesrooster
op www.lekkerlaeve.nl Flexibel en
vrijblijvend met onze 10-lessenkaart,
een jaar geldig. Tot ziens op
Molenstraat 14a Helden.
Moeije vastelaovendhudjes!
Vastelaovendhudjes oetverkaup!
Now veur 25 euro per stuk!
Auk corsages! Rianne hudjes Maasbree
tel. 06 13 60 07 54.

Dankbetuiging

De vele kaartjes, berichtjes, bezoekjes.
Uw aanwezigheid bij de crematie
Het was hartverwarmend
en geeft ons nog steeds
veel steun
bij het verwerken
van het overlijden
van onze moeder,
schoonmoeder,
oma en oma-omi

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling,
de vele kaarten en mooie woorden die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn man en onze pap en opa

Huub Joosten
Fien Bos
Uitvaartzorg

Het heeft ons goed gedaan.

Door Strijbos-Huijs
Herinner mij niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon
Herinner mij hoe ik was
Toen ik nog alles kon

Truus Joosten-Teeuwen, kinderen en kleinkinderen

Hartelijk dank hiervoor

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Kessel, januari 2016

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

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

De zeswekendienst is op 23 januari om 19.15 uur in
de kerk van OLV Parochie te Kessel.

Helden, januari 2016

www.fienbosuitvaartzorg.nl

In totaal 309 vogels geteld

Koolmees meest geteld in Peel en Maas
Bij de jaarlijkse tuinvogeltelling van de Vogelbescherming
Nederland op zaterdag 16 en zondag 17 januari zijn in Peel en Maas
309 vogels geteld. Het tellen in Peel en Maas werd georganiseerd door
IVN Helden. De Koolmees werd 52 keer gespot door de deelnemers.
De meest bijzondere vogel was de gaai, die in Grashoek gespot werd.
Na de koolmees werd de
pimpelmees het vaakst gezien
(34 keer). Daarna volgden de kauw,
die 28 keer gespot werd, en de
huismus (26 keer gezien). De merel
kwam vlak daarachter. Die vogel
werd 25 keer gezien in de tuinen
van Peel en Maas.

Zeldzame gaai in
Grashoek
Daarmee bestaat de top 4 in
Peel en Maas uit dezelfde vogels
als op de landelijke telling van

afgelopen jaren, alleen in een
andere volgorde. Bij de nationale
telling voert de huismus al jaren de
lijst aan. Die wordt gevolgd door
de koolmees (nummer 1 in Peel
en Maas), de merel en dan pas de
pimpelmees.
Het zeldzaamst waren de
groenling en eerder genoemde
gaai. Die soorten werden maar één
keer gespot door de deelnemers
aan de tuinvogeltelling in Peel
en Maas. Ook de zwarte mees en
ringmus werden niet veel gezien.
Deze werden twee maal gespot.

Een van de vogels die afgelopen weekend gespot werd
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Rijksmonumenten in Peel en Maas
11/11

Urnenveld Koningslust

HALLO Peel en Maas richt zich op het laatste nieuws uit de regio, maar verliest de historie zeker niet uit het
oog. In deze serie worden rijksmonumenten uit Peel en Maas onder de loep genomen en voorzien van hun
historische context. In de elfde en laatste editie van de serie kijken we naar urnenveld de Vliegert in Koningslust.

zou verdwijnen.” Het was dus niet zo
dat er op deze plaats al opgravingen
of ontdekkingen waren gedaan. Het
was meer uit voorzorg, legt Harry uit.
“Om niet nog meer kennis verloren te
laten gaan, want, zoals we allemaal
weten, is ons bodemarchief een boek
dat je maar één keer open kunt slaan.”

Uit voorzorg beschermd

Het beschermde stuk urnenveld
Bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed staat het gebied
in Koningslust omschreven als
‘Terrein met urnenveld. Datering:
IJzertijd’. Het terrein werd in 1980
ingeschreven in het register van
rijksmonumenten. Verder weet

ook de nationale dienst voor de
monumenten niet veel te vertellen
over het gebied. Navraag leert dat
er maar weinig bekend is over het
terrein waar in de beginjaren van de
vorige eeuw urnen werden gevonden.
Amateurarcheoloog Harry Bouten (68)

uit Panningen legt uit dat het hele
maal niet zeker is dat er nu nog urnen
liggen in het gebied de Vliegert aan
de Sevenumse Dijk. “Het is toentertijd
aangewezen als rijksmonument om te
voorkomen dat hier het laatste stukje
onontgonnen historie in het niets

Het gebied heeft grote gelijke
nissen met het rijksmonument in
Grashoek dat eerder in de serie aan
bod kwam, vertelt Harry. “Beide gebie
den sluiten op elkaar aan en net als
bij het urnenveld op de Houwenberg
in Grashoek werden er bij het ontgin
nen van de gronden op de Vliegert
urnen aangetroffen. Een aantal daarvan
sneuvelde bij de ontginningswerk
zaamheden. Andere werden door de
lokale bewoners van het gebied in
herbruik genomen, onder andere als
lesmateriaal. Ik herinner mij nog als de
dag van gisteren de geschiedenislessen
van meester Claessen op de vierde klas
van de toenmalige Franciscusschool in
Panningen. Hij vertelde aan de hand
van de gevonden urnen en steentijd
voorwerpen over het leven van de
vroegere bewoners van de Vliegert.
Dat het gebied later tot rijksmonument
werd verklaard, vond ik dan ook een
prima idee.”
Fokko Kortlang is directeur van het
archeologisch adviesbureau ArchAeO.
Het bedrijf adviseert gemeentes en
ontwikkelaars in Noord-Brabant en
Limburg bij vraagstukken op het gebied

van archeologie en erfgoed. Hij laat
weten dat het niet zeker is dat het
gebied altijd rijksmonument blijft.
“Het is aangewezen als monument
en er is geen goed onderzoek
gedaan naar wat er ligt. Het is maar
de vraag of het de beschermde
status blijft behouden zolang er
geen onderzoek wordt gedaan. Je
moet toch weten wat je beschermt.
Als het de status wil behouden, zul
len er toch op z’n minst opgravingen
gedaan moeten worden om vast te
stellen óf er überhaupt iets ligt.”

Een vergeten stukje
Harry denkt dat als er nog
spullen uit vroeger tijden begraven
liggen op het terrein, deze inmiddels
waarschijnlijk veel te lijden hebben
gehad van de wortelgroei van de
bomen en dergelijke. “Maar ook dat
weten we niet. De kans dat er niets
meer ligt, is ook zeker aanwezig.”
Door de beschermde status van
het gebied en de wijze waarop er
nu naar het bodemarchief gekeken
wordt, heeft het terrein niet direct
meer de belangstelling van archeolo
gie en historici. “Het is een vergeten
stukje eigenlijk”, vertelt Harry.
“Misschien dat we in de toekomst
nog eens via een archeologisch
onderzoek zekerheid over eventueel
aanwezige artefacten en daarmee
informatie over die tijd krijgen.
Tot die tijd blijft het een rijksmonu
ment waarvan we niet weten of het
echt een monument is.”

Ouderen beroofd bij pinnen Vmbo-basis
Het Bouwens mag
in Beringe en Kessel
zich ‘excellente
school’ noemen
Een vrouw is op woensdag 13 januari rond 11.00 uur bestolen bij de pinautomaat in Beringe. De dader maakte
daarbij gebruik van een truc met een krant om de vrouw af te leiden. De man sprak gebrekkig Engels en was
tussen de 20 en 25 jaar en 1.70 meter groot. Hij heeft een tenger postuur, een licht getinte huidskleur, kort donker
haar en droeg een zwart leren korte jas en een spijkerbroek, zo laat de politie weten.
Eerder werden in Kessel, Sevenum
en Beesel op eenzelfde manier mensen
beroofd van hun geld bij een pin
automaat. De politie omschrijft de
methode als volgt: “De dader staat
achter de pinner en leidt deze vervol
gens af op het moment dat het geld
verschijnt in de pinautomaat. Het aflei

den wordt gedaan door bijvoorbeeld
de weg te vragen met behulp van
een plattegrond die voor de automaat
gehouden wordt. Vervolgens wordt
het geld uit het zicht van de pinner
weggenomen door de dader. Veelal
oudere dames zijn het slachtoffer van
dergelijke berovingen.”

De politie vraagt getuigen zich
te melden via telefoonnummer
0900 88 44 of bij spoed via 112.
Verder vraagt de politie getuigen van
een beroving bij de pinautomaat het
kenteken van de auto van de dader
te noteren, zodat de politie daar
achteraan kan gaan.

Limburgse posterwedstrijd

Leerling Bouwens wint
Een tweedejaars leerling van het Bouwens uit Panningen heeft de beste poster ontworpen voor de Limburgse
campagne ‘Fietsverlichting laat je zien’. Dat maakte de provincie Limburg dinsdag 14 januari bekend.
Flinn van het Bouwens ontwierp
de beste poster, aldus de acht-koppige
jury. De poster is een kunstzinnige teke
ning van een lamp (peer) met daar
omheen vier fietsen. Als slogan staat
erbij ‘Je lamp zit er niet voor niks’. De
jury vond de boodschap van Flinn kort,
duidelijk, sterk door eenvoud en ‘het
zet de kijker zelf aan het denken’. Ook
werd de creativiteit van het ontwerp

gewaardeerd. Als prijs ontving de klas
van Flinn uit handen van gedeputeerde
Eric Geurts kaartjes voor een pretpark.
De ontwerpwedstrijd wordt
jaarlijks georganiseerd door het
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Limburg (ROVL) in samenwerking
met Veilig Verkeer Nederland en
de Regionale Mobiliteitsoverleggen
(RMO’s) Noord-Limburg, Parkstad,

Maastricht-Heuvelland, Sittard-Geleen
en Midden-Limburg. Ook de politie en
deelnemende middelbare scholen uit
de regio’s zijn nauw bij de campagne
betrokken. Het ontwerp van de leerling
is vanaf volgend najaar te zien in bus
hokjes, op scholen, bij fietsenmakers
en in openbare gebouwen om jongeren
bewust te maken van het belang van
fietsverlichting.

De afdeling vmbo-basis van het Bouwens uit Panningen heeft
maandag 18 januari het predicaat ‘Excellente School 2015-2017’
ontvangen. Het is de tweede keer dat de afdeling van de school zichzelf
‘Excellent’ mag noemen.
Volgens de jury heeft het
Bouwens ‘een duidelijke ambitie
om bij elke leerling eruit te halen
war erin zit’ en volgt de school de
ontwikkeling van de leerlingen
nauwlettend. De relaties met
het basis- en vervolgonderwijs
en het bedrijfsleven werden
door de inspectie geprezen,
omdat die banden een gunstige
invloed hebben op het verkrijgen
van stageplekken en op de
beroepsoriëntatie.

Onderwijs van
bijzondere kwaliteit
Ger Timmermans,
locatiedirecteur, is trots: “Het was
een intensief traject om kans
te maken op het predicaat
‘Excellente School’. Alles moet
op en top in orde zijn: de scores,

doorstroomcijfers en examens
moeten goed zijn. We mogen dus
zeker trots zijn. Het betekent dat
de gemeente Peel en Maas goed
onderwijs biedt.” Timmermans is in
het bijzonder trots op zijn docenten.
“Ze geven les aan een doelgroep
die wat extra energie vergt. Toch
zorgen zij er elke dag voor dat de
leerlingen goed worden begeleid.”
Ook de basisleerlingen verdienen
volgens de locatiedirecteur een
compliment voor hun prestaties.
De titel ‘Excellente School’
wordt door de Inspectie van het
Onderwijs, in opdracht van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, jaarlijks gegeven aan
landelijke basisscholen en scholen
in het voortgezet onderwijs van
bijzondere kwaliteit. Het vmbo-b
van het Bouwens mag zichzelf tot
en met 2017 excellent noemen.
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GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN

PRINS PRINS JOB I EN PRINSES JOY GEFELICITEERD NAMENS ONDERSTA ANDE BEDRIJVEN
GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN
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Helenaveenseweg 5 • 5985 NK Grashoek • Tel.: 077-3071454

Prins Job I en Prinses Joy
gefeliciteerd!

Mèt Prins Job veurop,
steit alles op de kop!
Proficiat,
prins Job en prinses Joy

www.verhaeghbouwbedrijf.nl

Showgroep Expression haar dans
zien en sluit Damazoë de middag
af. Ook prins Lowie I en zijn
adjudanten en jeugdprinses Kelly I
met haar adjudanten zijn tijdens de
zitting aanwezig. Het programma
begint om 13.30 uur en eindigt
om 18.00 uur.

Bonte Avond Egchel
De bonte avond van CV De Kemphazen uit Egchel vindt zaterdag
23 januari plaats bij gemeenschapshuis ’t Erf in het dorp.
Tijdens de avond treden diverse
artiesten op, zoals buuttereedner John
van Bilsen, Traogpaeper, Peter Vaassen,
Mutsj to Mutsj, Brabantse kolder Pepur
Clip en Wir sinds Spitze als muzikale
afsluiter.

www.verhaeghinterieur.nl

Roomweg 83, 5985 NS Grashoek • T 077 307 15 85

Vastelaovesvereniging De Kook houdt op zaterdag 23 januari de
jaarlijkse seniorenzitting. De zitting voor mindervaliden en mannen en
vrouwen van 55 jaar en ouder, wordt gehouden bij zaal Unitas in Baarlo.

De dansmarietjes van
De Kemphazen en de winnende
artiesten van de liedjesavond, de
Sjerpsjutters en Neet van Heej
ft. Foef, zijn ook van de partij.
De bonte avond begint om 20.00 uur.

dierenpension

Namens diere npension Hove nsbos
felic iteare José en Wiel;
prinses Joy en prins Job

Ze t de Grashook mèr good oppe kop!

HELENAVEENSEWEG 19A | GRASHOEK | TEL.: 077-3072622

Seniorenzitting
De Kook Baarlo
Artiesten zoals buuttereedners
Ashwin Hinssen met een jeugdbuut,
Fer Naus en Peter Vaassen staan op
het podium.
Verder zijn alle Kook van Eige
Deig-artiesten aanwezig, treden
het kolderduo Bets en Babs op,
laat G-dansgroep van Dans- en

HOVENSBOS
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CV De Graasvraeters (Grashoek)

GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN

Prinsentrio
Jong
Nederland
Grashoek
In café-zaal Leanzo werd op
zondag 3 januari het prinsentrio
van Jong Nederland Grashoek
onthuld. Prins Rob Draak en
prinses Ankie Meulendijks
worden tijdens de vastelaovend
bijgestaan door vorst Rik Peeters.
Prins Rob, prinses Ankie en
vorst Rik heersen met z’n drieën de
komende tijd over de Graas
vraeterkes en Graasvraeterinnekes
met de spreuk: ‘Mit Prins Rob
veurop, steit de Grashook oppe
kop’. Op vrijdag 29 januari kan het
trio gefeliciteerd worden tijdens de
receptie in gemeenschapshuis
De Ankerplaats in Grashoek. Vanaf
19.00 uur is er een vastelaoves
party met dj Michel.

Houwenberg 1a Grashoek | T 077-3071137 | www.hovensbos.nl
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11 vragen aan prins Job I en prinses Joy

‘Vrijheid, blijheid en saamhorigheid’

‘Ut dialect
neet onger de
kneen, vur zoëpe
gin talent, mer
vastelaovend viere
wae op hongerd
prozent!’

Wie zijn jullie?
Job van Hoof (30) is de naam.
Mijn bijnamen zijn Hoofneger
en Zoepnikkel; die laatste is nogal
sarcastisch bedoeld, want ik ben niet
zo’n goede zuiper. Ik heb al ruim 7,5 jaar
een relatie met mijn prinses Joy Vercoulen (25).
We wonen sinds kort samen. In Grashoek sta ik, Job, bekend
als een fanatieke sporter en sociale jongen. Ik ben lid van
de voetbalvereniging, de zaalvoetbalvereniging in Beringe,
de wielerclub TC Everlo en de recreatieve schaatsvereniging
van Noord-Limburg (RSNL).
Waar werk je?
Ik ben fysiotherapeut en werk al ruim drie jaar met veel
plezier bij Fysio-Support Peter Slots. Voordat ik afstudeerde

Jeugd
prinses
Lissy I
In het gemeenschapshuis
van Kessel-Eik werd zaterdag
16 januari de nieuwe jeugd
prinses bekendgemaakt. Prinses
Lissy I zal samen met haar
adjudant Bente heersen over
het Eikkaterrijk.
Nadat jeugdprins Noud II en zijn
adjudant Loek waren afgetreden,
werd de nieuwe jeugdprinses door
middel van een schimmenspel
onthuld. Het verhaal van de
Gelaarsde Kat, vertaald naar
Kessel-Eikse ‘standaarden’ werd
verteld. De markies van het
Eikkaterrijk bleek uiteindelijk de
nieuwe jeugdprinses te zijn die
geholpen werd door haar gelaarse
kat, adjudant Bente. Zij gaan voorop
met de spreuk ‘Noe efkes neet
liere, maar vastelaovend viere!’.

heb ik op het CIOS gezeten. Nu ben ik
parttime student, want ik volg momenteel
een master manuele therapie om me te
specialiseren. Mijn werkgever en collega’s
reageerden enthousiast op de mededeling en
verleenden alle medewerking. Dat geldt ook voor Joy,
die als verpleegkundige in de gevangenis werkt.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik had er totaal niet op gerekend dat ze ons dit jaar zouden
vragen om prins en prinses te worden. We hebben ja gezegd
omdat het ons erg leuk lijkt om samen voorop te gaan.
Wij vieren carnaval al sinds jaar en dag en zijn graag onder
de mensen. We staan niet altijd met de neus vooraan, maar
de komende carnaval dus wel!

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
De eerste gedachte was dat het nooit zou gaan lukken.
We waren druk met verbouwen, werk en studie. De tweede
gedachte was: het lijkt me stiekem wel heel erg tof. Ik vind
het nog veel mooier om dit samen met Joy te mogen doen.
Vorst Luuk Craenen zal ons ook bijstaan, dus dat voelt enorm
vertrouwd. Hij was vroeger bevriend met mijn broer en we
hebben samen nog komkommers geplukt.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Carnaval geeft mij het gevoel van vrijheid, blijheid en
saamhorigheid, met name in een klein dorp als Grashoek.
Het roept een ‘wij’-gevoel op. Dat is iets waar het in het
dagelijks leven, mijns inziens, vaak aan ontbreekt. De liefde
voor de vastelaovend heb ik van mijn moeder. Maar ook met
de vriendengroep ‘de Beerput’ zijn we altijd actief geweest
binnen de Grashoekse vastelaovend.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Een prins en prinses horen voorop te gaan, vinden wij.
Daarom gaan we ook ons best doen om ons enthousiasme
over te brengen. Ik heb me ook speciaal voorbereid door een
paar keer flink door te halen op een feestje en op de valreep
heb ik geprobeerd mijn alcoholtolerantie te vergroten. Al zal
dat niet baten.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Unne sjoene vastelaovend!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
De afgelopen maanden waren heel erg leuk. Ik moest in het
begin erg wennen aan het liegen, maar begon het langzaam
als een sport of spelletje te zien. Best grappig en spannend
allemaal. Een speciale gelegenheid waar we naar uitkijken
hebben we niet.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens de
vastelaovend?
We hopen onze uurtjes slaap wel mee te kunnen pikken,
maar gaan alle dagen volle bak! Iedere minuut ‘vastelaoves
tied’ is kostbaar. Na de carnaval staat er een wintersportva
kantie op de planning. Lekker inspannend maar tegelijkertijd
ontspannend.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Mijn familie heb ik om praktische redenen eerder op de
hoogte gebracht. Het was niet moeilijk om het voor andere
geheim te houden. Echter, CV De Graasvraeters gaf vanaf
22 december iedere dag een hint via Facebook die aan de
prins en prinses gelinkt kon worden. Vanaf dat moment
hebben we het wel wat lastiger gehad.
Welk advies zou je je opvolger in 2017 mee willen geven?
Dat kunnen we pas zeggen als het seizoen erop zit.

Groëte Zitting
Grashoek
De Groëte Zitting in Grashoek vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 januari.
De avond begint om 19.30 uur bij café-zaal Leanzo in Grashoek en wordt
georganiseerd door carnavalsvereniging De Graasvraeters.
De zitting start met een optreden
van showdansers van De Graasvraeters
en daarna een optreden van Doe Dich
Gaj & Ich. Op het programma staan
verder onder andere de buuttereedners
Pierre van Helden, Rob van Elst, Henry
van Geneijgen, Jan Reinders en Fer
Naus. Daarnaast zorgt TADAA! uit

Helmond voor de nodige Brabantse
zang en humor. De avond wordt
afgesloten door de twee zangers van
de Breurkes uit Panningen. Zij zingen
een mix van eigen en gecoverde
carnavalsplaten.
Kijk op www.graasvraeters.nl voor
meer informatie.

Zittingen Maasbree
De carnavalszittingen van CV d’n Hab uit Maasbree vinden plaats op
vrijdag 22 en zaterdag 23 januari. De avonden beginnen om 19.33 uur in
trefcentrum d’n Adelaer in Maasbree. In een vier uur durend programma
passeren verschillende soorten artiesten de revue.
Zo zijn er optredens van de buut
tereedners Ger Frenken, Rob van Elst
en Jan Strik. Ook komen zangkunsten
van ZoëWieZoë!, Big Benny (op vrijdag)

en Beppie Kraft (op zaterdag) voorbij.
Verder verzorgen onder andere DéDé
Danceballet en Dansgroep D’n Hab
optredens.
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11 vragen aan prins Lowie I

‘In een ander jaar rusten we uit’

VV De Kook (Baarlo)

Wie ben je?
Mijn naam is Lowie Smolders, van Frans van
Smolders Wullem en Jeanne van Wie van
Deepenbrook. Ik ben 4x11 jaar en woon samen met
Charlotte Driessen van Mart van An van de Sjtaak
en Mia van Piet van het Patrenaat. We hebben twee
jongens: Teun van 7 en Gies van 3 jaar. Die zijn
helemaal gek van de vastelaovend en vinden het
natuurlijk super dat ik prins ben. Ik sta bekend als
een redelijk feestnummer en hou wel van een
paar pilsjes.
Waar werk je?
Ik werk bij Royal Brinkman als adviseur van
gewasbescherming. Hiervoor heb ik als opleiding
de middelbare tuinbouwschool gedaan, al had leren
niet echt mijn voorkeur. Mijn werkgever vindt het
geweldig dat ik prins ben geworden en geeft me
alle ruimte voor de vastelaovend.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Het is geen traditie binnen de familie bijvoorbeeld,
maar ik ben een zeer grote liefhebber van de vaste
laovend. Trouwens, van alle feestjes eigenlijk.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het voelt super om prins van Baolder te zijn. Ik ben
er dan ook enorm trots op dat ze me hiervoor

‘Met alles
d`r op en d’r aan
gaon we
d’r vol gaas
taege aan’

gevraagd hebben. Mijn
vrienden Ruud Thijssen
en Peter Madou zijn mijn
adjudanten. Met die twee
heb ik al heel wat feesten
gedeeld en ze zijn ook heel
bekwaam in het maken van
feestjes. Je kunt alle kanten met ze
op, behalve de goede!
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Het vastelaovesgevoel is het samen bouwen aan
een feestje in eigen dorp met allemaal vrienden en
bekenden die dat gevoel delen. Het is me met de
paplepel ingegoten.
Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
Dat mijn adjudanten en ik er samen voor gaan
zorgen dat iedereen een leuke vastelaovend
heeft. We gaan die kar trekken met heel veel lol
en plezier. Samen hebben we vaak vergaderd en
neem maar van mij aan dat we ook goed hebben
‘getraind’.
Wat wens je de carnavalsvierders in je
gemeente toe?
Veel lol en plezier. Maar blijf ook gewoon jezelf, dan
wordt het één groot feest.

Welke carnavalsactiviteit is
voor jou het hoogtepunt?
De afgelopen maanden heb ik
veel moeten liegen, maar we
hebben ook veel lol gehad als er
in het dorp werd gegokt op wie het
nieuwe trio zou worden. Dat de kogel
nu door de kerk is en we vol gas aan de bak
kunnen, maakt ons wel heel blij. We hebben al een
paar leuke dagen achter de rug, dus als het alle
maal zo door gaat wordt het één groot hoogtepunt.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens de
vastelaovend?
Over slapen praten we niet, want we gaan een
feestje bouwen. In een ander jaar rusten we wel
weer uit.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Maandenlang liegen, een dubbele agenda hebben
en natuurlijk gewoon je mond houden.
Welk advies zou je je opvolger in 2017 mee
willen geven?
Daar kan ik nog niet zo veel over zeggen omdat we
pas net in functie zijn, maar ik denk dat het beste
advies is om alles op je af te laten komen. Geniet er
de hele tijd van en blijf gewoon jezelf.

PRINS LOWIE I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
Royal Brinkman feliciteert

Zaal/Restaurant Unitas

Prins Lowie
en zijn adjudanten!
en wenst iedereen een gezellige vastelaovend toe!

wenst Prins Lowie I en adjudanten Peter en Ruud
unne sjoene vasteloavend!

royalbrinkman.com

Wij feliciteren Prins Lowie
en adjudanten Ruud en Peter!

“Allemaol vuul
vuul plezeer
“Allemaol
plezeeren
en
naode
de vasteloavend
vasteloavend
nao
sporten maar
maar weer”
sporten
weer”

fashion en woonaccessoires
Grotestraat 9 Baarlo | www.bazus.nl
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Mafcentrum genomineerd voor
Appeltjes van Oranje

Wij feliciteren

Prins Lowie I

en zijn adjudanten

Jongerencentrum Mafcentrum uit Maasbree hoort bij de elf landelijke genomineerden voor de Appeltjes
van Oranje 2016. Dat maakte het Oranje Fonds, die de prijs in het leven heeft geroepen, tijdens de
landelijke selectiedag op vrijdag 15 januari bekend.

Ruud en Peter!
Veldstraat 30, 5991 AD Baarlo
077 - 477 38 02

adjudanten
Wij wensen Prins Lowie I en zijn teloavend!
Peter en Ruud een schitterende vas

Grotestraat 49 | 5991 AV Baarlo
077 - 477 3141 | www.silvrants.nl

Tijdens de stemweek, in de tweede week van
december, kon het Nederlandse publiek haar stem
uitbrengen en kregen deelnemers de kans om lokaal
campagne te voeren. De Appeltjes van Oranje zijn in het
leven geroepen door het Oranje Fonds, dat initiatieven
als buurtcentra en andere gemeenschappelijke voor

zieningen op die manier extra in de schijnwerpers zet.
In mei worden de Appeltjes van Oranje uitgereikt aan
de grote winnaars door koningin Máxima, de bescherm
vrouwe van het Oranje Fonds. De drie winnende initia
tieven krijgt een bronzen beeldje, gemaakt door prinses
Beatrix en 15.000 euro.

Informatieavond reumavereniging

Weej winse ut
dreejspan van Baolder
Prins Lowie I,
adjudante
Peter en Ruud
’ne sjoeëne
vastelaovend!

Reumavereniging Peel en Maas houdt op donderdag 21 januari een informatieavond over het werk
van een orthopedisch schoenmaker. De avond wordt verzorgd door Reumkens Voet en Zorg.

Geloërveldweg 15, Belfeld
T: 077 - 475 19 80
info@tosj.nl
www.tosj.nl

De informatieavond begint om 19.30 uur en vindt
plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. De
onderwerpen die besproken worden, zijn onder andere

orthopedische schoenen, voorzieningen aan confectie
schoenen en steunzolen. De entree is gratis. Kijk voor
meer informatie op www.reumaverenigingpeelenmaas.nl

Voor al uw Interieurwerk op maat!

Zittingen in Helden

Badkamers

De Dörper zittingen vinden dit jaar plaats op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 januari. Ook dit
jaar staan er veel artiesten uit Helden op de bühne. De zittingen starten om 19.49 uur bij Club Palladio.

Veldsjtraot 3
Baolder
077-477 2970

Verwerming

Óngerhaod

Riool

Weej winse ug ‘ne hieële sjoeëne
VASTELAOVEND
www.corpeeters.nl
info@corpeeters.nl

Het programma bestaat onder andere uit de dansma
rietjes, de muzikale acts Alaaf Airlines en Fris e-wig en
de humoristische optredens van ‘Ich bin wig, ammezeer
uch nog!’ en ‘De kwoaj Leiding Jong Nederland Helden’.
Verder komen onder meer showdansgroep Imagine en
dansvereniging SSS hun kunsten vertonen. Naast de
voornoemde artiesten treden ook de buuttereedners

Pierre van Helden en Rob Scheepers (alleen donderdag
en vrijdag) op en wordt er ‘interactieve vastelaoves
kolder’ gebracht door de mannen van Traogpaeper. De
Breurkes uit Panningen verzorgen woensdag de afsluiting
en op donderdag en vrijdag brengen zij een muzikaal
intermezzo met hun carnavalskrakers. Coen Janssen uit
Baarlo sluit op donderdag en vrijdag de avond af.

Kijkles blokfluiten in Meijel
Harmonie Eendracht uit Meijel houdt op dinsdag 26 januari een kijkles blokfluiten. Ouders kunnen
dan met hun kinderen een half uur naar een blokfluitles luisteren.

Lanterdweg 23 Kessel • 077 462 13 57 • www.maaskessel.nl
Weej feliciteren Prins Lowie I en zien adjudanten Peter en Ruud!

Beau

soms samen met het jeugdorkest van harmonie
Eendracht. Op dinsdag 26 januari begint de kijkles om
17.00 uur en het zal duren tot 17.30 uur. De les wordt
gehouden in klaslokaal De Magneet bij basisschool
Den Doelhof.
Meer informatie over de blokfluitopleiding is te
vinden via de website www.tonemuziekles.nl

Organisatie stopt met Elfdorpenloop

HUID & VOETVERZORGING

Professionele Schmink
Party Explosion
Beau Vital winst ug sjoene vastlaoves
daag!
R

Grotestraat 7a | 5991 AV Baarlo | tel: 077 4771435
Openingstijden: ma-di-do-vrij van 9.00-17.00 | t/m Carnaval: wo-za van 10.00-16.00

De kijkles is bedoeld voor kinderen vanaf groep
vier die geïnteresseerd zijn in blokfluit spelen en dat
willen leren. De opleiding, die in februari start, duurt
een jaar. Er wordt gewerkt met de methode van
Tom Stone. Naast het leren van de basis, worden er
ook optredens verzorgd waarbij het publiek naar de
kunsten van de kinderen kunnen luisteren. Dat gebeurt

Na vijf uitvoeringen van de Elfdorpenloop stopt de organisatie met de hardloopwedstrijd. Dat liet Piet
van der Haas, namens de organisatie One for Eleven, op woensdag 13 januari weten.
Het evenement kwam tot stand nadat de gemeente
Peel en Maas was gevormd in 2010. Een aantal sportie
velingen wilde de elf dorpen met elkaar verbinden door
een hardloopwedstrijd in estafettevorm te organiseren.
“De combinatie met Koninginnedag werd gelegd en een
evenement was geboren”, laat de organisatie in een

verklaring weten. Het aantal deelnemers bleef beperkt
tot ongeveer twintig teams en ondanks een aantal
vernieuwingen en de bijdrage van sponsoren werd een
echte doorstart niet gemaakt. Na overleg besloot de One
for Eleven te stoppen met de Elfdorpenloop. De stichting
blijft wel nog intact voor mogelijk andere initiatieven.
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11 vragen aan prins Chris II

‘Kans die je maar één keer krijgt’

CV De Brookhaze (Koningslust)

‘As wagebouwer
aan de top, dit jaor
as prins veurop!’
Wie ben je?
Chris van Hay van Thom van
Tuts oet de Loewe en Margo
van Noor van Frits van de Kesselse boor en ik ben
25 jaar. Ik word ook wel Tuts genoemd en ben
verliefd op Manon van den Bercken. Als wagenbou
wer ben ik al bekend in het dorp. Toen men hoorde
dat ik prins was geworden reageerde iedereen blij
verrast en zeer positief.
Waar werk je?
Ik werk al acht jaar bij Loonbedrijf Seelen in
Maasbree als monteur en voornamelijk als
chauffeur. Daar waren ze blij verrast en zeer positief
toen ze hoorden dat ik prins was geworden.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Het is altijd een stille wens geweest, maar ik had
de vraag eigenlijk nooit verwacht. Ik woon niet
in Koningslust zelf, maar ben wel altijd betrokken
geweest bij het dorp. School, vrienden, voetbal;

ik ben wel een echte Brookhaas!
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Omdat ik het niet had verwacht, schrok ik wel een
beetje van de vraag. Na overleg met Manon en
William, de vorst, hebben ze alle vertrouwen gege
ven dat het goed zou komen. Met adjudant Stan
Vissers aan mijn zijde gaan we er deze carnaval een
geweldig feest van maken!
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Wagens bouwen is altijd mijn ‘vastelaoveshobby’
geweest. Dat is er via de vriendengroep Vrienden
Club Dörpsgekke (VCD) zo ingegroeid.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Dat ik voor iedereen een leuke carnaval weet te
creëren en het een feest wordt voor jong en oud.
Wat wens je de carnavalsvierders in je
gemeente toe?
‘Unne prachtige en super sjoene vastelaovend, en
geneet van idder moment!’

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Normaal gesproken is de optocht het hoogtepunt,
maar aangezien ik nu alles meemaak als prins durf
ik niet te zeggen waar ik naar uit moet kijken. Nu is
alles geweldig om mee te maken.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens de
vastelaovend?
Zo veel mogelijk als het kan. Al zal het wel lastig
worden in zo’n korte, maar drukke periode.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Gelukkig werd ik niet al te veel verdacht.
Mede door een knieblessure en er werden uit
VC Ongekind verschillende andere namen genoemd.
Daardoor werd het voor mij een stuk makkelijker
om te zeggen dat ik geen prins zou worden.
Welk advies zou je je opvolger in 2017 mee
willen geven?
Geniet van alles, want het is zo voorbij. Dit is een
kans die je maar één keer krijgt!

Wij en onze medewerkers wensen
:LMHQRQ]HPHGHZHUNHUVZHQVHQX
P R I N S C H R I S I I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S O N D E R S TA A N D E B E D R I J V E N
onze Prins Chris II proficiat
SUHWWLJHIHHVWGDJHQ
eneneen
fantastische
carnaval
Wij
onze
medewerkers
wensen
onzetoe.
PrinsAlaaf!
Chris II
HQHHQ
JH]RQG6
proficiat en een fantastische carnaval toe. Alaaf!

9RRULQOLFKWLQJHQDGYLHVHQRSGUDFKWHQPEWWRWDOXZ
DJUDULVFKHORRQZHUN]DDPKHGHQFXOWXXUWHFKQLVFKH
ZHUN]DDPKHGHQJURQGYHU]HW RRNYRRUSDUWLFXOLHUHQ
NXQWXYULMEOLMYHQGFRQWDFWPHWRQVRSQHPHQ

Wij werken grenzeloos
groen en grondig
Tongerveldweg
Tel.(077)
(077)465
465
Tongerveldweg 17
17 --5993
5993NH
NH Maasbree
Maasbree -- Tel.
2121
9292

www.loonbedrijfseelen.nl
- www. plantgaten.nl
www.loonbedrijfseelen.nl

Wij feliciteren Prins Chris II
en zijn adjudant Stan!
De Brentjes 85, Koningslust
077 - 4653698 / 06 - 25 32 62 15

www.plantgaten.nl

Wij feliciteren
Prins Chris II
en zijn
adjudant Stan!

Meester Caelersstraat 30
5984 PJ Koningslust

De Brentjes 85 Koningslust
06 - 38 65 89 11

06 25160893
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De ‘kleijer-meister’ van VV De Kook

‘Verzin het maar, of het gaat kapot’
Hij zorgt er mede voor dat alle leden van de Baarlose vastelaovesvereniging De Kook er met de ‘vastelaovesdaag’ netjes op staan en de steken en mantels in goede conditie blijven. Marco Hunnekens (39) uit Baarlo is sinds
2010 een van de drie ‘kleijer-meisters’ van VV De Kook.

seizoen voorbij is. Daaronder hangen
witte blouses in alle maten, die de
leden onder hun kostuum dragen. In
het kastgedeelte ernaast hangen acht
knalblauwe kratten aan de muur waar
de groene regenjassen, sjaals, oude
steken, pochetten en andere stukken
worden bewaard. Aan het laatste rek
hangt nog een tiental zwarte colberts
en pantalons. Voorraad genoeg dus,
aldus Marco. “Mocht er iets kapot zijn,
dan kijken we altijd eerst of er iets
gerepareerd kan worden. Is dat niet
het geval, dan gaat deze kast open en
kijken we of we de juiste maat nog
hebben hangen of dat onze leverancier
hier in het dorp nog een exemplaar
heeft. Pas in echte noodgevallen rijden
we zelf op en neer naar Boxmeer, waar
de pakken worden gemaakt.”

Na de vastelaovend
ruikt het hier naar kroeg
De leden van De Kook zijn zelf
verantwoordelijk voor het pak dat ze

Nog voor de ‘elfde van de elfde’
begint het werk voor de heren van
de kledingcommissie al. De groene
regenjassen worden door de leden
opgehaald en iedereen wordt v erzocht
het pak eens goed na te lopen op
kapotte naden of ‘nondejuukes’
(strikken), o
 ntbrekende knopen of
andere defecten. “Zo staat iedereen er
aan het begin van het seizoen weer
netjes op”, vertelt Marco Hunnekens,
die samen met leden Hans Colbers
en Ralph Peulen verantwoordelijk is
voor de kleding binnen de Baarlose
vastelaovesvereniging.
Maar dat is geen garantie voor de

rest van de carnavalsperiode, aldus
Marco. “Gedurende het hele seizoen
komen er individueel zo’n dertig
leden naar je toe die iets gerepareerd
moeten hebben. Er gaat altijd wel
iets kapot.” Losse naden, kauwgom in
de broek, missende knopen, iemand
die uit zijn broek is gescheurd, et
cetera. Met wat hulp van zijn moeder,
vrouw Christel en de moeders van
andere leden die handig zijn met de
naaimachine en naald en draad, zijn
gescheurde naden en kapotte strikjes
weer snel gemaakt. “En dan heb je nog
leden die ineens flink afgevallen zijn
of juist wat zijn aangekomen en een

nieuwe blouse of een compleet nieuw
pak nodig hebben.” Overal heeft de
kledingcommissie een oplossing voor.

Kast vol
reservekleding
Op de eerste verdieping van zijn
huis heeft Marco een inbouwkast
op de ‘Kook-kamer’, die als opslag
dient voor kleding van de vereniging.
Aan één rek hangen oude mantels die
op aanvraag worden uitgeleend voor
een carnavalsfeestje, bij de dagvoor
ziening bijvoorbeeld, maar ook de
mantels van het trio wanneer het

tijdens de carnavalsdagen dragen, ver
telt Marco. “Ze moeten het zelf netjes
houden en naar de stomerij brengen
na die dagen. Op Aswoensdag komen
alle regenjassen terug en stoppen we
die hier thuis in de wasmachine. De
mantels van het trio laat ik eerst altijd
luchten voordat ik ze naar de stomerij
breng. Dan ruikt het hier, door het bier
en de sigarettenlucht die erin zit, het
zelfde als een kroeg.” Pas in de zomer,
rond juni, worden de groene mantels
naar de stomerij gebracht. Dat leverde
de eerste keer nog wel eens vreemde
blikken op. “Kom je in de zomer nog
aan met die carnavalsmantels”, grinnikt
Marco. “Maar het is met een goede
reden. Net na de vastelaovend is het
veel te druk bij die stomerijen en
bestaat de kans dat de mantels tussen
alle andere kledingstukken worden
geperst. Door de hitte van de stoom
kan de kunststof kraag van de mantel
scheef gaan zitten. Daarom brengen we
die pas midden in de zomer, als het bij
de stomerijen wat rustiger is.”

Boerebal Kessel
Het nieuwe boerenbruiloftgezelschap van Kessel wordt zaterdag
23 januari bekend gemaakt door Stichting Boerebroelof Kessel.
De muziek wordt voor het vierde
opeenvolgende jaar verzorgd door
Carnavalsband.nl. Tijdens het bal
zal het nieuwe bruidspaar door de
burgemeester worden verloofd.

Alle boeren, boerinnen en buitenlui
van Kessel kunnen vanaf 20.30 uur
naar gemeenschapshuis De Paort in
Kessel komen, waar om 22.00 uur het
Boerebal gaat beginnen.

Boerenbruidspaar
Drie leden Heldense Hofzangers CV De Eikkaters
gehuldigd

Het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Eikkaters uit
Kessel-Eik bestaat dit jaar uit Perry en Lisette. Zij werden zaterdag 16 januari
gepresenteerd.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Heldense Hofzangers op dinsdag 12 januari in restaurant
Op den Berg in Helden werden drie leden van de vereniging gehuldigd. Op de foto staan Leo Janssen,
Lou Cortooms en Geerard Willemstein. Leo is 45 jaar lid van de zanggroep. Lou bereikte hetzelfde
jubileum. Geerard zit inmiddels 10 jaar bij de hofzangers. Bij de huldiging kregen ze alle drie een
blijvende herinnering aangeboden.

Op een ludieke manier werd een
gezelschap samengesteld op het
podium dat vervolgens in een aftandse
‘lelijke’ eend werd geduwd en op
de bühne werd gegooid. Uiteindelijk

resulteerde dit toneelstukje in het
uitkomen van het nieuwe bruidspaar
Perry en Lisette. Op zaterdag 6 februari
wordt het paar in de onecht met elkaar
verbonden tijdens de trouwerij.

Vrijdag 5 februari a.s.
in evenementenhal De Heuf
in Panningen
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Sleutelover racht 2016
Programma:

Alle inwoners van
Peel en Maas zijn
van harte welkom bij
de Sleuteloverdracht
op vrijdag 5 februari
a.s. in evenementenhal
De Heuf.

Om 18.11 uur vertrek
optocht van het gemeentehuis naar De Heuf in
Panningen.
M.m.v. alle prinsen en
verenigingen, Björn van
Berkel, ZoeWieZoe (winnaars
P
&M Liedjesfestival), Blieve
&
P&M
Lache (winnaars presentatieprijs P&M
P&
&M Liedjesfestival),
Coëp, Alaaf Airlines,
De Bubs, De Breurkes
(LVK-finalist), De SuPiSiLi’s,
Mingelmoos, Laot Gaon
en De Graaskneuzers.
Om 21.11 uur voortzetting
carnavalsfeest met
DJ Rob van Soest.

Entree gratis!
Burgemeester Wilma Delissen van Tongerlo zal daar de sleutel
overdragen aan de carnavalsprinsen. Er is een ludiek
programma samengesteld.

Meijel

Helden

Presentatie:
Robert Janssen

Kessel-Eik

Maasbree

Beringe

Koningslust

Baarlo
Grashoek

Koningslust - Daelzicht

Panningen

Egchel
Kessel

g
Prins onthullin
Oelewappers
23 januari a.s.
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week 03 / 20 januari 2016 / Informatie van en over de gemeente

Pachtgronden
De gemeente Peel en Maas gaat enkele percelen landbouwgrond opnieuw in pacht uitgeven. Deze percelen worden middels openbare inschrijving, tegen vooraf vastgestelde pachtvergoedingen, uitgegeven.

Inschrijving

Oﬀiciële (verkorte)
publicaties

• Inschrijven kan tót uiterlijk vrijdag 12 februari 17.00 uur.
• U kunt het inschrijﬀormulier inleveren op het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC in
Panningen.

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

Gunning

Elektronisch gemeenteblad

Opening enveloppen en gunning door het college van Peel en Maas zal tussen 15 en 19 februari plaatsvinden en aan de inschrijvers bekend worden gemaakt.

Kavelwinkel
Op www.peelenmaas.nl/kavelwinkel vindt u informatie over de aangeboden pachtgronden en het
inschrijﬀormulier.

Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de bibliotheken en
de gemeenschapshuizen in Peel en Maas. In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en
(bestemmings)plannen aan de orde zijn.

Kennisgeving melding Wet Milieubeheer

Weblog
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Uittreksel Basisregistratie personen goedkoper bij digitaal aanvragen (24/7)
• Geef een locatie door voor het planten van nieuwe bomen in uw buurt: http://nudge.nl/bomen
• Doe mee met de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2017
• Abonneer uzelf op het Elektronisch GemeenteBlad (EGB) en ontvang het gemeentenieuws in uw
mailbox!
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Gevonden en verloren voorwerpen

maas

en
Like ons op Facebook: Gemeentepeel

Afval
Inzameling oud papier

• Donderdag 21 januari: Koningslust
• Vrijdag 22 januari: Kessel-Eik

Plant mee in Meijel!

Op zaterdag 30 januari 2016 organiseren de gemeente Peel en Maas
en Bosgroep Zuid Nederland, in samenwerking met MCC Meijel,
bewonersgroep Stille Wille en Groenplatform Peelgebied, een plantdag in
de bossen rondom Meijel.
De locaties zijn het Startebos aan de noordzijde en de Simonshoekse
bossen aan de westzijde van Meijel.
Deze bossen zijn in bezit van verschillende particuliere eigenaren en de gemeente Peel en Maas.
Doelstelling voor het onderhoud in deze bossen is om meer variatie in soortensamenstelling en leeftijd
te krijgen.
Om deze reden zijn afgelopen jaren verschillende open plekken in de bospercelen gemaakt. Coöperatie
Bosgroep Zuid Nederland ondersteunt de gemeente in het beheer van haar bos- en natuurterreinen.
De plantdag is voor iedereen, jong en oud, die graag een dag (deel) in de bossen actief bezig wil zijn en
een steentje bij wil dragen aan een mooie en afwisselende omgeving.
Dus ouders: neem uw kinderen op zaterdag 30 januari de natuur mee in!
Het programma start om 9.30 en eindigt om 15.30u. Voor koﬀie, thee en lunch wordt gezorgd. Om te
zorgen dat we voldoende lunchpakketten hebben, vragen wij u of u zich vooraf aan te melden.
Het aanmelden kan tot en met woensdag 28 januari 2016. U kunt zich hiervoor aanmelden via
maria.witbaard@peelenmaas.nl en geef aan of u in het Startebos of in de Simonshoekse bossen mee wil
werken en met hoeveel personen u wilt komen. Na aanmelding ontvangt u per mail aanvullende informatie over de startlocatie en contactgegevens.
Heeft u vragen over deelname aan de dag, dan kunt u per mail contact opnemen met
arno.linssen@peelenmaas.nl of j.arts@bosgroepen.nl.

Het is de enige oﬀiciële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend, wordt
wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het
Activiteitenbesluit milieubeheer: Meijel, 5768 PV, Platveld 15: het veranderen van een glastuinbouwbedrijf
(TVM B.V., P. Verbaarschot). De melding en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 21 januari
2016 gedurende vier weken ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. De melding en de
bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te
zien. Zienswijze, bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Wet Milieubeheer –
Besluit mer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat zij in
het kader van de Wet milieubeheer en het Besluit MER besloten heeft dat geen milieueﬀectrapportage
opgesteld hoeft te worden in verband met de aanvraag van: Helden, 5988DA, Neerseweg 118. Veranderen
van een pluimveehouderij. Verzonden op 18 januari 2016 en ter inzage gelegd op 21 januari 2016.

RECTIFICATIE - Ontwerp bestemmingsplan, ontwerp
beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
voor Woningbouw Hart voor Maasbree in Maasbree, Peel en
Maas
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan,
ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor o.a. herindeling diverse
woningbouwlocaties in het centrum van Maasbree opnieuw ter inzage liggen.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt herindeling van diverse woningbouwlocaties in het centrum van
Maasbree mogelijk. Het plangebied van het bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de straten
Op de Kemp, De Schout, Broekstraat, Bijendonk en het Kennedyplein. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan
zorgt ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe woningen geborgd wordt. Het ontwerpbesluit
hogere grenswaarde staat een hogere waarde toe voor een aantal woningen aan de Broekstraat.
Iedereen kan het ontwerpbeeldkwaliteitsplan, ontwerpbesluit hogere grenswaarde en het
ontwerpbestemmingsplan voor Woningbouw Hart voor Maasbree en de onderliggende stukken
inzien van 21 januari 2016 tot en met 2 maart 2016. In die termijn kunt u ook zienswijzen indienen bij
de gemeenteraad (bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan) en het college (ontwerpbesluit hogere
grenswaarde).

Besluit ondermandaat Informatisering en Automatisering
De teammanager Informatisering en Automatisering heeft op 6 januari 2016 besloten de bevoegdheden
die verband houden met de taakvelden van Informatisering en Automatisering te leggen bij de
medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten. Dit besluit treedt in
werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Het besluit en de ondermandaatlijst worden
toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister.
Het mandaatbesluit is toegevoegd als Bijlage 1 in EGB 3 - 2016.

Verordening stimuleringsfonds Startersregeling Gemeente Peel
en Maas 2014
In haar vergadering van 29 september 2015 heeft de raad besloten de volgende verordening te wijzigen:
Verordening stimuleringsfonds Startersregeling Gemeente Peel en Maas 2015.
De nieuwe verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking. Tegelijkertijd
met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening wordt de voorgaande verordening “verordening
stimuleringsfonds startersregeling gemeente Peel en Maas vastgesteld op 2-12-2014” ingetrokken.
De verordening is toegevoegd als Bijlage 2 in EGB 3 -2016.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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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.

Aan de slag in de Tweede Kamer
Vorige week ben ik beëdigd als Tweede Kamerlid voor de CDA-fractie.
Om daar te staan in die grote zaal, de eed uit te spreken en de felicitaties
van alle overige Tweede Kamerleden in ontvangst te nemen. Het was een
geweldige ervaring! Minstens zo bijzonder was dat vanuit Peel en Maas
een bus vol mensen speciaal naar Den Haag was gereden om dat moment
samen met mij te vieren.
Mensen die ik ken via handbal,
maar ook lokale CDA’ers, collega’s van
ASML en mensen uit moskee-organi
saties. Maar ook gewoon betrokken
burgers uit Peel en Maas. De warme

betrokkenheid van al die mensen
maakte het voor mij een onvergete
lijke dag. Ook de dagen erna bleef de
telefoon niet stil en wensten mensen
uit het hele land mij succes. Dat heeft

mij ontzettend veel energie gegeven.
In de CDA-fractie in Den Haag ben ik de
opvolger van Peter Oskam, die begin
dit jaar burgemeester van Capelle aan
den IJssel is geworden. Ik ga mij als
Kamerlid vooral bezig houden met de
portefeuille Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Daarnaast ben ik
tweede woordvoerder op Economische
Zaken, met name de terreinen techno
logie en ICT. Dat laatste sluit mooi aan
bij mijn werkervaring bij mijn vorige

werkgever ASML. De komende maan
den gaat u geregeld van mij horen.
Ik hoop ook dat ik geregeld van u hoor.
Laat in elk geval helder zijn dat ik altijd
open sta voor alle soorten vragen,
opmerkingen en suggesties. Op die
manier kan ik uw stem ook laten horen
in Tweede Kamer, want de lijntjes
vanuit Peel en Maas naar Den Haag zijn
nog nooit zo kort geweest.
Mustafa Amhaouch,
Tweede Kamerlid voor het CDA

Toekomst camping Heldense Bossen
Tijdens een CDA-bijeenkomst op woensdag 6 januari in Kerkeböske in
Helden en in de diverse perspublicaties over camping de Heldense Bossen
was de strekking van het verhaal, dat de camping verkocht wordt. Echter
een beslissing over een mogelijke verkoop is nog niet genomen, een
raadswerkgroep zit nog vooraan in het proces.
Momenteel werkt een raadswerk
groep, met één raadslid uit iedere
politieke partij, dus ook het CDA, de
diverse scenario’s uit. Dat kan zijn:
gewone voortzetting van de camping
in de huidige vorm óf verkoop van

de Heldense Bossen onder voorwaar
den. De raadswerkgroep is opgericht
nadat de verantwoordelijk wethouder
Paul Sanders de opdracht vanuit de
raad kreeg om te verkennen op welke
wijze de camping, met behoud van

de lokale spin off in de markt gezet
kan worden. Die opdracht is gege
ven, omdat enkele politieke partijen
het runnen en of het in eigendom
hebben van een camping niet tot de
kerntaken van een gemeente vinden
behoren. Nadat de raadswerkgroep het
toekomstscenario heeft uitgewerkt,
wordt dit gepresenteerd aan zowel
het College van B&W als de directie
en raad van commissarissen van de
Heldense Bossen.

Uiteindelijk beslist de gehele
raad van gemeente Peel en Maas of
de camping dan wel of niet wordt
verkocht, of dat de camping in de
huidige vorm wordt voortgezet. Als
de camping niet wordt verkocht,
zullen we bereid moeten zijn om te
investeren in de camping. Camping de
Heldense Bossen heeft een belangrijke
maatschappelijke en toeristische
rol, dat moeten we waarderen en
koesteren.

Echter wij als Lokaal Peel en Maas
zullen ervoor pleiten, dat de inwoners
van Peel en Maas en in het bijzon
der Helden, Dorpsoverleg Helden
en campinggasten, betrokken en
gehoord worden bij het nemen van
de beslissing. De fractie Lokaal Peel
en Maas heeft zelfsturing, maatschap
pelijk belang en het belang van de
burgers hoog in het vaandel staan.
Henk Boots,
fractie Lokaal Peel en Maas

Wordt 2016 het jaar van de duurzaamheid?
Voor duurzaamheid was 2015 een hoopvol jaar: in juni de klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat en in december het unieke
klimaatakkoord van 195 landen in Parijs. Maar nu begint het echte werk
pas. Elk land, elke gemeente, bedrijf en burger zal een bijdrage moeten
gaan leveren. Duurzaamheid is een speerpunt van gemeente Peel en Maas,
maar er gebeurt mijns inziens te weinig.
In mijn beschouwing op de begro
ting 2016 heb ik het college opgeroe
pen om een actievere faciliterende

rol te vervullen, zoals het realiseren
van een revolverend fonds (laagdrem
pelige, terugkerende leningen ten

behoeve van duurzame initiatieven).
We hebben in Peel en Maas een
duurzaamheidskennisplatform: Gloei,
waaruit tal van mooie initiatieven
zijn voortgekomen. Eén daarvan is de
Coöperatie Peel Energie: een lokale
energieleverancier, aangesloten bij de
DE Unie die vorig jaar uitgeroepen is
tot de groenste energieleverancier van
Nederland.

Jaarlijks besteden wij, bedrijven
en huishoudens in Peel en Maas,
circa 90 miljoen euro aan stroom en
gas. Ik steun het burgerinitiatief Peel
Energie en zou graag zien dat Peel en
Maas een energieneutrale samenle
ving wordt. Daarvoor zal er nog veel
lokaal geïnvesteerd moet worden in
duurzame energieopwekking door
middel van zonnepanelen, windmo

lens, warmtepompen, aardwarmte en
energiebesparende maatregelen zoals
panden isoleren, energiezuinige appa
raten, LED verlichting, et cetera. Dit is
mijns inziens niet alleen goed voor
het milieu en de toekomst van onze
kinderen, maar ook voor onze lokale
economie en werkgelegenheid.
Ton Hanssen
gemeenteraadslid, eenmansfractie

OPEN DAG VMBO
citaverde college
roermond, jagerstraat 6

W W W . C I T AV E R D E . N L / O P E N D A G
KENNIS MAKEN MET MBO GROEN? VOLG EEN TRY-OUT!

W W W . C I T AV E R D E . N L / T R Y O U T

ZATERDAG 30 JANUARI
10:00 TOT 13:30 UUR:

MBO

VRIJDAG 29 JANUARI
18:00 TOT 21:00 UUR:
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GEPLUKT

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.

Anne-Margreet van
Huffelen

Ze is gek op reizen, of dat nou in haar eentje is of in gezelschap, verliefd op Spanje, werkt fulltime en maakt maar wat graag tijd voor haar twee andere
passies: paaldansen en salsa. Deze week wordt de 22-jarige Anne-Margreet van Huffelen geplukt.
Kessel mag dan het dorp zijn waar
ze opgroeide, Spanje is het land waar ze
zich echt thuis voelt. “Ik heb best wel
heimwee naar Spanje”, vertelt AnneMargreet. “Als ik foto’s van een goede
vriendin uit Alicante zie, waar ze aan
het paardrijden is met prachtig weer
en twintig graden, verlang ik er echt
naar om daar weer naartoe te gaan.”
Volgens haar moeder Annemieke heeft
‘de grote stad’ haar dochter altijd meer
getrokken dan het dorp. “Ze is altijd wel
ondernemend geweest, wilde meer
zien van de wereld.” En dat deed ze.
Kansen om te reizen kreeg ze door haar
studie genoeg. Na de havo afgerond te

hebben, ging ze in Venlo International
Business and Management Studies
(IBMS) studeren.

Zoen op de Eiffeltoren
Voor haar minor (een soort bijvak,
red.) vertrok ze in september 2012
naar Parijs. En die periode was een
harde leerschool, aldus Anne-Margreet.
“Ik ging erheen met een soort Franse
film in mijn hoofd en heel veel
dromen. Maar dat viel best wel tegen.
Ik ging naar school in het zestiende
arondissement, dat best wel een rijke
‘snobwijk’ is. Ik paste er niet echt
tussen, hoorde er niet bij. De vrienden

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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en zo 15

die ik daar gemaakt dacht te hebben,
lieten me een keer midden in de nacht
alleen in de stad. Die periode ben ik
eigenlijk best eenzaam geweest.”
Wat Anne-Margreet daardoor leerde,
was er in haar eentje op uit trekken.
“Je moet wel, want anders kom je
nergens en zie je niks van de stad.
Ik ben in mijn eentje gaan uiteten,
naar de film geweest en heb daar salsa
leren dansen. Achteraf gezien had ik
die tijd echt niet willen missen.” En wat

die Franse film betreft: “het enige dat
van mijn dromen is uitgekomen, is dat
ik met een Fransman heb gezoend op
de Eiffeltoren”, grinnikt de vrijgezelle
Anne-Margreet.
Het salsadansen pakte ze bij thuis
komst in Kessel weer op. “Dat heeft
veel veranderd in de positieve zin.
Ik leerde me open te stellen voor men
sen die ik niet ken.” In januari 2014
vertrok ze voor haar studie naar het
Spaanse Alicante, waar ze v erliefd werd

op het land en de cultuur. “De men
sen zijn daar heel anders, het is heel
gastvrij. Door het salsadansen ook
daar op te pakken heb ik mijn eerste
woorden Spaans geleerd en nieuwe
mensen leren kennen. Toen was ik defi
nitief geen francofiel meer, maar een
Spaanse.”
In mei kwam ze terug uit Alicante
om in juni weer naar Barcelona te
gaan, waar ze bij een ander bedrijf aan
het werk ging. “Ook daar heb ik een
super tijd gehad. Maar het leven in
Spanje had me iets te goed gedaan”,
vertelt Anne-Margreet. “Door al het
vele lekkere eten werd het wel tijd om
weer iets actiefs te gaan doen. Toen
ben ik met paaldansen in aanraking
gekomen, waar ik gefascineerd door
raakte. Daarom heb ik me weer
thuis in Kessel aangemeld bij Denzz
Workshops.” Ze traint drie dagen in de
week en mag als instructeur anderen
de fijne kneepjes van de sport leren.
“In Spanje werd paaldansen gezien als
iets erotisch, terwijl het hier gewoon
een sport is en heel veel gewone vrou
wen en ook mannen het doen.”
Het reisvirus heeft haar inmiddels
flink te pakken. Na haar afstuderen
trakteerde ze zichzelf afgelopen jaar nog
op een reis die haar naar Marrakech,
Barcelona en Rome bracht, in haar uppie.
“En eind januari ga ik op een ‘solotogether’-groepsreis op wintersport.
Maar waar ik ga skiën weet ik nog niet,
dat kom ik op Schiphol pas te weten.”
Daarnaast mag ze voor haar werk bij
een groothandel in kantoorartikelen over
een aantal weken naar Londen, om daar
een tijdje aan het werk te gaan. Het is
misschien geen Spanje, maar wel een
nieuwe uitdaging die Anne-Margreet
met beide handen aanpakt.
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Bespreking Poll week 01

We moeten meer bij lokale ondernemers kopen
Elektronicawinkel Maxwell uit Panningen is nog steeds bezig met de
overname door een onbekende partij. Het bedrijf kon de concurrentie met
grootmachten als Media Markt niet meer aan. Zo zijn er meer voorbeelden
van lokale ondernemers die het hoofd niet meer boven water kunnen
houden. Misschien zou het helpen als de mensen uit Peel en Maas bij lokale
ondernemers hun spullen kopen. We vroegen het aan de inwoners van Peel
en Maas in de poll. Met de stelling ‘We moeten meer bij lokale ondernemers

kopen’ wilden we achterhalen wat de gedachtes in Peel en Maas zijn. De
meerderheid van de stemmers denkt inderdaad dat lokaal kopen kan helpen.
Waar 31 procent van de stemmers niet vindt dat we meer in de buurt moeten
kopen, was 69 procent het wel eens met de stelling. De stemmers zouden
graag zien dat niet alle inkopen via internet gebeuren, maar in levende lijve bij
de winkel op de hoek. De inwoners van Peel en Maas houden het geld liever in
de eigen gemeente om zo de ondernemers uit de regio te ondersteunen.

Van mij mag er wel meer sneeuw vallen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De eerste sneeuw is weer gesignaleerd. In het weekend van zaterdag
16 en zondag 17 januari kwamen de eerste sneeuwvlokken van de winter naar
beneden. Dat zorgde voor mooie aanzichten en spekgladde wegen.
Sneeuw hoort bij Nederland zoals bier bij carnaval. Een winter in Nederland
zonder sneeuw is geen echte winter. Daarnaast ziet het er natuurlijk prachtig uit
als het hele land weer bedekt is onder een witte laag. Lekker wandelen door de
onaangeroerde sneeuwvlaktes, sneeuwballen gooien, sneeuwpoppen maken en
genieten van het uitzicht. Pret voor jong en oud.

Aan de andere kant is het ook zo dat sneeuw veel problemen met
zich meebrengt. Spekgladde wegen, kilometerslange files en ijskoude
temperaturen zijn weer aan de orde van de dag. Jezelf verplaatsen wordt
zowat onmogelijk als er sneeuw ligt. Iedere morgen de auto schoonmaken
voordat je ook maar kunt denken aan wegrijden. En ook die kou is niet ideaal
als je naar buiten moet. Zonder sjaal, muts en handschoenen is naar buiten
gaan geen optie.
Van mij mag er wel meer sneeuw vallen. Wat vindt u?

Volwassen
Help, ik word volwassen!
En niet alleen ik, maar al mijn
vrienden en vriendinnen lijken
oud en verstandig te worden.
Steeds meer besef je dat je in
de voltooiingsfase van het
volwassen worden komt. Of je
het nu wilt of niet.

Uitslag vorige week (week 02) > Een paar kroegen in het dorp kan geen kwaad > eens 52% oneens 48%

Zelf meer zeggenschap over voorzieningen en zich ook actief inzetten om die voorzieningen in stand
te houden of te verbeteren, dat willen mensen in het dorp. Zo bepalen ook Kessel en Kessel Eik zelf wat
de komende jaren belangrijk is in het kader van leefbaarheid op het vlak van welzijn en zorg, ouderen,
jongeren, verenigingen, wonen, werk, natuur, toerisme, voorzieningen en infrastructuur. De gemeente
Peel en Maas stimuleert en faciliteert deze vorm van zelfsturing van burgers, voor burgers en vooral ook
door burgers. Binnen Kessel en Kessel Eik zijn dorpsontwikkelingsplannen gemaakt. Het Dorpsoverleg
Kessel en Kessel Eik zoeken voor ondersteuning van hieruit voortvloeiende projecten een

PROFESSIONELE DORPSONDERSTEUNER
Functie-inhoud:
• Is de verbindende schakel in het dorp tussen de bewoners en professionals
• Werkt voor de invulling van zijn/ haar taak nauw samen met het Dorpsoverleg Kessel en Kessel Eik, Infoloket,
Verenigingen, Stichtingen, Gemeente en initiatiefgroepen
• Geeft ondersteuning aan hulp- en zorgtaken die informele netwerken in de gemeenschap op zich nemen
• Zal het eerste jaar voornamelijk werkzaam zijn voor het mede-uitvoeren van het pilot project “Hulp in de
huishouding” in de kernen Kessel en Kessel Eik
• Geeft administratieve ondersteuning aan het Dorpsoverleg of hieraan gelieerde stichtingen
• Initieert en stimuleert initiatieven vanuit het dorp en organiseert bijeenkomsten en evenementen hiervoor.

25 t/m 30 jan.
Bij 4 Uw Slager burgers

2e 4 stuks
lekker
voor niks!
Van den Beuken

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

www.vandenbeuken.uw-slager.nl

Functie-eisen:
• Voor deze functie zijn wij op zoek naar een netwerkbouwer die samen met inwoners wil werken aan een
leefbaar en toekomstbestendig Kessel en Kessel Eik
• Bij voorkeur inwoner van de gemeenschap Kessel of Kessel Eik
• Kernwoorden die bij deze functie horen zijn: signaleren, inventariseren, adviseren, verbinden, informeren,
ondersteunen, opvolgen en coördineren
• Minimaal afgeronde MBO-opleiding, met 5-10 jaar werkervaring
• Het beschikken van achtergrondkennis over WMO, PGB, Zorg in Natura, …is een pre
• Vertrouwd met het gebruik van de social media, in al haar aspecten
• Wil graag bouwen aan iets nieuws
• Heeft een proactieve houding, kan goed luisteren en weet de vraag achter de vraag te ontdekken.

Overige gegevens:
•
•
•
•

Werkverband: Op freelance basis
Omvang werkzaamheden: 3-4 dagdelen per week.
Vacature melding sluit over twee weken
Vacature voorwaardelijk aan definitieve goedkeuring gemeenteraad van pilot
project “Hulp in de Huishouding”

Wil je meer informatie bel dan naar Ger de Vlieger (mob. 0653716395) of stuur
je sollicitatie t.a.v. Stichting Dorpsoverleg Kessel, Haagweg 30, 5995 AB Kessel.

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Dan zit je op de bank met
een vriendin en een glas droge
witte wijn. Je lacht om de tijd
dat je ‘Breezertjes’ in ‘de kiët’
dronk. Je lacht nog harder als je
overstapt op rosé en erachter
komt dat je nu zelfs dat te zoet
vindt. Om 23.00 uur begin je te
gapen en niet veel later ga je
naar huis. Het is goed geweest.
Waar is de tijd dat je om
04.00 uur nog stond te springen
in Kubke? De noodzaak om
duchtig te feesten is er niet
meer. Shit. Blijkbaar is de tijd
aangebroken om nieuwe
stappen te zetten in het leven.
Afstuderen, een huis kopen (of
appartementje huren, want
hypotheken zijn zo moeilijk),
trouwen en misschien wel aan
kinderen beginnen. Of eerst een
hond om te oefenen. Je weet
hoe de wasmachine werkt en je
kan meer koken dan alleen een
halfzacht eitje. Je dagen slijt je
niet op school, maar op ‘het
werk’. Je handtekening is
definitief onleesbaar geworden,
ook voor jezelf. En nog angst
wekkender is: de mensen om je
heen lijken deze stappen
aanzienlijk vlugger en soepeler
te doorlopen dan jij. Shit.
Ik heb mijn draai in deze fase
nog niet echt gevonden. Sterker
nog: ik vind het doodeng.
Hoewel ik graag het huis uit wil,
ben ik ontzettend blij dat mijn
moeder voor mij de was doet.
En kookt. En ach, de rest ook.
‘De toekomst’ komt dichterbij,
maar gelukkig heb ik nog even.
Over twee weken word ik 23,
maar volwassen? Nog lang niet!
Jill
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Jim Swinkels
Leeftijd
16
Woonplaats Panningen
Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoep is om manager te
worden van een hotel of van een hotel
keten. Ik vind het leuk om mensen aan
te sturen en eventuele problemen op
te lossen. Momenteel doe ik ook een
opleiding op de Hotelschool.
Welk gerecht kan je wel of juist niet
zo goed klaarmaken?
Ik kan heel goed hamburgers maken. Dit
doe ik ook vaker op school en dan krijg
ik meestal ook wel goede feedback. Wat
ik niet zo goed kan klaarmaken is soep.
Het lijkt misschien simpel, maar om de
een of andere manier doe ik er altijd te
veel kruiden in.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding tot nu toe vind
ik de mobiel, hierdoor ben ik altijd
en overal bereikbaar. Dat vind ik erg
handig. Als ik iets zou moeten kiezen

wat nog niet bestaat zou ik gaan voor
een tijdmachine. Tijdreizen lijkt mij wel
gaaf.
Wat zou je nooit weggooien?
De foto’s van mijn jeugd zou ik nooit
wegdoen. Ze doen me denken aan de
leuke tijden die ik heb beleefd toen
ik nog klein was. Ik zou het heel erg
vinden als ik ze niet meer zou hebben.
Welke bestaande rol zou je willen
spelen?
Ik zou graag in Lord of The Rings of in
The Hunger Games willen spelen, maar
ik zou niet per se een hoofdrol willen
hebben. Ik zou graag een rol willen
hebben waardoor mensen me wel
zouden herkennen en natuurlijk een
karakter dat het liefst niet dood gaat.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Ik zou naar Amerika gaan met mijn
vrienden en dan casino’s bezoeken in
Las Vegas. Ook zou ik daar gaan fees
ten. Natuurlijk wel zonder een budget.

SNS nu ook
in Panningen
Waar andere banken deuren sluiten,
zijn wij 6 dagen per week open
Raadhuisplein 38
5981 AT Panningen
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Jim Swinkels

Hoe zie je jouw toekomst?
Ik zie mijn toekomst met een mooi
groot huis, een vrouw, kinderen en een
huisdier. Ook wil ik een goed betaalde
baan en een paar mooie auto’s.
En ondanks mijn baan zou ik wel nog
de tijd hebben om met mijn familie en
vrienden door te brengen.
Heb je ooit iets gebroken?
Nee, ik heb nog nooit iets gebroken. Ik
heb wel al heel vaak iets gekneusd en
ik hoop ook dat ik eigenlijk nooit iets
zal breken. Dat lijkt me echt heel erg
vervelend.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Ook weer mijn mobiel. Ik wil graag
altijd bereikbaar zijn en ik wil ook niks
missen op sociale media. Ik luister
natuurlijk ook muziek via mijn mobiel,
vooral nu ik elke dag met de bus naar
school moet en weer terug.
Waar kijk je het meest naar uit
dit jaar?
Ik kijk het meest uit naar de zomer

vakantie. Dan hoef ik niet meer aan
school te denken, kan ik veel feesten
en dan kan ik met mijn vrienden op
vakantie gaan. Met andere woorden:
dan kan ik tot rust komen en lekker
genieten.
Wie zou je meenemen naar een
onbewoond eiland?
Ik zou mijn vrienden, mijn vriendin
en mijn hond meenemen. Aan hen
kan ik namelijk alles vertellen en ik
zou met hen ook een hele leuke tijd
kunnen hebben ondanks ik ergens in
’the middle of nowhere’ zit.
Waarmee zou je het liefst verrast
worden?
Het liefst zou ik verrast worden met het
nieuws dat ik de loterij heb gewon
nen. Dat er dan mensen voor mijn deur
staan om me te zeggen dat ik heel erg
veel geld heb gewonnen. Waarom ik
daarmee verrast wil worden? Dan zou
ik me geen zorgen hoeven te maken
over mijn geld. Misschien kan ik zelfs
stoppen met mijn baan en een luxe
leventje gaan leiden.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen?
Ik zou graag een keer parachute willen
springen of bungeejumpen. Dit lijkt
me gewoon kei gaaf en ik heb ook al
verschillende verhalen gehoord van
mensen die dat hebben gedaan. Zij
vonden het kei leuk om mee te maken
en ze raadden het mij ook aan.
Welke muziek luister je veel?
Ik luister veel muziek uit de top-50 van
Nederland. De grootste reden hiervan
is dat die liedjes het meest op de
radio komen en ik luister nou eenmaal
vaak naar de radio. Als ik de radio niet
aan heb staan, luister ik vaak naar
rapmuziek.
Hoe ziet jouw ideale, vrije dag eruit?
Mijn ideale dag zou beginnen met
lekker lang uit te slapen. Daarna zal ik
lekker uitgebreid brunchen. Als ik klaar
ben met eten zou ik met mijn vrienden
feest gaan vieren, dansen en natuurlijk
veel plezier maken op een festival.
We zouden dan door gaan tot laat in de
nacht en misschien wel tot de volgende
morgen.

Restaurant|Partycentrum|Dansschool
Restaurant|Partycentrum|Dansschool

Wereldse gerechten
in onze ‘Reis om de wereld’

elke 2e persoon
halve prijs!
Reserveren kan via onze website, telefonisch of via de mail
Aktie geldt in januari en februari 2016 en alleen bij reserveringen

Hoogstraat 70 - 5986 AB Beringe - 077-3078682
www.hoovedevriendschap.nl - info@hoovedevriendschap.nl
Hoogstraat 70 - 5986 AB Beringe - 077-3078682
open van woensdag
t/m zondag
www.hoovedevriendschap.nl
- info@hoovedevriendschap.nl

Goede
voornemens
Het is volgens mij nooit te
laat om jullie nog een gelukkig
nieuwjaar te wensen, maar
hoe is het met onze goede
voornemens voor het nieuwe
jaar? Zijn we goed op weg of
hebben we het al opgegeven?
Zoals men altijd zegt:
nieuw jaar, nieuwe kansen.
Het is alweer 20 januari en
het nieuwe jaar is al bijna drie
weken in volle gang.
Voorafgaand aan het nieuwe
jaar maken veel mensen
rondom mij heen goede
voornemens. Soms zijn ze dan
niet al te serieus, maar toch
heb je in je achterhoofd dat een
nieuw jaar een nieuwe start is
en dat je iets anders wilt doen
aan jezelf. Hoe staat het met
onze goede voornemens?
Zijn we al gestopt met
bijvoorbeeld roken? Zijn we
minder gaan drinken? Gaan we
al naar de sportschool? Zijn we
gezonder gaan eten? Zomaar
vier van de ‘standaard’ goede
voornemens. Ik denk dat deze
voornemens te breed zijn.
We zouden die doelen
specifieker moeten maken.
Bijvoorbeeld maximaal drie
glaasjes wijn of flesjes bier op
één avond in plaats van
‘minder drinken’, of minimaal
één keer in de week naar
de sportschool gaan in plaats
van elke avond ‘een work-out’
doen.
Mijn goede voornemens zijn
om op school nog een keer vol
gas te geven en over te gaan
naar het volgend schooljaar.
Verder wil ik er een vrolijk,
tof jaar van maken samen met
mijn vriendinnen. Ik hoop dat
het voor iedereen een heel
mooi jaar wordt. Succes met
jullie goede voornemens en
vooral een gezond nieuw jaar!
Janique
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BVS-toernooi
beugelclub
Succesvolle plaatHelden
singswedstrijden
SSS Helden

Door: turnvereniging SSS Helden
In Hoensbroek en Cuijk vonden in het weekend van 16 en 17 januari
plaatsingswedstrijden voor de Limburgse kampioenschappen en toestel
finales plaats. SSS Helden beleefde een succesvol weekend.

Door: beugelclub HBC Helden
Beugelclub HBC Helden hield op zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 januari het jaarlijkse Buurt, Vrienden
en Straattoernooi (BVS-toernooi). Op de drie dagen waren in totaal 24 teams van minimaal zes spelers actief.
Het leeftijdsverschil op deze avonden was 71 jaar. De oudste deelnemer was 85 jaar en de jongste 14 jaar.

Op 9 januari wist team ‘Kopkamer’
de ploeg van ‘Kiet aan ’t Rendje’ te
verslaan in de finale. Op 15 januari

‘VKZ’. De winnaar van 16 januari was
‘Familie Jonker’. Het team versloeg in
de finale ‘FC Constructie’.

Goud voor Panningse
Danielle Lormans

Yvette Gielen met haar gouden medaille
Bij de pupillen 1 N3 werd Pleun
Duijf vierde, waarmee ze zich plaatste
voor de toestelfinale op de balk en de
LK-finale.
Bij de pupillen 2 N3 werd Bo
Ottenheim derde. Bij de Jeugd 1 N4
behaalde Lieke Teeuwen een derde
plaats en daarmee is ze zeker van
het LK. Leonne Schuijers werd vijfde
en is door naar de halve finale en
toestelfinale van brug en balk.
Yvette Gielen werd bij de jeugd 2
div 5 eerste. Ze is daarmee door naar

ging ‘Kiet bij Lars’ met de overwin
ning aan de haal. Ze wisten in de
finale te winnen van vriendengroep

het LK en de toestelfinales van brug,
balk en vloer. Bij de jeugd 1 D1 werd
Lina Lahaije vijfde.
Bij senior divisie 5 werd Yvonne
Timmermans vijfde. Ze is daarmee door
naar de halve finale en de toestelfinale
vloer.
In Cuijk werd dit weekend ook
geturnd. Op zaterdag mocht Inge
Janssen turnen bij de pupillen 2 N2
en zij behaalde een tweede plek en
is daarmee zeker van het LK en alle
toestelfinales.

Door: Annelies Lormans
Danielle Lormans uit Panningen heeft op zondag 17 januari de eerste plaats veroverd bij de tweede plaatsingswedstrijd van dit seizoen. Ze stond bij de wedstrijd in Cuijk ruim 1.450 punten los van de nummer 2. Meer een
formaliteit dan een echte strijd, omdat Danielle, die traint bij turnvereniging Hercules ’03 in Reuver, zich tijdens de
eerste wedstrijd in december al voor alle vervolgwedstrijden geplaatst had.

Danielle begon wat minder
sterk op balk dan normaal. Ze viel er
één keer vanaf en moest tevreden
zijn met een 10.250. Dit maakte
ze vervolgens helemaal goed door

een 12.300 op de vloer te scoren.
Op sprong scoorde ze een mooi
gemiddelde van 11.900. En ze sloot
de wedstrijd af door het hoogste
brugpunt van alle deelnemers te

behalen, namelijk een 10.550. Met in
totaal 45.000 punten stond Danielle
ruim 1.450 los van de nummers 2 en
mocht dus met haar gouden medaille
naar huis.
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Wisselvallig weekend
dames VC Kessel
Door: volleybalvereniging VC Kessel
De dames van VC Kessel hebben in het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 januari twee partijen gespeeld.
Op zaterdag stond het competitieduel met VC Polaris op het programma. Die partij werd met 3-1 gewonnen.
Op zondag verloor Kessel in de kwartfinale van de regionale beker met 3-2 van VC Limac uit Maasbracht.

VC Polaris had zich zaterdag voorge
nomen om zoveel mogelijk puntjes van
de Kesselse dames af te snoepen en
tijdens de wedstrijd bleek dit uit sterk
verdedigingswerk en goede servicedruk
van de Helmonders. Kessel begon mat
aan de wedstrijd en keek dan ook de
hele eerste set tegen een achterstand
aan. Tegen het einde van de set kwam
de vonk er nog even in en werd deze
nog net binnen gehaald met 23-25.
De tweede set begonnen de Kesselse
dames opnieuw slecht en dit resul

teerde in een achterstand van 7 pun
ten. Er werd nog een poging gedaan
om het tij te keren, maar dit mocht niet
baten; de tweede set werd verloren
met 25-16. Dat Kessel het niet cadeau
kreeg, blijkt uit de setstanden van set
3 en 4. Hoewel gewonnen door Kessel,
kwam Polaris wel dichtbij: 22-25 en
20-25. Op zondag was de kwartfinale
van de regionale beker. Kessel speelde
tegen VC Limac, hekkensluiter in de
derde divisie. Hoewel de eerste set
gewonnen werd met 25-15, had Kessel

verderop in de wedstrijd moeite met de
servicedruk van Limac en kreeg Kessel
het blok niet goed onder controle.
Limac won de tweede en derde set
met 20-25 en 19-25. Kessel voerde het
tempo iets op en wist wel de vierde set
binnen te halen met 25-20. Tijdens de
vijfde set kwam Kessel op voorsprong,
maar wist op beslissende momenten
het punt niet te maken. Limac trok
de vijfde set naar zich toe met 12-15.
Een 2-3 verlies betekent dat Kessel is
uitgeschakeld in de regionale beker.

Dames VC Olympia
winnen twee keer
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van VC Olympia hebben in het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 januari twee keer weten te
winnen. Op zaterdag werd er voor de competitie gespeeld tegen Hajraa in Eindhoven. Op zondag stond de
kwartfinale van de beker tegen het tweede team van Flamingo’s’56 uit Gennep op het programma.
In het duel met Hajraa werd In de
eerste set al snel een 1-6 voorsprong
genomen. Toen er na de eerste set
15-25 op het scorebord stond en
de tweede set ging aanvangen,
waarschuwde de Heldense coach voor
onderschatting.
Na 40 minuten trok Olympia in
de tweede set aan het langste eind
met 29-31. De gehele set ging gelijk
op, maar meer dan twee punten was
het verschil nooit. Na 29-28 voor de
thuisploeg werd de set dan toch koel
bloedig binnengehaald door enkele
loeiharde aanvalsscores van Myrna
Hesen die de beste speelster van het

veld was deze zaterdag.
De derde set werd met 27-25
verloren. In de vierde set werd bij 3-3
werd nog een serve gemist, maar
na een time out op 10-9 maakte
drie s ervebeurten het verschil.
Eerst scoorden Myrna en Ruth Franken
ieder drie punten op hun serve en een
volle rotatie verder deed Ruth dit bij
16-19 nog eens over. Hiermee waren
de vier punten binnen en werd de
afstand met concurrent Hajraa vergroot.
Op zondag was de koploper in
de promotieklasse de tegenstander.
Na een gelijk opgaand begin werd de
eerste set met 25-18 binnengehaald.

Na een spannende slotfase in de
tweede set was het Flamingo’s die de
set naar zich toe trok met 24-26.
Gedurende de hele derde set
keek de ploeg tegen een achter
stand aan. Het tij kon ook niet meer
gekeerd worden en met 16-25 gaf
men de set uit handen. De vierde set
werd binnengehaald met 25-17.
VC Olympia kon het niveau van
de vierde set doorzetten in set vijf
en zo nam men een comfortabele
8-3 voorsprong. Uiteindelijk was het
VC Olympia dat de set (met 15-12)
en daarmee ook de wedstrijd naar
zich toe trok.

Plaatsings
wedstrijden
GV Concordia
Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
De gymnasten van GV Concordia hebben op zaterdag 16 en zondag
17 januari deelgenomen aan plaatsingswedstrijden in Hoensbroek.
Bij de toernooien konden de meiden in de bovenbouw van de derde,
vierde en vijfde divisie zich plaatsen voor de halve finale of de
Limburgse Kampioenschappen.

Marit Engelen werd tweede bij de Jeugd 2 divisie 5
Bij de Junior divisie 4 werd Lobke
Verstappen 27e en Alexandra Drissen
31e. Beide meiden plaatsten zich niet
voor de volgende ronde. Bij de Jeugd
2 divisie 5 werd Marit Engelen tweede
en Laury Theelen vierde. Daantje van
den Beuken werd veertiende. Marit en
Laury hebben zich daardoor recht
streeks geplaatst voor de Limburgse
Kampioenschappen. Voor de toestelfi
nales hebben zich geplaatst: op sprong
en brug Marit en Laury, op balk Marit
en op vloer Marit en Daantje.

Bij Jeugd 1 D1 werd Fay Peeters
zesde en Eva Verheijen negende.
Beide meiden hebben zich geplaatst
voor de halve finale. Voor de toe
stelfinales hebben zich geplaatst:
op sprong en brug Eva, op balk Fay en
op vloer Fay en Eva.
Bij de Senior divisie 5 werd
Kyra Steeghs tiende en Iris Buijssen
dertiende. Beide dames hebben zich
geplaatst voor de halve finale, maar
wisten niet door te dringen tot de
toestelfinales.

PLEINMARKTLEVENSMIDDELEN
ALTIJD VERS

• vlees en kip
• groenten en fruit
• kruiden
• brood

Pastoor Huijbenplein 28 Panningen • T 077 - 737 00 98
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Prima uitslagen dans- en Drie turnsters
Kessel naar LK
showgroep Expression
Door: dans- en showgroep Expression
Dans- en showgroep Expression Baarlo heeft op zondag 17 januari meegedaan aan het tweede IDA-toernooi
van dit seizoen. De vereniging was te gast bij DG Blue Motion in Waalre en behaalde goede resultaten.
In de categorie waarin Danée
Timmermans uitkomt, B-klasse
gardesolo 8 tot en met 11 jaar,
stonden maar liefst veertien dansen
ingeschreven. Het lukte Danée niet
om in de top 10 te eindigen. Met
wat minder tegenstanders wist de
gardegroep 8 tot en met 11 jaar de
tweede plaats te behalen. Showpaar
Maud Timmermans en Robin Janssen
behaalde eveneens de tweede
plaats.
De showdanseressen haalden
met hun ‘Slaapfeestje’ eentiende

punt meer dan hun directe concur
renten en behaalden hiermee de
eerste plaats. De showdanseressen
die in de A-klasse ‘Welcome to the
dollhouse’ dansten, behaalden zondag
de derde plaats. Bij de 12- tot en met
15-jarigen behaalde de showgroep de
tweede plaats.
Hierna waren de senioren aan
de beurt. Aniek Jacob kwam uit in de
tweede klasse senioren sologarde,
maar wist meteen te promoveren naar
de eerste klasse, waarin ze dus de rest
van het seizoen zal uitkomen.

Ook de gardegroep danste
goed en ontving voor de behaalde
28 punten de beker voor de eerste
plaats. Na enkele jaren niet meer
als showsolo gedanst te hebben,
debuteerde Maud Coenders bij
de senioren en het leek alsof ze
nooit was weggeweest. Ook zij
mocht voor haar goede prestatie
de beker voor de eerste plaats
in ontvangst nemen. De grote
seniorenshowgroep sloot het
toernooi in stijl af door ook de
eerste plaats te behalen.

Door: turnvereniging KSV
Vijf turnsters van de Kesselse Sport Vereniging (KSV) mochten op
zaterdag 16 en zondag 17 januari turnen op de plaatsingswedstrijden voor
het Limburgs Kampioenschap. Dit waren Sanne Sonderkamp (jeugd divisie
6), Myrthe Sonderkamp (jeugd divisie 5), Ilse Smets (senior divisie 5),
Jesney Leenders (pupil 2 D2) en Sayenna Vossen (senior divisie 6).

Niet maximale uit wedstrijd gehaald

Peelpush speelde tegen
zichzelf
Door: Ivo Naus, volleybalvereniging VC Peelpush
Het eerste herenteam van Peelpush uit Meijel startte zondag 17 januari de tweede helft van de competitie
tegen het Amsterdamse US met een verdiende 3-0 overwinning. Gemakkelijk ging het de heren echter niet af.
US wist de nodige druk te zetten waardoor Peelpush niet in hun spel wist te komen. De heren sloten ook een
succesvolle Peelpush ‘SuperSunday’ af in een goedgevulde Sporthal De Körref.
US staat op het moment laatste
in de competitie en strijdt voor elk
punt om in de Topdivisie te blijven.
Voor de Meijelse heren was het
voornamelijk taak om hun eigen
spel neer te zetten en niet mee
te gaan spelen met US. Dit kon in
de eerste set nog niet neergezet
worden. US nam het initiatief en
opende met een kleine voorsprong.
Peelpush bleef tegen zichzelf
spelen en kwam op geen enkel
moment in zijn eigen spel. Boven
de 20 punten wist het team wel

gefocust te blijven en maakten het
de eerste set af, 25-21.
De tweede set werd er beter
gestart en werd US meteen duidelijk
gemaakt dat er in Meijel niets te
halen viel. Met een goed passlijn en
krachtige aanvallen werd US overklast
en werd de ruime voorsprong niet
meer weggegeven, 25-18.
Het enigszins goede spel van set
twee kon in de beginfase van set drie
vastgehouden worden, maar dat bleek
niet voldoende te zijn. Peelpush begon
wederom tegen zichzelf te spelen en

gaf US de kans om de opgelopen
voorsprong dicht te spelen.
Dit gebeurde meerdere malen.
Alsof er gemoedelijkheid in het spel
van de heren sloop; een gevaar
waar ze vooral voor moeten waken.
Gelukkig bleek Peelpush toch over
de nodige capaciteiten te beschikken
om deze wedstrijd goed uit te spelen,
25-20.
Het was wederom een wedstrijd
waar Peelpush tegen zichzelf aan het
spelen was en niet het maximale uit
de wedstrijd en zichzelf wist te halen.

Sanne en Myrthe waren op zater
dag 16 januari aan de beurt. Ze turnden
allebei een erg mooie wedstrijd,
waardoor Myrthe zich wist te plaat
sen voor de finale van het Limburgs
Kampioenschap met een mooie
zevende plaats. Ook wist ze een plek in
de toestelfinale balk en brug te beha
len. Sanne haalde ook op balk en brug
een toestelfinale en staat nu reserve
voor het Limburgs Kampioenschap.

Op de zondag hebben tijdens wed
strijd 2 Ilse en Jesney geturnd. Jesney
wist zich als vijftiende te plaatsen voor
de halve finale van het LK en wist een
toestelfinale balk te halen. Ilse haalde
met een mooie twaalfde plaats ook
een plek in de halve finale. Tijdens de
derde wedstrijd was Sayenna Vossen
aan de beurt, met een negentiende
plek staat ze reserve voor de halve
finale in maart.

FLORES INDONESIË

HEEFT UW STEUN NODIG!
Kita Juga is bekend in heel Peel en Maas. Kita Juga is dan ook één
van de Goede Doelen van Stichting Collecte Goede Doelen Maasbree.
Het doel van het project
Met de woorden Kita Juga willen mensen met een handicap/beperking aangeven dat zij OOK willen leren,
OOK willen werken, OOK zelfstandig willen zijn en OOK willen bijdragen aan de maatschappij. Kortom: WIJ OOK!
Het motto van Kita Juga is dan ook: DOOR mensen met een handicap, VOOR mensen met een handicap.
De stichting heeft als doel:
• Mensen met een handicap te stimuleren in hun
zelfstandigheid en hun gevoel van eigenwaarde te
vergroten.
• Werkgelegenheid voor mensen met een handicap te
creëren en het bewustzijn ten aanzien van de rechten
en kwaliteiten van mensen met een handicap te
verbeteren.
Donaties op rekeningnr.: NL12 RABO 0130 8217 99
t.n.v. Stichting Kita Juga!

Stichting ‘Kita Juga!’

De inhoud van het project
Stichting Kita Juga ondersteunt activiteiten van twee projecten in Labuanbajo, Flores (Indonesië). Deze projecten zijn:
1 een massage trainingscentrum waar mensen met een
handicap als professioneel masseur/trainer werken en waar
zij andere jongeren met een handicap training geven in full
body massage, reflexologie en andere massage technieken.
2 een veldwerkproject waar mensen met een handicap/
beperking de dorpen bezoeken om andere mensen met
een handicap therapie en adviezen te geven en indien
nodig verwijzen voor scholing of operatie. Ook verzorgen
de veldwerkers theatervoordrachten en rollenspellen over
gehandicaptenzorg en preventie van handicaps.

DOOR mensen met een handicap, VOOR mensen met een handicap!

Stichting Kita Juga richt zich op:
• Het trainen en begeleiden van mensen met een
handicap/beperking tot revalidatieveldwerkers
(KPPC-KJ).
• Het verzorgen van trainingen van mensen met een
handicap/beperking tot professioneel masseur (Balinese
acupressure full body massage en reflexology).
• Het begeleiden van senior-masseurs met een handicap/
beperking tot trainer en mentor voor nieuwe studenten
met een handicap/beperking.
• Het begeleiden van medewerkers van project Kita
Juga bij het oprichten van een DPO (Disabled Peoples
Organisation) in Labuanbajo, Flores.

Wilhelminalaan 7 | 5993 AB Maasbree | info@kitajuga.com | www.kitajuga.com
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Zestiende keer NK in Panningen

NK tafeltennis in Panningen
Het NK tafeltennis vindt zaterdag 23 en zondag 24 januari alweer voor de zestiende keer plaats in Panningen.
In sporthal Piushof strijden zo’n 125 tafeltennissers om de Nederlandse titel in verschillende klassen. De organisatie
ligt in handen van tafeltennisvereniging TTV Helden.

De beste spelers en speelsters zitten
in de A-categorie. Daarna komen
logischerwijs de B-, C-, D-klasse
enzovoorts. Het NK in Panningen is voor
de klassen B tot en met D bij de dames
en heren.”

‘Best ingewikkeld
allemaal’

Twee deelnemers aan het Limburgs Kampioenschap
tafeltennis dat op zaterdag 16 en zondag 17 januari plaatsvond
De deelnemers kunnen Nederlands
kampioen worden in verschillende

categorieën. Ellen Janssen (45) van de
organisatie legt uit hoe het allemaal

VV Tupos wint, maar
is niet tevreden
Door: volleybalvereniging VV Tupos
Het eerste herenteam van VV Tupos heeft zondag 17 januari met 3-1
gewonnen van Limac uit Maabracht. De Baarlose mannen waren echter niet
tevreden met de ene verloren set tegen de hekkensluiter van de competitie.
Het spel was van beide kanten niet
sprankelend. De eerste drie sets gingen
vrij gemakkelijk met 14-25, 15-25,
17-25 naar VV Tupos. Passend en ver
dedigend was er weinig aan te merken
op het spel van de Baarlose mannen.
Het aanvalskanon van Tupos haperde
echter in de vierde set. De jongens

in elkaar zit. “Tafeltennis is, net als de
meeste sporten, opgedeeld in klassen.

De winnaars binnen de klasse
krijgen een licentie voor een klasse
hoger. Ellen: “De C- en D-categorieën
spelen op zaterdag en de speelsters
van de C-klasse kunnen dan een
licentie verdienen om ook op
zondag mee te doen als de B-klasse
speelt. De dames en heren dubbel B
verdienen echter geen licentie voor
de A-klasse, maar zij mogen meedoen
aan het NK voor de A-spelers. Het
is voor een leek best ingewikkeld
allemaal.”
De deelnemers beginnen in
een poule van vijf of zes mensen.
De nummers één en twee van de
poule gaan door naar de volgende
ronde, waarna het knock-outsysteem
zijn intrede doet.
Ellen hoopt op veel toeschouwers
uit de regio. “Op het NK zijn de
speelsters en spelers die net onder de
top van Nederland zitten actief, dus die

kunnen wel iets. Ik verwacht prachtige
rally’s en spannende wedstrijden.
Daarnaast hebben we een hele mooie
tribune, vanwaar je een goed zicht
hebt op alle tafels. En alles is gratis
natuurlijk, dat wil misschien ook nog
wel helpen.”

’Een snellere sport is
er bijna niet’
Tafeltennis is niet de populairste
sport bij kinderen, beseft ook Ellen.
“Er is enorm veel keuze en de jeugd
kiest dan toch gemakkelijker voor
een bekende sport. Ik denk dat door
de grote handelingssnelheid en het
moeten inschatten van ballen het een
heel goede sport is voor kinderen. Een
snellere sport is er bijna niet. Ik hoop
dat we bij het NK de sport een beetje
kunnen uitdragen.”
Het is voor de zestiende keer op
rij dat het NK in Panningen wordt
gehouden. Sinds 2001 strijken de
tafeltennissers al jaarlijks neer in de
sporthal. “De deelnemers komen
van Groningen tot Den Helder”,
vertelt Ellen. “De landelijke bond NTTB
en de deelnemers zullen wel tevreden
zijn, anders werd het niet alweer hier
gehouden. We zullen vast wel iets
goed doen.”

Judoka’s JC Helden
aan de bak in Gemert
Door: judoclub JC Helden
Vijftig judoka’s van JC Helden deden op zondag 17 januari mee aan het goed bezette judotoernooi in Geldrop.
Voor veel judoka’s was dit de eerste keer in een nieuwe leeftijdsklasse.

van Limac stonden op uit de dood.
Blokkerend, serverend en verdedigend
waren ze ruim beter dan in de vorige
sets. Resultaat, 25-23 voor Limac in de
vierde set. Er kan veel gezegd worden
over Limac Heren 2, maar ze zijn inder
daad beter geworden. De vierde set
hebben ze verdiend gewonnen.

Winterse omstandigheden MTB Baarlo
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
De mountainbikers van MTB Baarlo kregen op zondag 17 januari in
Bocholtz winterse omstandigheden voor de kiezen. De één kon beter
omgaan met het modderige en bochtige parcours voor de Jos Feron Cup.
MTB Baarlo maakte zich op voor de
op één na laatste wedstrijd voor de Jos
Feron Cup. De omstandigheden waren
niet best. De kou en de sneeuw van
afgelopen dagen voorspelden niet veel
goeds voor het parcours. Daarnaast
stond bij menig renner nog de enorme
modder van het vorig jaar in het
geheugen gegrift. De opkomst was
dan ook erg laag. Het parcours was
dit jaar vernieuwd, maar echter niet
verbeterd. Er werd een ronde rondom
de voetbalvelden gereden met hier en
daar een gecreëerde moeilijkheid van
een heuvel, maar verder vooral veel
slalom. Bij de nieuwelingen MTB waren

het Noud Peeters en Glen Caumans die
dit keer het podium behaalden. Noud
werd eerste en Glenn derde. Wessel
Teeuwen behaalde een vierde plaats
en greep dus net naast de bloemen.
Bij de heren cyclecross verscheen
Paul Evers weer eens aan de start.
Hij reed naar een dertiende plek. Bij de
jeugd waren het Finn Keunen en Freek
Bouten die het koude weer en de mod
der trotseerden. Finn wist tweede te
worden, voor Freek was er een zesde
plaats weggelegd. Als laatste startten
de heren en masters MTB. Hier ver
scheen alleen Jack Piels aan de start.
Hij reed naar een vierde plaats.

Tara van Lier (rechts) tijdens haar eerste wedstrijd in Gemert
In de categorie onder 21 jaar pakte
Bart Cuppens een tweede prijs na
één keer verlies en drie keer winst.
Een tweede plek was er ook voor Guus
Manders. Suraya Peters is al gewend
aan de categorie onder de 18 jaar en
won overtuigend goud door vijf keer
winst. Ook Tara van Lier was goed op
dreef en won twee keer, maar miste
net het podium. Luna Lucker liet zoals
altijd technisch mooi verzorgd judo
zien en pakte het goud na vier winst

partijen. Janine Janssen won eveneens
vier keer en liet zien dat ze de spirit
weer helemaal te pakken heeft. Met
overtuigende punten won ze ook goud.
Diego Coopmans verloor onterecht
de eerste wedstrijd, maar herpakte
zich daarna fantastisch en door vier
overwinningen op ippon won ook hij
goud. Kevin Janssen pakte in zijn eerste
toernooi bij de categorie onder 15 jaar
heel knap brons. Na een nipt verlies in
de eerste partij knokte hij zich met drie

overwinningen naar het podium. Sara
Theeuwen en Suus Horvath domineer
den hun poule, Sara werd eerste en
Suus tweede. Lucas Colbers en Daan
Smits deden het ontzettend goed. Lucas
won drie keer en Daan vier keer, maar
beiden misten net het podium. Marlouk
Colbers moest maar liefst zeven keer de
mat op. Ze won zes partijen en pakte
zilver. De overige judoka’s toonden een
geweldige inzet, maar kwamen helaas
net niet op het podium.
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cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Seniorenzitting
za 23 januari 13.30 uur
Organisatie: VV De Kook
Locatie: zaal Unitas

Vinylbal
za 23 januari 20.00 uur
Locatie: Café Centraal

Kallebeskesaovend

20
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Groëte zitting
za 23 januari 19.30 uur
Organisatie:
CV De Graasvraeters
Locatie: café-zaal Leanzo

Helden

Dörper zittingen
wo 20, do 21 en vr 22 januari
19.49 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: Club Palladio

Informatieavond
reumavereniging

wo 27 januari 20.30 uur
Organisatie: feestcomitee
Kallebeskesaovend
Locatie: zaal Sjiwa (kelder)

do 21 januari 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging
Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

Egchel

Filmavond
Yellowstone-park

Bonte avond
za 23 januari 20.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie:
gemeenschapshuis ’t Erf

Grashoek
Line dance

do 21 januari 19.30-21.00 uur
Organisatie: VODAG Helden
Locatie: De Ankerplaats

do 21 januari 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN gebouw

Kessel
Boerebal

za 23 januari 20.30 uur
Organisatie:
Stichting Boerebroelof Kessel
Locatie:
gemeenschapshuis De Paort

Finale CMC Alaif
Baarlo, Meijel en Panningen staan met in totaal vier artiesten in
de finale van het Sevenumse liedjesfestival CMC Alaif, dat op zondag
24 januari plaatsvindt.
De Baarlose Coen Janssen doet
mee met zijn liedje ‘Vastelaovend in
Limburg’ en het duo Manon & Bart
staan met hun liedje ‘Vleege’ in de
finale. De Bubs uit Meijel dingen met
hun liedje ’Adje d’n Adjedant’ mee
naar de hoofdprijs en het Panningse
Wir Us Get Angers heeft met het
nummer ’Pas As Ze Sloete’ een plek

in de finale bemachtigd. De vier
artiesten maken zondag 24 januari
tijdens de finale in De Wingerd in
Sevenum kans op de CMC Alaif Trofee,
de prijs voor het beste originele
vastelaovesliedje. Coen Janssen
maakt daarbij ook nog kans op de
CMC Alaif Cover Trofee met zijn versie
van het liedje ’Noow Is Ut Party Heej’.

Kallebeskesaovend
De jaarlijkse ‘Kallebeskesaovend’, die alleen voor vrouwen is, wordt
dit jaar gehouden op woensdag 27 januari bij zaal Sjiwa in Baarlo.
Tijdens de avond zijn er prijzen
te winnen voor de leukst verklede
dames, wordt er voor muziek
gezorgd en is er een ‘tropische’
verrassing.

Kessel-Eik
Hierenzitting

za 23 januari 14.15 uur
Organisatie: HIEVA
Locatie: gemeenschapshuis
Kessel-Eik

Ouderenzitting
za 23 januari
13.33-16.33 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: trefcentrum D’n Adelaer

Ontmoetingsbijeenkomst
alleenstaande ouderen
vr 22 januari
09.00-11.00 uur
Locatie: activiteitencentrum
Vorkmeer

Sporen zoeken
Dameszitting
zo 24 januari 13.00 uur
Organisatie: DIVAS’Z
Locatie: gemeenschapshuis
Kessel-Eik

Koningslust

zo 25 januari 09.30 uur
Organisatie: Jeugd en Natuur
Maasbree
Locatie: Kennedyplein

Meijel

Workshop muzikale
voorstelling baby’s en
peuters
vr 22 januari
10.30-11.15 uur
Locatie: Bibliotheek Maas en Peel

Bónte Aovend

NK tafeltennis

wo 20 januari 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk

za 23 januari 19.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

za 23 en zo 24 januari
Organisatie: TTV Helden
Locatie: sporthal Piushof

Zitting 55+ ‘Plezeer op Maot’

Bónte Middig

za 23 januari 13.00-18.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk

zo 24 januari 13.00-17.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Kienen

Ophalen prins en receptie
zo 24 januari 15.11 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Maasbree
Zittingen

vr 22 en za 23 januari 19.33 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: trefcentrum D’n Adelaer

Kijkles blokfluiten
di 26 januari 17.00-17.30 uur
Organisatie: harmonie Eendracht
Locatie: basisschool Den Doelhof

Panningen

Ontmoetingsochtend
werkzoekenden
di 26 januari
10.00-12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Informatieavond
scheidsrechteren in
het gezin
wo 27 januari 20.00 uur
Organisatie:
Mamacafé Peel en Maas
Locatie: basisschool
Nieuweschool

Yentl en de Boer

wo 20 januari 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Ontmoetingsbijeenkomst
alleenstaande ouders
De eerste bijeenkomst van de bijeenkomst ‘Alleenstaande Ouders Ontmoeten Elkaar’ vindt dit jaar op vrijdag
22 januari plaats. De bijeenkomst wordt georganiseerd door welzijnsstichting Vorkmeer.
Vorkmeer startte ruim een jaar gele
den met de serie van bijeenkomsten om
alleenstaande vaders en moeders een
luisterend oor te bieden en ervaringen
met elkaar te laten delen. Tijdens de bij
eenkomsten staat soms een thema cen

traal, maar de ontmoetingen zijn voor
namelijk bedoeld om ieder zijn verhaal
te laten vertellen. Er worden ervaringen
uitgewisseld, maar ook tips en adviezen.
Ook worden er op de langere termijn
uitjes, met of zonder kinderen, georga

niseerd voor de deelnemers. De eerste
bijeenkomst vindt vrijdag 22 januari
plaats bij activiteitencentrum Vorkmeer
in Panningen van 09.00 tot 11.00 uur.
Daarna vinden de bijeenkomsten elke
vierde vrijdag van de maand plaats.

Kééj Knappe Kwéék Middig Meijel
Bijna honderd jeugdige artiesten van in totaal zestien groepen traden zondag 17 januari op tijdens achttiende
editie van de Kééj Knappe Kwéék Middig in Meijel.

Dames uit Baarlo en omgeving,
jong en oud, kunnen vanaf 20.30
uur bij jongerencentrum Sjiwa
terecht voor de vierde editie van de
‘Kallebeskesaovend’.

Filmavond Yellow
stone-park
Het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid Helden (IVN)
houdt op donderdag 21 januari een filmavond voor leden en niet-leden
over het Yellowstone-park in Noord-Amerika.
Tijdens de avond wordt een film
gepresenteerd over de vakantieervaringen van IVN Helden in het
Yellowstone-park in Noord-Amerika.
Het park telt de meeste geisers van
de wereld, is een van de laatste bijna
intacte ecosystemen ter wereld en is
een bergwildernis. Daarbij is het park

het thuis van grizzlyberen, wolven en
grote kuddes bizons en elanden.
De avond begint om 20.00 uur
en vindt plaats in het IVN-gebouw in
Helden.
Meer informatie is te verkrijgen
via secretaris Peter Maessen en via
www.ivn.nl

SuPiSiLi’s met hun door prins Hidde I uitgereikte prijs
Nadat prins Hidde I en vorst Wiljan
de middag hadden geopend en de
hofzangers hun Kwééklied ten gehore
hadden gebracht, begon de liedjes

middag. Onder andere prijzen voor de
beste teksten, de presentatieprijs en
de ‘Kievelprisj’ werden uitgereikt aan
de beste liedjes in de categorieën tot

groep vijf en vanaf groep zes. De groep
SuPiSiLi’s met het liedje ‘Kóm Méél doe
mee!’ ging er met de ‘Kievelprisj’ van
door in de categorie vanaf groep zes.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18 | pet.horst@home.nl
Kapelaan Henk Lemmens
077 307 13 88
| lemmensh@hetnet.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34 | roger.maenen@ziggo.nl
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
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 24 januari
H. Mis 9.30 uur t.i.v. mevrouw
Broekmans-Pauwels (zwk dienst);
Frans Grommen (jaardienst); K.B.O.
voor alle overleden leden van het
afgelopen jaar; overl. fam. GommansReinders
Zondag 31 januari
Geen H. Mis

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 24 januari
H. Mis 11.00 uur - gemengd koor
t.i.v. Mie Manders-Gielen (jaardienst);
Leentje Lemmen-Brouwers en Jeu
Lemmen (jaardienst/overl fam.)
Zondag 31 januari
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 januari
Geen H.Mis
Zaterdag 30 januari
H.Mis 19.00 uur b.g.v. carnaval
m.m.v. de Graaskneuzers t.i.v. de
lev. en overl. leden van carnavalsver.
De Graasvraeters; Wim van Mullekom
(jaardienst)

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 januari
H. Mis 10.00 uur celebrant mgr.
Everard de Jong – herenkoor
t.i.v. Bea Kerkhofs-Vannisselroij
(zeswekendienst); Peter van Loon
(jaardienst); Hein Korsten (jaardienst)
Johanna Elisabeth Beumers;
Door Hendricks (verj); Felix Bruijnen
en Catharina Bruijnen-Driessen

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 23 januari
Geen H. Mis

Zaterdag 30 januari
H. Mis b.g.v. Carnaval 17.30 uur t.i.v.
lev. en overl. leden carnavalsver.
De Brookhaze; Hay Boots (jaardienst);
Nelly Verhaegh-Gommans
(jaardienst); Gerrit Wijnands
(jaardienst/verj)

Parochie Meijel
Misintenties
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 21 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zaterdag 23 januari
H. Mis 19.00 uur - dameskoor t.i.v.
Grit Stappers-Geraats (jaardienst);
Willem Strijbos, Anna Strijbos-Peggen
en overleden fam. (gest.jaardienst);
Piet Derikx en An Derikx-Daems
(gest.jaardienst); Quirien Lansbergen
(jaardienst); lev. en overl. leden
dameskoor; Piet Daems (coll); Mien
Snijders-Schreurs (coll); Roos HeldensKessels (coll); Henk Martens; Uit
dankbaarheid
Zondag 24 januari
Geen H. Mis
Doopviering: 13.30 uur: Déniek Jacobs,
Zonnedauw
Maandag 25 januari
Stille aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 26 januari
H. Mis 19.00 uur t.i.v de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 28 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille aanbidding 09.30-10.00 uur

Sporen zoeken in de natuur
Jeugd en Natuur Maasbree gaat zondag 25 januari op zoek naar sporen in de natuur. Enkele gidsen
van de vereniging nemen de Maasbreese jeugd mee op speurtocht door de bossen. Kinderen die mee op
zoek willen gaan naar sporen, moeten hun fiets meenemen, zich warm aankleden, stevige schoenen
aantrekken en eventueel een regenjas meenemen. Om 09.30 uur verzamelt de groep speurneuzen zich
voor vertrek op het Kennedyplein in Maasbree.

Ontmoetingsochtend
werkzoekenden bieb Panningen
Voor mensen die op zoek zijn naar een baan en ervaringen willen uitwisselen met andere werkzoekenden,
wordt op dinsdag 26 januari een ontmoetingsochtend gehouden.
Tijdens de informele bijeenkomst,
die plaatsvindt bij Bibliotheek
Panningen, kunnen werkzoekenden
kennis met elkaar maken, ervaringen
uitwisselen en samen op zoek gaan
naar tips die kunnen helpen bij het

solliciteren. Gastspreker Ton Geurts
geeft ook nog een presentatie over
‘Hoe blijf ik mezelf motiveren om
te denken in mogelijkheden en
niet in beperkingen’. Ook geeft hij
voorbeelden van en een korte uitleg

over ‘transactionele analyse’ (TA).
De ontmoetingsochtend begint om
10.00 uur en duurt tot 12.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de
bijeenkomst op
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Informatieavond

‘Scheidsrechteren in een gezin’
MamaCafé Peel en Maas houdt op woensdag 27 januari een informatiebijeenkomst met het thema ‘Scheids
rechteren in een gezin’.
Tijdens de informatieavond vertelt
gastspreker Bertha Verschueren, die
weerbaarheidstrainingen voor kinderen
en volwassenen geeft en drie boeken
heeft geschreven, over conflicten en

ruzies van en met kinderen en hoe
te handelen. Daarbij gaan aanwezige
ouders aan de slag met elkaar en
kunnen ideeën en ervaringen worden
uitgewisseld.

De avond begint om 20.00 uur bij
basisschool Nieuweschool in Panningen
en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Meer
informatie is te vinden op de facebook
pagina van MamaCafé Peel en Maas.

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 23 januari
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Beb Engels-Linssen (coll);
Thei Trienekens en Nies TrienekensOttenheim (coll); Jan Hendrikx (verj)

Prutserkes (Meijel) in finale KVL
De Meijelse groep De Prutserkes staat als enige groep uit Peel en Maas in de finale van het Kinjer
Vastelaovend Leedjesfestival (KVL). Met hun liedje ‘Wij knalle de vastelaovend in’ strijden Marloes, Nena,
Ruby, Emily, Kim, Maud, Rikkie, Jitte en Bo, alias De Prutserkes, tijdens de finale van het KVL tegen tien
andere liedjes. De finale vindt op zondag 24 januari plaats in het Midden-Limburgse Heel.

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!
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APPARAAT STUK? WIJ REPAREREN ALLE MERKEN!

SLECHT
INTERNET?
DOE EEN
WIFI-SCAN!

Voor reparaties in onze eigen regio hebben wij eigen bruin- en witgoed
monteurs. Zij zijn professioneel opgeleid en helpen u op locatie bij het
LQVWDOOHUHQRIUHSDUHUHQYDQDOXZHOHNWULVFKHDSSDUDWHQ
:LMUHSDUHUHQZDVPDFKLQHVGURJHUVYDDWZDVVHUVNRHONDVWHQ
YULH]HUVNRRNSODWHQRYHQVPDJQHWURQVHQLQERXZDSSDUDWHQ
Alle merken zijn welkom, zelfs als u het apparaat niet bij ons
heeft gekocht!

* €50,-VOORAF BEREKEND + ACHTERAF VERREKEND

* NA €75,- REFUND

ACTIE

Ronald

Electro Stylist

Heeft u thuis problemen met uw draadloze netwerk? Is uw bereik slecht, of
willen pagina’s niet snel laden? Wilt u
kunnen internetten tot op zolder of in
GHWXLQ"'DQNDQHHQZLȴVFDQYRRUX
uitkomst bieden! Hiermee worden al uw
netwerkproblemen op een begrijpelijke
manier in kaart gebracht, en indien
JHZHQVWYRRUXRSJHORVW

VAKKUNDIG EN PROFESSIONEEL
GECERTIFICEERDE MONTEURS
ERKEND SERVICE PARTNER
VAN O.A. MIELE, SIEMENS, BOSCH, AEG

DIRECT ADVIES BIJ STORINGEN

MAIL NAAR:
RONALD.LARDENOYE@ELECTROSTYLING.NL

BEL 0475-425262

OF MAIL: SERVICE@ELECTROWORLDTUMMERS.NL
WIJ REPAREREN o.a. DE VOLGENDE MERKEN:

SMART
LIVING

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN
ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTRVRIJ EN BETROUWBAAR!

