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Aankondiging

Toekomst doelgroepenvervoer Limburg
Renovatie van sporthallen Piushof te Panningen
Uitnodiging beeldvormende vergadering
Datum: dinsdag 16 februari
Tijd: 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek
Doe mee en schuif aan bij één van de overlegtafels.
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Voor meer informatie kijk op:
de gemeentepagina van dit nieuwsblad of
www.PeelenMaas.nl > bestuur >
Beeldvormende Vergadering > 16 februari 2016
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Winderige optochten
In Venlo, Roermond en Horst werden de optochten van maandag 8 februari allemaal afgelast vanwege het voorspelde stormachtige weer. Gemeente Peel en Maas
besliste dat het in onze gemeente wel verantwoord was. Wat natte pakken en weggewaaide hoeden daargelaten, pakte de beslissing goed uit. De optochten van Panningen,
Maasbree, Baarlo en Kessel gingen gewoon door zonder noemenswaardige incidenten. De deelnemers waren aan het einde misschien wat nat, maar dat drukte de pret niet.
Ook niet bij deze ‘melige vent’ bij de optocht op maandag 8 februari in Kessel. Op pagina 6 tot en met 8 van deze HALLO kunt u een impressie vinden van de optochten in
Peel en Maas.

Gemeente staat garant voor lening van 1,1 miljoen euro

Toch lening voor verbouwing De Heuf
Gemeente Peel en Maas staat garant voor een nieuwe lening van 1.165.000 euro voor De Heuf BV. Hier stemde
een grote meerderheid van de gemeenteraad dinsdag 2 februari mee in. Hierdoor kunnen duurzaamheidsmaatregelen genomen worden voor de Panningse sporthal.
Dat gemeente Peel en Maas
garant staat voor de lening, betekent
dat de gemeente het risico van de
lening van 1,1 miljoen euro draagt in
het geval dat De Heuf BV deze niet
meer kan betalen. In totaal werd er
22 keer vóór het dragen van het risico
gestemd, en drie keer tegen.

‘Rupsje Nooitgenoeg’
De nee-stemmers droegen
voornamelijk als argument aan dat

de gemeente niet garant zou moeten
staan voor een particuliere ondernemer.
“Wie zegt dat dit de laatste lening is?”,
reageerde Jos Wilms van de partij
AndersNu, die eraan toevoegde dat de
onderneming een ‘Rupsje Nooitgenoeg’
is. Fred Peeters van PvdA/GroenLinks
liet weten dat het ‘niet gewoon
is’ voor een gemeente om een
garantstelling voor “een lening van een
bank te geven, met het gebouw als
onderpand.” Ook refereerde hij aan de

wens van burgemeester en wethouders
om 1,5 miljoen euro in de renovatie
van de Piushallen in Panningen te
steken: “Hoeveel sporthallen willen we
als gemeente hebben?”
Volgens het College van B&W is
het financiële risico dat de gemeente
neemt laag, omdat het gebouw
als onderpand dient en de waarde
daarvan wordt geschat op 2,1 miljoen
euro. Aan de garantstelling werden
tijdens de raadsvergadering enkele

voorwaarden toegevoegd. Zo kan er,
indien het mogelijk en toegestaan
is, versneld worden afgelost en mag
De Heuf BV geen juridische of financiële
overeenkomsten aangaan waardoor de
financiële risico’s groter worden.

Nieuwe lening voor
verbouwing
Nu de garantstelling is
 eaccepteerd, is de Rabobank bereid
g
een nieuwe lening te verstrekken aan
De Heuf. De huidige lening met een
restsom van 650.000 euro wordt afgelost en de nieuwe lening van 1.165.000

euro wordt afgesloten. Met deze
lening kunnen de duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd.
Zo zal het lekkende en asbest
houdende dak worden vervangen,
wordt er betere isolatie aangebracht
en worden zonnepanelen op het
dak geplaatst. De Heuf BV hoopt de
verbouwing deze zomer af te kunnen
ronden.
De grote sporthal wordt onder
andere door handbalvereniging
Targo Bevo Hc gehuurd en gebruikt
voor grote evenementen, zoals
de machtsoverdracht op vrijdag
5 februari.

02

nieuws

10
02

Bestuurders Hoera en Prisma over de overname

‘Zuur dat deze verhalen de ronde doen’
Kinderopvangcentrum Kindcentra Peel en Maas werd in december na een
faillissement overgenomen door Hoera Kindercentra. In de wandelgangen
werd gesproken van een ‘tactisch faillissement’. Hoera kon door de late
overname het teveel aan personeel bij Kindcentra ontslaan en het failliete
bedrijf voor minder geld overnemen. Directeur van Hoera Rudie Peeters en
Paula Corsten, bestuurslid van Prisma en tot 1 januari 2016 ook van
Kindcentra, stellen echter dat deze verhalen niet kloppen.
“Wij hebben de geruchten
natuurlijk ook gehoord”, vertelt
Peeters. “Ik snap die geluiden wel,
maar zo is het niet gegaan. We hebben
eerst gesproken over een fusie die
Hoera helemaal geen geld had gekost.
Als dat een optie was geweest,
hadden we dat wel gedaan. Maar dat
was vanwege de financiële risico’s
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onmogelijk.” Corsten: “Heel jammer
als mensen denken dat wij van die
gladde ondernemers zijn die geld
willen verdienen aan een faillissement.
Dat terwijl we juist precies het
tegenovergestelde voor ogen hadden
en we beiden voor een stichting
werken waarbij het helemaal niet gaat
om geld verdienen. Mensen ontslaan
is de laatste stap die je als bestuurder
wilt zetten, echt waar.”

Al jaren
rode cijfers
Corsten legt uit hoe het overname
traject tot stand kwam. “Ik begon als
bestuurder van Kindcentra eind 2014,
begin 2015. Toen al was het fi
 nancieel
heel moeilijk en schreven we al jaren
rode cijfers. Ik wilde toen de kleinere
locaties sluiten om geld te besparen.
Dat leverde zo veel weerstand op, dat
dat niet door is gegaan. Om de kleine
locaties (bijvoorbeeld in Beringe,
Grashoek en Kessel-Eik) in stand
te houden, moet je dat financieel
compenseren met de grotere locaties.
Dat lukte niet meer. Ik vermoedde dat
Hoera hetzelfde probleem had en ik
nam contact met hen op.”
Het bestuurslid gaat verder:
“Na gesprekken en vergaderingen
hebben we in september een
intentieverklaring voor samenwerking
getekend.” Peeters: “We hadden
dezelfde visie voor kinderopvang, dus
er was wel iets mogelijk.” Corsten:
“Het mooiste was een fusie geweest.
Dan had het Hoera helemaal geen
geld gekost.” Peeters: “Wij besloten
er echter van af te zien, omdat de

financiële risico’s te groot waren. Dan
waren we zelf een jaar later ook failliet
geweest. Dat lag inderdaad ook aan het
teveel aan personeel. Die medewerkers
konden we gewoon niet allemaal
overnemen.”
Het samenwerkingsverband werd
stilgezet. Uit gesprekken met adviseurs bleek dat Paula nog maar één
mogelijkheid had met Kindcentra:
faillissement aanvragen. “Dat was
absoluut geen droomscenario”, vervolgt
ze. “Het was niet de bedoeling om
mensen eruit te werken, dan hadden
we het na de bedoelde fusie met een
sociaal plan geregeld. Het faillissement
en dus verlies van banen was de enige
overgebleven optie.”
Vanwege de jarenlange rode cijfers
was het spaarpotje van Kindcentra
helemaal leeg. Corsten: “Er werd een
nieuwe wet ingevoerd dat er nog maar

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Samen met Marcia Adams,
directeur Dichterbij en Zakenvrouw
Noord-Limburg van 2015, en de andere
juryleden Leo Linders, algemeen
directeur Jan Linders supermarkten, Riet

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Hoera hoefde na het faillissement
niet alle werknemers met een vast
contract over te nemen. De veertig
ex-medewerkers van Kindcentra werd
gevraagd te solliciteren bij Hoera.
“Daarvan zijn er vijftien aangenomen”,
vertelt Peeters. “We wilden meer
medewerkers overnemen met een
oproepcontract, maar dat mag niet
van de wet. Er moet dan eerst een

Half miljoen
investeren
Hoera moet de komende jaren
ongeveer een half miljoen euro
investeren om de verouderde
gebouwen en spullen van Kindcentra
op te knappen, vertelt Peeters. “Dan
moet je denken aan zaken als nieuw
speelgoed, inventaris en het aanpassen
van verouderde lokalen en nieuwe
bedjes natuurlijk. We hebben de
afgelopen jaren genoeg geld aan de
kant gezet om veilig de investeringen
te kunnen doen.”

Directeur Neptunus Kessel in jury
verkiezing zakenvrouw
Dorrie Eilers, directeur van Neptunus uit Kessel, versterkt dit jaar de jury
voor de verkiezing van Zakenvrouw van Noord-Limburg. Dat maakte de
organisatie achter de wedstrijd donderdag 5 februari bekend.

Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Spaarpotje was leeg

onderbreking van zes maanden tussen
zitten. We moesten alles in drie weken
organiseren en moesten dus kiezen
voor andere mensen. Met veel pijn en
moeite is het toch gelukt om 4 januari
weer open te gaan.”

Beste Zakenvrouw Noord-Limburg

Aanlevertijden
Redactie: maandag 12.00 uur
Advertenties: maandag 12.00 uur
Familieberichten: dinsdag 10.00 uur

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.

één bepaald soort bedje gebruikt mag
worden voor de kinderopvang. Dat was
al vijf jaar bekend. Vanwege de rode
cijfers konden we echter geen geld
aan de kant leggen voor de nieuwe
soort bedjes. Dan had de GGD ons bij
de eerstvolgende controle afgekeurd.
We konden al jaren niet investeren en
dat ging ook ten koste van de kwaliteit.
Zo doorgaan was echt niet mogelijk.”

Jansen-van der Linden, directie/inkoop
Jansen-Noy en Paul Hermsen van Inther
Group kent Dorrie dit jaar de titel toe
aan de beste zakenvrouw van NoordLimburg. Dorrie Eilers is de directeur

van het Kesselse bedrijf dat zich
heeft gespecialiseerd in demontabel
bouwen van onder andere tenten en
accomodaties voor evenementen en
gebouwen voor semi-permanente
toepassingen.
De kandidaten aan de verkiezing
worden beoordeeld op hun leiding
gevende capaciteiten, visie,

doorzettingsvermogen en zakelijke
en maatschappelijke betrokkenheid.
Ook moet de deelneemster een
inspirerend voorbeeld zijn voor andere
zakenvrouwen en voldoen aan een
aantal financiële criteria.
Tot 11 maart kunnen kandidaten
worden aangedragen. Op 23 juni wordt
de onderscheiding uitgereikt.

Meijelseweg Beringe

Voetganger aangereden
Een voetganger is op woensdag 3 februari op de Meijelseweg
in Beringe aangereden. Ze werd rond 07.00 uur geraakt door een
bromfiets of scooter. Ze viel door de impact op de grond en liep daarbij
letsel op.
Het voorval vond plaats toen de
vrouw uit de bus stapte bij de halte

Meijelseweg en via het fietspad
richting de Slootsekuilen liep.

Het voertuig kwam van achteren,
dus de vrouw heeft niet gezien of
het een brommer of scooter betrof
die haar raakte.
Het voertuig reed vervolgens verder in de richting van
Beringe. Het kwam dus uit de

richting van Meijel. De politie
vraagt mensen die rond het betreffende tijdstip op de Meijelseweg
reden of die iets over het voorval
gehoord hebben, zich te melden
via 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem.
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Poolse arbeidsmigranten ontvangen taalcertificaat

‘Veel met de buurman
praten om te oefenen’

Lekkere wafels!

Nederlands leren dat meteen gebruikt kan worden, dat is het doel van de taallessen die Bureau Educatie geeft
aan Poolse arbeidsmigranten uit de gemeentes Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Op maandagavond
1 februari ontvingen twee van de groepen die les kregen in Horst hun certificaat.

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

ONS VERNIEUWDE
TUINCAFÉ IS GEOPEND!

“Veel van de deelnemers w
 erken
acht tot tien uur op een dag en zijn dan
toch nog gemotiveerd om ’s avonds
in de schoolbanken te zitten”, vertelt
docente Marjon Wiltenburg. “De Poolse
arbeidsmigranten willen heel erg graag
Nederlands leren spreken. Ze zijn gedreven, maken allemaal hun huiswerk. Dat
zie ik lang niet altijd terug bij de groepen Nederlanders die ik taalles geef. De
Polen die ik lesgeef zijn veel ijveriger.”
Bureau Educatie van Organisatie in
Balans (ORGB) verzorgt taallessen aan
verschillende groepen mensen die een
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het
project waar Poolse arbeidsmigranten
taalles krijgen, wordt gefinancierd door
een samenwerking van gemeentes Peel
en Maas, Horst aan de Maas en Venray.
De afgelopen vijftien weken volgden de
cursisten tweemaal per week een drie
uur durende taalles van docente Marjon.
Lezen, spreken, luisteren, het komt
allemaal aan bod. Maar dan wel alleen
de onderdelen van de Nederlandse
taal die de arbeidsmigranten meteen
kunnen gebruiken. Ze leren praktische

zaken als formulieren invullen, hoe je
bij de bakker een bestelling opgeeft
en hoe je gesprekken kunt voeren met
Nederlandse buren of collega’s, maar
ook thema’s als Sinterklaas en carnaval
komen aan bod. Aan het eind van de
cursus volgt een toets en, als die goed is
gemaakt, een certificaat.

Zinsvolgorde
een struikelblok
Voordat de certificaten deze avond
uitgereikt worden, is het eerst nog
even tijd voor een nabespreking van de
cursus. De deelnemers zijn tevreden,
hebben veel geleerd. Onder elkaar
praten ze rap Pools, maar klassikaal
wordt er alleen nog maar Nederlands
gesproken. Hoewel niet alle woorden
en vervoegingen kloppen en ook de
zinsvolgorde vaak een struikelblok
vormt, is docente Marjon tevreden.
“Die foutjes zijn helemaal niet erg”,
verzekert Marjon de cursisten. “Als het
maar duidelijk is wat je wilt zeggen.
En ik begrijp jullie prima.” Dat de cursus

is afgelopen, betekent overigens niet
dat de cursisten klaar zijn. Sommigen
van hen gaan door met een taalcursus
voor gevorderden of leren zelf verder,
via internet. “Ik ga elke dag online
oefenen”, vertelt één van hen. “En veel
met de buurman praten.”

elke
zondag
open

Met nieuwe
kinderklimtoren!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

We moeten wel
blijven oefenen
Samen met een persoonlijk kaartje
van docente Marjon en een tulp
ontvangen de deelnemers één voor
één hun certificaat. Joanna uit Meijel en
Monika en Patrycja uit Maasbree zijn er
blij mee. “Ik ben heel tevreden over de
lessen”, vertelt Monika. “We hebben
veel geleerd van Marjon.” Joanna
vult aan: “De grammatica was soms
moeilijk. Maar het is belangrijk voor
ons om Nederlands te leren. We wonen
en werken nu hier, dan moet je de
taal ook spreken. De dingen die we
nu geleerd hebben, kunnen we goed
gebruiken. Maar we moeten wel goed
blijven oefenen.”

Belee f
wa t groen
kan doen!

’t Heike
Vastgoed B.V.

t h e m o b i l e p i z z a c o m pa n y

Venlo

Markt KESSEL

Elke donderdag
van 17.00-19.00 uur
Bel 088-2015000
bestel & haal af!
Voor menu kijk op:
www.tuttipizza.nl
Ook op elk feest!

betaling
uitsluitend
met:

• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop
06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl

Tijdelijke kantine in sporthal
Maasbree
In de sporthal van trefcentrum D’n Adelaer in Maasbree worden voorbereidingen getroffen om er een
tijdelijke kantine te huisvesten. Dat meldde het Dorpsoverleg Maasbree op donderdag 4 februari.
De kantine krijgt een plek tussen
twee huidige tribunes, zo is te zien op
de eerste schetsen. Momenteel werkt
de architect aan de tekeningen en de
planning en worden de ontwikkelingen verder op elkaar afgestemd met
gemeente Peel en Maas.

Vanaf begin juli worden de sporthal
en het trefcentrum van elkaar gescheiden omdat het trefcentrum dan een
geondheidscentrum wordt. Omdat het
twee zelfstandige gebouwen worden,
moet de tijdelijke kantinevoorziening
worden gerealiseerd. Dorpsoverleg

Maasbree laat weten dat er vanuit
de gebruikersgroep met de verenigingen aan wordt gewerkt, zodat in
september de voorziening op orde is:
“De gewaardeerde derde helft kan
dus gewoon in de tijdelijke voorziening worden aangeboden.”

UI MI NG
GR OT E VE RB OU WI NG SO PR

! OP =O P!
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Uitspraak B&W afgewezen

Rechtbank geeft
college ongelijk in
zaak Breebronne
De rechtbank Limburg heeft op maandag 8 februari het College van B&W
van Peel en Maas ongelijk gegeven over de afgewezen schadeclaim van
recreatiepark Breebronne. De eigenaar van Breebronne had een aanvraag bij
de gemeente neergelegd omdat het park volgens hem schade heeft geleden
door de kassenbouw in de omgeving. Het college wees die aanvraag af.
Onterecht, volgens de rechtbank.
De rechtbank kwam tot de
afwijzing na advisering door Stichting
Advisering Bestuursrechtspraak. Het
college had volgens de rechtbank ten
onrechte het standpunt ingenomen dat
er geen sprake was van nadeel door de

bestemmingsplannen die van toepassing zijn op het gebied. Het college
moet een nieuw besluit nemen en alsnog beoordelen in hoeverre de geleden
schade binnen het normale maatschappelijke risico ligt, aldus de rechtbank.

Geboren

Opa Cor

Jan

29 januari 2016
Zoon van
Jan Grubben en
Anneke Geurts
Frankrijkweg 22
5975 PC Sevenum

Dorpsfiguren van Peel en Maas
3/11

John Gubbels Kessel-Eik

Elk dorp heeft er wel een: een dorpsfiguur. Een bekend gezicht op straat, iemand die altijd iets te
vertellen heeft, of het nu over vroeger gaat of vorige week. Iedereen kent deze persoon, en deze persoon
kent iedereen. HALLO Peel en Maas ging op zoek naar deze ‘dorpsfiguren’ en tekent hun verhaal op. In de
derde editie keken we naar het kleinste dorp van de gemeente, Kessel-Eik, en kwamen uit bij
John Gubbels.

70 jaar
Proficiat!

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.
Tulpen te koop. Zorgtuinderij Kaate
Zandberg 10 Helden.
Collega gezocht. Wij zoeken een spontane meid voor onze winkel. Leeftijd
+/- 17 jaar. Werktijden op zaterdag
en in vakanties. Opleidingsniveau havo
- vwo. Graag cv sturen naar
info@kaasboerderijmertens.nl of
bel 077 477 34 08.
Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 4670100.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishoudelijke zorg? Kijk op onze site
voor informatie. Aanmelden kan via
het contactformulier.

Daan, Sam, Isa, Meike,
Jens, Sten en Finn.

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Garageverkoop. Zaterdag 13 februari
van 10.00-13.00 uur op Bernhardstraat
25 te Panningen. Van alles te koop,
van kleding tot huisraad.

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

Mindfulness of MBC. Heb je moeite
met concentreren? Pieker je veel of
slaap je slecht? Of heb je last van
negatieve gedachten of gevoelens?
Een opgejaagd of onrustig gevoel?
Mindfulness helpt! www.sensus-pvs.nl
/ 06 13 74 75 29.

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Marmeren stijlschouw Gijsen 34.
Prachtige marmeren schoorsteen
mantel van Gijsen stijlschouwen
(Lanaken). Model 34 in rosé
80% effen. Niet van nieuw te
onderscheiden. Nieuwprijs € 3765 ex
btw. Prijs n.o.t.k. Info 06 53 37 91 13.

ook voor
al uw
kledingreparaties

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

De 47-jarige John Gubbels
werd niet geboren in ‘Eik’, maar
is inmiddels volledig met het
dorp verweven. In 1994 verhuisde
hij vanuit Kessel, waar hij werd
geboren, naar Kessel-Eik. “Ik had
al veel vrienden hier, omdat ik
al eerder van de voetbalclub van
Kessel overgestapt was naar die
van Eik. Dus ik kende al behoorlijk
wat mensen hier.” Hij voetbalde
in het eerste elftal van het dorp,
was leider van het eerste team en
bij de jeugd en is nu nog steeds
betrokken bij de veteranen. Maar
de voetbalclub van Kessel-Eik
fuseerde. Met Kessel. “Jammer,
maar onvermijdelijk. We speelden
al op dezelfde accommodatie en
op een gegeven moment was
fuseren nodig. We hadden te
weinig aanwas hier.”

‘Ik ben er eigenlijk
altijd bij’
Met zijn tweede vrouw
Ellis woont hij in het pittoreske
dorpje. Zijn twee kinderen ziet
hij regelmatig. “Mijn zoon is
autistisch, waardoor hij niet altijd
bij ons kan zijn. Ik probeer hem
zoveel mogelijk hier thuis te
hebben, maar dat gaat niet altijd.
Mijn dochter woont in Neer bij
haar moeder.”
Vooral rond de carnavalsdagen

is de bijna twee meter lange
verschijning van John niet weg te
denken uit het straatbeeld van het
dorp. Nadat hij prins van de Eikkaters
werd in 1998, is hij inmiddels
voorzitter van de carnavalsvereniging.
“Als voorzitter probeer ik de touwtjes
in handen te houden. Ik sta ook altijd
met de neus vooraan. We hebben
een grote raad in Kessel-Eik die is
opgedeeld in drie delen. Zo hoeft
niet iedereen altijd overal mee
naartoe, maar gaan we in een soort
ploegendienst. Alleen ik niet. Ik ben er
eigenlijk altijd bij.”
Veel in het huis van John en
Ellis doet ook denken aan de
carnavalsvereniging. Het logo van
De Eikkaters, de eekhoorn, komt
veelvuldig terug. De kopjes zijn
eekhoorns, het kussen op de bank
heeft een eekhoornprint, op de
vensterbank staan houten versies van
het beestje en bij de voordeur ligt
een voetenveger met een eekhoorn
erop. Zelfs zijn vrouw doet mee
aan de passie. “Ellis heeft altijd een
ketting om met een eekhoorn erop.”
Ellis: “Die had ik al voordat ik jou
leerde kennen. De ketting heb ik toen
omgedaan om punten te scoren bij
jou en daarna eigenlijk nooit meer
afgedaan.”

Vijf keer op LVK
Maar John is natuurlijk ook
vanwege een andere hobby bekend:

zingen. Met de groep Sjapoo
stond hij vijf keer op het LVK,
waar ze één keer vijfde werden,
en negentien keer op het P&M
Liedjesfestival. “Dat hebben
we drie of vier keer gewonnen.
Sjapoo zorgde absoluut voor
bekendheid. We hebben door de
jaren heen veel steun uit het dorp
gekregen. De mensen stonden dan
aan de deur voor kaartjes voor
het LVK. Toch zijn de optredens in
eigen dorp het lastigste, omdat
iedereen je kent.”

Het hoeft niet
allemaal groots
Nieuws en evenementen uit
Kessel-Eik vinden zelden de weg
naar de buitenwereld. En dat is
juist de bedoeling, zegt John.
“Het hoeft niet allemaal groots.
We organiseren evenementen hier
die de dorpsgrenzen niet hoeven
te passeren. We houden het
liever onder elkaar.” Bij dat soort
evenementen is John ook vaak niet
weg te slaan. Hij bezoekt normaal
gesproken alle dorpsfeesten en
blijft dan lang hangen. “Ik vind het
altijd mooi zo op het einde van de
avond. Als je nog maar met een
paar mensen in de kroeg zit te
ouwehoeren. Dat vind ik gezellig.
Ik doe meestal wel het licht uit
dan.”
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Nieuwe locatie pinautomaat Maasbree
Er is een voorlopige locatie gevonden voor een nieuwe pinautomaat in Maasbree. Dat voorlopige besluit is door
Rabobank Peel, Maas en Leudal genomen, na gesprekken met de gemeente en Dorpsoverleg Maasbree.

Minder muzieksubsidie
voor zeven basisscholen
In totaal zeven basisscholen uit Koningslust, Panningen, Kessel, Kessel-Eik en Meijel worden gekort op de
subsidie voor muziekonderwijs. Dat blijkt uit een brief van het College van B&W aan CDA Peel en Maas.
CDA Peel en Maas had begin
januari vragen gesteld naar aanleiding
van de sanctie die zeven basisscholen
is opgelegd door het college. Vóór 1
november moesten alle basisscholen
uit de gemeente een subsidieaanvraag
hebben ingediend met betrekking
tot het muziekonderwijs. De meeste
plannen voldeden aan de gestelde
voorwaarden, maar niet alle scholen
hadden overlegd met lokale muziekverenigingen. Om die reden besloot
het college de scholen die dat niet
hadden gedaan, vijftig procent minder
subsidie te geven voor het schooljaar
2015-2016.
Tot 31 januari kregen de scholen
van het college de tijd om hun
fout te herstellen, maar volgens de
gemeente heeft geen enkele school

hier gebruik van gemaakt. Daarom
worden basisschool De Springplank
in Koningslust, De Groenling, De
Wissel en Nieuweschool in Panningen,
De Merwijck in Kessel, De Dr. Poels in
Kessel-Eik en Den Doelhof in Meijel
gekort op hun subsidie. “Ze voldoen
niet aan de eisen omdat zij hebben
verzuimd om het jaarplan en de
eindtermen te bespreken met de lokale
vereniging”, aldus het college.

Zelf controle
hebben
Volgens het college was er “begrip
voor de positie van de gemeente om
te korten” vanuit de directeuren van
stichting Prisma en stichting Katholieke
basisonderwijs Meijel, waaronder de

scholen vallen. De reden dat scholen
niet in overleg zijn getreden met lokale
verenigingen, is volgens het college dat
scholen zelf de controle willen hebben
op hun muziekonderwijs. “Sommige
scholen willen geen inhoudelijke
bemoeienis over de manier waarop zij
vorm geven aan het onderwijs.”
Welke concrete gevolgen de
subsidiekorting heeft, is niet duidelijk.
Het is volgens de gemeente aan de
scholen zelf om te bepalen hoe ze
ermee omgaan. “Naar verwachting
worden er minder uren muziekonderwijs gegeven, wat wij betreuren.
Om hierin tegemoet te komen hebben
we aan Stichting Muziekverenigingen
Peel en Maas gevraagd om te komen
met een alternatief plan voor de scholen waar dit geldt”, aldus het college.

Rabobank heeft de groen
voorziening aan de Heideweg bij
supermarkt Lidl op het oog. “Dat
is volgens ons de meest geschikte
locatie om een nieuwe geldautomaat
te vestigen”, laat de bank weten.
Het is volgens het dorpsoverleg
een bereikbare plek, er is door de
appartementen die ertegenover liggen
goed zicht op en er zijn parkeerplaatsen
in de buurt.
Het dorp heeft op dit moment
twee geldautomaten: een is gevestigd
in supermarkt Jumbo en de ander in
het inmiddels leegstaande Rabobankpand aan de Dorpstraat. Omdat
het voormalige kantoorpand al een
hele tijd leeg staat en verouderd is,
wil de Rabobank het verkopen en
de geldautomaat daar weghalen.
“We willen die tweede pinlocatie

wel behouden in het dorp, zodat
mensen niet afhankelijk zijn van de
openingstijden van de winkel”, aldus
een woordvoerder van de bank.
Aangezien het om een voorlopig
besluit gaat, is nog niet zeker of de
nieuwe geldautomaat daadwerkelijk
op die locatie wordt gerealiseerd.
“De bank heeft nog een paar
andere locaties bekeken”, laat het
dorpsoverleg weten. Als er definitief
voor de Heideweg wordt gekozen,
moet daar een gebouwtje worden
gerealiseerd waar de geldautomaat
komt. “Maar dat zal niet ten koste
gaan van het groen”, laat Rabobank
weten. “We gaan er dan voor zorgen
dat er een nieuw stukje groen wordt
gerealiseerd.” Wanneer er een
definitief besluit wordt genomen over
de nieuwe locatie, is nog niet bekend.

Brandweer Baarlo
uitgerukt tijdens
oefenavond
De brandweer in Baarlo moest dinsdag 2 februari rond 21.30 uur
uitrukken voor een echt verkeersongeval, terwijl ze op dat moment bezig
was met haar wekelijkse oefenavond.
Op de Napoleonsbaan Noord bij
de stoplichten ter hoogte van het
wokrestaurant in Baarlo had een kopstaartbotsing plaatsgevonden.

Wegdek gereinigd
Nadat de auto’s veilig waren
gesteld door de brandweerlieden,
werd één persoon met de ambulance
naar het ziekenhuis gebracht.
Daarna werden de beschadigde

auto’s door een bergingsbedrijf
afgevoerd en heeft de Baarlose
brandweer het wegdek gereinigd.
De brandweeroefening was volgens
de brandweer bijna ten einde toen
ze moest uitrukken, vandaar dat
ze deze ook niet meer hebben
doorgezet. Op het moment dat de
melding van de botsing binnenkwam,
was de brandweer bezig met een
gesimuleerd ongeval.

Wiertz
personeelsdiensten
naar Panningen
De Limburgse uitzendorganisatie Wiertz Personeelsdiensten gaat een
vestiging in Panningen openen. Dat maakte het bedrijf dinsdag 2 februari
bekend.
De van oorsprong Kerkraadse
organisatie, met in totaal dertien
vestigingen in Noord-, Midden- en
Zuid-Limburg opent binnenkort
al een nieuw kantoor in Horst en
wil uiteindelijk ook uitbreiden
naar Panningen. Met twee extra
vestigingen in Horst en Panningen

heeft de uitzendorganisatie het
gebied in Noord-Limburg grotendeels
gedekt door in het gebied tussen de
al bestaande vestigingen als Weert,
Venray en Venlo te gaan zitten. Waar
in Panningen het bedrijf wil gaan
zitten en per wanneer dit gerealiseerd
zal worden, is nog niet bekend.

Bewoners aanwezig

Inbraak in Baarlo
In Baarlo heeft op maandagavond 8 februari een inbraak plaats
gevonden aan de Hoogstraat. De bewoners waren aanwezig en hoorden
verdachte geluiden in de keuken. Ze zagen nog net een schim uit het
keukenraam klimmen. Het voorval vond plaats rond 19.00 uur, zo meldt
politie Peel en Maas.

Auto in berm Kesselseweg
Op de Kesselseweg tussen Kessel en Helden is vrijdagochtend 5 februari een auto door nog onbekende
oorzaak op zijn kant naast de weg beland. De bestuurder van het voertuig raakte niet gewond en kwam met
de schrik vrij. De auto is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weer naar de weg getakeld.

De schim droeg mogelijk blauwe
bovenkleding. De politie vraagt
getuigen of personen met meer
informatie over het ongewenste
bezoek zich te melden via telefoon-

nummer 0900 88 44. De politie drukte
al eerder mensen op het hart om
goed op te letten tijdens carnaval en
ook als er niemand thuis is, licht te
laten branden in huis.
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Bespreking Poll week 04

Tijdens de vastentijd drink ik geen alcohol
Aswoensdag begint traditioneel de vastentijd. Dat betekent veertig
dagen niet snoepen, geen alcohol drinken en tot bezinning komen. De grote
meerderheid van de stemmers op onze poll laat het glaasje bier of wijn
niet staan. Maar liefst 62 procent geeft dan ook geen gehoor aan de oproep
van KBO Nederland aan ouderen om geen alcohol te drinken tijdens de
vastenperiode van 10 februari tot en met het paasfeest op 27 maart. Volgens de
ouderenorganisatie zijn er naar schatting 150.000 probleemdrinkers van 55 jaar

en ouder in Nederland. Ook zou het aantal ouderen met een alcoholverslaving
zijn gestegen. Slechts 38 procent van de stemmers zei het met de poll eens
te zijn en geen alcohol te gaan drinken tijdens de vastentijd. Of dat met een
eventuele katholieke achtergrond te maken heeft, met het opnieuw oppakken
van goede voornemens of inderdaad even tot bezinning te komen na vijf dagen
carnavalsgekte maakt niet uit. Veertig dagen vasten kan voor de kilo’s en de
gezondheid in elk geval geen kwaad.

De gemeente moet geen risico’s voor
ondernemers dragen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De gemeenteraad besliste op dinsdag 2 februari dat het garant staat voor
de lening van bijna 1,2 miljoen euro van de evenementen- en sporthal De Heuf
bij Rabobank. Dat betekent dat de gemeente de volledige lening aan de bank
terugbetaalt, mocht het zo zijn dat De Heuf BV het niet meer kan opbrengen.
Handbalclub Bevo is de belangrijkste gebruiker van de hal. Binnen de gemeente
waren niet alle partijen het eens met de garantstelling.
Zo vond een aantal partijen dat het onjuist is dat de inwoners van de
gemeente garant moeten staan voor de lening van een commerciële organisatie.

Aan de andere kant is de evenementenhal van groot belang voor Peel en
Maas, zo benadrukte wethouder Roland van Kessel ook. “De evenementenhal is
meer dan handbal, ook grote toernooien voor andere sporten en evenementen
zoals de machtsoverdracht worden daar gehouden. Als De Heuf er niet zou zijn,
zou de gemeente een tekort aan sportvoorzieningen hebben.” Daarom is het niet
verkeerd als de gemeente er mede voor zorgt dat de hal opgeknapt wordt en nog
lang mee kan.
De gemeente moet geen risico’s voor ondernemers dragen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 05) > Een plastic beker voor mijn pilsje vind ik ook prima > eens 36% oneens 64%

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.

Ingetrokken motie en De Heuf BV
Iedere maand liggen er aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen
die betrekking hebben op intensieve veehouderijen. Wij lopen tegen
problemen aan, omdat ons inziens de kaders onduidelijk zijn.
Wij wilden daar meer duidelijkheid over hebben. We vragen ons
hardop af of het mandateren aan het
college wel het juiste beleid is, of
dat wij daar zelf meer zeggenschap
over moeten krijgen. Daar dienden
we een motie voor in. De wethouder
zegde ons toe dat bij iedere wijziging
groter dan anderhalf hectare, de raad
geconsulteerd wordt. Verder wordt
er gezamenlijk in de RO-werkgroep
dieper op de onduidelijkheden en de

kaders ingegaan. Daarom hebben wij
de motie ingetrokken.
Als tweede zaak willen de garantielening aan de De Heuf BV belichten.
Dit is de bv die zich bezighoudt met
het beheer, verhuren en de exploitatie van het multifunctioneel sport- en
activiteitencentrum De Heuf. De bv
vraagt voor de vierde keer op rij om
een garantstelling van de gemeente
Peel en Maas voor een lening van bijna
1,2 miljoen euro. Deze wordt verstrekt

door de Rabobank die eveneens een
honderd procent garantstelling eist.
Wij denken dat iedere bank, en wellicht
zelfs de kiezer, die lening dan graag
wil verstrekken. Los van dit feit stond
in het raadsvoorstel dat als die lening
niet wordt verstrekt, ons paradepaardje
Bevo in de problemen zou komen.
Ook wij zijn trots op de sportactiviteiten en verenigingen in Peel en
Maas, maar we laten ons niet dwingen.
De andere partijen leken ook kritisch,
maar dat veranderde toch in een
meegaande beweging. Door middel
van amendementen deed men nog
ultieme pogingen om ‘eisen’ te stellen

Groen licht voor De Heuf
Een meerderheid van de gemeenteraad ging op dinsdag 2 februari
akkoord met de garantiestelling van 1.165.000 euro door de gemeente
Peel en Maas voor De Heuf. De Heuf is de thuishaven van Targos Bevo Hc,
een handbalvereniging met liefst 450 leden.
Deze garantstelling door de
gemeente had De Heuf nodig om
een lening te krijgen bij de bank.
Metdeze lening wordt De Heuf
gemoderniseerd. Zo wordt een lekkend asbestdak vervangen, de isolatie
verbeterd, komt er energiezuinige
verlichting en worden zonnepanelen
geplaatst. De Heuf en Bevo gaan zo
een duurzame en sportieve toekomst
tegemoet. Dat is belangrijk voor
het handbal, maar ook voor onze

gemeente. We hebben grote waardering voor de maatschappelijke en
sociale bijdrage van de mensen achter
De Heuf. Complimenten voor alles
waar ze mee bezig zijn. Kijkend naar
de eventuele financiële risico’s voor
de gemeente, concluderen wij dat die
nihil zijn. De Heuf had al tien jaar een
garantie van de gemeente en die is
nooit aangesproken. Waarom zou dat
de komende tien jaar, met fors lagere
lasten door de duurzaamheidsinveste-

ringen, dan wel het geval zijn?
Het raadsvoorstel werd dan ook vol
overtuiging gesteund door de gehele
CDA-fractie. Jammer dat een aantal
partijen minder vertrouwen uitstraalden in de plannen van De Heuf. Vanuit
de coalitie werd een volgens ons te
vergaande wijziging op het raadsvoorstel ingediend. Dat zorgt voor een
veel strakker en onnodig keurslijf voor
De Heuf. Het CDA heeft dit geprobeerd
tegen te houden, wat niet gelukt is.
Feit blijft, De Heuf kan vooruit en
dat is prachtig nieuws. Maak er wat
moois van!
Roel Boots,
gemeenteraadslid CDA Peel en Maas

aan de garantie, maar daar werd men
het onderling niet over eens. Onze
conclusie was en is dat het broddelwerk is. Het rammelt van alle kanten.
Toch stemde de hele raad, uitgezonderd AndersNu en meneer Craenmehr
van lokaal Peel en Maas, vóór de
garantstelling.
Wij zijn er principieel op tegen
dat de gemeenschap, met alle risico’s
van dien, garant moet staan voor een
particuliere bv. Wij snappen de andere
politieke partijen dan ook niet en wij
zijn benieuwd of dit de staatssteun
toets kan doorstaan.
AndersNu

Prinses
carnaval
Ik heb geen cijfers die de
volgende bewering kunnen
ondersteunen, maar voor mijn
gevoel vieren steeds minder
mensen carnaval. De zalen en
kroegen waar ik kom, puilen niet
meer zo uit als ‘vroeger’ (wat ik
met mijn jeugdige leeftijd
eigenlijk niet mag zeggen).
Misschien komt het omdat ik
toen kleiner was en het voor
mijn gevoel veel drukker was,
maar ik heb het idee dat meer
mensen afstand nemen van het
volksfeest. Het is alsof buiten de
carnavalsverenigingen de
mensen niet meer zo geïnteres
seerd zijn in carnaval in eigen
dorp. Tijdens een gesprek met
een lid van een carnavals
vereniging uit Peel en Maas,
zei hij iets heel interessants.
Carnaval ’festivaliseert’ volgens
hem. De mensen gaan liever
naar bijvoorbeeld de Parade in
Venlo of naar Maastricht om daar
los te gaan. De kroeg in het
eigen dorp is niet interessant
genoeg meer. Misschien kennen
de mensen elkaar al zo goed dat
er niets meer te vertellen valt.
Dat betwijfel ik echter ten
zeerste. Ik denk dat de vereni
gingen nieuwe dingen moeten
proberen om de jeugd toch in
het dorp te houden. We moeten
iets met die tradities doen.
Misschien is het een idee om iets
helemaal nieuws te proberen.
Iets geks, iets raars, iets vernieu
wends. Ik stel voor om volgend
jaar geen prins, maar een
prinses carnaval te kiezen.
Vastelaovend is ook voor
vrouwen een hoogtepunt van
het jaar, dus waarom houden we
zo’n oude gewoonte van een
prins in stand? Tijd om de
mannentraditie te doorbreken.
Ik hoop dat de carnavals
verenigingen mijn advies
meenemen en dat we volgend
jaar zo rond januari in de HALLO
de staatsiefoto van prinses Truus
I van …(vul hier uw dorp in)…
terugzien. Tijd voor vernieuwing.
Rob
Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl
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Akkoord met garantstelling voor lening voor De Heuf/Bevo

Raad: vinger aan de pols bij uitbreiding veehouderijen
Een raadsmeerderheid wil mogelijk de regels voor het vergroten van veehouderijen tot 2,5 hectare
aanscherpen. Directe aanleiding is het uitbreidingsplan van een varkenshouder in Beringe, maar
er liggen ook andere aanvragen voor vergroting van veehouderijen. In de raadsvergadering van
vorige week dinsdag zeiden diverse fracties dat de huidige, pas ingevoerde regels nog eens goed
bekeken moeten worden.
In diezelfde vergadering ging een ruime meerderheid akkoord met een gemeentelijke
garantstelling voor een lening voor De Heuf/Bevo. Een deel van raad achtte de financiële risico’s
gering maar wilde via een amendement wel meer zeggenschap over de af te geven garantstelling .

Snel extra woningen

Aan het einde van de vergadering kondigde de fractie PvdA/GroenLinks nog dat ze met een motie wilde
komen over sociale huurwoningen voor urgent woningzoekenden (inclusief erkende vluchtelingen).
De fractie wilde namelijk duidelijkheid dat de ooit toegezegde ‘enkele tientallen woningen binnen
afzienbare tijd’ er daadwerkelijk komen. ‘Want wij horen daar niets over’.
Portefeuillehouder Arno Janssen kon echter toezeggen dat er vóór 1 juli tenminste twaalf van dergelijke
woningen beschikbaar zullen zijn. Dat was genoeg voor de PvdA/GroenLinks om de motie niet in
te dienen.

Uitbreiding veehouderij: vinger aan de pols

Het eerste onderwerp dat de raad behandelde betrof de aanvraag van een veehouder aan de Schorfweg
in Beringe om zijn bouwkavel te vergroten tot circa 2,15 hectare. Dat is nodig om een uitbreiding met drie
stallen mogelijk te maken.
In de opiniërende vergadering van 19 januari had de raad al geconstateerd dat de aanvraag voldoet aan
de geldende regels. De raad had daarom weinig in te brengen tegen de door het college voorgestelde
aanpassing van het bestemmingsplan. De uitbreiding was in die vergadering wél aanleiding voor een
meer principiële discussie over de intensieve veehouderij (IV). Een aantal fracties zei namelijk niet
gelukkig te zijn met het schijnbaar relatief grote aantal aanvragen voor uitbreiding van IV‑bedrijven
tot (maximaal) tot 2,5 hectare. Deze 2,5 hectare is de grens tot waar uitbreiding in bepaalde
landschapstypen toegestaan is.
In de besluitvormende vergadering van vorige week dinsdag kwamen de fracties AndersNu en Ton
Hanssen daarom met een motie, waarin het college wordt opgeroepen alle lopende verzoeken tot
uitbreiding van IV‑bedrijven aan te houden. Dit totdat de raad een meer principiële discussie heeft
gevoerd en eventueel nieuwe regels over uitbreiding van IV‑bedrijven heeft vastgesteld.
Hoewel de motie op sympathie kon rekenen van Lokaal Peel en Maas en de fractie PvdA/GroenLinks,
wezen andere partijen erop dat het juridisch niet mogelijk is om lopende aanvragen op te schorten.
Ook verwezen de meeste partijen naar het besluit dat de raad op 15 september al heeft genomen.
Met het voornoemde besluit komen alle aanvragen voor uitbreiding bóven 1,5 hectare in de raad voor
besluitvorming. Op die manier kan de raad voortaan zélf de vinger al aan de pols houden.
VVD en CDA vonden mede daarom de motie niet nodig. Bij de stemming bleek dat de initiatiefnemers
hadden besloten de motie terug te trekken. Ze vonden dat in de discussie voldoende gebleken was
dat de raad hun zorgen deelt over de uitbreiding van IV‑bedrijven. Mogelijk dat de raad later dit jaar
uitgebreider gaat praten over het al dan niet aanscherpen van de regels voor uitbreiding van deze
agrarische bedrijven.

Garantstelling lening De Heuf/Bevo

Het tweede grote onderwerp van de avond was het voorstel om een herziene garantstelling voor De Heuf
BV in Panningen. De Heuf BV wordt gevormd door een groep ondernemers/investeerders die de hal ter
beschikking stellen van handbalvereniging Bevo. Met de garantstelling kan De Heuf een deel van een
lopende lening bij de Rabobank aflossen en tegelijkertijd een nieuwe lening aangaan. De Rabobank doet
dit op voorwaarde dat de gemeente garant staat. Het gaat om een bedrag van 1.165.00 euro; de huidige
garantstelling van de gemeente gaat over 800.000 euro. Het extra geld is nodig om de toekomstplannen
van Bevo te realiseren, zoals aanpassing van de hallen en installatie van zonnepanelen.
Ook hierover had de raad in de opiniërende vergadering van 19 januari al uitvoerig gediscussieerd.
En ook nu werden weer kritische noten gekraakt. De fracties AndersNu was ronduit tégen het voorstel.
Volgens hen is het principieel onjuist dat de gemeente garant moet staan voor de risico’s van wat ze
noemt ‘een private onroerende goed‑onderneming’. Ook is er volgens hen nog veel te veel onduidelijk,
en zou het voorstel daarom nu niet behandeld moeten worden.
Ook de fractie PvdA/GroenLinks vond het een ongemakkelijke gedachte dat de gemeente garant moet
staan voor een lening van de Rabobank aan een BV. ‘Zo loopt de bank zelf geen enkele risico.’
Andere fracties waren wat positiever: ze wezen erop dat Bevo/De Heuf altijd netjes zijn verplichtingen
nakomt en ook op de goed onderbouwde plannen van de club ‑ die op termijn geld gaan opleveren.
Het financiële risico wordt daarmee nóg kleiner, zei de CDA‑woordvoerder. En mocht het toch misgaan ‑
wat niemand verwacht ‑ dan is er altijd nog De Heuf als onderpand.
Ton Hanssen prees juist de ondernemers van De Heuf (onder wie een broer van Hanssen) vanwege
hun durf om te investeren en hun betrokkenheid bij de gemeenschap. ‘Ze stoppen zelfs het dividend
in de verenging. Ik wou dat meer ondernemers dat zouden doen!’ Ook wees hij erop dat dank zij deze
private constructie Bevo een accommodatie heeft die de gemeente geen cent kost. Voor andere
zaalsportaccommodaties in Peel en Maas is de gemeente elk jaar bijna 1,3 miljoen euro kwijt,
zei Hanssen.
Al met al leefde er bij een groot deel van de raad wel het gevoel dat de garantstelling gepaard dient te
gaan met wat aanvullende zekerheids‑eisen. Lokaal Peel en de VVD dienden daarom een amendement
(wijzigingsvoorstel) in. Daarin staat onder meer dat De Heuf BV geen riskante overeenkomsten mag
aangaan. Ook moet De Heuf bij positieve financiële resultaten extra aflossen op de lening.
Bij de stemming deed Ton Hanssen niet mee, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
Het amendement werd met 14 stemmen tegen 11 aangenomen. AndersNu, Lokaal Peel en Maas‑raadslid
Peter Craenmehr en het CDA stemden tegen. Volgens het CDA beperkt het amendement De Heuf/Bevo te
zeer in zijn handelen.
Het voorstel tot garantstelling kreeg uiteindelijk een ruime meerderheid. Alleen AndersNu en
Peter Craenmehr gingen niet akkoord. Craenmehr gaf als stemverklaring dat de Rabobank zélf het risico
van de lening op zich moet nemen.

Beeldvormende vergadering
De raad vindt het belangrijk om uw ervaringen, meningen en ideeën als inwoners en
ondernemers van de gemeente Peel en Maas te horen. Uw inbreng nemen de raadsleden
in overwegingen om te besluiten over de onderstaande onderwerpen.
Op dinsdag 16 februari 2016 vindt de Beeldvormende Vergadering plaats om 19.30 uur in
het gemeenschapshuis Het Anker, Pastoor Vullinghsstraat 3 in Grashoek
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Toekomst doelgroepenvervoer

Het doelgroepenvervoer omvat: Wmo‑vervoer, leerlingenvervoer, Wmo begeleid vervoer
(dagbesteding en –opvang en vervoer Jeugdwet) en WsW vervoer in beperkte vorm.
Tot en met medio 16 december 2016 is het doelgroepenvervoer geregeld door de provincie Limburg
na deze datum moeten alle gemeenten in Limburg dit zelf regelen. In het voorliggende raadsvoorstel
wordt uitgegaan van een model waarin alle 32 Limburgse gemeenten participeren, vanuit een
publiekrechtelijke invalshoek onder een Wgr constructie genaamd GR Omnibuzz en een gefaseerde
instroom van doelgroepen. De raad moet aan het college toestemming verlenen om toe te kunnen
treden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
Voorafgaande aan een eventuele toetreding wil de raad graag in gesprek met gebruikers, verzorgers,
alle andere betrokken en belangstellende inwoners tijdens de Beeldvormende Vergadering om het
draagvlak voor Regiotaxi in Peel en Maas te inventariseren. De raad voert deze gesprekken onder
andere aan hand van een tweetal open vragen:
• Wat zijn de voordelen van Regiotaxi in de huidige situatie en waarom?
Kortom wat moet behouden blijven
• Wat zijn de nadelen van Regiotaxi in de huidige situatie en waarom? Wat kan beter in de toekomst

Renovatie sporthallen Piushof

De in 1973 en 1999 gebouwde sporthallen Piushof te Panningen zijn toe aan een grondige renovatie.
De beide hallen worden geëxploiteerd door de Stichting Sporthallen Helden. Deze stichting wil
de renovatie onder eigen regie uitvoeren, maar heeft hiervoor onvoldoende financiële middelen.
Om de stichting in een positie als bouwheer te brengen is extra financiële steun van de gemeente
noodzakelijk.

Meepraten en mee luisteren.

U bent van harte welkom om binnen te lopen bij de Beeldvormende Vergadering. Aanmelden is niet
nodig. De raadsleden zijn vooral geïnteresseerd in uw mening en stellen het bijzonder op prijs, als
u aanschuift aan één van de tafels om mee te praten over de onderwerpen op het programma van
deze avond. Heeft u vragen over de Beeldvormende Vergadering, dan kunt u contact opnemen met
het griffieteam Math Steijvers ( 077) 32 79 512 of Twan Huyskens (077) 3279 513.

Waar vindt u de vergaderstukken?

De bij de onderwerpen behorende vergaderstukken kunt u vinden via:
de website van de gemeente Peel en Maas: www.peelenmaas.nl > bestuur > gemeenteraad >
beeldvormende vergadering > 16 februari 2016
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Aangepaste dienstverlening 19 februari
Op vrijdag 19 februari is het na 13.00 uur niet mogelijk een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan te vragen of af te halen. Ook voor andere burgerzaken producten (zoals bijvoorbeeld uittreksels en verklaringen)
kunt u niet terecht. Het gemeentehuis is wel geopend.
Op zaterdag 20 februari kunt u weer terecht vanaf 08.30 uur.

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.

Afval
Inzameling oud papier
•
•
•

Officiële (verkorte)
publicaties

Donderdag 11 februari en zaterdag 13 februari: Helden
Vrijdag 12 februari: Baarlo
Zaterdag 13 februari: Panningen

Inzameling luiers en incontinentieafval ook in Baarlo en
Maasbree
Sinds enkele weken kunt u luiers en incontinentieafval ook aanbieden in de kernen Baarlo en
Maasbree. Luiers en incontinentieafval moet u aanbieden in speciaal daarvoor bestemde witte Peel en
Maas zakken, die luchtdicht kunnen worden afgesloten. De witte zakken zijn gratis verkrijgbaar bij een
van de afhaalpunten;
• Baarlo: Coop, Kinderopvang Hoera locatie Panta Rhei
• Maasbree: Jumbo, DA drogisterij de Klimop, Kinderopvang Hoera locatie Violier
Wat wel: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat niet: maandverband, medisch afval, stoma-afval.

Locaties ondergrondse containers voor luiers en incontinentieafval
• Baarlo: Pastoor Geenenstraat, Huissen (sporthal)
• Maasbree: Sevenumseweg 2 (brandweerkazerne)
• Maasbree: De Schout thv huisnr. 2-4

Peel en Maas opgenomen in digitale basiskaart Nederland
Vanaf 1 januari 2016 is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dé uniforme, gedetailleerde digitale basiskaart van heel Nederland. Vanaf dat moment is de wet BGT in werking getreden en zitten wij, als
onderdeel van de gedetailleerde digitale basiskaart van heel Nederland, in de landelijke database!
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Plantdag Simonshoekse bossen Meijel
Op zaterdag 30 januari was er een plantdag in de Simonshoekse bossen. Deze dag was georganiseerd door
de Bosgroep Zuid in samenwerking met de gemeente Peel en Maas.
Voor deze dag waren ook verschillende aanwonenden en belanghebbenden uitgenodigd die met
velen kwamen helpen. De Motorclub Meijel, de bewonersgroep Stille Wille en IVN Meijel, in totaal met
30 personen om het bosplantsoen aan te planten in de Simonhoekse bossen. Doel van de aanplant is
omvorming en verjonging van de bossen rond Meijel. Door de aanplant van inheems loofhout willen we
een duurzaam natuurlijk bos vormen.
Er werd ’s morgens om half tien gestart met koffie en vlaai,
prima verzorgd door de medewerkers van Raspberry-Maxx.
Van daaruit te voet naar de eerste plantlocatie. Hier werd na
tekst en uitleg van de Bosgroep gestart met de aanplant van
berken en gemengde struikvormers. De struikvormers vormen
de bosrand en de berken het nieuwe hart van het loofbos.
Rond de klok van half elf was de eerst plantlocatie gereed en
gingen we door naar de volgende. De bewoners van Stille Wille
gingen naar de achterzijde van Stille Wille voor de aanplant van
een bosrand. Om half een waren alle ruim 4.000 voorgeboorde
plantgaten voorzien van een boom of struik en was het
werk, sneller dan verwacht, klaar. Voor sommigen wel een
teleurstelling.
De plantdag werd afgesloten met erwtensoep en een broodje,
waarna iedereen tevreden naar huis gaat. Door de inzet en
betrokkenheid van iedereen die heeft meegewerkt ,was
deze dag een succes en krijgen de Simonshoekse bossen een
mooie nieuwe impuls.
Iedereen bedankt.

Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend, wordt wekelijks
uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website. Een geprint EGB kunt u inzien
in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel
en Maas. In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de orde
zijn.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit
milieubeheer: Meijel, Witdonk 19, 5768 RD. Het wijzigen van het veebestand (Angels Holsteins). De melding
en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 11 februari 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.

Landelijk Referendum 2016 –
Stemmen per brief
Voor het referendum over de wet tot goedkeuring van
de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en
Oekraïne op woensdag 6 april 2016 is het voor inwoners van
de gemeente Peel en Maas, die op de dag van de stemming
in het buitenland zijn, mogelijk om hun stem uit te brengen
per brief. Bij de gemeente zijn formulieren (model M3 / Wrr62)
beschikbaar, waarmee u kunt verzoeken om per brief aan
de stemming deel te nemen. Ook is het formulier via onze
website beschikbaar.
Het verzoekschrift, moeten uiterlijk woensdag 9 maart 2016 door de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek door gestuurd naar de burgemeester van ’s-Gravenhage.
Deze zorgt voor een tijdige afhandeling. Het verzoek wordt afgewezen, als de kiezer via een volmacht of
met een kiezerspas aan de stemming deelneemt. Voor meer informatie kijkt u op onze website of kunt u
contact opnemen met de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (077) 306 66 66.
Niet meer ingeschreven in Nederland
U woont in het buitenland en staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Dan kunt u
toch stemmen door u te laten registreren als kiezer. Dat kunt u tot en met 24 februari 2016 doen via de
website van Gemeente Den Haag, www.denhaag.nl.

Ontwerp drank- en horecavergunning Beugelclub de Treffers
Ik heb het voornemen om aan beugelclub De Treffers Maasbree een vergunning te verlenen op grond
van artikel 3 van de Drank- en horecawet in verband met de exploitatie van een kantine van genoemde
vereniging, gelegen aan de Breetse Peelweg 1D te Maasbree. Aan de vergunning zijn beperkingen
verbonden.
De ontwerpbeschikking met de daarbij behorende stukken ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter
inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden bij de burgemeester naar keuze schriftelijk
of mondeling, zienswijzen indienen. Schriftelijke indiening heeft de voorkeur. Tegen vergoeding van de
kosten worden afschriften verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.
De ontwerp-beschikking ligt voor een ieder ter inzage met ingang van donderdag 11 februari 2016
tot en met woensdag 23 maart 2016 bij de Front Office, team vergunningen, toezicht en handhaving,
Wilhelminaplein 1 te Panningen.
Na de inzage periode zal, met in achtneming van de eventueel ingediende zienswijzen, een beschikking
genomen worden.
Burgemeester W.J.G. Delissen-Van Tongerlo
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Maasbrees Alpe d’HuZes-team veilt voetbalshirts

Shirts van Martins Indi tot Jens Janse
Misschien wel het pronkstuk van de voetbalshirts die Team Maasbree binnenkreeg voor de veiling voor
Alpe d’HuZes, is dat van Bruno Martins Indi. In de wedstrijd tegen IJsland van 3 september vorig jaar kreeg de
verdediger na 32 minuten een rode kaart en zorgde zo indirect voor de uitschakeling van het Nederlands elftal voor
het EK voetbal in Frankrijk komende zomer. Het tricot dat de voetballer op die fatale dag droeg, ligt nu voor
Sjoerd Tielen (43) en Frank Bouten (48) op tafel.

die daar heerst, is niet normaal. Dat is
met geen pen te beschrijven. Ik kende
Billy ook goed, omdat ik altijd met het
voetbal in Maasbree betrokken ben
geweest. Dat geeft extra motivatie om
de zes keer omhoog te halen. Vorig jaar
ben ik vier keer de berg op gegaan.”

Wat de veiling gaat opleveren voor het
goede doel, durven Sjoerd en Frank niet
in te schatten. Sjoerd: “Ik sta er echt
van te kijken wat Jip allemaal bij elkaar
heeft weten te halen. Ik heb echt geen
flauw idee wat we moeten verwachten
van de opbrengst. We zien het wel.”

Wandeltocht tegen
eenzaamheid
In het kader van de landelijke actie ‘Eenzaamheid, wat doe jij eraan?’
houdt Plus Extra, die zich hiervoor inzet, een interactieve wandeltocht op
vrijdag 12 februari in Maasbree.
Deze wandeling is georganiseerd
om aandacht te geven aan mensen die
alleen zijn en bedoeld voor mensen
die zich alleen voelen, maar ook voor
mensen die anderen willen helpen om
niet eenzaam te zijn. “Eenzaamheid is
van alle leeftijden, komt in alle lagen
van de bevolking voor en kan levens

ontwrichten”, aldus Miranda Berden
en Anita Boots van Plus Extra. De
tocht start bij Zorgboerderij Dubbroek
in Maasbree om 13.15 uur. In totaal
duurt de wandeling 1,5 uur, waarna
er voor koffie en vlaai wordt gezorgd.
Om 17.00 uur is de middag tegen
eenzaamheid afgelopen.

Reumavereniging Peel en Maas

‘Gezellige avond’
De ‘gezellige avond’ van Reumavereniging Peel en Maas vindt
dinsdag 16 februari plaats in dorpshuis De Sprunk in Koningslust.

De shirts worden vanaf 10 februari
online geveild via de website van
Team Maasbree. Het geld gaat naar
de bestrijding van kanker. Het shirt
van Martins Indi is niet het enige item
met waarde. “Er liggen shirts van FC
Augsburg met Paul Verhaegh achterop,
shirts met alle handtekeningen van
Chelsea, Liverpool en PSV erop en ook
nog een tricot van Southampton met
de handtekening van Ronald Koeman”,
vertelt Sjoerd.

Shirt van talent
Mason Mount
Dat zijn nog maar een paar voorbeelden die uit de krat tevoorschijn
komen. Ook bijvoorbeeld Jens Janse,
die geboren is in Maasbree, stuurde
een shirtje van zijn huidige club
Ternana Calcio. Het team van Janse
speelt op het tweede Italiaanse niveau.

Maar ook FC Twente (met Hakim Ziyech
erop), Borussia Mönchengladbach
(Roel Brouwers) en AS Roma (Maarten
Stekelenburg) stuurden een shirtje.

Mails naar
voetbalclubs
Toch zijn Sjoerd en Frank ook
heel erg blij met een andere,
onbekende voetballer die de oproep
beantwoordde. “We doen het dit
jaar voor een 17-jarige jongen uit
Maasbree die afgelopen december
overleed aan kanker: Billy Peeters.
Hij was een goede voetballer die
ook wel eens meegedaan heeft met
het TOP D-toernooi wat ieder jaar in
Maasbree gehouden wordt. Bij één
van die deelnames speelde hij ook
tegen de Engelse jongen Mason Mount.
Die heeft een shirt opgestuurd. Ik
vind het mooi, omdat Billy echt tegen

die jongen gespeeld heeft. Mount
werd ook gekozen tot speler van het
toernooi toen en wordt gezien als
een groot talent.” De veiling gaat
op woensdag 10 februari van start
en iedere week worden er vijf of zes
objecten geveild. In totaal heeft het
team liefst 28 items op de lijst om te
veilen. Een vriend van Billy, Jip, zit in
de organisatie van het TOP D-toernooi
en stuurde mails naar ontelbare
voetbalclubs. Frank: “Omdat hij in de
organisatie zit, heeft hij contacten in
de voetbalwereld. Heel knap wat hij
voor elkaar heeft gekregen. Zoveel
had ik nooit verwacht.”Team Maasbree
heeft komend jaar tien mannen en drie
vrouwen die voor de kankerstichting
de Franse berg Alpe d’Huez zes keer
proberen op te fietsen op donderdag
2 juni. Volgens Frank, die vorig jaar
voor het eerst meedeed, is dat een
hele belevenis. “De saamhorigheid

Petitie over ‘oubollige’
namen mfa Maasbree
De Maasbreese Carla Hermans is donderdag 4 februari een petitie gestart. Dit deed ze naar aanleiding van de
bekendmaking van de drie kanshebbende namen voor het mfa in Maasbree en de teleurstelling over de opties.
“Mag ik ook blanco stemmen?”, vroeg ze zich af.
Een dag eerder, woensdag
3 februari, werden de drie kandidaatnamen bekendgemaakt van de nieuwe
multifunctionele accommodatie.
Ut Dörphoes, ’t Hert en ’t Hoës van
Bree zijn uit ruim honderd inzendingen
naar voren gekomen. Op onder
andere Facebook werd er overwegend
teleurgesteld gereageerd op de drie
opties. Daarom besloot Carla Hermans

een petitie te starten om een nieuw
stemproces te beginnen.
Met de petitie hoopt de initiatiefneemster dat het ook mogelijk is
blanco te stemmen, omdat “de juiste
naam voor de nog te voltooien mfa in
Maasbree nog niet gevonden is, dan
wel niet uit de inzendingen naar voren
is gekomen” zo schrijft ze in de petitie.
De drie opties die er nu zijn, zouden de

creativiteit van “os Bree” niet reflecteren, inspiratieloos en voorspelbaar zijn.
“De gemeenschap laat hiermee weten
graag zijn stem te laten horen, maar
zijn stem niet aan de gegeven opties
kan verlenen.” Inmiddels is de petitie al
ruim 45 keer ondertekend. Kijk voor de
petitie op www.petities.nl en zoek op
‘De zoektocht naar passende naam mfa
maasbree voort zetten’.

Het programma begint met een
kort optreden van gymnastiekvereniging SSS Helden. De kinderen laten
het publiek zien waar ze bij de vereniging mee bezig zijn. Daarnaast wordt
er nog een optreden verzorgd van

het koor De Steyler Staar, die vooral
bekend is van hun vertolking van het
levenslied. De avond is zowel voor
leden als niet-leden toegankelijk en
begint om 19.30 uur in het gemeenschapshuis van Koningslust.

Boerenbruidspaar
De Zonnebloem
Panningen
De Panningse afdeling van vereniging De Zonnebloem vierde
donderdag 4 februari een eigen boerenbruiloft. Hein en An JanssenCuijpers werden in het onecht met elkaar verbonden door een pasto
res. Na 53 jaar als echtpaar door het leven te zijn gegaan, werden ze in
de naam van De Zonnebloem, de gasten en vrijwilligers opnieuw
gezegend. Het zangduo Ieuwig Moos en het kinderkoor zorgden tijdens
de boerenbruiloft voor muziek en meezingers en de dansmarietjes
traden op.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sjoerd Bruijnen
15
Helden
Het Bouwens

Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoep is podium- en
evenemententechnicus. Ik ben nu al
dj en geluidsman bij Targos Bevo Hc
in Panningen. Ook op vele andere
feesten in de regio ben ik te vinden.
Dit vind ik erg leuk om te doen en ik
zou hier erg graag ook mijn beroep

gezocht

van willen maken.
Welke muziek luister je veel?
De afgelopen weken heb ik natuurlijk
veel carnavalsmuziek geluisterd.
Verder luister ik vooral veel naar de
radio, meestal naar radio 3FM. Een
favoriete muziekstijl heb ik eigenlijk
niet, ik luister gewoon van alles wat.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou graag mijn tijd op de
basisschool opnieuw willen beleven,
omdat ik daar een hele leuke tijd heb

bezorgers

vanaf donderdag 3 maart
iedere donderdag
info@goutiers.com of 077 307 47 60

m/v

jongeren 13

aan
Sjoerd Bruijnen

gehad. Toen had ik genoeg vrijheid
om met vrienden af te spreken en
allemaal leuke dingen te doen,
zonder dat je rekening moest houden
met huiswerk of toetsen.
Heb je ooit iets gebroken?
Ja, vorig jaar heb ik mijn rechterpols
gebroken. Dit gebeurde toen er
iemand tegen mij aan rende en ik
daardoor achterover viel. Ik ving
mezelf toen op met mijn hand en
daardoor brak ik mijn pols. Verder
heb ik niks gebroken.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou een week willen ruilen
met Blasterjaxx, dit zijn twee zeer
bekende dj’s die housemuziek
maken uit Nederland die de
hele wereld rondreizen voor hun
optredens. Het lijkt mij heel gaaf
om bijna dagelijks op het podium
te staan en daardoor mensen blij te
kunnen maken met mijn muziek.
Wat is de mooiste plek op aarde?
De mooiste plek op aarde voor mij
is thuis op mijn kamer in mijn bed.
Daar kan ik altijd lekker warm liggen,
zo een beetje uitrusten en nog even
rustig de dag doornemen voordat ik
ga slapen.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?

Ik zou niet aan een helderziende
vragen hoe mijn toekomst eruit
ziet, zo is het leven voorspelbaar
en niet leuk meer. Ik leef van dag
tot dag, ik zie vanzelf wel wat het
wordt. Als het eenmaal vast staat
doordat je bij zo’n helderziende
bent geweest, is er eigenlijk geen
lol meer aan.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Mij mag je ’s ochtends wakker
maken om te gaan draaien op een
feest of om een evenement op
te bouwen. Dit zijn mijn grootste
hobby’s, en daarom mag je mij,
ook ’s ochtends vroeg, er wel voor
wakker maken.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen
kunnen?
Ik zou graag willen kunnen koken,
want daar ben ik niet goed in. Ik
heb het wel eens geprobeerd, maar
dit was niet zo’n succes. Later wil ik
gewoon zelf kunnen koken en niet
steeds op mijn ouders terugvallen.
Wat is het minst leuke vak op
school?
Ik vind het minst leuke vak op school
Duits, deze taal ligt mij echt niet.
Daarom vind ik het ook moeilijk om
daar een voldoende voor te halen.
Ik heb in het begin van dit jaar Duits
laten vallen en uit mijn vakkenpakket
gezet.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou
dat zijn?
Als ik zou moeten verhuizen naar een
ander land, dan zou ik naar Amerika
of Engeland verhuizen. Ik zou naar
Amerika gaan omdat er daar heel
veel vrijheid is en het een mooi land
is. En Engeland omdat het daar erg
groot is en er veel plaats is om te
wonen. Verder is het ook makkelijk
dat ze in beide landen Engels
spreken, een taal die ik kan spreken
en verstaan.
Wat ligt er onder je bed?
Onder mijn bed ligt een stapel
schoolboeken, omdat ik mijn kasten
bomvol heb liggen met andere
spullen.
Welk klusje vind je het minst leuk
om te doen?
Ik vind het opruimen van mijn kamer
echt een vervelende klus. Ook al
veroorzaak ik die rommel natuurlijk
zelf. Het is heel erg veel werk om dit
op te ruimen, daarom vind ik dit het
minst leuk om te doen.
Waarmee zou jij het liefst verrast
worden?
Ik zou het liefst verrast worden met
het goede nieuws dat ik mag draaien
op een groot evenement. Ik zou
dit super tof vinden om mee te
mogen maken. Dit lijkt mij een leuke
levenservaring, ook voor mijn latere
leven.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou mijn fotoboeken nooit
weggooien, hierin staan al mijn
mooie herinneringen, maar ook
dingen die ik mij niet meer kan
herinneren maar wel op de foto’s
staan. Zo kan ik er altijd nog aan
terug denken.

Inspiratie
Als ik in het woordenboek
bij de ‘i’ het woord inspiratie
opzoek, zie ik het staan.
‘Inspiratie: ideeën en energie
om iets te doen, een ingeving,
bezieling.’ Maar waarschijnlijk
betekent het nog veel meer.
Niet alleen in het algemeen,
maar ook voor jezelf. Ik denk
even na. Wat is inspiratie voor
mij?
Iets wat mij fascineert, iets
wat me langer doet nadenken
en iets wat mij misschien wel
langere tijd bij blijft. Inspiratie
geeft één of andere prikkel.
Een prikkel tot aansporing.
Naar mijn gevoel maakt
inspiratie het leven een stukje
mooier. Je ontdekt wat jou doet
glimlachen en zorgt ervoor dat je
je kunt focussen op de dingen
die jou gelukkig maken. De
gedachte aan iets wat jou
inspireert geeft jou energie.
Zou het Engelse woord
‘inspiration’ afgeleid zijn van
spirit, wat energie,
enthousiasme en inzet betekent?
Iets om over na te denken:
Wat inspireert jou? En waar komt
jouw inspiratie vandaan?
Misschien door een film, een
boek? Een gesprek op een
verjaardag en school of werk?
Kleine dingen zouden ook
inspirerend kunnen zijn en denk
eens aan familie en vrienden.
Veel mensen halen inspiratie uit
een zogeheten moodboard.
Misschien is het een idee om in
deze tweede maand van 2016 te
doen als het fenomeen verveling
optreedt?
Nu ik dit op papier zet
dwalen mijn gedachten af naar
de dingen die mij inspireren.
Ik denk aan de mooie verhalen
die ik heb gelezen, de plekken
die ik heb gezien en de
ervaringen die in mijn
herinnering zijn opgeslagen.
Als je niet weet wat jou
inspireert, ga dan op zoek.
Ontdek deze dingen. En als je ze
hebt gevonden koester ze dan
voor altijd.
Daphne
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Dames Peelpush tanken zelfvertrouwen
Door: Herman Wissink, volleybalvereniging Peelpush
De polonaise ging zaterdagmiddag 6 februari in de Meijelse sporthal De Körref door de zaal. Het eerste damesteam van volleybalvereniging Peelpush won met 3-0 van het Talentteam van de volleybalbond. En niet zo maar. Met
de klinkende cijfers 25-14, 25-18 en 25-20 was er meer dan voldoende reden voor een feestje.

Eindelijk vielen de puzzelstukjes
bij Peelpush op hun plek. Alles klopte.
De tactische omzettingen en het vanaf
het begin meespelen van routinier
Floor Berden deed de ploeg van coach
Johan Leenders goed. Berden bracht
met al haar ervaring rust in het veld
en dat was terug te zien in de passing.
Waar de pass in andere wedstrijd
nog wel eens wilde haperen, werden
er nu nauwelijks fouten gemaakt.
Daarbij was de servicedruk hoog,
waardoor het Talentteam nauwelijks
aan fatsoenlijk aanvallen toekwam.

Ongekende
luxe
In minder dan geen tijd nam
Peelpush een 16-7 voorsprong, een
ongekende luxe dit seizoen. Na
wat wissels kwam de tegenstander
terug tot 18-14, maar daarna was
het gedaan met de talentenploeg.
Peelpush scoorde 7 punten op rij:
25-14. In de tweede set kwam
Peelpush nooit in de problemen. Tot
6-6 ging het gelijk op. Daarna liep
de thuisploeg weg naar 11-7, liet

Peelpush het Talentteam nog terugkomen tot 17-16, maar gaf daarna
weer gas. Mede door het fantastische
verdedigende werk van libero Kom de
Wild werd het 25-18.
In set nummer drie moest
Peelpush er harder voor knokken.
Tot 17-17 mochten de gasten hopen op
een verlenging van de wedstrijd. Maar
niet meer dan dat. Met 25-20 ging na
een klein uurtje wedstrijd het Meijelse
dak eraf.

Bonuspunt aan
play-outs
Blakend van het zelfvertrouwen zal
Peelpush zondag 14 februari voor de
laatste reguliere competitiewedstrijd
afreizen naar Groningen om daar de
confrontatie aan te gaan met Donitas,
dat dit seizoen nog geen enkele
wedstrijd heeft gewonnen. Dat willen
de Meijelsen graag zo houden, zodat
met een bonuspunt aan de play-outs,
onder andere tegen datzelfde Donitas,
dat nu de rode lantaarn in handen
heeft, te kunnen beginnen.
(Foto: Wim Simons)

Moeizame winst
Peelpush-mannen
Restaurant|Partycentrum|Dansschool
Restaurant|Partycentrum|Dansschool

Door: volleybalvereniging Peelpush
Een week met hoogte- en dieptepunten voor Heren 1 van volleybalvereniging Peelpush Meijel. Na de euforie
van afgelopen woensdag toen de Meijelse heren een plek bij de laatste vier van het bekertoernooi wisten te
bemachtigen, leek het alsof ze zaterdag 6 februari vergaten te volleyballen tegen VoCASA uit Nijmegen. Ondanks de
afleidingen bleek Peelpush toch een maatje te groot voor VoCASA en wist de ploeg eindelijk eens te winnen in
Nijmegen, 3-1.

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

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

VoCASA had het huiswerk goed
gedaan en probeerde Peelpush’
sterke punten te kopiëren. De sterke
servedruk die normaal gespeeld wordt
door Peelpush, werd deze keer vanuit
de ‘paarse’ kant gelanceerd. De Peelse
pass-linie kon hier maar moeizaam
mee om gaan en kon zo niet in het
eigen spel komen. De aanvullende
foutenlast bracht ook geen vertrouwen
in het spel. Boven de twintig kwam
Peelpush op vertrouwd gebied en
kon het de set in de ‘big points’ snel
afmaken, 21-25.

De heren van Peelpush leken zich
te realiseren dat dit spel ondermaats
was, maar dit bracht niet de gewenste
ommekeer. Ook in set twee bleef de
foutenlast hoog en VoCASA bleef de
servedruk opvoeren. Ook de tweede set
werd met veel moeite binnengesleept,
23-25.
Het vertrouwen groeide bij VoCASA.
Peelpush bleef veel eigen fouten
maken en kwam maar niet in de wedstrijd. Een knappe dubbele wissel aan
de Nijmeegse kant leverde eindelijk
de gewenste setwinst op voor VoCASA,

27-25. Het was pas de zevende verloren
set van Peelpush dit seizoen.
Ook in set vier bleven de
Nijmegenaren vechten voor wat ze
waard waren en Peelpush bleef het
moeilijk hebben. Bij 23-23 werden
twee fouten aan Nijmeegse kant verzilverd door Peelpush, 23-25.
De druk die VoCASA bleef voeren,
zorgde ervoor dat Peelpush geen
moment in de wedstrijd zat. De heren
konden echter uiteindelijk wel de
schouders ophalen en met de winst
huiswaarts keren. (Foto: Wim Simons)
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Bevo-doelman naar
Duitse Bundesligaclub

Gediplomeerd docent

De 19-jarige Mark van den Beucken van handbalclub Targos Bevo Hc verruilt de Beringse handbalvereniging aan
het einde van het seizoen voor de Duitse Bundesligaclub TBV Lemgo.

Lessen aikido bij
Sport Helden
Jean-Pierre van Gasselt, gediplomeerd aikidodocent, begint vanaf
woensdag 17 februari met het verzorgen van lessen aikido in Panningen
bij Sport Helden.
Aikido is een Japanse krijgskunst,
waarbij de beoefenaar streeft naar
het controleren van een aanval
door de kracht van de aanvaller
te gebruiken. Het gaat er niet om
hoe sterk de aikidoka zelf is, maar
om hoe goed hij of zij de aanval
weet te benutten. De ‘martial art’
hoort thuis in het rijtje van de budo
sporten. Aikidoka’s leren zich te
weren tegen allerlei vormen van

geweld, verbeteren hun conditie,
zelfvertrouwen, houding en
weerbaarheid.
Aikido Noord-Limburg verzorgt al
trainingen in Venlo en Kessel. Nu is
daar een trainingsplaats bij gekomen
in Panningen. De trainingen zijn vrij
toegankelijk en duren op woensdag
van 20.00 tot 21.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.sport-helden.nl

Laatste vier

Peelpush-mannen in
halve finale beker
De negentienjarige keeper heeft
een contract getekend voor twee
seizoenen. Hij had de keuze uit drie
topclubs: FC Barcelona Handbol,
SC Magdeburg en TBV Lemgo. De
keuze viel uiteindelijk op Lemgo
omdat hij daar naar eigen zeggen het
beste gevoel bij had en het meeste
vertrouwen kreeg. Barcelona wilde
pas in april een besluit nemen. “Dat
vond ik te laat. Stel dat ze me alsnog
niet wilden hebben, dan had Lemgo
waarschijnlijk al een andere keeper
gekozen. Dat risico wilde ik niet

nemen”, aldus de Beringnaar.
Mark wordt derde keeper bij
de middenmoter in de Bundesliga.
Hij traint mee met het eerste
herenteam, doet mee aan de
voorbereidingen en speelt in principe
in het tweede team als de eerste
twee keepers fit zijn. “Ik wil mezelf
ontwikkelen tot Bundesligaspeler”,
vertelt hij. Zijn teammanager Danny
van Katwijk is trots, maar vindt
het ook jammer om een doelman
te verliezen. “Dat Bevo opnieuw
een speler heeft opgeleid voor de

Bundesliga, is een groot compliment
voor de club.”
Mark komt uit een echt
handbalnest. Zijn vader, oud-trainer
en –speler, is analyticus bij Bevo. Zijn
oudere broer Jeroen is teamgenoot
bij Heren 1, zijn jongste broer Nick
speelt zowel bij het eerste als het
tweede herenteam en zijn neef Merijn
Haenen speelt ook bij het eerste.
Arjan Haenen, ook een neef van Mark,
begon ook bij Bevo. Hij speelt sinds
2009 bij TBV Lemgo, waar Mark nu
ook naartoe gaat.

Heldense Bossen Cross

Door: volleybalvereniging Peelpush
Peelpush Heren 1 heeft in een bomvolle sporthal De Körref in Meijel
een plek bemachtigd bij de laatste vier van het nationale bekertoernooi.
Met ruime cijfers werd eredivisionist Rivo Rijssen verslagen. Waar vorig
week nog verloren werd met 3-2, stond er woensdagavond 3 februari een
duidelijke 3-0 op het scorebord. Peelpush toonde zich oppermachtig in de
eigen sporthal en gunde Rivo geen set.
Vanaf het begin van de wedstrijd
was het Peelpush dat het initiatief
pakte en Rivo geen moment in de
wedstrijd liet komen. Drie sets lang
domineerde Peelpush en de ploeg
wist telkens op de helft van de set
het tempo op te schroeven. Alles
lukte bij Peelpush, dat vocht voor
elke bal. Prachtige reddingen werden
afgewisseld met serveseries.
Met de duidelijke 3-0
overwinning werd het eerdere 3-2
verlies weggepoetst en een plek

afgedwongen bij de laatste vier.
Als enige topdivisieploeg zal Peelpush
proberen het de drie overgebleven
eredivisionisten zo moeilijk mogelijk
te maken.
Peelpush Heren 1 mag op
zaterdag 20 februari aantreden
tegen regerend landskampioen en
bekerwinnaar Landstede Volleybal.
Naast Peelpush en Landstede
strijden ook Lycurgus en Dynamo om
de felbegeerde beker. Op zondag
21 februari wordt de finale gespeeld.

Op zondag 14 februari wordt de Heldense Bossen Cross gelopen vanuit camping De Heldense Bossen. Voor de
negentiende keer wordt deze cross, die georganiseerd wordt door Atletiek Helden, gehouden.

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Een perceel cultuurgrond

Direct aan de verharde weg gelegen perceel cultuurgrond aan de Most,
te Sevenum. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Sevenum,
sectie V, nummer: 244, groot 2 ha 82 a en 97 ca.
Het perceel zal worden verkocht via een inschrijfprocedure.
De sluitingsdatum is 19 februari 2016.

Inlichtingen en inschrijfformulieren (met bijbehorende informatie)
zijn verkrijgbaar via ons kantoor.
Baarskampstraat
11, 5995 AS KESSEL
ag
i 077-3586700
ndTel.
r
o
z ua
af an makelaardij@hoeijmakers.nl
an 1 j www.hoeijmakers.nl
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Spaar nu voor voetbalplaatjes

Spaar nu voor voetbalplaatjes
Met succesrecepten van de moeders
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Met succesrecepten van de moeders

Het is de achtste cross in de Limbra
Cross-competitie van negen wedstrijden
in Weert, Tegelen, Stiphout, Deurne,
Roermond, Asten, Venray, Helden
en Haelen. Het bosparcours is licht
heuvelachtig en kan geheel op spikes

worden gelopen. De lopers zijn ook
regelmatig te zien als ze langs camping
De Heldense Bossen rennen. Het speelpark is tijdens de cross geopend voor
de kinderen. Het wedstrijdsecretariaat
is in recreatieruimte Het Trefpunt van

de camping. De senioren lopen het
parcours ’s ochtends, de jeugdwedstrijden vinden ’s middags plaats. De wed
strijden beginnen zondag 14 februari
om 10.30 uur. Kijk voor meer informatie
over de cross op www.atletiekhelden.nl

Vanaf zondag 31 januari ontvangt u bij elke € 10 boodschappen* drie voetbalplaatjes én een succesrecept.
Met zo’n recept zet u gemakkelijk een gerecht op tafel waarmee een Eredivisiespeler is grootgebracht.
Bijvoorbeeld, spinazie op z’n Hollands, van Luuk de Jong’s moeder. Daar scoort u altijd mee aan tafel!

Lees alles over de actie op plus.nl
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GEPLUKT Ellen Berkers

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.

van de zalen en zorg ik er onder andere
voor dat er nieuwe materialen worden
besteld als deze aan vervanging toe
zijn.” Na werktijd is ze vaak bij de
gymnastiekvereniging SSS Helden
te vinden. “In totaal besteed ik daar
elke week ook nog zo’n dertien uur
aan. Het is bijna mijn tweede baan.”
Het turn-virus heeft ook haar twee
dochters van 11 en 18 jaar bereikt.
“Mijn oudste is inmiddels gestopt met
turnen vanwege blessures. De jongste
turnt wel nog en is zelfs Nederlands
Kampioen op de balk geweest.”
“Toen ik 4 jaar was, ben ik
begonnen bij de kleutergym.
Op dat moment woonden we naast
de gymzaal, dus dat was heel
handig. Later ben ik bij SSS Helden
doorgestroomd naar het turnen. Ik was
wat het niveau betreft geen uitschieter,
maar deed het vooral omdat ik het leuk
vond”, aldus Ellen.

‘Ik heb eens dochters
in plaats van turnsters
gezegd’

Een paar dagen per week werkt ze als sporthalbeheerder voor gemeente Peel en Maas. Daarnaast brengt ze
wekelijks nog zo’n dertien uur door bij gymnastiekvereniging SSS Helden. “Het is bijna mijn tweede baan”, aldus de
Heldense Ellen Berkers (45) die deze week wordt geplukt.
Haar weken brengt ze grotendeels
door in en rondom gymzalen in de
gemeente Peel en Maas. Zowel voor

haar werk als haar grootste hobby:
turnles geven. “Mijn werk en hobby
lopen af en toe wat door elkaar”,

aldus Ellen. “Ik werk 22 uur per week
bij de gemeente als sporthalbeheerder.
Voor alle elf kernen regel ik de verhuur

Op haar tiende werd ze hulpleidster
en op haar zestiende startte ze met de
cursus om trainingen te mogen geven
op recreatief niveau. “Daarvoor moest
ik een tweejarige cursus doen om de
c-licentie te halen.” Die kennis moet
ze jaarlijks bijspijkeren. “Het is zo leuk
om een kind van vijf jaar te leren hoe
ze de radslag moet maken”, vertelt
Ellen. “De laatste twintig jaar zijn er
eigenlijk alleen maar meisjes bij de
vereniging gekomen. Je ziet ze groeien
door de jaren, op persoonlijk niveau
en als team. Wat veel mensen niet
weten is dat turnen ook een teamsport
is”, vertelt Ellen. “Ze moeten rekening
houden met elkaar, maar ook samen
voor een doel gaan. Het blijft gewoon
zo leuk om te doen. Eén keer heb ik

zelfs per ongeluk ‘dochters’ gezegd
toen ik het over de turnsters had die ik
train.”

‘Even niks moeten’
De keren dat Ellen niet hoeft te
werken en ook niet in de gymzaal
hoeft te zijn, ontspant ze het
liefste met een boek op de bank.
“Romannetjes of juist spannende
thrillers, zoals van Suzanne Vermeer.
Ik ben geen digitale lezer, maar
wil echt een boek in mijn handen
hebben. Als ik op vakantie ga, koop
ik wel eens afgeschreven boeken
bij de bieb voor een euro. Die laat
ik op vakantie dan gewoon achter,
of ik geef ze aan vrienden.” Een
echte carnavalist wil Ellen zichzelf
niet noemen. “Met die dagen wil
ik even helemaal niks moeten”,
vertelt ze. “Even geen les geven,
even rust. Eigenlijk vind ik de dagen
vóór de carnaval zelf het leukste. De
zittingen, het P&M Liedjesfestival, de
ambtenarenzitting op het werk, daarna
de machtsoverdracht en de optocht
natuurlijk. Daarbij breng ik de kinderen
zo’n beetje overal naartoe. Mijn oudste
dochter werkt bij mijn ex-man in een
horecazaak in Horn. Die zal ik af en toe
moeten halen en brengen.”

’Na zo’n dagen ben ik
echt kapot’
Na de ‘vastelaovend’ mag Ellen
weer aan de bak voor SSS Helden. “Op
20 en 21 februari zijn de toestelfinales.
En dat brengt een hoop werk met
zich mee, wat ik samen met een
ander moet regelen. De toestellen
bij Kerkeböske moeten we halen en
weer terugbrengen. Gelukkig helpen
de turnsters vaak ook mee. Dat bindt
je als club ook en zorgt voor wat extra
inkomsten. Maar na zo’n dagen ben ik
wel echt kapot.”

PUZZEL

Stichting

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

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

Sudoku

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

2
3

Jan Kerkhofs, jan.kerkhofs@live.nl of bezoek de website www.ayubowan-yaluva.nl
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Archief heemkundevereniging ontvangt vijfduizendste object

‘Godzijdank werd die houten bank hier
aangeboden’
Het archief van de heemkundevereniging Helden verwelkomde op woensdag 3 februari haar vijfduizendste
item. Een bankje uit een tramtoestel van de tramlijn Venlo-Maasbree-Helden (VMH) kreeg de eer. Een kleine nuance
van het aantal objecten is echter wel op zijn plaats. Het vijfduizendste object heeft nu een nummer gekregen,
vertelt archivaris van de heemkundevereniging, Piet Gommans (67). “Er staan hier nog zoveel spullen die nog
gearchiveerd moeten worden dat we de zesduizend daarmee ook wel gaan halen.”

Ik heb het volledige verhaal nog niet
uitgezocht, maar ik vermoed dat de
bank van familie van de meneer is
geweest. Die familie zal de bank wel
uit praktisch oogpunt hebben gekocht
of meegenomen toen de tramlijn werd
opgeheven.”

Voorwerpen van de
vreemdste plaatsen

Toch kreeg het bankje het symbolische nummer en gezien de historische waarde is dat misschien ook

wel terecht. “Ik vermoed dat de bank
meer dan honderd jaar oud is”, vertelt
Piet. “Hij komt uit een rijtuig die op de

tramlijn tussen Venlo en Beringe heeft
gereden. We kregen hem aangeboden
van een meneer Janssen uit Horst.

Toneelvoorstelling
‘Ich vrees ’t ergste’
De Heibloemse toneelgroep ‘Het scherm open’ staat zaterdag 13 februari op de planken van gemeenschapshuis
De Ankerplaats in Grashoek. Daar treedt ze op met de voorstelling ‘Ich vrees ’t ergste’.

Niettemin is Piet zeer content met
aanwinst. “Het is nu één van de zeer
weinige tastbare herinneringen die
we hebben aan de tramlijn. Wie weet
wie er allemaal op gezeten hebben.
Godzijdank besloot meneer Janssen
hem aan ons aan te bieden. Ik sta er
versteld van dat zoiets zo veel jaren
na dato nog binnenkomt.” Toch ziet
Piet het wel vaker. Als de opa of oma
van iemand overlijdt of als er verhuisd
wordt, komen de oude spullen bovendrijven. “De voorwerpen komen van de
vreemdste plaatsen. Soms is het een
wonder dat het de tand des tijds heeft
overleefd.”
Piet en de heemkundevereniging
nemen niet zomaar alle objecten aan
die worden aangeboden. Er wordt
eerst gekeken of het wel binnen de
collectie past. Is dat het geval, dan
krijgt het object een nummer. “Dat
nummer wordt nooit meer veranderd
en geen tweede keer gebruikt. Dus als
iets weggaat, blijft het object hetzelfde
nummer houden. Nu zijn we dus bij de

vijfduizendste aanbeland. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat alle informatie op
internet komt te staan, zodat iedereen
alles te weten kan komen over de
objecten. Daar zijn we nu mee bezig.”
In 2004 begon Piet met het
archiveren. Een rijschaaf, een soort
houtschaaf, kreeg nummertje één
toegewezen. Het mooiste object van de
collectie is volgens Piet nummer 2.858:
een beeld van Lodewijk de Heilige, een
heilig verklaarde koning uit Frankrijk.
“Als je puur kijkt naar uiterlijk, vind ik
dat beeld de mooiste. Het heeft hier in
het Kerkeböske gestaan toen het nog
een klooster was. Na het vertrek van
de kloosterorde werd er een gezinsvervangend huis van een zorginstelling
gevestigd. Een oud-bewoner ontfermde
zich over het beeld toen ook de zorg
instelling vertrok. Het beeld stond bij
die man in de kamer, totdat hij besloot
het weer aan te bieden bij ons. Zo
komen spullen via een omweg toch
weer bij ons terecht.”
Als ze alles zouden aannemen,
was er niet genoeg ruimte geweest
op de zolder van het Streekmuseum
’t Land van Peel en Maas. Toch is er
meer dan genoeg te zien in het archief.
Van tabakspijpen tot hoedjes en van
oorlogsspullen tot een jas uit 1890,
alle historie van de regio krijgt een
plekje op de zolder. Piet: “We hebben
nu eigenlijk al te weinig plek. Maar
toch zouden we nog veel meer willen
krijgen.”

Suus zingt Annie M.G.
in DOK6 Theater
De Sittardse zangeres Suzan Seegers treedt zaterdag 13 februari op in
het DOK6 Theater met haar derde onewomanshow ‘Suus zingt
Annie M.G.’.
Na een eerdere serie voorstellingen over Toon Hermans brengt
Suzan dit jaar een eerbetoon aan
een andere tekstdichter: Annie M.G.
Schmidt. Begeleid door haar vaste
pianist Marc-Peter van Dijk gaat Suzan
op zoek naar de vrouw achter het
repertoire. Met behulp van Annie’s

liedjes en gedichten schetst ze een
eigenwijs en soms ietwat ondeugend
portret van Annie met bekend én
onbekend werk van de tekstdichter.
De voorstelling Suus zingt Annie M.G.
begint om 20.15 uur in de theaterzaal
van DOK6. Kijk voor meer informatie
over de voorstelling op www.dok6.eu

Ben Verdellen
in DOK6 Theater
Met een compleet nieuw theaterprogramma getiteld ‘Hald van
’t Laeve’ staat zanger Ben Verdellen op de planken van het DOK6 Theater.
De voorstelling vindt vrijdag 12 februari plaats.

De uitdrukking ‘ich vrees ’t ergste’
wordt vaak gebruikt wanneer iemand
een angstig vermoeden van iets heeft.
Tijdens de voorstelling van Het scherm
open rolt de bal echter de andere kant
op. Het verhaal brengt de aanwezigen
naar een familie van stand die een zeer
verheugend feest mag etaleren van

een 100-jarig bestaan van een zaak.
Terwijl de betrokkenen alles op alles
zetten om er een geslaagd feest van te
maken, gooien anderen roet in het
eten. Wanneer er ook nog een
ongenodigde gast opduikt, wordt alles
anders.
De opvoering in Grashoek begint

zaterdag 13 februari om 20.00 uur in
gemeenschapshuis De Ankerplaats.
Daarnaast wordt de voorstelling ook
op zaterdag 27 februari gehouden bij
DOK6 in Panningen.
Kijk voor meer informatie over
de voorstellingen op
www.hetschermopen.nl

Het lied ‘Wie lang nog’, dat
Verdellen schreef voor een zieke
medecursiste van een fijnschilderkunst-opleiding, inspireerde hem nog
vier nummers te schrijven. Nadat
Verdellen in contact kwam met
Stichting WensAmbulance Limburg
besloot hij het album te koppelen
aan het werk van de stichting. Een
groot deel van de opbrengst komt ten
goede aan Stichting WensAmbulance,

dat ook als een rode draad door het
nieuwe theaterprogramma ‘Hald van
’t Laeve’ loopt.
Een mix van zijn bekendste nummers met nummers van het nieuwe
album worden opgevoerd. Huub
Boesten en zijn muzikanten begeleiden Verdellen. De voorstelling bij het
DOK6 Theater begint om 20.15 uur.
Kijk voor meer informatie over de
show op www.dok6.eu
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Be My Valentine
za 13 februari 22.00 uur
Locatie: Club Palladio

Egchel

Koningslust

vr 12 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: café Manders

di 16 februari 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging
Peel en Maas
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Hieringsjille

Gezellige avond

Alzheimer Café
di 16 februari 19.00-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café
Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf

Grashoek
Hiering Sjille

vr 12 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café-zaal Leanzo

‘Ich vrees het ergste’
za 13 februari 20.00 uur
Organisatie: toneelgroep Het
scherm open
Locatie: gemeenschapshuis
De Ankerplaats

Helden

Maasbree
Wandeltocht
eenzaamheid

vr 12 februari
13.15-17.00 uur
Organisatie: Plus Extra
Locatie: Zorgboerderij Dubbroek
Meijel

In to the Mystic
zo 14 februari 14.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Panningen
Ben Verdellen

vr 12 februari 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Café The Apollo

Suzan Seegers

za 13 februari 22.00 uur
Locatie: The Apollo

za 13 februari 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Lopen naar Het Bouwens
Zoals het hoort volgens de traditie gingen de leerlingen van het Bouwens van der Boijecollege vrijdag
5 februari te voet verkleed naar school. In alle vroegte verzamelden ze zich in de dorpen, om daarna in een
stoet naar school te vertrekken. De Baarlose jeugd vertrok om 06.00 uur met een wagen met muziek, in
Maasbree werden er vanaf 06.11 uur gratis ontbijtjes uitgedeeld bij het Mafcentrum en bij de Jumbo in
Panningen kregen vroege vogels frikadellenbroodjes. Andere groepen zorgden zelf voor een volle maag en
maakten op een geïmproviseerde barbecue hamburgers en frikadellen klaar om de dag mee te beginnen.

Film- en debatavond Stichting Mondiaal burgerschap

Praten over moslimterroristen in Panningen
Geen enkel stoeltje is onbezet bij de film- en debatavond van Stichting Mondiaal burgerschap Peel en Maas op dinsdag 2 februari bij DOK6 in Panningen. Het thema, Marokkaanse moslimterroristen, leeft blijkbaar onder de bevolking van de gemeente. De film ‘Les chevaux de Dieu’ werd gevolgd door
een discussiemoment met presentator Bahram Sadeghi en terrorismedeskundige Bart Schuurman van de Universiteit Leiden.

vraagt Bahram. “Nee, nog nooit”,
antwoordt Mounir. “Je ziet dat het vaak
in de grotere steden van Nederland en
Europa fout gaat, bij ons in de dorpen
niet. Als dat wel het geval zou zijn
geweest of als ik het zie gebeuren,
was en is de politie de eerste die het
hoort.”

1.500 moslims
in de regio

De film ‘Les chevaux de Dieu’ gaat
over jongeren in de arme buitenwijken
van Casablanca in Marokko. Het laat
zien hoe mensen tot een terroristische
daad worden aangezet. Daar is veel
toevalligheid bij, zegt terrorisme
deskundige Bart Schuurman. “In de
film wordt duidelijk dat radicalisering
voor een groot deel afhangt van toeval.
Als één van die jongens uit de film
op een gegeven moment linksaf was
gegaan in plaats van rechtsaf, was het

allemaal anders gelopen.”
Schuurman beantwoordt na de
film vragen die het publiek heeft over
terrorisme. Vragen als: “Wie financiert
die terreuracties?” en “Hoe worden
ze gederadicaliseerd?” komen voorbij.
Bart Schuurman: “Terroristische acties
zijn relatief goedkoop. Volgens mij
kostten de aanslagen op het WTC in
New York iets van 150.000 dollar.
Dat heb je zo bij elkaar als organisatie.
Deradicaliseren is lastig en kan alleen

maar door ze uit die groep te halen,
waar ze de ideeën horen.”
Presentator Bahram Sadeghi is
bekend als Jakhals bij tv-programma
De Wereld Draait Door. Hij is vanuit
Amsterdam gekomen om het debat
in goede banen te leiden én om zelf
vragen te stellen. Het eerste wat hij wil
weten, is of er ook moslims aanwezig
zijn. Als er een stuk of tien handen
omhoog gaan, vraagt hij aan een
gesluierde, in Marokko geboren dame

of ze de beelden uit haar geboorteland
herkenbaar vond. “Jazeker”, antwoordt
ze. “Vooral door de taal komt het dichtbij. Ik ben er niet opgegroeid, maar
ik kom nog regelmatig in Marokko.
Raar om dit dan zo te zien.”
Als Mounir Ayman, bestuurslid van
de moskee Assalaam in Panningen,
aan het woord komt, pakt Bahram zijn
kans om het debat regionaal te maken.
“Heb jij hier in Peel en Maas mee
gemaakt dat moslims radicaliseerden?”,

Bij sommige aanwezigen ligt het
onderwerp gevoelig. Dat blijkt als één
van de toehoorders het woord neemt.
“Ik wil dat iedereen die regelmatig
contact heeft met moslims zijn hand
opsteekt.” Als zo’n twintig aanwezigen
hun hand opsteken, komt de volgende
vraag: “Van de mensen die hun hand
niet opstaken, weten die hoeveel
moslims er in onze regio wonen?”
Dat zijn er volgens de man zo’n vijftienhonderd, waarmee hij wil aantonen dat
het opmerkelijk is dat maar zo weinig
mensen contact hebben met moslims
in Peel en Maas, zo vertelt hij later.
Baarlonaar Bart Hölscher is
voorzitter van Stichting Mondiaal
burgerschap Peel en Maas. Hij was
blij met de opkomst tijdens de avond.
“Supertevreden zelfs. Ik had op veel
aanwezigen gehoopt en gezien de
hoeveelheid mensen leeft het wel in
de regio. Met de Stichting Mondiaal
burgerschap willen we de mensen
uit de regio laten praten met elkaar.
We willen zorgen dat verschillende
groepen bij elkaar komen. Daarom
hadden we bijvoorbeeld de moskee
en Vrouwengilde Peel en Maas
uitgenodigd om langs te komen.
Zo komen ze in contact met elkaar.”
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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

Uit

Peel
en
Maas

Jennifer
Peeters

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is. In het
derde deel van de serie vertelt de Baarlose Jennifer Peeters haar verhaal. Ze ging in november 2014 definitief
in haar ‘thuis’, Zambia, wonen.

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 14 februari
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Frans Peeters
(coll); Riek Verstappen-Seelen
(verjaardag)
Mededeling:
zieken en ouderen die de H.
Communie thuis willen ontvangen
kunnen zich opgeven bij het
parochiecentrum in Panningen tel.nr.
077-3071388 of bij pastoor v.d.Horst.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 14 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Cornelia Smeets
(verjaardag) en Wiel Smeets en
zoon Harrie; Pastoor Giel Peeters
(verjaardag); jaardienst Door PeetersGrommen en Sef Peeters en zonen
Jan en Wim

Parochie Grashoek
Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 februari
H. Mis11.00 uur t.i.v. Theo Engelen
(jaardienst); Tinus Spreeuwenberg
(jaardienst), Theodora Schoeber
(verjaardag) en zoon Wiel; Sjang
Gommans (verjaardag); Giel Peeters
en Leny Peeters-Strijbos;

Donderdag 17 februari
H. Mis 09.00 uur
Mededeling: overleden Felix Peeters

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 13 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 20 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jac Berkers
(jaardienst) en voor Corrie en Timo;
Mia Bos-Huysmans en Harry Bos

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
Zaterdag 13 februari
H. Mis 19.00 uur dameskoor t.i.v. Sjir
Pouls (jaardienst); overleden ouders
v.d.Beuken-Sonnemans (verjaardag);
Har Philipsen en Cor Philipsen-Levels
en Mien Philipsen-Verstappen; uit
dankbaarheid
Maandag 15 februari
H. Mis 19.00 uur rozenkrans
Stille Aanbidding 18.30 uur
Dinsdag 16 februari
H.Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 18 februari
H.Mis 09.00 t.i.v. alle parochianen
0.9.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Helden

Parochie Panningen

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Arno Timmermans (zeswekendienst);
Anna Janssen (zeswekendienst); overl.
fam. Hendricks-Rutten; Hubertina
van den Beuken (jaardienst); Jo van
den Beuken-Korsten (jaardienst/
verj.); Nentje Lemmen-Scheres en
Piet Lemmen (mnd); Truus LendersBroekmans (col); Cor Kruijk (col); Cissy
van der Horst-Evers en fam. van der
Horst-Evers-Goldenbeld (jaardienst);
Hand Kessels, Lies Kessels-van
Soest en zoon Theo; Thé Stals en
schoonzoon Jan
Doopviering 11.30 uur Roan Heinen
en Job Koldewijn
Doopviering 12.30 uur Jaylano Beeren

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 13 februari
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Truus Janssen-Lemmen (zesweken
dienst) en Kuub Janssen en Tinus
Kersten; Anna de Bruijn (jaardienst);
To Gellen-Theeuwen (jaardienst); Jan
Zegers; Joke Goes; Mia Kersten-Kessels
Mededeling: overleden An KömhoffTheeuwen, 97 jaar

“Het voelt niet alsof ik iets heb achtergelaten in
Nederland, nu ik in Zambia woon. Ik mis de mensen en
het land niet. En via Facebook en Skype heb ik toch contact met familie.” Jennifer Peeters (27) uit Baarlo reisde in
2011 af naar Zambia om daar stage te gaan lopen. Op dat
moment studeerde ze Sociaal Pedagogische Hulpverlening
(SPH) en Afrika zien was al heel lang een grote wens.
“Ik wilde het échte Afrika leren kennen, daarom koos
ik voor Zambia. En daar werd ik verliefd”, vertelt Jennifer.
“Op een man inderdaad, maar ook op het land”, voegt ze
er grinnikend aan toe. Onbewust bleek Zambia het land
te zijn waar Jennifer naar op zoek was, want in Nederland
kon ze haar draai niet vinden. “Nederland is Nederland,
maar Zambia is thuis.”

‘Nederland is Nederland,
Zambia is thuis’
Jennifer heeft sinds 2011 niet lang meer in Baarlo
gewoond. “Ik ben in 2012 naar Litouwen gegaan om af te
studeren, ben daarna gaan backpacken in Zuidoost-Azië,
woonde nog een paar maanden in Roemenië en ik ben
nog naar Frankrijk verhuisd.” Eind 2014 hakte Jennifer de
knoop door en keerde ze definitief terug. Haar jongere
broer en moeder wonen nog in Baarlo. “Mam heeft het
altijd aan zien komen, dat ik een keer echt zou vertrekken. Maar natuurlijk mist ze me wel. Ze is erover aan het
denken om deze kant op de komen, maar dan moet er
iemand met haar mee. Als het haar niet lukt, kom ik heel
misschien wel even terug.”
Inmiddels woont ze in het Mpongwe-District, in
het gelijknamige dorpje Mpongwe, samen met haar

Zambiaanse vriend Terry. Met hem kocht ze een jaar
geleden een eigen huis, omgeven door gras en bomen.
In mei trokken ze er samen in. “Het huis is maar klein.
We willen dit jaar ergens gaan beginnen met een groter
huis, maar wel op zijn Zambiaans. Laag voor laag, rustig
aan.” Een groot verschil met Baarlo is volgens Jennifer het
leven buitenshuis. “Als je iets leuks wil gaan doen, moet
je algauw een paar uur rijden. Typische dingen die je
doet als je in Peel en Maas woont, zoals naar de bioscoop
gaan, doe je hier niet. Ook is het beter om na 22.00 uur
niet op straat te lopen. Vooral als vrouw niet, ongeacht of
je zwart of blank bent. Dingen plannen met Zambianen
gaat ook niet. Alles gebeurt spontaan, of je nu in bed
ligt of niet. Men klopt gewoon aan en eet mee”, vertelt
Jennifer. Iets afspreken en vooruit plannen kan ze zich dan
ook niet voorstellen. “Maar als ik moet kiezen, bevalt het
me hier veel beter.”

‘Hier wil ik oud worden’
Zambia is de plek waar ze oud wil worden, dat weet
Jennifer inmiddels zeker. “Ik heb al veel gereisd, wilde
altijd veel van de wereld zien. Tot mei 2017 mag ik met
mijn werkvisum in Zambia blijven, dus als de dag komt dat
ik definitief hier mag blijven dan doe ik dat. De Zambianen
hier zeggen al vaak tegen me dat ik een Zambiaan ben.
Ze zien mij als één van hen, niet als een blanke vrouw
met geld. De meesten accepteren me dan ook wel.” Toch
is Jennifer van mening dat de verschillen in culturen altijd
zullen blijven. “Helemaal aanpassen aan een ander land
kan niet. Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden
meegekregen. Maar teruggaan naar Nederland is geen
optie. Het is niet meer de plek waar ik pas.”

Thema-avond Alzheimer Café
Peel en Maas
Het Alzheimer Café Peel en Maas is dinsdag 16 februari geopend. Het thema van de avond is wat Hulp bij
Dementie en trajectbegeleiders kunnen betekenen voor mensen met een dementie.
Lilian Lommen en Nell Aquarius zijn
gastsprekers tijdens de thema-avond
van het Alzheimer Café. Het is een
ontmoetingsplek voor mensen met

dementie, familieleden, hulpverleners
en andere belangstellenden waar
openhartig over dementie en gerelateerde thema’s kan worden gepraat. Het

Alzheimer Café vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel. Inloop is
vanaf 19.00 uur. Het programma begint
om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

94%

van onze klanten
beveelt Superkeukens aan

Cali
alpin wit
Direct de beste prijs incl. apparatuur

keuken 285 x 187 cm
compleet met:
koel/vriescombi
oven

gaskookplaat
afzuigkap
vaatwasser

€ 4799,-

spoelbak
werkblad

5 jaar apparatuurgarantie

Inductiekooplaat
60 cm

Vaatwasser
60 cm

GROHE Red
3-in-1 kokendwaterkraan

Superdea l!

Superdea l!

Superdea l!

€449,Touch control bediening
Automatische panherkenning
Powerboosters op 2 zones
Kinderbeveiliging
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€549,Geluidsniveau 44 dB
Energieklasse A++
13 Couverts
Soft Spikes – beschermt uw glaswerk

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234
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€799,Koud, warm én kokend water
Druk-draaibediening
Incl. kokend waterboiler 4 liter
Boilervat: titaan

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548
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(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230
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