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Kennismaken met
majoretten
Bij Younique Maasbree, de majorettenvereniging van Drumband en Majoretten Maasbree, werd vrijdag 26 februari een open repetitie gehouden in de gymzaal van
Sporthal D’n Adelaer. In totaal kwamen er dertien jongens en meiden kennismaken met majoretten. De leden van de B-groep gaven demonstraties en legden uit hoe de
‘flat wrist twirl’, de baton horizontaal draaien en de ‘handroll’, de baton over de hand laten rollen, uitgevoerd worden. Ook oefenden ze samen het gooien en vangen van
de baton en lieten de meisjes van de B-groep hun Schotse show zien. De majoretten maken sinds 1973 onderdeel uit van de Drumband Maasbree en hebben inmiddels
zo’n vijftien leden in de leeftijd van 6 tot en met 22 jaar. (Foto: Liesbeth van den Hombergh)

Verzorgingstehuis Vincent dePaul neemt maaltijdbereiding over

Maaltijdvoorziening van Baarlo naar Panningen
De warme maaltijdvoorziening van zorginstelling Vorkmeer voor mensen in Helden, Panningen, Beringe,
 rashoek, Koningslust en Egchel wordt sinds dinsdag 1 maart bereid in verzorgingstehuis Vincent dePaul in Panningen.
G
Voorheen was het verzorgingstehuis Ter Borcht in Baarlo verantwoordelijk voor de maaltijden. Voor de deelnemers in
Maasbree, Kessel, Kessel-Eik en Baarlo verandert er niets en blijft het Verzorgingshuis de maaltijden bereiden.
Op woensdag 24 februari
hield zorginstelling Vorkmeer een
bijeenkomst voor de gebruikers van
de warme maaltijdvoorziening om
de veranderingen toe te lichten.
Gebruikers, medewerkers van Vincent
dePaul, vrijwilligers en mantelzorgers
waren aanwezig om te luisteren naar
de verantwoordelijke partijen.
De grootste verandering die wordt
doorgevoerd, is dat mensen geen
eigen keuze meer kunnen maken

voor een menu. Alle deelnemers ont
vangen voortaan hetzelfde gerecht.

Geen keuzemenu’s
meer
“Mensen kunnen wel aangeven of
ze iets niet lusten en natuurlijk wordt
er rekening gehouden met diëten”,
vertelt Piet Selen van Vorkmeer.
“Alle informatie die bekend is bij
Ter Borcht in Baarlo wordt doorgespeeld

naar Vincent dePaul, zodat er overal
rekening mee gehouden kan worden.”
De overige veranderingen, bijvoorbeeld
de automatisch incasso en het
afspoelen van servies werd nader
toegelicht via een formulier dat bij de
eerste maaltijd op dinsdag 1 maart
geleverd werd.
Voor Vincent dePaul betekent
het dat er iedere dag voor dertig
mensen meer gekookt moet worden.
Daarvoor zijn meer personeel en

aanpassingen aan de keuken nodig.
Er moesten investeringen gedaan
worden. Willemien de Bruijn van het
verzorgingstehuis: “Qua personeel gaan
we het nu proberen met een extra
kracht die een paar uur per dag komt.
Over een tijdje gaan we kijken of dat
voldoende is. We moesten een nieuwe
portioneerwagen kopen en er moest
een warmhoudwagen aangeschaft wor
den die ervoor zorgt dat de maaltijden
van de deelnemers warm aankomen.
Die kostte al 3.000 euro.”
De benodigde investeringen
werden gedaan door gemeente Peel
en Maas, de Centraal Senioren Raad
Peel en Maas, Steunfonds Welzijn

Peel en Maas en fondsenwerving.
De kosten van de dagelijkse maaltijd
blijven hetzelfde en ook komt er geen
verandering in de vrijwilligers die het
eten rondbrengen.

‘Klachten horen we
graag’
Piet: “Als er complimenten zijn
over de nieuwe boxen en de nieuwe
bereider, horen we dat graag. Als er
klachten zijn, horen we dat nog liever.
Dan kunnen we er aan werken, zodat
het snel in orde is. We willen niets
liever dan dat mensen goed en lekker
kunnen eten.”
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Ontmoetingsochtend werkzoekenden

UWV te gast bij bibliotheek Panningen
Bij de maandelijkse Ontmoetingsochtend voor werkzoekenden van de
bibliotheek Panningen waren op dinsdag 23 februari twee medewerkers van
het UWV te gast. Frans Nijssen en Lian Thissen van het instituut dat de
werkloosheidsuitkeringen regelt in Nederland kwamen de belangstellenden
uitleg geven over het UWV.
Dat er nog veel onduidelijkheid
bestaat rondom het UWV, bleek wel uit
de opkomst bij de ochtend. Zo’n veertig
belangstellenden namen plaats in de
raadszaal van gemeente Peel en Maas
om te luisteren naar Nijssen en Thissen.
Die probeerden met een presentatie
zoveel mogelijk duidelijk te maken
en vragen van de aanwezigen te
beantwoorden.
Zo kwamen er vragen over de

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl

veranderingen in de werkloosheidswet
(WW) die de laatste tijd hebben
plaatsgevonden en hoe de uitkering
eigenlijk berekend wordt. “De twee
medewerkers konden niet alles
beantwoorden, omdat ze niet van alle
onderdelen van het UWV verstand
hebben”, vertelt organisator Jolanda
Bongers, “maar de aanwezigen waren
wel heel erg blij dat er een keer
geluisterd werd naar hen door het UWV.
Ze konden niet op persoonlijke vragen
ingaan, maar dat was van tevoren
bekend. Ze hebben overal zo goed
mogelijk antwoord op gegeven.”

Vragen aan en kritiek
op UWV
Jolanda organiseert al langer de
ochtenden voor werkzoekenden en
besloot in december vorig jaar een
evaluatiebijeenkomst te houden.
“De aanwezigen mochten een enquête
invullen waarin ze konden aangeven

wat er goed was gegaan, wat ze
ervan vonden en wat er beter moest.
Maar één van de vragen was ook
wie ze nog graag als spreker wilden.
Daar kwam uit dat het UWV hoog op
het verlanglijstje van velen stonden,
omdat die moeilijk te bereiken zijn.
Via via lukte het mij om de twee
medewerkers te regelen en het is
goed bevallen.”

Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl

Naast de vragen die gesteld
werden, kwam ook de kritiek op
het UWV naar voren. Zo klaagden
enkele aanwezigen over de lange
rijen die vaak bij speeddates,
waarbij werkzoekenden uitgenodigd
worden contact te maken met
uitzendbureaus, het geval zijn.
“Normaal mopperen de mensen
op de bijeenkomsten altijd over

het UWV”, vertelt Jolanda, “maar
dit keer was de sfeer heel goed.
De aanwezigen vonden het fijn
gehoord te worden. Het UWV heeft
al aangegeven dat de kritiekpunten
behandeld worden en dat het
ook vanuit hun kant goed beviel.
Ze hebben al aangeboden in het
najaar nog een keer aan iets
dergelijks mee te werken.”

Dorpsdagvoor
ziening Maasbree
verhuist naar MFA

Rob Dieleman
Kim Jacobs
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen

Dorpsdagvoorziening Maasbree verhuist in de zomer van de huidige
locatie naar de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp.
Op woensdag 24 februari werd het contract ondertekend door zowel het
bestuur van de dorpsdagvoorziening van Maasbree als het bestuur van
de MFA.

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallopeelenmaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
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.
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Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

108-jarige vrouw uit Panningen

Oudste inwoner
Limburg overleden
De in Panningen geboren Lien Steijvers is op dinsdag 23 februari 2016
overleden. Ze was de oudste inwoner van Limburg en behoorde tot de vijf
oudste inwoners van Nederland. De 108-jarige Lien was woonachtig in
Neeritter, maar werd in 1907 geboren op de Vosberg in Panningen.
Lien Steijvers werd nog voor
de Eerste Wereldoorlog geboren en
maakte de opkomst van onder andere
de auto, telefoon en het vliegtuig mee.
Ze was gedurende bijna tachtig jaar
huishoudster bij de familie Kwaspen,

een confectiebedrijf in Neeritter en
kreeg in 1977 een koninklijke onder
scheiding voor haar veertigjarig
dienstverband. Op vrijdag 26 februari
vond in de parochiekerk van Neeritter
de afscheidsdienst plaats.

“We zijn heel positief over de
verhuizing”, laat bestuurslid van de
dorpsdagvoorziening Fred Mulder
weten. “De MFA wordt heel mooi
en we zijn tevreden dat we daar
meer ruimte hebben. We hebben nu
twaalf mensen die gebruik maken
van de voorziening, maar er is al een
wachtlijst aan het ontstaan. We heb
ben al een paar keer een nee moeten
verkopen. Met de ruimte in de MFA
kunnen we groeien naar 24 leden.
Dat is dus het dubbele aantal van wat
we nu hebben.” Naast twee woon
kamers, voorzien van een relaxhoek
met stoelen en een breedbeeld-tv,
gaat de MFA beschikken over een
keuken met de nieuwste apparatuur

en een eigen terras. Bovendien wordt
er boven een ruimte ingericht waar
de deelnemers tussen de middag
kunnen rusten. Dorpsdagvoorziening
Maasbree is een combinatie van
dagbesteding en ontspanning
voor thuiswonende ouderen in het
dorp. Momenteel is de voorziening
nog gevestigd in zorginstelling De
Clockenslagh in Maasbree. De verhui
zing vindt zeer waarschijnlijk in de
zomer plaats. “We zijn goed voor
bereid en flexibel”, vertelt Mulder,
“dus als het iets later of eerder is, is
dat geen probleem. We kunnen nog
wel paar weken schuiven, mocht dat
nodig zijn. We gaan er in ieder geval
vanuit dat het soepel zal verlopen.”
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Nominaties Sportgala
bekendgemaakt

Heerlijke Paascake!

De organisatie van het Sportgala Peel en Maas heeft op zaterdag 27 februari de genomineerden voor het
Sportgala Peel en Maas 2015 bekendgemaakt. In de categorieën talenten, sportman/sportvrouw, sportploeg en de
bijzondere waarderingsprijs worden op vrijdag 15 april de prijzen bekendgemaakt. Uit die vier kampioenen wordt
vervolgens één winnaar gekozen die de gemeentelijke sporttrofee mag ontvangen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

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

Uw voeten in goede handen
• Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
• Gespecialiseerd in schimmel/kalknagels
• Cosmetische voetzorg
Diana Bouten
Dr Poelsplein 13,
5981 TW Panningen
tel: 077 - 851 46 45

Mark van Dijk uit Egchel is genomineerd bij de categorie talenten
G-team van Hockeyclub Horst (hockey)
genomineerd.
De sporttrofee, een legering van
koper en tin, is ontworpen door kunste
naar Wim Kömhoff en symboliseert een
dynamische hand. In de handpalm zit
een medaille met daarin de gemeente
grens van Peel en Maas verwerkt.
In verband met een uitverkocht
DOK6 en de grote vraag naar toegangs
kaarten heeft het sportgala in samen
werking met DOK6 besloten om enkele
beeldschermen te plaatsen in de hal en
in DOK-café, zodat alle belangstellen
den het hele gebeuren toch bij kunnen
wonen.

Werkzaamheden Sevenumsedijk
Maasbree
De Sevenumsedijk in Maasbree is van woensdag 2 maart tot en met eind april slecht bereikbaar wegens
werkzaamheden. De waterleiding van WML onder de straat wordt in die periode gesaneerd.
In twee delen worden enkele
straten rondom de Sevenumsedijk
afgesloten. De straat vanaf de
Westeringlaan tot de Breetse Peelweg
wordt de eerste drie weken afgeslo

ten voor doorgaand verkeer. De laatste
vier weken wordt het tweede gedeelte
afgesloten vanaf de Westeringlaan tot
de Provincialeweg. Ter plaatse geven
borden de omleidingsroute aan.

Afhankelijk van de
weersomstandigheden duren de
werkzaamheden aan de sloop en
renovatie van de waterleiding tot
eind april.

Voor meer informatie: www.lachimere.nl

BOSVIOLEN IN
HANGPOT

Viola cornuta.
Diverse kleuren.
Hangpot ø 23 cm.
Per stuk

VAN 6,99DVOOR

In 2014 waren er ongeveer 1.320
personen in Peel en Maas die zonder
baan zaten. Een jaar later waren dat
1.265 personen, zo blijkt uit cijfers
van het CBS. Al moet hierbij opge
merkt worden dat het CBS afrondt
naar duizendtallen en dat de aantal

len dus gebaseerd zijn op de afgeronde
cijfers van het bureau. De beroeps
bevolking steeg in de gemeente met
ongeveer duizend personen naar
23.000. De niet-beroepsbevolking
kwam neer op ongeveer 9.000 perso
nen. In bijna heel Limburg daalde de

werkloosheid afgelopen jaar. Alleen
de gemeente Vaals had te maken
met een stijging. Landelijk daalde
het aantal werklozen voor het eerst
sinds 2008 weer. In 2014 waren er
660.000 mensen zonder baan, vorig
jaar 614.000.

DE WEEK

IEDERE ZONDAG

OPEN

4,99

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
wk 9. Geldig van 03-03 t/m 09-03. OP=OP

Percentage werklozen gedaald
Het percentage werklozen in de gemeente Peel en Maas is vorig jaar gedaald. Waar in 2014 nog zes procent
van de beroepsbevolking geen baan had, was dat in 2015 gedaald naar 5,5 procent, zo blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. De 0,5 procent daling betekent dat er in 2015 ongeveer 55 mensen in de
gemeente minder werkloos waren dan een jaar eerder.
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Michel Hendrix uit Kessel (paardrijden),
Rick Manders uit Helden (judo) en
Frans Marcelissen uit Helden (atleet) in
aanmerking voor de prijzen.
Bij de sportploegen zijn de heren
A1 van Targos Bevo Hc (handbal),
VC Olympia dames 1 (volleybal) en
JC Helden herenteam tot 15 jaar (judo)
genomineerd. De bijzondere waar
deringsprijs wordt op de avond zelf
uitgereikt aan een vrijwilliger die veel
betekend heeft voor een sportvereni
ging uit de gemeente. Bij de categorie
IKS zijn Gwen van Rosmalen uit Venlo
(handbike), Ron Spreeuwenberg uit
Maasbree (veelzijdige sporten) en het

OP S
C

Naast de vier voornoemde catego
rieën wordt er ook in de categorie IKS
(Ik Kan Sporten) een winnaar geko
zen. De kampioen van die categorie
dingt niet mee naar de gemeentelijke
sporttrofee, omdat die sporters niet
alleen uit Peel en Maas, maar uit heel
Noord-Limburg komen. Vorig jaar werd
de gemeentelijk sporttrofee gewonnen
door wielrenster Sabrina Stultiens uit
Meijel.
De genomineerden bij de talenten
zijn: Mark van Dijk uit Egchel (judo),
Djero Peeters uit Maasbree (honkbal)
en Bo Piepers uit Kessel (BMX). Bij de
categorie sportman/sportvrouw komen
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl

04

nieuws

03
03

Vrijwilligers onderhouden
groen in kern Meijel
Wethouder Arno Janssen en Jo Manders van het Dorpsoverleg Meijel ondertekenden woensdag 24 februari de
vrijwilligersovereenkomst voor het groenonderhoud in de kern van Meijel.

Stichting Veteranen
Peel en Maas
opgericht
De werkgroep van de Veteranendag in Peel en Maas heeft op
donderdag 28 januari Stichting Veteranen Peel en Maas opgericht.
Vanwege het lustrum van de Veteranendag wil de werkgroep er dit jaar
een speciale dag van maken. Omdat de financiële middelen beperkt zijn,
werd besloten een stichting op te richten, zo maakte de werkgroep
maandag 29 februari bekend.

Tussen gemeente Peel en
Maas en het Dorpsoverleg werd
een prestatieafspraak gemaakt om
vrijwilligers in te zetten die het groen
in de dorpskern gaan onderhouden.
Daarnaast dragen een aantal

ondernemers uit Meijel ook bij aan
het onderhoud. De ‘Kerkhofploeg’
neemt het onderhoud van het
kerkplein voor haar rekening, het
onderhoud aan de turfveldjes en
boomspiegels worden door Het

Klavertje, Lemmen Parket en Pluijm
Wonen ‘geadopteerd’. Daarnaast zorgt
Oppe Koffie ervoor dat medewerkers
die moeilijk een plek op de
arbeidsmarkt vinden het groen op het
Raadhuisplein bijhouden.

Als stichting denkt de
werkgroep zich beter te kunnen
vertegenwoordigen bij het zoeken
naar sponsoren om activiteiten
te bekostigen. Voorzitter van de
Stichting Veteranen Peel en Maas Ton
Engels, secretaris en penningmeester
Erik Janssen en algemeen bestuurslid
Wilbert Beurskens ondertekenden de
oprichtingsakte.
Volgens de stichting wonen
er in gemeente Peel en Maas
158 oude en jonge veteranen
die geregistreerd staan bij het
veteraneninstituut. Waarschijnlijk
wonen er meer veteranen in de
gemeente, maar een aantal heeft
besloten zich niet aan te melden bij
het veteraneninstituut en staat dus
niet als zodanig geregistreerd. Het
bevorderen van het onderling contact
is één van de doelstellingen van de

opgerichte stichting. Een andere is het
bevorderen van de maatschappelijke
erkenning en waardering voor
de Nederlandse veteraan in het
algemeen en de veteranen in Peel en
Maas in het bijzonder. Daarnaast wil
de stichting de sociale samenhang
van de veteranen met de inwoners
van Peel en Maas bevorderen,
door middel van onder meer het
organiseren van kleinschalige
evenementen. De veteranen zijn
allemaal ooit door Nederland
uitgezonden naar conflicthaarden over
de hele wereld. De oudere veteranen
zijn vaak uitgezonden geweest naar
Nederlands-Indië of Korea en de
jongere naar Libanon, Bosnië, Kosovo,
Afghanistan, Cambodja of Mali.
De Veteranendag in Peel en
Maas vindt dit jaar plaats op zaterdag
17 september.

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS
ALLEEN IN MAART:
KEUKENROBOT
CADEAU
T.W.V. 649,bij aankoop
van een keuken.*

ALLE
VESTIGINGEN

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

ZONDAG
6 MAART
GEOPEND

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Revolverend fonds

Gemeentelijke
leningen duurzame initiatieven
Het College van B&W van Peel en Maas heeft de gemeenteraad
voorgesteld om met het plan van een revolverend fonds duurzaamheid in
te stellen. Het plan houdt in dat het college leningen mag verstrekken aan
duurzame initiatieven met een maximum van 25.000 euro per initiatief.
In totaal mag er op enig moment maximaal 500.000 euro aan leningen
uitstaan.Als er leningen zijn terugbetaald, kan het college opnieuw
leningen verstrekken tot het maximum van een half miljoen weer
bereikt is.

Kern Meijel vernieuwd
De werkzaamheden aan de herinrichting van de kern van Meijel zijn woensdag 24 februari nagenoeg
afgerond. Voornamelijk op het gebied van parkeren zijn er veel dingen veranderd. Het uitgangspunt op het
Raadhuisplein in Meijel is volgens het Dorpsoverleg Meijel ‘auto te gast situatie’, waar de fietser en
voetganger prioriteit hebben. Daarom is het autogebruik in de kern beperkt en is parkeren op het plein en in
de buurt van de kerk slechts op een klein aantal plekken mogelijk. De gemeente en ondernemer Ronald van
Tilborg hebben van het terrein bij Groepsaccommodatie Peel en Maas een openbare parkeerplaats gemaakt.
Dat terrein is geëgaliseerd en er zijn oude klinkers uit de Dorpsstraat gebruikt. Daarbij krijgt het Kindcentrum
Meijel een toegangspoort. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom in Meijel blijft 30 kilometer per
uur. Zodra alle verkeersborden zijn geplaatst, voert de politie een tijdje extra controles uit op snelheid en
foutparkeren.

Gemeente wil verkoop
gemeentehuis Meijel
afronden
Gemeente Peel en Maas wil het voormalig gemeentehuis in Meijel toch aan Ronald van Tilborg verkopen.
De Meijelse ondernemer was eerder al in de race voor de aankoop van het pand, maar de gemeente besloot in
december 2015 niet verder te gaan met Van Tilborg omdat hij zijn bod verlaagd had. De ondernemer gaf echter aan
dat de aankoop kan plaatsvinden voor het eerste, hogere bod, waarop de gemeente aangaf toch tot verkoop over
te willen gaan.

Rente en aflossingen van de
leningen vloeien dus weer terug in het
fonds, waardoor constant initiatieven
gesteund kunnen worden met nieuwe
leningen. Verder vraagt het college de
gemeenteraad in te stemmen met het
reserveren van een bedrag van 500.000
euro uit de reserve vernieuwings
impulsen om zo de leningen te kunnen
financieren.
Een voorbeeld van een initia
tief is zwembad ’t Meulepaedje in

Kessel. De gemeente, duurzaamheids
organisatie Gloei en partners onder
zochten een aantal pilots, waaronder
het Kesselse zwembad. De vrijwilligers
van het zwembad willen het bad
zelfvoorzienend maken en de verant
woordelijke partijen besloten dat het
een noodzakelijke en verantwoorde
investering van het zwembad betreft.
De vrijwilligers kregen 6.000 euro uit
het fonds om zo duurzame ontwikkelin
gen te realiseren.

Paardenzadels
gestolen in Meijel
In het buitengebied van Meijel zijn in de nacht van zondag 28 februari
op maandag 29 februari op twee plaatsen paardenzadels gestolen.
Volgens de politie gaat het om drie zadels.
Bij een derde woning in Meijel
is die nacht ook ingebroken, maar
hebben de inbrekers volgens de
politie alleen rondgekeken en is er
niets weggenomen. Paardenzadels
zouden geliefd zijn bij dieven, omdat
het kostbare objecten zijn en ze
niet geregistreerd zijn. Daardoor zijn
zadels gemakkelijk te verhandelen.
Paardensportfederatie FNRS
heeft een registratiesysteem op haar
website gemaakt, waar zadels gere
gistreerd kunnen worden en melding
van een gestolen zadel kan worden

gemaakt. Op die manier kan in kaart
worden gebracht waar zadels gesto
len zijn in de hoop ze terug te vinden.
De meeste zadels zijn nu nog niet
geregistreerd. De politie is op zoek
naar getuigen of mensen die meer
informatie hebben over de diefstallen
in Meijel. Via het telefoonnummer
0900 8844 of een privébericht via de
facebookpagina kan contact worden
opgenomen met de politie Peel en
Maas. Het registratiesysteem van
gestolen zadels is te vinden via
www.zadeldiefstal.nl

Kans renovatie
Piushallen groot
Verscheidene partijen binnen de gemeenteraad van Peel en Maas
gaven dinsdag 1 maart al aan dat ze de gemeentelijke
investeringsbijdrage van 1,55 miljoen euro aan de renovatie van de
Piushallen in Panningen gaan steunen. Wethouder Roland van Kessel van
Vitale Gemeenschappen gaf een garantie dat sportverenigingen uit de
gemeente voorrang krijgen in de sporthal, mocht het voorstel door de
raad gesteund worden.

De gemeente besloot vanwege het
hogere bod opnieuw in onderhandeling
met Van Tilborg te gaan. “Maar ook
omdat we al zo lang met deze man in
onderhandeling zijn geweest, heeft de
gemeente besloten door te gaan met
de ondernemer met als doel de koop
op korte termijn af te ronden”, zo laat
gemeente Peel en Maas weten.
Gemeente Peel en Maas schreef
in 2013 een prijsvraag uit rond de

verkoop van het voormalig gemeente
huis in Meijel. Op 23 december van dat
jaar werd besloten het traject voort te
zetten met Ronald van Tilborg. In 2014
en 2015 hebben de gemeente en Van
Tilborg verschillende trajecten rondom
de verkoop doorlopen. In december
van het vorig jaar gaf Van Tilborg echter
aan dat zijn bod niet door kon gaan.
De gemeente besloot hierop dat het
pand opnieuw in de verkoop moest.

Kort daarna gaf Van Tilborg echter aan
het oorspronkelijke bod toch te kunnen
en willen betalen.
De ondernemer wil het pand
ombouwen tot een café met een terras
aan de voorzijde en een binnentuin
aan de achterzijde. Verder moeten er
vergader- en workshopruimtes, hotelen groepsaccommodaties en op termijn
mogelijk een bedrijfswoning gereali
seerd worden.

Op dinsdag 15 maart beslist de
gemeenteraad over de investerings
bijdrage. Onder andere de VVD en de
eenmansfractie Ton Hanssen gaven
aan het voorstel te gaan steunen.
Romald Heuvelmans van Stichting
Sporthallen Helden vertelde vooraf
gaand aan de discussie nog dat de
hal Arbo-technisch is afgekeurd en
renovatie absolute noodzaak is. De
sport,hallen zijn in 1973 en 1999
gebouwd en vrijwel alle partijen zien
de noodzaak van de renovatie.

Door de hoge bezettingsgraad van
de sporthallen is het momenteel zo
dat gymnastiekvereniging Concordia
uit Peel en Maas verspreid over vier
sporthallen moet trainen. Mocht de
raad instemmen met het voorstel,
dan wil het college dat de vereniging
voorrang krijgt op sportclubs die niet
uit de gemeente komen. Of de sport
hal wordt uitgebreid met een valkuil
(een gat met schuimrubber erin) voor
de gymnastiekvereniging wordt op
een later ogenblik besloten.
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Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden

Frens van Oijen
Frens was erelid en op vele fronten actief binnen S.V. Grashoek, waarvan
5 jaar als voorzitter. Frens was meer dan 75 jaar lid van S.V. Grashoek.
Ons medeleven gaat uit naar de familie en wij wensen hun alle steun
met het verwerken van dit grote verlies.

Kwekerij. Wegens revalidatie gewijzigde openingstijden groentewinkel.
Deze week alleen zaterdag 5 maart
9-12/13-15u geopend. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Sorry voor het ongemak.
Hulp in huis. Zoekt u een betrouwbare
hulp in huis? Kijk op www.plus-extra.nl
of bel 06 55 80 33 80. Ook voor
begeleiding in zorg en welzijn.

Bestuur en leden S.V. Grashoek

Je hebt ons plotseling verlaten
Wij zijn als verdoofd
Leeg van binnen
Maar gevuld met mooie herinneringen

Wiel van der Sterren
Wilhelmus Petrus Joseph

Grashoek, * 7 september 1939

Panningen, † 28 februari 2016

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

echtgenoot van

Tiny van der Sterren-Vossen
pap, schoonvader en opa van:
Gréon en Corestha
Miranda en Michiel Siebe, Jits
Correspondentieadres: Ringovenstraat 27-C5, 5981 AK Panningen
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 3 maart,
van 18.45 tot 19.15 uur in het Rouwcentrum aan de Schout van
Merwijckstraat in Panningen.
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 5 maart
om 11.00 uur in de kerk van Heilig Hart van Jezus,
gelegen aan de Pastoor Vullinghsstraat te Grashoek.
Aansluitend begeleiden wij als gezin Wiel naar het crematorium.
Liever geen bloemen. In de kerk is gelegenheid voor een gift
aan de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en
Stichting Wensambulance Limburg.

Omdat het leven voor haar onleefbaar werd, heeft zij
weloverwogen en moedig afscheid van ons genomen.

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

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

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Uw motor weer topfit.
Het nieuwe motorseizoen staat
weer voor de deur! Wij maken uw
motorfiets weer topfit, al vanaf
€ 135,-. Bel ons voor het maken van
een afspraak op: 077 351 15 41
www.roefsmotortrading.nl Maasbree.
Cursus Lenormand kaartleggen.
Workshop Lenormand kaartleggen in
Grashoek. Leer in 1 zondag de basis
van het kaartleggen. Lees je verleden,
heden & toekomst! Kijk op www.
betrouwbaarmedium.nl > workshops.
Op zoek naar een bijbaantje?
Ben je scholier of student en wil je in
het weekend in de horeca/recreatie
werken? Info 077477 12 47 of mail
naar info@parkhoevedemiddelt.nl
(Baarlo- Kessel). Terras & uitjes
www.parkhoevedemiddelt.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Bruikbaar kleingoed gezocht!
TTC Panningen ‘74 zoekt materialen
voor verkoop: speelgoed, servies,
boeken, kleding, elektra, lampen, etc.
Bel Kees 06 15 19 83 51, Harrie 06 45
90 58 59, Frans 06 12 43 17 78. Thuis
ophalen of zelf brengen mogelijk.
Unieke cadeaus en workshops. Minne
Toko shop in de sjop, Raadhuisplein 3
Meijel. Voor leuke en unieke cadeaus.
Ook diverse workshops woensdag- en
zaterdagmiddag. Kijk op FB Minne Toko
of bel 06 57 59 81 55. Open ma-woevr-za 9.30-16.30u.
Kwekerij. Wegens revalidatie
gewijzigde openingstijden.
Deze week alleen zaterdag 5 mrt
geopend 9-12/13-15u. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Sorry voor het ongemak.
Te koop landbouwgrond. *Lange
Heide (Schorweg) 1 ha 13 a 45 ca
MaasbreeR151 *Lange Heide (aan
verharde weg) 2 ha 27 a 72 ca.
MaasbreeS144/S145. Schuttenbos
(Breukerheide) 1 ha 37 a 43 ca Maasbree T 416 M. Niens 077 465 14 32.
Garage verkoop: zaterdag 5 maart
van 10.00 - 14.00 op Lorbaan 33 in
Grashoek.
Potgrondactie VC Olympia. Zaterdag
12 maart is de jaarlijkse potgrondactie
van VC Olympia! Van 10.00-14.00
komen wij langs de deur in Panningen
en Egchel. Steun VC Olympia en koop
op deze manier uw potgrond.

b ed a n kt !

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

Graag willen wij alle klanten bedanken voor het
vertrouwen dat wij van jullie hebben gekregen.
Wij wensen Bakkerij Broekmans veel succes
met de nieuwe vestiging in Baarlo.
Verswinkel

www.janssenuitvaart.nl

u t e p p e l ke
José en Ron Coenen

Thea Peeters-Prinsen
Vlijmen, 27 april 1952

Venray, 29 februari 2016

Echtgenote van Peter

Peeters

Moeder van Frans en Paul

Het doet ons veel verdriet,
maar wij respecteren haar besluit.
Familie Peeters, Oude Pastoriestraat 23
5993 XV Maasbree
De wake wordt gehouden op zaterdag 5 maart om
13.30 uur in De Adelaer, Achter de Hoven te Maasbree.
Aansluitend nemen wij in besloten kring afscheid van
Thea in het crematorium te Blerick.
In plaats van bloemen liever een donatie aan FACT
te Panningen, waarvoor collectebussen staan bij het
condoleanceregister.

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

Peel en Dorpsmuseum
Truijenhof Meijel weer geopend
Peel en Dorpsmuseum Truijenhof in Meijel opent zondag 6 maart weer haar deuren. Het historische
museum geeft een kijkje in de geschiedenis van Meijel en is slechts drie maanden per jaar geopend.
De medewerkers van Heemkundevereniging Medelo verzorgen de rondleidingen, die onder andere gaan
langs de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Meijel en de Peel. In die expositie zijn onder andere
foto’s van het oude Meijel, herinneringen aan oud-burgemeester Jan Truijen, archeologische vondsten,
kamers en keukens van vroeger en gereedschappen te vinden. De hoek waarin religiosa te vinden zijn, is
uitgebreid en op de tweede verdieping is van alles over de oorlog en wederopbouw van Meijel te vinden.
In maart, juli en augustus is Peel en Dorpsmuseum Truijenhof zondags geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.medelo.nl/museum-truijenhof
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Winkels mogen
uur langer open op
zondag
De winkels in Peel en Maas mogen voortaan een uur eerder opengaan
op zondag. Dat is het voorstel wat het College van B&W van Peel en Maas
doet aan de gemeenteraad. De openingstijden staan momenteel vast op
11.00 tot 17.00 uur en dat wordt, als het aan het college ligt, verruimd naar
een openingstijd van 10.00 uur. De warme bakker met winkel mag wel nog
steeds vanaf 08.00 uur geopend zijn.
Het college wil de openings
tijd met een uur vervroegen omdat
artikel 11 van het Vrijstellingenbesluit
Winkeltijdenwet is komen te vervallen.
In dat artikel stond dat zaken waarin
zich een restaurant of lunchroom
bevindt, eerder open mochten zijn
op zondag om het bezoeken van het
restaurant of lunchroom mogelijk te
maken. Daarnaast ontving de gemeente
verzoeken van bakkers en supermarkten
om op zondag eerder open te mogen.
Retailgroep Peel en Maas hield
een enquête onder haar leden om
inzicht te krijgen in hoe de winkeliers
over de zaak denken. Er kwamen
75 reacties binnen waaruit bleek dat
een meerderheid van 45 procent kiest
voor de optie waarbij de tijden van
11.00 tot 17.00 uur gehandhaafd blijven
met uitzondering van de bakkers, die
hun openingstijd om 08.00 uur houden.
33 procent koos voor openingstijden van
08.00 tot 17.00 uur voor alle winkels en

nieuws 07

Dorpsfiguren van Peel en Maas
6/11

Miny Silvrants Kessel

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.
Miny Silvrants (65) woont al bijna twintig jaar in Villa Oeverberg in Kessel, dat tegenwoordig als museum en
winkel te bezoeken is.

21 procent ziet liever tijden van 11.00
tot 17.00 uur zonder uitzonderingen.
Het College van B&W vraagt de
gemeenteraad een keuze te maken
uit de volgende vier opties. Van 11.00
tot 17.00 uur met uitzondering van
de warme bakker met winkel (08.00
uur), van 10.00 tot 17.00 uur met
uitzondering van de warme bakker
met winkel (08.00 uur), van 8.00 tot
17.00 uur voor alle winkels of voor de
optie van 11.00 tot 17.00 uur zonder
uitzondering. Het college kiest voor
de optie van 10.00 tot 17.00 uur met
uitzondering van de warme bakker,
omdat het volgens hen ondernemers
kansen biedt, er sprake is van een posi
tief effect op de werkgelegenheid en
arbeidsparticipatie, het plan voldoende
draagvlak kent volgens de enquête en
het plan inspeelt op de behoefte van de
consument. Ondernemers zijn overigens
niet verplicht hun winkel op zondag te
openen.

Overstap naar Omnibuzz

Twijfels gemeente
raad over doel
groepenvervoer
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 1 maart zijn twijfels uitgesproken over het advies van het
College van B&W met betrekking tot het doelgroepenvervoer (Regiotaxi).
De gemeente is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor dat vervoer en het
college wil vanaf december in samenwerking met alle gemeentes in
Limburg het vervoer gaan regelen.
In december loopt het contract met
de huidige vervoerder Veolia af en alle
gemeentes van Limburg willen dan
samen overstappen naar Omnibuzz.
De fracties van de gemeenteraad van
Peel en Maas spraken hun zorgen uit
over het proces en de samenwerking
die gevormd gaat worden. Veel partijen
lieten weten dat de prijsstijging hen
zorgen baart en dat de raad van Peel
en Maas meer geïnformeerd zou moe
ten worden over het traject.
Wethouder Raf Janssen van Sociaal
Domein legde de prijsstijging uit.
“We hebben het geluk gehad dat de
vervoerder jarenlang onder de kostprijs
geopereerd heeft. Het contract liep
af, dus er moest opnieuw een aan
besteding gedaan worden en het zal
zeer waarschijnlijk niet gaan gebeuren
dat er weer een vervoerder voor zo’n
lage prijs gaat opereren. We hebben
gewoon tien jaar mazzel gehad.”
John Timmermans van het CDA
noemde de samenwerkingsregeling
een ‘ver van onze bed-show’. De partij
wil graag bijgepraat worden over de
gemeenschappelijke regeling en wil

een goede screening van de huidige
pashouders voor de Regiotaxi in de
gemeente. Raf Janssen beloofde dat die
screening er komt en dat personen die
er geen gebruik meer van maken, de
pas afgenomen wordt om zo kosten te
besparen. Verder komt er een informa
tieavond over de gemeenschappelijke
regeling waar alle partijen verder
geïnformeerd worden.
Eenmansfractie Ton Hanssen wilde
weten wat het gaat kosten als de
gemeente uit de samenwerking stapt,
maar daar kon wethouder Raf Janssen
geen antwoord op geven. Janssen:
“Uittreden zou een schadepost voor
andere gemeenten betekenen en dat
zouden wij dan moeten betalen. Het
is nog niet uitgerekend wat dat zou
kosten. Het is echter niet onze ambitie
om uit te treden.” Wie Naus van Lokaal
Peel en Maas verwoordde zijn zorgen:
“Het feit dat we nu al praten over een
uittreding, zegt wel genoeg over de
twijfels die momenteel heersen binnen
de raad.” Saskia Vintges van de VVD
voorzag het college nog van advies.
“Bezint eer ge begint.”

De van oorsprong Baarlose
Miny woont met haar man Wim,
beter bekend als Jim, al jarenlang
in Kessel. Eerst in het dorp, sinds
bijna twintig jaar aan de Maas op
het Veersepad. “Ik zei vroeger altijd
dat ik nog niet dood gevonden
wilde worden in Kessel”, vertelt
Miny grinnikend. Eind jaren negen
tig kochten ze Villa Oeverberg, de
statige villa aan de Maas in Kessel
die baron Frits tussen 1870 en
1872 liet bouwen. “De villa stond
een jaar leeg en te koop, maar
we konden het ons eigenlijk niet
veroorloven.”

‘Huis als een
museum’
Na drie stukken bijbehorende
grond verkocht te hebben, was de
villa dan toch van Miny en ‘Jim’.
Hun twee dochters Ruth en Rabea,
inmiddels 37 en 35 jaar oud,
groeiden er op. In de loop der jaren
werd de villa een heus museum
door Miny’s liefde voor oude spul
len. Echtgenoot Jim, die aan huis
werkt als architect, laat zijn vrouw
lekker haar gang gaan. Ook nu het
huis van onder tot boven vol staat.
“Ik vertel het hem ook niet altijd
als ik iets nieuws heb gekocht,

hoor”, vertelt Miny grinnikend.
“Het begon als een hobby. Ik ben
dol op oude spullen en elke week
kwamen er weer dingen bij”, vertelt
Miny. “De kast van mijn opa was het
eerste item dat ik kocht. En die heb ik
nog steeds in huis staan.” Van poppen
tot keukengerei en van communie- en
bruidsjurken tot kasten en poppen
huizen; Miny heeft van alles. “Op een
gegeven moment zeiden mensen
tegen me dat ze dit huis net een
museum vonden. Toen heb ik bedacht
dat ik mijn huis wel open kon stellen
als museum, zodat andere mensen
konden komen kijken.” Sindsdien is
‘Museum Villa Oeverberg’ op afspraak
te bezoeken en heeft Miny een deel
van haar huis ingericht als winkel, waar
delen van haar verzameling kunnen
worden gekocht. “Ik zie zelf niet meer
hoe bijzonder het huis is en de spullen
zijn die hier overal staan. Elke keer
als er mensen langskomen voor een
rondleiding, ben ik toch weer zenuw
achtig. Wat zullen ze ervan vinden?
Achteraf zeggen de meeste mensen
wel dat ze zien hoeveel passie er in de
verzameling zit. Dat vind ik weer leuk
om te horen.” Miny komt onder andere
door het bezoeken van brocantemark
ten in binnen- en buitenland en door
inboedelverkopen aan de bijzondere
spullen voor haar verzameling. “Dan

word ik uitgenodigd door een
familie om een kijkje te nemen op
hun zolder of die van een over
leden familielid waar ze aan het
opruimen zijn. Daar kom je vaak de
mooiste s pullen tegen.”

‘Joeksen’ en daten
Behalve rondleidingen in haar
eigen huis, geeft Miny ook regel
matig rondleidingen door Kasteel
De Keverberg. “Dat is heel anders
dan door mijn eigen huis”, vertelt
Miny. “De eerste keer was ik zó
zenuwachtig. Ik wist niet wat ik
moest vertellen en was veel eerder
klaar dan ik eigenlijk zou moeten.
Maar het is wel leuk om te doen.”
Elke ochtend stelt ze zichzelf de
vraag wat voor leuks ze die dag
gaat doen. “Als er niks gepland
staat, dan maak ik er zelf wel
iets leuks van. Ik ‘spits’ me op de
rondleidingen, maar ga ook graag
lekker ‘joeksen’ met vriendinnen
of de kleinkinderen. En Jim en ik
daten ook nog steeds. Dan gaan
we ’s avonds met een glas wijn en
wat lekkers bij de open haard zit
ten. Zonder televisie, gewoon met
elkaar kletsen. We zijn al 43 jaar
heel erg gelukkig getrouwd. Wat
heb ik met mijn Jim gemazzeld,
zeg.”
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Toernooi Dans- en Show
groep Expression Baarlo
Door: Lisanne de Wit, DSG Expression
Dans- en Showgroep Expression uit Baarlo hield zondag 28 februari een internationaal danssporttoernooi in
Hout-Blerick.

Optreden van zeventig
jeugdige muzikanten
Fanfare Sint Aldegondis Maasbree hield op zondag 28 februari het
evenement Don’t Stop The Music, waarbij zo’n zeventig jeugdige
muzikanten hun kunsten vertoonden. In trefcentrum D’n Adelaer in
Maasbree speelden de leerlingen van de muziekopleiding van de
fanfare onder andere saxofoon, bugel, trompet, hoorn, bariton, drum
en blokfluit. De presentatoren waren Anke Berix en Sjoerd Peeters.
Er waren optredens waarbij onder andere nummers als ‘Hallo wereld’,
‘Parijs’ en de filmmuziek van Apollo 13 en Star Trek voorbij kwamen.
De ochtend werd afgesloten door een speciaal gevormde band van
verschillende blazers, een keyboard, drum, gitaar en zang met onder
andere het nummer ‘Save the world tonight’.

Tijdens het toernooi dansten de
‘biggetjes’ van de bambino-showgroep
tot en met zeven jaar voor het eerst
op het wedstrijdpodium. Met hun
dans behaalden ze de derde plek.
In de B-klasse van 8 tot en met 11
jaar behaalde Danée Timmermans de
zesde plek met haar solo-gardedans.
De gardegroep wist de tweede plek te
bereiken. Met hun Butterfly-showdans

behaalden Maud Timmermans en
Robin Janssen de eerste plek en de
danseressen van de ‘Slaapfeestje’showgroep eindigden als vijfde. De
A-klasse showgroep eindigde op de
tweede plek met hun ‘Welcome to the
dollhouse’-act.
De danseressen van de G-groep
veroverden met hun optreden de beker
voor de eerste plek. Bij de twaalf tot

en met vijftienjarigen werd de derde
plek veroverd met de piccolodans en bij
de senioren kwam garde-solodanseres
Aniek Jacobs voor het eerst uit in de
eerste klasse. Daar behaalde ze de
vierde plaats. Maud Coenders, showsolodanseres, bereikte de tweede
plek. Ten slotte was er zowel voor de
gardegroep als voor de showgroep een
eerste plaats weggelegd.

Toerrit motorclub GTM Maasbree
Motorclub GTM uit Maasbree houdt op zondag 6 maart haar eerste toerrit van het seizoen. De rit heeft een
lengte van tweehonderd kilometer en gaat voor een groot gedeelte over Duits grondgebied.
De motorclub gaat dit jaar haar
22e seizoen in. Er wordt op 6 maart
om 10.00 uur vertrokken bij het

clublokaal van de motorclub, café Niëns
in Maasbree. De lunch wordt genuttigd
bij Toëns Boorekefee. Rond 15.00 uur

is iedereen weer terug in het dorp.
Ook niet-leden zijn van harte welkom
bij de rit.

Voor ons installatiebedrijf zijn wij op zoek naar een:

INSTALLATIEMONTEUR/
1STE MONTEUR
HEB JIJ:
• een gemotiveerde werkhouding
• ervaring in de W-installatie
• een rijbewijs B
• het vermogen zelfstandig projecten uit te voeren
(is een pre, geen vereiste)
WIJ BIEDEN:
• een goed salaris
• de vrijheid zelfstandig te werken
• sociale voorzieningen conform de cao
• een gezellige werksfeer

Drie jubilarissen LKV Meijel

HEB JE NA DIT GELEZEN TE HEBBEN INTERESSE?
Stuur dan je solicitatiebrief met cv naar:
Installatie bedrijf Jeroen Janssen • Bosstraat 11, 5963 NX Hegelsom
www.jeroen-janssen.nl • Voor informatie bel: 06-12856591

Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging Meijel heeft op dinsdag 23 februari drie jubilarissen gehuldigd.
Tijdens de jaar- en feestvergadering werden Toos Smedts (40 jaar lid), Annie Smits (25 jaar lid) en Gert
Lemmen (25 jaar lid) gehuldigd voor hun jubileum. Zij werden door de voorzitter gefeliciteerd en kregen een
attentie aangeboden voor hun langdurig lidmaatschap bij de vrouwenbeweging. Ook was er een optreden
van de groep De Golden Liesjes. Op de foto staan van links naar rechts Annie, Gert en Toos met hun attentie.
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verenigingen 09
Kepèls Krenske
KBO Panningen
KBO Panningen houdt op zondag 6 maart het eerste Kepèls Krenske.
Het inlooptreffen vindt plaats in de biljartlocatie in Activiteitencentrum
Vorkmeer aan de Kerkstraat in Panningen en duurt van 10.00 tot
12.00 uur.
De bijeenkomst wordt
georganiseerd omdat zondagen voor
ouderen nogal eens lang kunnen
duren zonder bezoek van de kinderen
of vrienden, aldus de KBO. Iedereen is
welkom voor een kop koffie of thee
en een praatje. Er kunnen spellen als
kaarten, rummikub, sjoelen, memory,

Vastenhudjesbal in Koningslust
De Drei Lustige und Eine, aangevuld met enkele vrijwilligers, houdt op zaterdag vijf maart een
halfvastenhudjesbal in Koningslust. Het feest wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden en vindt plaats in
dorpshuis De Sprunk. Iedereen is welkom. De organisatie hoopt dat iedereen verkleed en voorzien van een
hoedje naar het feest komt. Het mooist versierde hoedje krijgt een verrassing van de organisatie.
Liefst negentig artiesten uit heel Peel en Maas treden op bij het feest, dat om 20.49 uur begint.

Lotgenotenbijeenkomst Meijel

ganzenborden en biljarten gespeeld
worden.
Lid zijn van KBO Panningen
is niet nodig. Voor vragen kunt
u contact opnemen met KBO
Panningen-voorzitter Jos Janssen via
077 307 40 44 of mail naar
kbo.panningen@gmail.com

Fancy fair Meijel
Ontwikkelingswerk Meijel houdt op zondag 6 maart de jaarlijkse
fancy fair. De activiteit wordt gehouden in gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel en begint om 13.30 uur. De jaarlijkse kienavond vindt een week
later op zondag 13 maart plaats vanaf 19.30 uur, eveneens in het
gemeenschapshuis.
De opbrengst van beide activi
teiten komt geheel ten goede aan
goede doelen. Dit jaar zijn er drie
projecten uitgekozen. De projecten
die ondersteund worden zijn in

Niger (contactpersoon Nel Derikx),
Nicaragua (Hilde Thijssen) en Peru
(Agnes Schepens). De drie contact
personen zijn allen woonachtig of
woonachtig geweest in Meijel.

Organisator Harry Timmermans houdt op donderdag 10 maart een bijeenkomst voor weduwen en weduwnaars.
De middag vindt plaats bij lunchroom en ontmoetingsplek Oppe Koffie in Meijel. De bijeenkomst duurt van
14.00 tot 16.00 uur.
Harry Timmermans over de
bijeenkomst: “Sinds enkele maanden
treffen weduwen en weduwnaars,
partners van mensen die na Allerzielen
2014 overleden, elkaar regelmatig.
Uit diverse signalen blijkt dat weduwen
en weduwnaars die jaren eerder
hun partner verloren, zouden willen

aansluiten bij de groep. Iedereen,
ongeacht leeftijd, is voor de middag
van 10 maart uitgenodigd.”

Geen verplichtingen
Aan het bezoek van de middag
zitten geen verplichtingen verbonden.
“Het is geheel vrijblijvend”, laat

Timmermans weten. “We kijken wie
enkele keren willen samenkomen
om te ontdekken of dit iets voor
hen is of wordt. Het kunnen delen
van ervaringen en belevingen is
een belangrijk onderdeel van de
bijeenkomst. We bespreken wat we
voor elkaar kunnen betekenen.”

Jantje Beton-collecteweek
Van maandag 7 tot en met zaterdag 12 maart wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte gehouden.
Jeugdorganisaties, scholen en verenigingen uit de kernen van gemeente Peel en Maas gaan dan langs de deuren
om geld op te halen.
De helft van de opbrengst is
bedoeld voor de collecterende vereni
ging of organisatie. Met dat geld kun
nen activiteiten worden georganiseerd
of spelmaterialen worden gekocht. De

andere helft van het gecollecteerde
geld gebruikt Jantje Beton voor projec
ten in Nederland die ervoor zorgen dat
kinderen veilig buiten kunnen spelen.
In Peel en Maas gaan basisscholen

en jeugdclubs uit alle elf kernen in hun
eigen dorp langs de deur. Kijk voor
welke scholen en verenigingen in de
dorpen komen collecteren op
www.jantjebeton.nl

Limburgs Kampioenschap
voor jonge ruiters in Panningen
Het allerjongste Limburgse ruitertalent strijdt op zondag 6 maart bij de manege van De Cavaliers in Panningen
om de Bixie-kampioenstitel.
Jongens en meisjes vanaf 6 jaar
maken in deze klasse spelenderwijs
kennis met het rijden van een
dressuur- en springproef op hun
pony. Zo doen de Bixie-rijders

ervaring op met het rijden van
wedstrijden.
Van de 38 ruiters die deelnemen
aan het kampioenschap worden
uiteindelijk vijf kampioenen

gehuldigd in de klassen Springen AA
en A en Dressuur AA, A en B1. Het
kampioenschap, dat plaatsvindt in
manege De Cavaliers in Panningen,
begint om 10.00 uur.

Lezing Mindfulness bibliotheek
Panningen
Bibliotheek Panningen houdt op maandag 7 maart een lezing rond het thema Mindfulness. De lezing wordt
gegeven door Petra van Zon. Zij is naast mindfulness-trainer ook psychosociaal therapeut bij Sensus, een praktijk
voor counseling, coaching en training.
Mindfulness betekent: het bewust
zijn van de huidige ervaring. Het is een
wetenschappelijk onderbouwde trai

ning met een bewezen gunstig effect
op mentaal en fysiek welbevinden,
meldt de bibliotheek. De lezing vindt

plaats in de Bibliotheek in Panningen
in het Huis van de Gemeente. Het duurt
van 19.30 tot 21.00 uur.

Achttien zwem
diploma’s Meijel
Bij Simon’s Zwem Arena in Meijel hebben achttien kinderen op
zaterdag 27 februari hun zwemdiploma gehaald. Vijf kinderen slaagden voor hun A-diploma, zes wisten hun B-diploma te halen, vijf
zwemmers haalden hun C-diploma en bij zwemvaardigheid 1 en 2 was
bij allebei één zwemmer die een diploma haalde. Het A-diploma werd
binnengesleept door Suze Simons, Stijn Arits, Max Kanters, Valerie
Vencken en Ellis Manders. Bij het B-diploma lieten Levi Vermeulen,
Ramtin Kolahchi, Levi Smits, Rafke Scheepers, Daan van Mierlo en
Marieke Basten hun kunsten zien en kregen ze hun diploma. Het
C-diploma werd behaald door Lieke van Mierlo, Raf Koolen, Lars Roost,
Danique ten Heggeler en Diede van der Werf. Tijn Vullers slaagde voor
zwemvaardigheid 1. Pien Claassens wist zwemvaardigheid 2 binnen te
slepen.
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’t Winkelke in Baarlo: van voorkamer naar garage

Afscheid na 31 jaar ondernemerschap
De deur ging maandag 29 februari voor het laatst achter hen dicht. Na 31 jaar geven Antoinette (65) en Huub Lucker (66) het stokje van kledingwinkel
’t Winkelke in Baarlo over aan een nieuw ondernemersechtpaar.

de bakker.” Na twee jaar ging
Antoinette alleen verder aan huis,
waar ze in de verbouwde garage haar
koopwaar aanbood. In 1995 huurde
ze een pand van haar overbuurvrouw
Els, die inmiddels ook al jaren in
’t Winkelke werkt. “Uiteindelijk kochten
we zeventien jaar geleden het pand
waar de winkel nu in zit”, vertelt
Antoinette.

Weer tijd
voor elkaar

Het was niet zo dat ze moesten
stoppen, legt Antoinette uit. “We
hebben nog een tijdje overwogen om
van het winkelpand een huis te maken,
wanneer we met de winkel zouden
stoppen. Maar eigenlijk hadden we
nog wel een aantal jaren door kunnen
gaan.” De winkel wordt overgenomen
door het ondernemersechtpaar Ingrid
en Herman Hermans uit Baarlo.
“Twee jaar geleden belde Herman ons
met de vraag of we de winkel niet
wilden verkopen”, vertelt Antoinette.
Samen met haar man Huub, die al
11 jaar in de VUT zit en voornamelijk
hand- en spandiensten verrichtte in de
winkel, besloot ze de verkoop door te

zetten. “Ze gaan door met de winkel
en nemen het pand en het personeel
van ons over. Dat is een heel prettige
gedachte”, aldus Antoinette.

‘Mensen komen van
heinde en verre’
“We hebben in de loop der jaren
veel leuke klanten gehad en mooie
dingen meegemaakt. Het meest bij
zondere is toch wel dat we in iemands
doodsprentje werden bedankt.” Omdat
de winkel door de nieuwe eigenaren
wordt opgeknapt, blijven de deuren
drie weken dicht. Ergens halverwege
maart is de heropening.

Bij ’t Winkelke, zoals de boetiek
in het centrum van Baarlo heet, wordt
kleding verkocht van ‘de grootste
online warenhuizen van Nederland’.
De naam daarvan noemen of gebruiken
op de website mag Antoinette niet. In
de winkel wordt veelal merkkleding
verkocht voor de helft van de originele
prijs. “Die kleding wordt in partijen
ingekocht”, vertelt Antoinette.
Slechts op één plek in Nederland is
een vergelijkbare winkel als die in
Baarlo, waar ze ook partijkleding van
warenhuizen verkopen. “Omdat er
maar twee winkels van in Nederland

zijn, komen mensen van heinde en
verre hiernaartoe.”
In de jaren 80 kriebelde het bij
Antoinette om een eigen winkel te
beginnen. Ze maakte toen al jarenlang
jassen in een confectiefabriek en kon
ook thuis prima overweg met naald en
draad. Maar de wens om een winkel
te beginnen, werd steeds sterker.
“Mijn vriendin Mieke Habets wilde
dat ook wel. In twee weken vonden
we een pand met winkelbestemming.
In de voorkamer van dat huis begonnen
we met de winkel, midden in het
dorp aan de Maasstraat tegenover

“Het eerste dat ik ga doen
wanneer we voor het laatst open
zijn geweest, is uitslapen”, vertelt
Antoinette grinnikend. Na een aantal
enorm drukke dagen vanwege de
leegverkoop is ze daar wel aan toe.
“We zouden eigenlijk zaterdag de
27e voor het laatst geopend zijn, maar
omdat het toen zó druk was hebben
we besloten maandag ook nog even
open te gaan. Zaterdag was een
ontzettend emotionele dag. Vrienden,
kennissen en klanten kwamen afscheid
van ons nemen”, aldus Antoinette.
“Het hele huis staat vol met bloemen.
Maar we hebben ons verstand op
nul gezet en zijn maandag gewoon
doorgegaan.” De dag erna moest
de winkel nog worden leeggehaald,
zodat de nieuwe eigenaren aan de
slag kunnen. Toen was het na 31 jaar
echt gedaan. “De laatste jaren kwam
het er maar niet van om samen iets
leuks te gaan doen. Nu we daar weer
tijd voor hebben, kunnen we weer
echt gaan genieten van elkaar en van
onze kleindochters Iris, Sophie, Sara en
Annabelle.”

winkel&bedrijf 01 Voormalig pand Supertex
Ad ve r to r ia l

Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!

U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.
Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-, inkomsten-,
waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
In veel gevallen is de WOZwaarde door uw gemeente te hoog
vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere WOZwaarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen
met Groengoed Makelaardij
gespecialiseerd in het voor hun
cliënten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan
betaalt u als eigenaar van een
woning al snel honderden euro’s
per jaar minder belasting. Voor
eigenaren van grote en middelgrote
bedrijven gaat dit al snel om (tien)
duizenden euro’s per jaar.
Gratis. Hoe kan dat..?
Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding

Store-in-store in Panningen
In het pand waar voorheen de Supertex gevestigd was, opent vanaf ongeveer half mei Markt 133 haar deuren.
De naam van de winkel is tevens het adres. De winkel wordt ingericht volgens het store-in-store-concept, met
damesmode aan de ene kant van het pand en aan de andere kant een zaak met retro, vintage, brocante en
industriële meubels.

dekt de door ons gemaakte kosten.
Als de gemeente uw WOZ-waarde
niet verlaagt bent u ons niets
verschuldigd en dragen wij de
gemaakte kosten volledig.
Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de
hoogte van de WOZ-waarde moet
binnen 6 weken nadat u de
aanslag gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met Groengoed Makelaardij
opneemt om ervoor te zorgen dat
het bezwaarschrift tijdig wordt
ingediend.

T: 077 398 75 76
E: info@groen-goed.nl
W: www.groen-goed.nl

Eigenaresse Lilian Teeuwen,
ook eigenaar van kringloopwinkel
Allerhande, vertelt over het
vernieuwende concept. “Naast
onze kringloopwinkel in Panningen
willen we graag een overstijgend en
uitdagend concept neerzetten, waar
shoppen als een belevenis wordt
ervaren. Het is voor Panningen een vrij
stads concept.”

De meubels in de winkel zullen
anders zijn als die bij de Allerhande.
“Ik participeer in ZERegiO, een
werkgroep die zich richt op een
afvalloze regio”, vertelt Lilian. “Vanuit
dit initiatief zijn de ideeën geboren om
van gebruikte spullen door redesigners
weer iets uitdagends maken. Het is
een heel ander concept dan kringloop,
vandaar dat er gekozen is voor een

winkel in het centrum. Uiteraard is er
wel binding met Allerhande.”
De winkel moet over ongeveer
twee maanden geopend zijn. “Nadat
we het pand intensief verbouwd
hebben willen we half mei de deuren
openen. We gaan het gebouw
veranderen van heel oubollig naar een
pand waar ieder hoekje een belevenis
wordt.”
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Bespreking Poll week 07

De Cito-toets is achterhaald
Nog maar twee van de zestien reguliere basisscholen in Peel en Maas
nemen in groep 8 de Cito-toets af bij de leerlingen. De rest besloot over te stap
pen naar de ROUTE 8-toets. Een meerderheid van de stemmers is het eens met
de stelling en is dus blij met de overstap van de basisscholen. Drie ochtenden
vol stress met Cito is voor 67 procent van de stemmers blijkbaar inderdaad geen
ideale situatie.
ROUTE 8 is een adaptieve toets die digitaal gemaakt wordt en in een peri
ode van een maand afgenomen kan worden. Dat is dus handig voor scholen en

leerlingen. Scholen kunnen het zelf inplannen en de toets past zich aan aan de
leerling, die dus een toets op zijn eigen niveau. De Cito-toets wordt nog altijd
drie ochtenden lang op papier gemaakt op vastgestelde tijden. Geen kans voor
scholen om daar zelf een keuze in te maken en zoals altijd is de toets voor alle
kinderen hetzelfde.
Aan het percentage van de eens-stemmers van de poll van week 7 valt af
te lezen dat de toetsen mee moeten gaan met hun tijd en niet moeten blijven
hangen in oude gewoontes.

Ondernemers moeten zelf kunnen beslissen over
openingstijden op zondag
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Het College van B&W van Peel en Maas wil de openingstijden op zondag
voor de ondernemers in de gemeente verruimen. Winkel mogen nu vanaf
11.00 uur open zijn en als het aan het college ligt, wordt dat 10.00 uur.
Warme bakkers met een winkel mogen nu en in de toekomst om 08.00 uur
open gaan, althans dat wil het college.
De gemeente zou zich eigenlijk helemaal niet meer moeten bemoeien
met de openingstijden op zondag. Religie en de zondag hebben inmiddels
weinig meer met elkaar te maken. Als ondernemers denken dat er
consumenten zijn die behoefte hebben aan een langere openingstijd, dan
moeten ze de winkel gewoon open kunnen gooien. Als er geen behoefte is,

stoppen ze er snel genoeg mee.
Van de andere kant is het zo dat zondag nog de enige dag is dat er een
beetje rust heerst. Laten we één dagje overhouden om rustig aan te doen en
om ons voor te bereiden op weer een drukke week. Het zou ook betekenen
dat er meer mensen op zondag moeten gaan werken. Misschien hebben die
personen daar helemaal geen zin in en moeten ze van de baas. Kortom, het is
goed zoals het nu is.
Ondernemers moeten zelf kunnen beslissen over openingstijden op
zondag. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 08) > Er moet meer aandacht voor muziek komen vanuit de overheid
> eens 65% oneens 35%

MAGAZIJNVERKOOP

VAKGARAGE
PEETEN BV

IN HET VOORMALIG PAND VAN JANSSEN CAMPINGS
MAASBREESEWEG IN SEVENUM

VRIJDAG 4 MAART, ZATERDAG 5 MAART
en ZONDAG 6 MAART

ALLE DAGEN VAN 12.00 – 17.00 UUR

ONZE WINKEL IS OP DEZE ZONDAG OOK GEOPEND.

PRIJSJES VANAF 5 EURO

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

LICO FASHION SEVENUM
De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/weder
hoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Het POL
Het door de provincie opgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg
(POL), waarin alle Limburgse gemeenten samenwerken, is bedoeld voor
meer integrale afstemming, voorbereiden op de toekomst en de te
verwachte ontwikkelingen.
Op provinciaal niveau zijn dan
ook bestuurlijke afspraken gemaakt
die leidend zijn. Als raad kunnen we
nog zienswijzen en bedenkingen
inbrengen. Zo zijn er diverse
onderwerpen in het POL, die met
elkaar worden afgestemd, zoals
wonen, detailhandel, verblijfsrecreatie,
bedrijventerreinen, energie,
duurzaamheid en ruimtelijke ordening.
Om namens onze gemeente inbreng te
kunnen blijven leveren bij het ontstaan
van deze regels willen we zelf actief
meedenken en afspraken maken en

er een Peel en Maas sausje overgieten
en daarmee de lokale belangen
goed behartigen. Daarom zijn er op
ieder thema regionale werkgroepen
actief. Namens onze gemeente ben
ik afgevaardigd op het onderwerp
detailhandel, vrijetijdseconomie en
energie. Bijvoorbeeld: hoe gaan we
om met winkelpanden in de regio?
Er ontstaat veel leegstand, mede
door het internetshoppen. Natuurlijk
willen we onze eigen ondernemers de
ruimte geven om door te ontwikkelen,
om hun bestaansrecht te behouden.

Deze dynamiek slaagt, samen met de
ondernemers zelf en met ondersteuning
van de gemeente. Bedrijven krijgen een
percentage van maximaal tien procent
voor uitbreiding op hun huidige locatie
om evenwicht te brengen binnen de
bedrijventerreinen. Lukt dit niet dan
zijn er in regio plekken waar men
kan uitbreiden. Ook herstructurering
van ‘oude’ bedrijventerreinen wordt
aangepakt. Voor verblijfsrecreatie willen
we ons vol inzetten op een sterk regiomerk voor Noord-Limburg. Meer variatie,
kwaliteit en nieuwe ideeën, ook voor de
dagrecreant. Uniek voor Peel en Maas.
Doe dus vooral mee en lever ons uw
kennis, visie en ervaringen.
Jeanne Hesen
Lokaal Peel en Maas

Vrijwillig
druk
“Hoe gaat het met je?”
“Tja, druk hè?!”
Waarmee hebben we het zo
druk met z’n allen? Druk met
onze baan, de kinderen, sporten,
familie en vrienden. Maar de
grootste tijdvreters tegenwoordig zijn je telefoon en sociale
media, want je mag niets
missen. Stiekem rijgen de uren
zich aaneen als je alle kijk
momenten op een dag bij elkaar
optelt. En niet zelden is het
verloren tijd, want hoeveel van
wat je bekeken hebt, was nu
écht belangrijk? We hebben het
druk in ons hoofd met alles en
iedereen, maar onze geest
verschraalt.
Er is nog maar weinig oog
voor wat er om ons heen
gebeurt. Wat weet je van de
mensen in je buurt, ken je hun
verhalen? Nog niet eens zo heel
lang geleden was dat heel
normaal. Je maakte een praatje,
wist wat er speelde. En als er
geholpen moest worden, stond
er altijd wel iemand voor je
klaar. Het was vanzelfsprekend
dat je iets voor elkaar deed en
dat gaf je ook nog eens een
goed gevoel.
Dat laatste zijn we vergeten
in ons ‘druk-zijn’. Tijd is kostbaar
en dus willen we er iets voor
terug. Het liefst geld. Maar geluk
zit niet in geld, maar in mooie
momenten. Er eens écht voor
iemand zijn, onverwacht een
goed gesprek hebben, je hulp
aanbieden voor een uurtje.
Het zal je verbazen hoeveel het
voor iemand kan betekenen.
Op dit moment zijn er tal van
verenigingen, instellingen en
goede doelen die met hun
handen in het haar zitten.
Zij vragen niets anders dan de
tijd die jij zou kunnen missen.
Of dat nu een uur per week,
maand of jaar is.
Vrijwillig een uur offline, om
te ervaren hoe het voelt om
nódig te zijn. Het zal je verbazen
hoeveel energie en liefde je
daarvoor terugkrijgt.
Karin

gemeente

nieuws

week 09 / 3 maart 2016 / Informatie van en over de gemeente
Een Koninklijke Onderscheiding aanvragen?
Wij helpen u er graag mee.
Het is prachtig om iemand op deze bijzondere wijze in het zonnetje te
zetten. In Peel en Maas zijn gelukkig veel mensen die al een onderscheiding hebben maar ook heel veel mensen die er een verdienen. Iedereen
kan een onderscheiding aanvragen voor een inwoner van de gemeente
Peel en Maas. De nadruk ligt op de bijzondere verdiensten en prestaties
voor de gemeenschap van de persoon die voor een onderscheiding wordt
voorgesteld. Het is geen recht, maar een blijk van erkenning vanuit de maatschappij.
Een Koninklijke Onderscheiding kan worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ (de dag voor
Koningsdag) of bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum van een
vereniging of instelling.
Indienen vóór 1 juli 2016
De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Niet alleen de gemeente bekijkt uw voorstel, ook veel
andere partijen zijn hierbij betrokken. Daarom is het belangrijk dat u uw voorstel op tijd indient. Voor
uitreiking bij de Lintjesregen op woensdag 26 april 2017 moet uw voorstel uiterlijk vrijdag 1 juli 2016 bij de
burgemeester worden ingediend.
Als u een Koninklijke Onderscheiding aan wilt vragen voor een andere gelegenheid, dan is het raadzaam
uw voorstel minimaal zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester in te dienen.
Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover kunt u contact opnemen met de adviseur kabinet,
Monique Verspa-Verheijen. U kunt haar bereiken via mail: monique.verspa@peelenmaas.nl of
tel. (077) 306 66 66. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad van dien aard zijn dat u
een voorstel in kunt dienen. Ook legt zij u dan precies uit hoe u te werk moet gaan.

Referendum 6 april
Op woensdag 6 april 2016 wordt het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne gehouden.
Bezorgen stempassen
Tussen dinsdag 8 maart en zaterdag 12 maart 2016 worden alle stempassen bij de kiezers in de gemeente
Peel en Maas bezorgd.
Stemmen bij volmacht
Een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
• bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de
verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen;
• het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 1 april 2016, door de kiezer worden ingediend, waar hij/zij op
maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd;
• het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt;
• degene, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 22 februari 2016
als kiezer zijn geregistreerd;
• bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs en
• een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
Onderhandse volmacht
• U kunt een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Wanneer u een stempas heeft ontvangen,
kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente machtigen.
• Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet daarbij de ondertekening niet.
De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde). Dit kan tot op de dag van de
verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven aan uw gemachtigde. Zonder
deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde uw stem niet uitbrengen. Voorkom
misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug te vragen en/of op de kopie te schrijven dat deze
alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van uw volmachtstem.
• Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de
volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem moet tegelijk met de
eigen stem te worden uitgebracht.

Officiële (verkorte)
publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen, bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners > Actueel >
Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.
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 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Activiteitenbesluit milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder i Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is ingetrokken: Meijel, 5768 PE, Berg 2. Het gedeeltelijk intrekken van
de vergunning voor het houden van dieren (varkenshouderij Stultiëns).
Tevens is vanwege de intrekking een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is omgevingsvergunningen te verlenen voor: Maasbree, 5993 RH, Leemvenweg 1. Handelen in strijd met regels RO en Bouw.
Uitbreiden bedrijfsbebouwing Leemvenweg 1 Maasbree. Verzonden: 23 februari 2016.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 maart 2016 zes
weken ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen.
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: Grashoek, 5985 PD, Vliegertsdijk 8. Het veranderen van de containervelden bij Neessen
Aardbei en Aspergeplanten.
De melding en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 3 maart 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.

Afval
Inzameling oud papier
• Zaterdag 5 maart: Beringe, Meijel

Aanvragen jaarlijks waarderingssubsidie 2017-2020
Verenigingen, vrijwilligersorganisaties en organisatoren van niet-commerciële evenementen die in de
periode 2017 t/m 2020 voor een jaarlijks subsidie in aanmerking willen komen moeten daarvoor een
aanvraag indienen.
Deze week ontvangen de organisaties die het betreft een mail en een brief. Ook organisaties die niet
rechtstreeks zijn aangeschreven kunnen een subsidieaanvraag indienen. Zij kunnen het aanvraagformulier
downloaden via de gemeentelijke website (kijk bij Inwoners en dan onder het kopje Vaak gezocht).
De subsidieaanvragen voor 2017 moeten uiterlijk 1 april a.s. binnen zijn bij de gemeente.

Aanvragen kiezerspas
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 22 februari 2016 als kiezer geregistreerd in Peel en Maas,
dan kunt u sowieso stemmen in een willekeurig stembureau van Peel en Maas. Voor het stemmen in een
willekeurig stembureau in Nederland, dan waar u geregistreerd staat als kiezer, moet u een kiezerspas
aanvragen.
Bij het KCC, cluster Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. Het verzoekschrift en
de stempas moeten uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer zijn ingediend. Mondeling kan dit tot
dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur worden aangevraagd. U moet dan uw stempas overleggen. Een eenmaal
verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas
ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie en vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het
KCC of mailen met: verkiezingen@peelenmaas.nl.

Weblog
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Doe mee met de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2017
• Abonneer uzelf op het Elektronisch GemeenteBlad (EGB) en ontvang het gemeentenieuws in uw
mailbox!
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Gevonden en verloren voorwerpen
• Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

www.peelenmaas.nl

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

Postbus 7088,
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Start Herinrichting Groote Molenbeek Grashoek

Het is zover ! Reserveer nu uw kavel.

Bekijk ook het filmpje van Omroep Peel en Maas over de werkzaamheden Groote Molenbeek:
https://t.co/MdAMwoCMkj.

Interesse in vrij bouwen?
Giel Peetershof heeft geen beeldkwaliteitsplan en biedt vrijheid in de breedste zin van het woord. In deze
welstandsvrije wijk kan in alle ruimte en vrijheid gebouwd worden. U bepaalt zelf het uiterlijk, de architectuurstijl, kleur en verhoudingen van uw woning. Ook kunt u zelf uw kaveloppervlakte kiezen. De grond is
ingedeeld in woonvelden. Binnen deze woonvelden kan, vanaf 150 m² tot bijna elke gewenste oppervlakte,
een kavel gekocht of in erfpacht genomen worden.

Een zonnige frisse ochtend in Peel en Maas, het geschikte moment om het project samen met Waterschap
Peel en Maasvallei af te trappen of in dit geval af te slaan!
De Groote Molenbeek die ontspringt bij Grashoek wordt voor een deel terug gebracht in hoe het in het
verleden ook was, met wat laagtes waar de natuur ruimte krijgt om te ontwikkelen.
Ook zorgen watervalletjes ervoor dat vissen weer stroomopwaarts kunnen gaan om een paaiplaats te zoeken. Uiteraard vormt een brug samen met een struinpad ervoor dat ook de recreant en de buurtbewoners
het gebied nog verder kunnen ontdekken.

Het is zover: de inrichting van de openbare ruimte is gestart én de eerste kavel is gereserveerd. De komende maanden krijgt het gezicht van Giel Peetershof steeds meer vorm. Halverwege de zomer is fase I, gebied
voor 50 woningen, bouw- en woonrijp. De wegen zijn dan klaar, de hagen en bomen volgen in het najaar.

Duurzaam leven
In Giel Peetershof staat duurzaamheid voor nieuwetijds bouwen en wonen. Het vormt een basisgedachte
voor een woonwijk waar mensen samen leven, wonen en werken met oog voor de toekomst. Een wijk
waar we geen andere dingen doen, maar de dingen anders doen. In Giel Peetershof wordt lokaal duurzame
energie opgewekt, huishoudelijk afvalwater door een helofytenfilter gezuiverd, hemelwater hergebruikt en
komt er geen aardgasleiding.
De uitgebreide groenvoorziening, smalle wegen,
centrale parkeergelegenheid en veel rust schetst
het beeld van Giel Peetershof. Giel Peetershof is een
project van de gemeente Peel en Maas.
Bent u geïnteresseerd in vrij bouwen? Kijk op
www.gielpeetershof.nl of neem contact op met
projectleider Caroline Derks.

www.peelenmaas.nl

EEN
WIN DEAU
R CA 0,E
N
I
D
€ 10 IN
.
V
.
T.W NQUETE
DE E EBSITE
VUL
EW
OP D

TE HUUR IN HELDEN
Ruim appartement Mariaplein 12A1
Indeling: entree, 2x sl.k. (14,5 m2
en 9 m2), badkamer, toilet, werkkast en
ruime woonkamer / keuken (57,5 m2)
met buitenterras (16 m2).
Parkeerplaats en berging in souterrain.
Bwj 2009, br.inh. 319 m3, opp. 114 m2
eigen cv, energielabel A
Huurprijs E 850,-/mnd
excl. servicekosten. Borg 2 mnd huur.
Info: 06-1534 0000
E: djm.van.dijk@hetnet.nl

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

STIJL KIES JE ZELF
Landelijk of modern, ontwikkel en woon zoals je wenst.

SCHRAMES.NL

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Ploegen

Sportman/vrouw

Talenten

Wie wint de gemeentelijke
sporttrofee 2015
Bo Piepers

Djerro Peeters

Mark van Dijk

De 11-jarig Bo houdt zich
bezig met BMX fietscross.
Hij won het NK, is leider in
de Nationale en Europese
ranking. Deed mee aan het
WK in België.

Djerro is een 16-jarige
honkbalwerper. Hij won
met zijn team het NK. Met
ditzelfde team werd hij 3de
op het EK in Italië.

De 14-jarige Mark is hét
judotalent van JC Helden.
Hij won als allereerste
van JC Helden het NK.
Hij verwierf veel gouden,
zilveren en bronzen
plakken.

Michel Hendrix

Frans Marcelissen

Rick Manders

Deze internationale
springruiter won een 1ste
plaats op de Grand Prix
in Budapest. Daarnaast
behaalde hij nog veel
ereplaatsen.

Deze atleet liep in eerste
instantie lange afstanden;
op latere leeftijd begon hij
met de korte afstanden.
Resultaat: 1ste op het NK
60+ 200m en 3de op de
60m.

Rick Manders werd 1ste bij
het LK judo tot 55 kg en
2de op het NK (tot 21 jaar).
Rick is opgenomen in het
centrum voor topsport en
onderwijs.

Heren A 1
Targos Bevo Hc

VC Olympia
Dames 1

Dit jeugdteam won het NK
door de spannende finale
in Amsterdam te winnen
van Aalsmeer met een
strafworp 20 seconden
voor tijd.

Dit jeugdige talentvolle
dames volleybalteam
behaalde het
kampioenschap in de
promotieklasse én
de regiobeker ZuidNederland.

Judoclub Helden
Herenteam tot 15
jaar
Dit jonge team judoka’s
won het LK en werd 3de
op het NK. Als een van
de weinige clubs weet JC
Helden een eigen team op
de been te brengen.

Iedereen kan sporten

Ook wordt de prijs uitgereikt voor de categorie Sporters met een beperking.
Omdat deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee voor de gemeentelijke sporttrofee!

Gwen van
Rosmalen

Ron
Spreeuwenberg

G-team
Hockeyclub Horst

Deze jonge sportvrouw
doet niets liever dan
sporten. Na ziekte en
een ongeval startte ze na
revalidatie vol overgave en
met succes met handbiken.

De sportieve Ron doet
aan voetballen, hardlopen
en wandelen. Hij werd
met MVC’19 (team C)
kampioen en doet mee
aan hardloopwedstrijden.

In 2008 startte Hockeyclub
Horst met G-hockey voor
volwassenen en wonnen
in de G-klasse. Hun doel
is plezier beleven aan de
hockeysport.

Sportgala
De gemeente Peel en Maas mag zich met recht een sportgemeente
noemen. De elf kernen tellen ruim 120 sportverenigingen. Het
Sportgala-comité is bezig met de voorbereidingen voor het Sportgala
2015, dat wordt gehouden op vrijdag 15 april 2016 om 19.30 uur in
DOK6.
In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt
het sporttalent, de sportman/-vrouw en de sportploeg van het jaar
2015 van de gemeente Peel en Maas bekend gemaakt.
Uiteraard vormt de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee de
ultieme climax van de gala-avond. Bovenstaande genomineerden
strijden om de gemeentelijke sporttrofee.

Meer informatie op www.peelenmaas.nl of www.spartgalapeelenmaas.nl
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en zo 15

GEPLUKT Jim Reinders

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.

weken achter aan geboekt.”
In die laatste vakantie werden de
plannen gesmeed om als investeerder
geld te stoppen in een nieuw op te
zetten bungalowparkje. “Natuurlijk
had ik ook mijn twijfels”, vertelt
Jim. “Het is een hoop geld wat je
overmaakt, waarvan je niet zeker
weet of je het ooit nog terugziet.
Ik vertrouwde Wayan wel, maar
achter in het hoofd houd je toch die
achterdocht. Na het carnaval in 2014
belde hij me op of ik het wilde doen.
Toen heb ik ja gezegd.”

Drie bungalows
Jim koos voor een veilige weg
door het geld in drie keer over te
maken en tussendoor foto’s van de
vorderingen op te vragen. “Wayan
stuurde al heel snel foto’s waarop
de fundering al lag en toen was mijn
wantrouwen weg en heb ik in een
maand tijd al het geld overgemaakt.
Binnen drie maanden stonden er drie
bungalows in traditionele stijl. Ook ligt
er een gebouwtje met twee kamers,
het kantoor en een slaapzaal.”
Na zijn laatste vakantie daar
in januari zag Jim dat Wayan te
veel moest werken. Jim vroeg aan

Wayan of hij het zag zitten als Jim
zich definitief kwam vestigen op het
eiland. Jim: “Hij was door het dolle
heen en vond het een geweldig idee.
Ik heb ervaring in de horeca-wereld en
ga vooral helpen met zaken regelen
en klanten opvangen. We hebben
een tuinman en een huishoudster,
dus daar hoef ik niets aan te doen.
De kamer waar ik ga slapen, ligt tegen
het kantoor aan.”

Ieder jaar terug naar
Nederland
Zijn vader en moeder gaat hij
missen, maar toch verwacht Jim
dat hij die twee nog regelmatig te
spreken krijgt. “Tegenwoordig is dat
niet meer zo lastig via het internet.
Ik hoop vooral dat het contact met
mijn vrienden niet gaat verwateren.
Daarom ben ik wel van plan ieder
jaar een paar maanden terug te
komen naar Nederland. Televisie ga
ik in ieder geval totaal niet missen.
Het is toch veel leuker om op het
strand te zitten met een koud biertje
en naar iemand kunt luisteren die
gitaar aan het spelen is? Mooier
wordt het niet.”

DETO-Mechanisatie houdt zich voornamelijk bezig met reparatie,
aanpassingen en nieuwbouw van land- en tuinbouwmachines.
Hiervoor zijn wij op zoek naar een energieke, leergierige kandidaat
die het team kan komen versterken.

Indonesië. Sommige mensen gaan er graag op vakantie, anderen komen er nooit en je hebt mensen die er
de rest van hun leven gaan slijten. Jim Reinders (25) uit Egchel is zo iemand. Op 27 april verhuist hij permanent
naar het Aziatische land om samen met een Indonesische kameraad een bungalowparkje te beheren. Tijd om
hem te plukken.
De eerste keer dat Jim naar
Indonesië ging, was in 2013. Met een
vriend, Mark, trok hij backpackend

door het land. Op advies van een
andere vriend, Martijn, besloten de
twee langs te gaan op het eiland Nusa

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Penida. Jim: “Het was de bedoeling
dat we twee of drie dagen daar
bleven. Na de eerste avond keken
Mark en ik elkaar aan en hebben
we meteen gezegd dat we de rest
van de twee weken vakantie die we
nog hadden op het eiland zouden
doorbrengen.”

Vriend
voor het leven
Het eiland Nusa Penida ligt dicht
bij het grote eiland Bali en is twintig
kilometer lang en twaalf kilometer
breed. Het leven daar beviel Jim prima
en ook met de bevolking kon hij het
goed vinden. “Martijn had een half
jaar op het eiland stage gelopen en
daar was hij bevriend geraakt met
Wayan. Toen ik de hand schudde van
hem, wist ik dat het een vriend voor
het leven zou zijn. Na de vakantie
bleven Wayan en ik via WhatsApp en
Skype contact houden.”
Er werd nog niks officieels
geregeld, maar het contact bleef. Jim
besloot in 2014 nog een keer te gaan
reizen in het zuidoosten van Azië.
Helemaal alleen trok hij door Thailand,
Cambodja en Vietnam. Hij besloot
zonder aankondiging langs te gaan
op Nusa Penida. “Dat was wel een
behoorlijke verrassing voor Wayan,
ja”, lacht Jim. “Stond ik ineens voor
zijn neus. Toen heb ik er nog drie

Allround constructiewerker /
monteur / lasser (m/v)
Je werkt zelfstandig, maar wel binnen een team van leuke collega’s. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig maken en
werken aan diverse constructies en machines. Zo kan er sprake
zijn van een plezierige en succesvolle samenwerking met oog op
een lange termijn aanstelling.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau
kennis en ervaring met land- en of tuinbouwmachines
MIG/MAG en/of TIG las ervaring
zelfstandig, inventief en besluitvaardig in je werk
kwaliteitsbewust en nauwkeurig kunnen werken
basiskennis van elektrotechniek (optioneel)
In bezit van B(E) rijbewijs

Wij bieden
• functie in een teamverband
• zeer afwisselende en uitdagende baan binnen een
dynamisch bedrijf
• marktconform salaris, vakantiedagen, vakantiegeld,
toeslagen en vergoedingen conform CAO
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Fulltime en/of parttime baan
Herken je jezelf in dit profiel?
Word je enthousiast als je dit leest? Wacht dan niet en reageer!
Solliciteer en leg uit waarom jij diegene bent die wij zoeken.
Graag een schriftelijke sollicitatie met C.V. sturen naar
onderstaand post of mail adres. Reageren kan tot 14-03-2016.
DETO-Mechanisatie
t.a.v. T. van den Beuken
Korte Heide 5
5993 NW Maasbree
info@deto-mechanisatie.nl
tel. 06 1479 1650

www.deto-mechanisatie.nl
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Gelijkspel tegen Swalmen

BEVO komt niet uit de verf
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van voetbalvereniging BEVO uit Beringe speelde zondag 28 februari in en tegen Swalmen.
Een tegenstander die tot op heden onbekend was voor de BEVO-ploeg. Het werd 1-1.

Swalmen was de enige tegen
stander die nog niet bestreden was.
Na een lange winterstop was het
best wel onwennig, en hadden beide
ploegen in de eerste helft moeite om
in het ritme te komen. De kwaliteit liet
vooral in de eerste twintig minuten te
wensen over.

Niet bij machte

BEVO aanvoerder Roger Gielen was overal te vinden op het veld (Foto: Peter van Berlo, VV BEVO)

Swalmen probeerde het wel, maar
was eigenlijk de hele middag niet bij
machte om het de BEVO-ploeg moeilijk
te maken. Echter brouwde ook BEVO
er het eerste half uur niet zo heel erg
veel van, ondanks enkele kansjes.
Met name de kans van Sjors van Horen
had een beter lot verdiend. Een polletje
belette hem om het leer achter de
doelman te deponeren, waardoor zijn
schot er hoog overheen ging. Swalmen
kwam voor rust geen enkele keer
in een kansrijke positie voor BEVOdoelman Nick Steeghs.
Vlak voor rust in de 40e minuut
kwam BEVO enigszins gelukkig op
voorsprong, nadat de Swalmen-goalie
voor de tweede keer een terugspeelbal
verkeerd raakte bij het uitverdedigen.

De bal ging als een pijl de lucht in en
veroorzaakte zoveel onrust, waardoor
Eric Minten er als de kippen bij was om
de bal met zijn hele hebben en houden
in het doel te werken: 1-0.
De heren van BEVO kwamen in de
tweede helft een stuk beter voor de
dag, ondanks dat Swalmen tegen de
verhouding in uit een vrije trap op de
rand van de zestien meter de 1-1 bin
nenhaalde.

Vijf mogelijkheden
onbenut
Hierna was het BEVO die de boven
toon vierde. In het laatste half uur
werden zeker vijf uitgelezen moge
lijkheden onbenut gelaten door de
BEVO-voorwaartsen. Er werd twee keer
de lat geraakt en er werden perfect
uitgevoerde aanvallen op het Swalmendoel gemaakt.
Al met al bleef het deze middag bij
een gelijke stand, waarmee Swalmen
zich gelukkig kon prijzen. Echter had
BEVO zichzelf beter moeten belonen
en de drie punten mee naar Beringe
moeten nemen.

10, 11, 12, 13 MAART

FEESTELIJK
OPENINGSWEEKEND
MET EXTRA OPEN
ZONDAG
Tijdens dit feestweekend openen wij onze
gloednieuwe winkel. Vier dagen lang staat
de winkel bol van de feestelijkheden: We
presenteren de nieuwe voorjaarscollecties
met tal van nieuwe merken. Er zijn hapjes,
drankjes en onze fashion guides staan te
popelen om u rond te leiden. Maak ook
kennis met de van Arendonk Schoenen
Store en Grand Café juﬀrouw Jansen.
Kom gezellig langs en laat u verrassen!

7, 8, 9 MAART GESLOTEN

Om onze nieuwe winkel helemaal klaar
te maken voor de opening zijn wij aanstaande maandag, dinsdag en woensdag
gesloten.

WINKELEN, ONTDEKKEN
ETEN & DRINKEN
GENIETEN
BEZOEK ONZE WINKEL

Pastoor Vullinghsplein 20 . 5975 DJ . Sevenum
info@jansen-noy.nl . 077 467 2929
WWW.JANSEN-NOY.NL
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Maar drie spelers

Zaalvoetballers
Baarlo blij met puntje
bij hekkensluiter
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Drie medailles
voor judoclub Kejuso
Door: judoclub KSV Kejuso
De judoka’s van KSV Kejuso uit Kessel hebben zaterdag 27 februari drie medailles gehaald bij de Interne
Competitie in Blerick. Colin van der Wijst, Jort Spreeuwenberg en Merlijn van der Wijst wisten een medaille te halen.

Door: Zaalvoetbalvereniging Baarlo
Het was puzzelen voor coach Paul Tielen van het eerste zaalvoetbalteam uit Baarlo op maandag 29 februari. Hij had maar de beschikking
over drie spelers. Joël Gielen, Jeroen van Wylick en Frank Peeters waren
skiën, Niek Stemkens was geblesseerd en Tim Gielen lag ziek op bed.
Bram Reumkens, Mike Spolders,
Tim Steenks en Stan Wijhers gingen
mee naar het zuiden, voor de
wedstrijd tegen Sittardse Boys 1.
Het was duidelijk te merken dat
Baarlo met een andere samenstelling
speelde, want van een organisatie
was geen sprake deze wedstrijd.
De thuisploeg kwam op voorsprong
via een vrije trap, die slecht werd
beoordeeld door Jarno Hertsig: 1-0.
Toch kwam Baarlo vrij snel weer op
1-1 uit de counter, Mike Spolders
bediende Damian Linders en die
schoof de 1-1 binnen.

Meer druk zetten
De thuisploeg kwam wederom op
een voorsprong, nadat bij Baarlo de
omschakeling niet goed was en de
2-1 werd gemaakt. In de rust werd
besloten om meer druk te gaan
zetten en niet meer af te wachten.
In de 34e minuut kwam Baarlo op
gelijke hoogte, Daan Verlijsdonk met
de breedtepass op Mike Spolders en

het was 2-2.
Sittardse Boys kreeg hierna kans
op kans en kwam wel vijf keer één
op één met Jarno Hertsig, maar
die hield zijn doel knap schoon.
Toch wisten de Sittardse Boys op
voorsprong te komen. Met twee
spelers kwamen ze alleen op het
Baarlose doel af en dit werd goed
uitgespeeld, 3-2. Twee minuten later
floot de tweede scheidsrechter op
zijn fluit, de thuisploeg stond met 6
spelers in het veld. Dit resulteerde
in een gele kaart voor een van de
spelers en Baarlo profiteerde al snel
van deze overtalsituatie. Stan Wijhers
met de bal naar Mike Spolders en
die schoot de 3-3 binnen. Baarlo
ging hierna vol op de aanval en de
keeper van Sittardse Boys kreeg
de bal en ging zelf op avontuur. Bij
balverlies probeerde Jarno het vanuit
zijn eigen doel, maar de bal ging er
een halve meter naast. Meer dan de
uiteindelijke uitslag van 3-3 zat er ook
niet in voor Baarlo.

Ware stund

Dames VC Olympia
winnen weer van
koploper
Door: Ron van Tongerlo, volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen wist zaterdag
27 februari een ware stunt uit te halen door met 3-2 te winnen van de
koploper ActiveRooy uit Venray.
ActiveRooy kwam furieus uit
de startblokken. De servedruk was
enorm en aanvallend was dit team
een klasse sterker dan Olympia.
De 13-25 set-uitslag gaf dan ook geen
vertekend beeld. Het publiek ging
achter het team staan en verwachtte
een opstanding van het team. Die
kwam er. De tweede set ging gelijk
op tot 10-10. Olympia kreeg de
servepassing weer onder controle en
hierdoor kon aanvallend veel meer
druk gezet worden. Maar vooral de
vechtersmentaliteit om elke bal te
verdedigen, maakte het team steeds
sterker. Nadat de Venrayse dames
nog even een voorsprong namen
halverwege de set, was de rest van
de set toch vooral voor Olympia.
De laatste twee servebeurten van
Lorraine Korsten en Teddy van
Oijen, waarin negen punten werden
gescoord, gaven de doorslag voor een
25-19 setwinst.
De derde set was er een van
uitersten. Olympia had de opdracht
op het randje te serveren en dat
deed men, wat ook ten koste ging

De toernooien bij de Interne
Competitie zijn laagdrempelige
wedstrijden die in samenwerking met
een aantal judoverenigingen uit de
regio worden georganiseerd. Samen
met 214 judoka’s in de klassen tot
vijftig kilogram was KSV Kejuso te gast
bij judoclub Judokan uit Blerick.

Zaterdag kwam als eerste
Colin van der Wijst uit in een vier
man sterke poule in de A klasse
tot 24 kilogram. Met enkele sterke
tegenstanders van Judoclub Helden
behaalde Colin daar een bronzen
medaille. Jort Spreeuwenberg werd in
dezelfde klasse, maar in een andere

poule, ingedeeld. Hij liet een felle
strijd zien en ging na vier gewonnen
partijen naar huis met een gouden
medaille. Merlijn van der Wijst liet
eveneens mooi judo zien. Hij kwam
voor het eerst uit in de C klasse tot
32 kilogram. Hij werkte keihard en
werd derde.

Dames VC Kessel verliezen
wedstrijd en koppositie
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Volleybalvereniging Nuvoc uit Veldhoven kwam op zaterdag 27 februari op bezoek bij de dames van VC Kessel 1.
De Brabantse ploeg stond helemaal onderaan, Kessel bovenaan. Uit werd eerder gemakkelijk met 4-0 gewonnen.
Dit keer was Nuvoc echter met 3-2 te sterk.

van zes servefouten in deze set.
Hierbij nog vier servepass-fouten
en een 3-11 achterstand. Na een
wissel van spelverdeler om andere
variaties te spelen, kwam de
omslag. Olympia walste daarna over
de Venrayse dames heen en won
sensationeel met 25-23. De vierde
set was omgekeerd. Olympia had het
af kunnen maken, liet zich niet gek
maken door beslissingen die in het
nadeel uitvielen en nam zelfs een
12-7 voorsprong. Maar toen knapte
er iets en werd de voorsprong knullig
verspeeld. Tegen de tien punten die
de tegenstander scoorde, maakte
Olympia er één en de set ging met
20-25 verloren.

Olympia weer terug
In de vijfde set ging de strijd
gelijk op tot het wisselen van veld
bij 6-8 voor de gasten. Daarna was
Olympia weer terug en met Teddy
van Oijen als beste speelster van de
wedstrijd werd het verschil gemaakt
in de middenaanval en kon de set
met 15-12 worden binnengehaald.

Vanaf het eerste punt werden
teveel fouten gemaakt aan de Kesselse
kant, zowel in de passing als in de set
up en de aanval. De opdrachten werden
niet uitgevoerd en zo gingen, tot ieders
verbazing, set één en twee naar de
gasten. Het was zaak voor VC Kessel om

niet bij de pakken neer te gaan zitten
en het eigen spel te spelen. Dat lukte in
de volgende twee sets, die dik gewon
nen werden. Zo kwam er een stand van
2-2 op het bord te staan. De vijfde set
kende een vreemd verloop. Al snel keek
Kessel tegen een 1-7 achterstand aan,

waarna er met een 3-8 stand gewis
seld werd van kant. De Kesselse dames
kwamen nog terug tot onder andere
10-10, maar uiteindelijk trok Nuvoc
aan het langste eind, 13-15. Concurrent
Landgraaf won met 4-0, waardoor
Kessel een plaatsje zakt op de ranglijst.
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Teleurstellend resultaat tegen Someren-Heide

Gelijkspel voor voetballers Egchel
Door: voetbalvereniging SV Egchel
De inhaalwedstrijd tussen Egchel en SVSH op zondag 28 februari
eindigde in een 1-1 gelijkspel, een teleurstellend resultaat voor de thuis
spelende mannen van trainer Peter Peeters. De oranjehemden wisten de
goede mogelijkheden niet om te zetten in doelpunten, zodat de voetballers
van Someren-Heide bleven geloven in een goed resultaat.
Op een hobbelig veld op sportpark
De Wietel floot arbiter Bos uit Meerlo
onder koude weersomstandigheden.
Getooid in een lange broek floot hij een
prima wedstrijd. De start voor Egchel

was veelbelovend. Na een corner van
Frank Gielen wist libero Rik Rambags
in de zevende minuut met het hoofd te
scoren, 1-0.
Het meeste balbezit was ver

volgens voor de thuisclub maar het
moest bedacht zijn op de uitbraken
van SVSH. Na een half uur had Frank
Gielen de 2-0 op de schoen, maar de
bal belandde op de paal. Tot aan de
thee was het een gelijk opgaand duel
met enkele mogelijkheden voor beide
doelen, Gescoord werd er echter niet
meer.
In de eerste minuten van de
tweede helft kregen beide teams
kansen. Eerst ging Frank Gielen op solo

toer, maar hij rondde niet af. Aan de
overkant was er een scrimmage en ook
hier ging de bal er niet in. In de 52e
minuut werd een overtreding binnen
de Egchelse zestien bestraft met een
penalty. Lex Klaver schoot de pingel
feilloos binnen, 1-1.

Naast de paal
Het vervolg van de tweede helft
werd een zeer matige vertoning van
beide ploegen. Er kwamen veel vrije

trappen en schoten die geen resultaat
opleverden. Een kwartier voor tijd
kwam Mathijs Venner namens Egchel
binnen de lijnen. Nauwelijks in het veld
schoot Mathijs na een mooi steekbal
net naast de paal.
In de slotfase was er nog veel
klutsvoetbal aan beide kanten, maar
gescoord werd er, tot grote teleurstel
ling van de thuisploeg, niet meer.
Egchel liet punten liggen, SVSH was blij
met het behaalde gelijkspel.

Derby eindigt in 1-1

Gelijkspel voetbalclubs Meijel en Kessel
Door: voetbalvereniging RKMSV Meijel
Na een lange winter stond op zondag 28 februari voor RKMSV de eerste
wedstrijd van 2016 op het programma. Vele afgelastingen zorgden ervoor
dat RKMSV – Kessel de aftrap werd voor de tweede seizoenshelft. In een
rommelig duel met weinig kansen eindigde de wedstrijd, net als in Kessel,
in een gelijkspel. Na eerder 3-3, werd het nu 1-1.
De vele regenval en temperaturen
onder het vriespunt tijdens de winter
stop hadden het veld duidelijk geen
goed gedaan. Beide ploegen hadden
vanaf minuut één last van het hob

belige veld en dat was te zien aan de
vele onnauwkeurige passes die werden
afgeleverd.
RKMSV had de eerste helft
het meeste balbezit, maar kwam

moeizaam tot een kans. De Meijelse
ploeg gaf niets weg, maar was zelf
onnauwkeurig in de eindpasses
en voorzetten, die keer op keer
geen eindstation bereikten. RKMSV
probeerde het daarnaast via schoten
van afstand, maar alleen Toon Snijders
kwam daarmee een keer dicht bij een
doelpunt. Zijn harde schot werd goed
uit de hoek gebokst door de Kesselse
doelman.
Ook de tweede helft waren er

weinig kansen te noteren. RKMSV
kwam wel een aantal keer dichter bij
het vijandige doel dan de eerste helft,
maar het leverde geen doelpunt op.
Duels op het middenveld kenmerkte
het duel en beide ploegen werkten
hard om een resultaat te behalen.
Joep Ghielen kopte namens Meijel van
dichtbij over het doel en zowel Joep als
aanvalspartner Jimmy Flipsen kon een
scherpe voorzet van Rudy Leenders niet
binnenlopen.

Tegen het einde van de wedstrijd
kwam Kessel er via een spaarzame
aanval uit en deze werd meteen doel
treffend afgerond, 0-1. RKMSV moest
nog aan de bak om de gelijkmaker te
maken en die kwam er. Ad Snijders
kreeg de bal in het strafschopgebied
en hij werd onreglementair tegen de
grond gewerkt. Hayke Snijders benutte
de toegekende strafschop. Kort daarna
klonk het eindsignaal, waardoor de
puntendeling een feit was.

Nieuwsgierig naar jou...

Aanmeldingsdata
Waar
Het Bouwens
Minister Calsstraat 8-10
Panningen

vmbo

-

havo

Wanneer
Maandag 14 maart 2016
17.00 – 19.30 uur
Dinsdag 15 maart 2016
17.00 – 19.30 uur

-

atheneum

-

• Maatwerk en ondersteuning
• Talentontwikkeling
• Excellente school vmbo

gymnasium

• Versterkt Engels havo/vwo
• In 6 jaar een vmbo- en
mbo-techniekopleiding

www.hetbouwens.nl
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Tachos met 35-14 verslagen

Makkelijke zege Targos Bevo
Door: Bart Ebisch, handbalclub Targos Bevo Hc
Het eerste team van handbalclub Targos Bevo Hc beleefde een goede
generale voor de topper tegen Volendam komend weekend. In De Heuf
werd zaterdag 27 februari Red-Rag Tachos verslagen met 35-14. Het was de
derde overwinning op rij.
Tachos wist bij te benen tot 6-6.
Daarna nam Bevo afstand. Er ontspon
zich een bizar wedstrijdbeeld, mede
door toedoen van de scheidsrechters.
Op een gegeven moment telde Bevo
nog slechts drie veldspelers. Niek
Jordens, Dennis Vlijm en Jeroen van den
Beucken kregen kort achter elkaar een
tijdstraf van twee minuten opgelegd.
Op dat moment ging het publiek achter
de thuisploeg staan en scoorde Sonni
de Jonge zowaar 13-7. Bevo liep uit
naar 15-7, waarna Tachos iets terug
deed. Met 15-9 op het scorebord gin
gen beide ploegen rusten.
“De eerste helft verliep moei
zaam”, vond trainer Martin Vlijm. “Met
drie man deden we het beter dan met
zes.” Tachos wist in de tweede helft
nog maar mondjesmaat het doel van
de thuisploeg te bestoken. Doelman

Rik Elissen scoort voor Bevo (Foto: Ebisch Media)

Onder 15 jaar

Twaalf judoka’s JC Helden
geplaatst voor NK
Door: judoclub JC Helden
In Roermond vond op zondag 28 februari het District Kampioenschap onder de vijftien jaar plaats. Liefst twaalf
judoka’s van JC Helden wisten zich tijdens het toernooi te plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen die op
zaterdag 12 maart plaatsvinden in Apeldoorn. Het aantal geplaatsten betekende een record voor de judovereniging.

Heren Tupos 1 weer
op oude niveau
Door: Louk Joris, volleybalvereniging Tupos
Na enkele weken geen competitiewedstrijd te hebben gespeeld,
stond zaterdag 27 februari de wedstrijd tegen de mannen uit Landgraaf
op het programma voor het eerste herenteam van volleybalvereniging
Tupos uit Baarlo. Het werd 4-0 voor de Baarlose mannen.
De tribune zal vol en het team
uit Landgraaf was aangevuld met
enkele ervaren spelers. Zoals
verwacht bleken de mannen uit
Landgraaf op alle vlakken beter dan
in de thuiswedstrijd.
De heren uit Baarlo lieten het
niveau van de afgelopen weken
achter zich en groeiden weer
richting het oude niveau. ‘Man of
the Match’ Tom Heines scoorde er
weer rustig op los en ‘killde’ diverse
ballen binnen de 3 meter. Serverend

Hannah Konings won, ondanks
dat ze ziek was, twee wedstrijden en
werd Limburgs kampioen. Luna Lucker
is de afgelopen tijd goed in vorm en
liet zaterdag zien onverslaanbaar te
zijn. Ze won drie wedstrijden en werd
eveneens Limburgs kampioen.
Aron Theunissen, Brent Schuijers,
Daan Smits en Dirk Peters wonnen allen
hun eerste wedstrijd en stonden zo
allemaal in de halve finale van dezelfde

poule. Aron en Brent wisten de finale te
halen ten koste van hun clubgenootjes,
waarna Aron de Limburgse titel naar
zich toe trok. Brent werd tweede, Daan
derde.
Broer en zus Joris en Eefje Moors
wisten beiden drie wedstrijden te
winnen. Ze verloren er allebei eentje
en werden tweede. Ook Jarno Hoenson
werd tweede van Limburg na twee
goede winstpartijen en een lastige

finale. Chris Joosten won zijn eerste
wedstrijd, maar verloor vervolgens van
Jarno in de halve finale, maar werkte
zich daarna nog knap naar het brons.
Janine Janssen won twee keer, verloor
één keer en werd ook derde.
Dali Lucker moest er hard tegenaan
en pakte een derde plaats. Diego
Coopmans kon door een vervelende
blessure niet meer doen dan de
bronzen medaille ophalen.

Mark van den Beucken, die Bart
Ravensbergen afloste, hoefde slechts
vijf treffers te incasseren. Daar stonden
twintig treffers voor Bevo tegenover.
Vlijm over de uitslag, 35-14: “Je weet
van tevoren dat je wint. Dan is het leu
ker om met twintig doelpunten verschil
te winnen dan met tien. De tweede
helft hebben we het prima gedaan.
We wisten dat Tachos het hoge tempo
nooit kon volhouden.”
Bevo kreeg in totaal vijf tijdstraffen
waarvan vier in de eerste helft. Vlijm
tilde er niet zwaar aan. “Vorige week
tegen E&O kregen we nul tijdstraffen.
Vandaag speelden we feller. Dat zie
ik liever dan dat er makke lammetjes
op het veld staan.” Hij had zich wel
geërgerd aan de scheidsrechters en liet
dat merken. Over de gele kaart die hij
kreeg: “Dat was dom van mij.”

maakten de heren enkele fouten
teveel, maar dat mocht de pret en
de uitslag niet drukken. Verdedigend
werd er weer veel van de grond
geraapt en de pass was weer een
stuk beter.
Al met al een leuke pot om te
zien, waarbij Tupos Heren 1 toch de
betere ploeg bleek. De noodzakelijke
4-0 werd netjes binnengehaald.
Met Maasdal 2, Oikos 1 en Olympia 1
hijgend in de nek, waren de punten
zeer welkom.
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Samenwerking volleybalclubs op gebied van talenten

‘Het doel is om op hoog niveau te kunnen
trainen’
Het is inmiddels alweer zes jaar geleden dat volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen samen met een aantal clubs in de regio een samenwerking
begon. De vrouwelijke volleybaltalenten van VC Asterix uit Maasbree en die van VC Kessel komen iedere maandag naar Panningen om een speciale training
te volgen. In de zomer van 2014 besloot de volleybalvereniging ook bij de jongens een dergelijk samenwerkingsverband op te zetten.

voor korte tijd Tupos bij. Inmiddels zijn
er ook speelsters uit Roggel en Horn
bijgekomen en zijn we in totaal met
dertig meiden.”

Positieve
commentaren

Volleybalplein Noord-Limburg is
een soort regionale talententraining.
Onder leiding van ervaren trainers,
met een goede staat van dienst, moet
het algehele niveau van de jongens
en meisjes tussen de 11 en 16 jaar
van de deelnemende clubs omhoog
gekrikt worden. Het initiatief kwam
vanuit VC Olympia, waarbij VC Asterix
en VC Kessel snel aansloten, en de

trainingen vinden iedere week plaats in
Panningen.

Te weinig jongens
Toch zit er wel degelijk een verschil
tussen beide initiatieven. Luuk Driessen,
commissielid van Volleybalplein NoordLimburg, legt uit. “Er zijn hier in de
regio veel meer meisjes dan jongens
die volleyballen. Bij de meiden werd

Gelukkig
overwinning
VV Helden

gekozen voor de samenwerking om de
beste speelsters samen te laten spelen
om het niveau omhoog te brengen.
Jongens spelen vaak in gemengde
teams omdat er niet genoeg spelers
voor een jongensteam zijn. Met de
samenwerking kunnen ze nu wel trai
nen in een volledig mannelijke groep.”
Ron van Tongerlo was zes jaar
geleden één van de initiatiefnemers

van het meisjesteam. “We hadden
bij Olympia een team opgericht met
de betere speelsters van alle teams,
omdat ze in hun eigen ploeg niet
tot hun recht kwamen. Maar door
het leeftijdsverschil binnen de groep
was dat niet ideaal. Toen hebben we
contact gezocht met andere clubs en VC
Asterix bleek interesse te hebben. Later
kwamen daar ook nog VC Kessel en ook

Bij de jongens ligt dat aantal lager.
Het zijn er nu dertien. Al valt dat wel te
verklaren, volgens Luuk. “Er zijn minder
jongens die volleybal spelen. Jongeren
vinden volleybal niet echt een ‘coole’
sport volgens mij. Toen we besloten
een jongensgroep op te richten hebben
we dan ook goed gekeken en rondge
beld of er wel animo was. Vanwege de
weinige jongens hebben we iets verder
moeten kijken dan alleen Peel en
Maas. De samenwerking bestaat nu uit
Civitas uit Venlo, Asterix uit Maasbree,
VC Athos’70 uit Sevenum, HVC uit
Hegelsom en HHC uit Horn. Echt NoordLimburg dus.”
De reacties zijn goed, aldus Ron en
Luuk. “Het doel is dat de meisjes lekker
op een hoger niveau met elkaar kun
nen trainen. Eén van de criteria is wel
dat de deelnemers een goede moti
vatie hebben”, vertelt Luuk. “En dat
is zeker aanwezig. Ze hebben iedere
week na de training een rode ‘toet’.
En na ieder seizoen geeft vrijwel elke
speelster aan ook het seizoen erna mee
te willen doen.” Ron: “En ook van de
ouders krijgen we positieve commenta
ren. Reden genoeg om door te gaan.”

Twee groepen SSS helden
Limburgs kampioen
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Gymnastiekvereniging SSS Helden deed op zondag 28 februari mee aan de Limburgse Kampioenschappen
Jazzdans in Brunssum. De Heldense vereniging nam met tien dansgroepen deel aan de eerste wedstrijd van het
seizoen. Twee groepen werden Limburgs kampioen.

Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
VV Helden heeft op zondag 28 februari uit bij Bieslo met 2-1 gewonnen. Na een lange winterstop mochten de Heldenaren op bezoek bij
Bieslo, dat tot dusver een moeizaam seizoen beleeft en de elfde stek
bezette. Helden, daarentegen, staat derde. Op papier leek het daarom
een eenvoudige klus, maar niets was minder waar.
Voor de rust hadden de
gastheren het betere van het spel,
maar vergat het zichzelf te belonen.
Jasper van de Boel was tot driemaal
toe dichtbij de openingstreffer.
De lat, de paal en goed keeperswerk
hielden hem daar echter vanaf.
Aan de andere kant was het voor
Helden wel raak toen Ton Peeters
na een half uur spelen mocht
aanleggen voor een vrije trap vlak
buiten het zestienmetergebied. Met
enig fortuin wist de Heldenaar de
bal via de muur achter doelman
Reijnders te krijgen, waardoor
Helden tegen de verhouding in met
0-1 mocht gaan rusten.
Na de rust stelde Bieslo echter
snel orde op zaken. Guus Maessen
beging een overtreding in zijn
eigen strafschopgebied, waarna
Jasper van de Boel de penalty
koelbloedig binnenschoot. Na

deze gelijkmaker kwam Helden
wel wat beter in de wedstrijd,
maar wist het de kansen die daar
uit kwamen niet te verzilveren.
Dat was het geval totdat Edwin
Heuvelmans een kwartier voor tijd
een voorzet fortuinlijk achter de
doelman zag vallen. Nadat een
corner was afgeslagen, probeerde
de Heldense middenvelder de bal
opnieuw voor te brengen. Deze bal
vloog echter pardoes het doel in,
waardoor Helden voor de tweede
keer gelukkig op voorsprong kwam.
Bieslo zette hierna nog aan om een
gelijkmaker te forceren. Bijna lukte
dit nog, maar Sil Gubbels zag zijn
inzet van dichtbij gepareerd worden
door doelman Knippenbergh.
Via het doelpunt van
Heuvelmans ontsnapte Helden op
gelukkige wijze aan puntverlies
tegen een goed spelend Bieslo.

De danseressen van de B tot en met 16 jaar
Er werd in de categorieën D, C,
B en A gedanst, waarbij diversen
danstechnieken behaald moesten
worden.

De B tot en met 19 jaar en de B
20+ werden Limburgs kampioen. De
D tot en met 9 jaar, de B tot en met
13 jaar, de B tot en met 16 jaar, de A

tot en met 13 jaar, de A tot en met
16 jaar, de A tot en met 19 jaar en
de A 20+ werden allemaal tweede.
De C tot en met 13 jaar werd derde.
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1-5 overwinning bij Kwiek

SV Panningen wint
geflatteerd in Venlo
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het was bepaald geen volle bak op sportpark Hagerhof in Venlo, waar het eerste team van SV Panningen op
zondag 28 februari met 1-5 won van Kwiek Venlo. Het was wel prima voetbalweer, alhoewel een straffe noordoosten wind dwars over het veld joeg.
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Competitieweekend
GV Concordia
Door: Maud Opstals, gymvereniging GV Concordia
De turnsters van gymvereniging GV Concordia uit Panningen hadden
zaterdag 27 en zondag 28 februari competitiewedstrijden tegen Venray
en Blerick. Op de zondag kwamen de turnsters tekort op de toestellen,
dat zondags goed werd gemaakt met een overwinning.
De meiden van Concordia D2 en
D1 turnden zaterdag 27 februari een
competitiewedstrijd tegen Venray.
De meiden van D2 zetten hun beste
beentje voor, maar kwamen op
alle toestellen tekort, waardoor ze
verloren. De einduitslag was 207,75217,70. Bij de persoonlijke uitslagen
eindigde Fleur Zelen op een vierde
plek, Kookaï Karis werd zevende, Roos
Kessels achtste, een negende plek
was er voor Fay Tulp, de tiende plek
was voor Mirthe Thomassen en Aafke
Brummans werd twaalfde. De meiden
van D1 wisten na twee toestellen een
exact gelijke score te behalen. Bijna
alle meiden bleven op de balk staan,
maar kwamen uiteindelijk helaas net
tekort om er met de winst vandoor
te kunnen gaan. De einduitslag was
210,425-212,075 en bij de persoonlijke
uitslagen eindigde Fay Peeters op de

eerste plek, Eva Verheijen op vijf, de
zesde plek was voor Joeske van Lent,
achtste werd Maud Sillekens en Mirre
Vissers eindigde als elfde. De meiden
van de supplement F-wedstrijd
turnden op zondag 28 februari tegen
Olympia Blerick. De meiden zetten
hun beste beentje voor en dit was te
zien in de oefeningen. De balk blijft
een zenuwslopend toestel waar de
volgende keer nog wat puntjes te
winnen zijn. Doordat de jury bij de
meeste toestellen ook de meeste
eisen had, wisten de turnsters te
winnen met maar liefst twintig punten
verschil. Ilse Hoogers eindigde als
eerste, gevolgd door Laury Theelen,
Michelle Maessen, Marit Engelen en
Daantje van den Beuken. Fee van de
Ven en Mayke van den Beuken konden
door een blessure niet alle toestellen
turnen.

Nipte winst
Heldense beugelaars
Het voetbal was ook bepaald niet
groots, maar van Panningen-zijde wel
effectief. De inzet was op voorhand wel
interessant. Kwiek Venlo is aan een
opmars bezig vanuit de degradatiezone
en Panningen staat net boven een
nacompetitieplaats. Een echte degrada
tiekraker dus. Het spel werd geleid door
scheidsrechter Heijnen uit Helden, die
weinig moeite had om alles in goede
banen te leiden.
Na een kwartier spelen nam Juul
Opstals een lastige pass vakkundig aan
en gaf hij een prachtige steekbal op

Roy Schijven. Die ging alleen op het
doel af en werd net buiten het straf
schopgebied onderuit gehaald door de
Kwiek-doelman. Scheidsrechter Heijnen
kon niet anders dan een vrije trap en
een rode kaart geven.
Roy Schijven legde zelf aan
en verraste de net ingevallen
reservedoelman van Kwiek volkomen,
0-1. Panningen kon echter tegen tien
man geen echte vuist maken en vlak
voor rust kwam Kwiek Venlo zelfs op
gelijke hoogte door Kris van de Kamp.
De numerieke minderheid begon

na de rust zijn tol te eisen en er slopen
onvolkomenheden in het spel van de
Venlonaren. De ingevallen doelman
van Kwiek beoordeelde een hoge
voorzet niet goed en Remco Litjens
kon ongehinderd de 1-2 binnenkoppen.
Nog steeds was het spel van de groen
witten niet groots, maar Roy Schijven
(1-3 en 1-4) en nogmaals Remco Litjens
tilden de stand uiteindelijk naar een
wat geflatteerde 1-5. Panningen had de
punten in de knip en werkt zich lang
zaam omhoog uit de degradatiezone.
(Foto: SC Knuurke)

Blessures en verlies

Dames Peelpush nipt
onderuit
Door: volleybalvereniging Peelpush
Peelpush dames 1 heeft een dramatische week achter de rug. Aan het einde van de rit stond er op zaterdag
27 februari een 3-2 nederlaag in Groningen op het scorebord. Het ene punt dat uit de studentensporthal van Donitas
werd weggesleept, mag dan nog als doekje voor het bloeden worden gezien.
De ellende voor Peelpush
begon op woensdagavond. Loni
Wissink kwam tijdens de training
ongelukkig terecht en scheurde haar
enkelbanden. Dat was voor de smalle
Meijelse selectie een fikse aderlating,
vooral in de wetenschap dat de
bankspeelsters van Dames 2 vanwege
competitieverplichtingen niet mee
konden naar het hoge noorden.
Floor Berden werd echter bereid
gevonden om te hulp te schieten. Dat
pakte in eerste instantie goed uit.
Peelpush won de eerste twee sets, op
twee fikse dips na, vrij gemakkelijk,
23-25 en 21-25. In de eerste set
lieten de Limburgers Donitas nog
wel terugkomen van 15-22 naar

23-23, maar Annette ter Hedde
maakte het daarna met een scherpe
service goed af. In de tweede set liep
Peelpush eenvoudig weg naar 13-22.
Donitas, gesteund door een soort van
losgeslagen studentenkoor, kwam nog
terug naar 19-23, maar moest de set
toch aan Peelpush laten.
In set drie zakte Floor Berden
door haar benen, zonder dat er
iemand in de buurt was.
Er werd al snel geconstateerd dat
ze haar achillespees volledig had
afgescheurd. Coach Johan Leenders
moest razendsnel een noodscenario
bedenken. Dat werd gevonden in
Anne Struijk. Zij ging op midden
spelen, waardoor Ilvy Sanders

naar de paser-loperpositie werd
gedirigeerd. De set ging met 25-15
naar Donitas.
Bij Peelpush zat in de vierde set
de schrik er bij de zes meegereisde
supporters en de speelsters nog goed
in. Toch werd een 15-9 achterstand
knap goedgemaakt tot 21-20. Maar op
dat moment drukte Donitas door,
waarna er door de 25-21 en de 2-2
een vijfde en beslissende set nodig
was. Peelpush begon goed en met
een 4-8 voorsprong werd van kant
gewisseld en bij 7-11 dacht niemand
aan Limburgse zijde meer aan een
nederlaag. Maar via 8-12 werd het
13-12 en uiteindelijk 13-13 en 15-13
voor Donitas.

Door: beugelvereniging HBC Helden
Beugelteam HBC 1 uit Helden heeft zaterdag 27 februari thuis met 3-2
gewonnen van Kronenberg. Helden vocht zich terug na een 2-0 achterstand en wist uiteindelijk toch de punten te pakken.
De openingswedstrijd ging tus
sen Johan Verest van HBC en Maykel
Leysten. Maykel startte met een
misser op de ring waardoor Johan
twee punten voor kwam. Op 28-26
pakte Maykel zijn laatste kans met
een heel moeilijke kamerbal, 28-28.
Johan moest een slag verdedigen,
maar kwam met zijn speelbal bijna
vast in de hoek te zitten. Hij wist
dit niet meer goed te maken en
Kronenberg kwam op voorsprong. In
de tweede partij begon Frank Kusters
onzeker tegen Freek van Doren. Een
misslag in het begin van de partij
zorgde er voor dat Frank al direct vier
punten achter kwam. Door een paar
keer een bal net niet voor de ring te
spelen of de tegenstander net niet
vast te zetten bleef Frank tot het
einde vier punten achter en ging ook
het tweede punt naar Kronenberg,
0-2. Aan Edwin Zelen de zware taak

om het eerste punt binnen te halen
tegen Hubert van den Beuken. Edwin
speelde een oerdegelijke en prima
partij. Edwin wachtte rustig zijn kans
af en toen hij de kans kreeg, pakte hij
de voorsprong en gaf deze niet meer
weg, 1-2. Johan Hoeijmakers mocht in
de vierde partij aantreden tegen Hay
Leysten. Hay pakte in het begin van
de partij direct twee punten door kort
voor de ring te kruipen. Johan kreeg
op 28-28 de eerste kans om vanuit
de goot de bal door de ring te doen.
Dit lukte en zo werd het 2-2. Tot slot
moest Johan Peeters tegen Jos van
Doren er voor zorgen dat de winst
alsnog in Helden bleef. Ook Johan
begon moeizaam door een aanval
lende bal te ver te zetten, waardoor
hij twee punten achter kwam. Johan
kwam langszij en later op voorsprong
en daarna gooide hij het slot erop,
waardoor Helden alsnog met 3-2 won.

Linda Peeters regiokampioen
Door: paardensportvereniging PSV De Cavaliers
Linda Peeters uit Beringe is bij de Regio Kampioenschappen Springen
voor Paarden van zaterdag 27 en zondag 28 februari kampioen geworden
in de klasse B. Op haar paard Domino wist ze de gouden medaille te
halen. Met haar andere paard El-Nino behaalde ze nog de vijfde plek.
De regiokampioenschappen
werden georganiseerd door de
Heldense vereniging PSV De Cavaliers.
De 19-jarige Linda Peeters maakte
in december 2014 de overstap van

pony’s naar paarden. Sinds september
2015 vormt ze een combinatie met
de 8-jarige vosruin Domino. Dat paard
werd gefokt door de opa en oma van
Linda.
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15 VRAGEN

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

Finn Korsten
13 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Wat is het minst leuke vak op
school?
Ik denk dat ik Frans het minst leuke
vak vind dat we op school hebben,
omdat ik het een moeilijk vak vind.

Ik heb dyslexie, dus de talen liggen mij
sowieso niet echt. Verder interesseert
Frans mij helemaal niet, wat het vak er
alleen maar minder leuk door maakt.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Het liefst word ik wakker gemaakt
voor een gebakken ei. Dat vind ik echt
heel erg lekker. Dat eet ik het liefst als
ontbijt met een boterham en spek.

bewegingsstudio

Loop onze kleinschalige bewegingsstudio
eens binnen en geniet van de acties!
EASY MOVES HELDEN Kaupmanshof 8 Helden (bij de Plus supermarkt) 077-3082132

aan
Finn Korsten

Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Ik zou dan kiezen voor Oostenrijk of
Amerika. Ik zou naar Oostenrijk gaan,
omdat ik er al heel wat keren ben
geweest. Daarom weet ik al het een
en ander van het land af. Verder lijkt
Amerika me een heel erg vet land om
naartoe te gaan. Voor mijn gevoel is
het een heel cool land. Van een vriend
van mij, die afgelopen zomer naar
Amerika is geweest, hoor ik ook altijd
erg veel enthousiaste verhalen.
Heb je ooit iets gewonnen?
Ik ben een keertje kampioen geweest
met het voetbalteam en heb weleens
handbalwedstrijden gewonnen.
Dit seizoen worden we waarschijnlijk
handbalkampioen. We hebben een
goed team dat goed met elkaar
kan opschieten. Als we nog twee
wedstrijden winnen, zijn we kampioen.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Ik denk dat dat de Oostenrijkse Alpen
zijn, waar ik al meerdere keren ben
geweest. Hier hebben we meerdere
keren verschillende bergen beklommen
en het uitzicht fascineert mij keer op
keer. Ook ben ik een keertje bij de
grootste hangbrug van Europa geweest,
waar we jammer genoeg zeer weinig
zagen door de bewolking die er op dat
moment was.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Als ik in een film zou mogen spelen,
zou ik meespelen in de film Fast and
Furious. Het personage dat ik zou
willen spelen heet Dominic Toretto, het
personage dat Vin Diesel speelt, omdat
hij de meeste actiescènes heeft en ik

hem simpelweg de coolste van het stel
vind.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik denk dat ik dan zou kiezen voor
de Tweede Wereldoorlog of andere
eerdere oorlogen, omdat ik dit heel erg
interessant vind. Ik ben ook al meer
dere keren in oorlogsmusea geweest,
zoals die in Overloon.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Het was maandagochtend, wat
betekende dat school weer begon.
Maandagen vind ik de minst leuke dag
in de week. Dan hebben we de langste
dag met de meeste uren, en dan ook
nog met de stomste uren.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Mijn ouders hebben mij altijd goed
advies gegeven en steunen mij.
Zo kreeg ik van de leraar in groep 8
het advies om naar het vmbo te gaan,
maar uiteindelijk heb ik samen met
mijn ouders besloten dat ik de havo
ging proberen. Ik zit nu in mijn tweede
jaar van de middelbare school en doe
nog steeds de havo.
Welke gebeurtenis in je leven heeft
een grote impact gehad?
Dat mijn zusje kanker kreeg en heeft
gehad. Het heeft het leven van mijn
zusje helemaal veranderd, evenals het
leven van de rest van het gezin, omdat
deze gebeurtenis heel erg dichtbij
kwam.
Welke dingen zou je vaker
willen doen?
Ik houd heel erg van handbal en zou er
meer aandacht aan willen besteden.
Ik train nu twee keer per week en
doe één keer een wedstrijd. Ik zou
wel meer trainingen willen doen
om steeds beter te worden. Ik doe
sinds de zomervakantie aan handbal,
nadat ik een aantal trainingen mee
had gedaan en het me heel erg goed
beviel. Verschillende mensen uit
mijn familie hebben ook aan handbal
gedaan.
Heb je ooit iets gebroken?
Ik heb nooit echt iets gebroken,
maar mijn tand is wel een keertje
afgebroken toen ik in een zwembad op
een glijbaan klom. Mijn zusje heeft de
tand net op tijd nog kunnen pakken en
deze is binnen één uur gelukkig weer
in mijn mond gezet door de tandarts.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Ik denk dat ik het meest op mijn
vader lijk. Niet alleen qua uiterlijk,
maar ook qua gedrag en opmerkingen
bijvoorbeeld.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Dan zou ik wel met Nikola Karabatić
willen ruilen. Hij is een prof handballer
die speelt bij Paris Saint-Germain.
Ik ben wel heel erg benieuwd naar
het leven van een profhandballer,
die veel handbalwedstrijden en
kampioenschappen mag spelen.
Hoe zouden je vrienden jou
omschrijven?
Ik denk dat ze me zouden omschrijven
als druk, sportief, vrolijk, behulpzaam,
eerlijk en een jongen met een open
persoonlijkheid.

Zwaar
weer
Bijna iedere dag als je de
krant openslaat of naar het
journaal kijkt, zie je het wel
voorbij komen: bekende
Nederlandse winkelketens die
hun deuren moeten sluiten. We
moeten uitkijken dat de
steden in Nederland geen
spooksteden gaan worden. Hoe
moet dit nu verder?
Regelmatig loop ik met mijn
familie of vrienden door de stad.
Bijvoorbeeld in Venlo, Maastricht
of Roermond. Wat mij dan
opvalt, is dat steeds meer
winkelpanden leeg, te huur of te
koop staan. Bijna dagelijks hoor
je er wel iemand over praten en
ook de afgelopen weken was het
vaak in het nieuws. Steeds meer
kledingwinkels,
schoenenwinkels en
warenhuizen moeten
gedwongen sluiten.
Zonde, vind ik. Ieder jaar
ging ik altijd even langs de V&D
om bij de schoolcampus de
nieuwste schoolspullen te
bekijken en uit te zoeken.
Of even naar de stad om een
nieuw paar sneakers uit te
zoeken. Veel mensen bestellen
hun kleding of schoenen
tegenwoordig via internet, maar
ik vind het altijd veel
makkelijker om ze te passen en
meteen mee naar huis te
kunnen nemen. Zo heb je geen
problemen met terugsturen en
heb je ook een gezellige dag in
de stad.
Ik hoop dat er nieuwe
creatieve ondernemers komen
die met uitdagende
winkelformules weer een goede
invulling geven aan de
leegstaande panden. Met een
vernieuwde schoolcampus voor
de jeugd en nieuwe banen voor
de duizenden mensen die nu
hun baan kwijt zijn geworden.
Onze binnensteden moeten weer
een mix worden van gezellig
shoppen en gezellig uitgaan. Ik
hoop dat de zon in de
binnensteden weer gaat
schijnen.
Janique
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Optreden toneelgroep
Aventatie
Toneelgroep Aventatie Panningen brengt op woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 maart haar nieuwste
productie ten tonele. De voorstellingen vinden plaats in het theater van DOK6 in Panningen.

BJ Baartmans en Eric Devries

Huiskamer
concert

Cultuurpodia Peel en Maas presenteert op donderdag 10 maart een
huiskamerconcert met de singer-songwriters BJ Baartmans en Eric Devries.
Het concert vindt plaats in de huiskamer van familie Allard aan het Veersepad in Kessel.
BJ Baartmans is tekstdichter en
maakt eigentijdse folk-, blues-, en
popliedjes. Zijn meest recente album
is ‘Later’ uit 2015. Eric Devries schrijft
nummers in de genres americana en
folk. Zijn meest recente album is ‘Close
To Home’ uit 2014.

Het concert begint om 20.00 uur
en de deuren zijn geopend vanaf
19.30 uur. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Cultuurpodia
Peel en Maas op telefoonnummer
077 307 73 97 of via het e-mailadres
pr@cultuurpodiapeelenmaas.nl

De naam van de klucht is ‘Nee
schat, nu niet!’ en speelt zich af in de
exclusieve bontzaak van de flamboy
ante Kleyburg die zich voornamelijk

richt op het vrouwelijk schoon dat hij in
de winkel maar ook daarbuiten tegen
komt. Als hij zijn minnares een bontjas
cadeau wil doen, ontstaan er allerlei

problemen.
De regie van het stuk is in handen
van Marion Pingen uit Velden. Kijk voor
meer informatie op www.aventatie.nl

Afsluiting ’vestelaovend’

Halfvastenbal
bij Mafcentrum
Maasbree
Om de ‘vestelaovend’ in Maasbree echt goed af te sluiten, houdt het
Mafcentrum Maasbree zaterdag 5 maart een Halfvastenbal.
Tijdens het bal vinden er
onder andere optredens plaats
van feestband Pats en Heite Soep.
Pats is een carnavalsband uit de
regio Venlo-Horst die Limburgstalige
en Duitstalige muziek speelt. Heite
Soep is een band van vijf vrienden

die carnavalsliedjes zingen. In 2014
wonnen ze de Horster Liedjesavond
en deden ze mee aan de voorrondes
van het LVK. Ze brengen een
combinatie van eigen nummers en
bekende carnavalsclassics. De zaal is
open vanaf 20.30 uur.

Blauw Blood

Informatieavond
‘Nacht van het Dorp’
Blauw Blood houdt op woensdag 9 maart een informatieavond over
het initiatief ‘Nacht van het Dorp’. Tijdens de bijeenkomst geeft Jong
Nederland Limburg meer uitleg over het initiatief. Blauw Blood is een
samenwerking van een groot aantal verenigingen uit Helden.
Blauw Blood wil in 2016 een
grootschalig project opzetten dat
de naam ‘Nacht van het Dorp’ gaat
dragen. Tijdens deze nacht krijgen
belangstellenden een presentatie
van alles wat het dorp te bieden
heeft. Via een speciale route gaan
de dorpsbewoners langs bedrijven,
verenigingen en organisaties, die
zich presenteren en laten zien wat
ze doen.

De informatieavond vindt
plaats op woensdag 9 maart in
gemeenschapshuis Kerkeböske
in Helden. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur.
Voor meer informatie
kunt u terecht bij Gerard
Reijnders via telefoonnummer
06 40 93 70 24 of stuur een
mail naar gamd.reijnders@
gmail.com

Fresh Peppers is een moderne
paprikakwekerij die op zoek is naar
een gedreven Operator Tuinbouw en
een Onderhoudsmonteur.

operator tuinbouw m/v

Als
(38 uur) ben je samen met
je collega’s onder andere verantwoordelijk voor het sorteer- en distributieproces.
Je hoofdtaken zijn:
• voorbereiden van sorteer werkzaamheden;
• instellen van de machines;
• verhelpen van storingen;
• signaleren van afwijkingen;
• beheersen en controleren van het proces;
• aansturen en controleren van jouw team;
• onderhouden van de diverse afdelingen;
• ondersteunende productiewerkzaamheden.

Deze competenties bezit je:
• teamwerker;
• sociale vaardigheden;
• leidinggevende capaciteiten;
• ﬂexibele en enthousiaste instelling;
• zelfstandig kunnen werken;
• stressbestendig en houdt overzicht;
• afﬁniteit met computers;
• logistieke vaardigheden.

We zoeken iemand:
met een HBO werk- en denkniveau en technisch onderlegd. Je hebt ervaring in een soortgelijke
functie in de glastuinbouw. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift.

onderhoudsmonteur m/v

Onze
werkt één dag in de week en is daarnaast ﬂexibel inzetbaar.
Je hoofdtaken zijn:
• onderhouden van apparaten;
• onderhouden van machines;
• onderhouden van gebouwen;
• onderhouden van terreinen;
• verhelpen van storingen.

(8 uur)

Deze competenties bezit je:
• zelfstandig kunnen werken;
• prijsbewust;
• communicatief vaardig;
• ﬂexibele en enthousiaste instelling;
• stressbestendig en houdt overzicht.

We zoeken iemand:
Met een MBO technische achtergrond. Je hebt ervaring in het werken met gas, electra en water.
Je bent in staat om een stoepje aan te leggen. Daarnaast ben in het bezit van rijbewijs B(E).
Beloning: Is volgens de cao Glastuinbouw.
Is dit jouw toekomstige baan? Reageer voor 17 maart 2016.
Stuur je brief naar Firmus Personeelsdiensten, Oude Oostrumseweg 19A, 5802 CA Venray of
via de mail naar info@ﬁrmus-personeelsdiensten.nl.
Bij vragen kun je bellen naar Joyce Marks, 06-17672763
Niets voor jou, maar wel voor een vriend? Deel deze vacature dan via Social Media.
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Alle kernen

Jantje Beton-collecte
ma 7 t/m za 12 maart
Organisatie: jeugdclubs,
Jong Nederland, scholen,
buurtverenigingen per kern

Baarlo

Clubtastic:
Dave Roelvink
vr 4 maart 20.30 uur
Locatie:
jongerencentrum Sjiwa

Lezing
Kasteel D’Erp

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen
je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je
investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van

de vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Parttime teeltmedewerker – Vac.nr. P007563

Je zorgt voor een optimaal klimaat in de kas, goede kwaliteit van
de plantsubstraten en je scout op ziekten en plagen. Je hebt ruime
ervaring in de functie.

Commercieel medewerker buitendienst
Vac.nr. P008236

Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van woonunits aan potentiële afnemers. Je legt contact en maakt afspraken om je netwerk te vergroten. Je bent commercieel, kunt goed adviseren en
hebt overtuigingskracht.

Hovenier – Vac.nr. P008210 en P008588

Je gaat zowel zelfstandig als samen met collega’s tuinen aanleggen
en onderhouden. MBO-4 en ervaring is een must.

di 8 maart 20.00 uur
Organisatie: Historische
Werkgroep de Borcht
Locatie: MFA De Engelbewaarder

Beringe

Informatiebijeenkomst
WK PloeteRun 2016
wo 9 maart 19.30 uur
Organisatie:
Zaalvoetbalvereniging Beringe
Locatie: café De Nabber

Helden

Informatieavond
‘Nacht van het Dorp’
wo 9 maart 20.00 uur
Organisatie: Blauw Blood
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

Kessel

do 10 maart 19.30 uur
Organisatie: Cultuurpodia Peel en
Maas
Locatie: huiskamer familie Allard

Kessel-Eik

Medewerker tuinbouw – Vac.nr. P007359

do 3 maart
20.00-22.30 uur
Organisatie: Vorkmeer Peel en
Maas
Locatie: gemeensschapshuis
Kessel-Eik

Je wordt allround inzetbaar binnen het bedrijf, maar later ga je
werken op de plek die het best bij je past. Je werkzaamheden zijn
o.a. oogsten, verzorgen en sorteren van planten en onkruid wieden.

Vastenhudjesbal

za 5 maart 20.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis
De Sprunk

Inspiratie door co-creatie
ma 7 maart 09.00-13.00 uur
Organisatie: 9advies
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Lotgenotenbijeenkomst

Maasbree

do 10 maart 14.00-16.00 uur
Organisatie: Harry Timmermans
Locatie: lunchroom Oppe Koffie

vr 4 maart 19.30 uur
Organisatie: schutterij St. Martinus
Locatie: schuttersterrein
St. Martinus

Panningen

Finale windbukscompetitie

Halvastenbal Maasbree
za 5 maart 20.30 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Johan Derksen en de
Pioniers van de Nederpop
do 3 maart 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Speelman en Speelman
Peel en Maasbadmintontoernooi
zo 6 maart 09.00-16.00 uur
Organisatie: Badmintonclub
Maasbree/Baarlo ‘80
Locatie: sporthal D’n Adelaer

Toerrit motorclub GTM
zo 6 maart 10.00 uur
Organisatie: Motorclub GTM
Maasbree
Locatie: vertrekpunt café Niëns

FrühlingsSpass
zo 6 maart 11.00 uur
Organisatie: blaaskapel De
Breethaler en Niëns Horeca
Locatie: zaal Niëns

Cursus ‘ZekerBewegen’
wo 9 maart 16.00-17.00 uur
Organisatie: judovereniging
Majuso
Locatie: sportschool Dynamic

Meijel

The Bruceband: coverband
Bruce Springsteen

Huiskamerconcert
za 5 maart 20.45 uur
BJ Baartmans en Eric Devries Locatie: gemeenschapshuis

Bedrijfsleider tomatenkwekerij – Vac.nr. P008274

Je zorgt voor de hele organisatie op de locatie waarbij je verantwoordelijk bent voor de aansturing van een team van ca. 25 uitzendkrachten en 30 scholieren.

Koningslust

za 5 maart 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Kepèls Krenske
zo 6 maart 10.00-12.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: activiteitencentrum
Vorkmeer

Limburgs Kampioenschap
Bixie
zo 6 maart 10.00 uur
Organisatie: De Cavaliers
Locatie: manege De Cavaliers

Lezing mindfulness
ma 7 maart 19.30-21.00 uur
Organisatie: Bibliotheek
Panningen
Locatie: Bibliotheek Panningen,
Huis van de Gemeente

Voorronde Heel
Noord‑Limburg Bakt
wo 9 maart 13.00 uur
Organisatie: De Stijlfactorij
Locatie: De Ringoven

Voorstelling
‘Nee schat, nu niet’

Peel en Dorpsmuseum
Truijenhof

wo 9, do 10, vr 11 maart
20.15 uur
Organisatie: toneelgroep
Aventatie
Locatie: DOK6 Theater

vanaf zondag 6 maart
14.00-17.00 uur
Locatie: museum Truijenhof

Contactgroep
Blinden en Slechtzienden

D’n Binger

Mantelzorg Muzieksalon
Fancy-fair
zo 6 maart 13.30 uur
Organisatie: Ontwikkelingswerk
Meijel
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

do 10 maart
14.00-16.30 uur
Organisatie: Contactgroep
Blinden en Slechtzienden
Peel en Maas
Locatie: gemeenschappelijke
ruimte Keppelerhof

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Nieuwe groep blinden en slechtzienden van start
Contactgroep Blinden en Slechtzienden Peel en Maas begint op donderdag 10 maart met een nieuwe groep
blinden en slechtzienden. Tijdens de bijeenkomsten, die iedere week plaatsvinden, kunnen blinden en slechtzienden uit de gemeente in contact komen met elkaar. Ook mensen die iets willen betekenen voor personen met een
beperkt zicht, zijn van harte welkom.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

De contactgroep is nog op zoek
naar vrijwilligers die in de even weken
hun steentje bij kunnen dragen aan
het project op donderdagmiddag.
De bijeenkomsten duren van 14.00
uur tot 16.30 uur en vinden plaats in

de gemeenschappelijke ruimte van
Keppelerhof in Panningen. De activitei
ten die plaatsvinden worden in overleg
met de deelnemers en vrijwilligers
bepaald en zijn aangepast naar de
mogelijkheden.

Bij interesse aan deelname kun u
contact opnemen met Henny Verberk
via 06 26 74 79 77 of op het e-mail
adres hveraver@ziggo.nl of bij Margriet
Eickes op 06 45 15 74 57 of op het
e-mailadres m.eickes@vorkmeer.nl

03
03

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

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

service 25

Evenement FrühlingsSpass
in Maasbree
Blaaskapel De Breethaler organiseert op zondag 6 maart in samenwerking met Niëns Horeca voor de vierde
maal het muziekevenement FrühlingsSpass. Het Maasbreese Breethaler verzorgt zelf het openingsoptreden.

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 maart
H. Mis 9.30 uur t.i.v.Harrie Leijten en
fam.; Jan van Rijt (jaardienst); Wiel
Gielen en Jet Gielen- Rooijakkers

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 5 maart
H. Mis 17.30 uur – t.i.v. alle
parochianen
Zaterdag 12 maart
Geen H. Mis
Overleden:
Gerda Smets-Steeghs, 68 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 6 maart
Geen H. Mis
Zondag 13 maart
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 maart
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Drees Willems
en Elisabeth Swinkels; Riet van OijenSonnemans (verjaardag), Thei van
Oijen en overl. familie

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 4 maart
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 6 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
1ste communiekinderen vw de
presentatiemis; lev. en overl. fam.
Rooyakkers-Neessen-Driessen; oud.
Nol Jacobs en Nellie Jacobs-van
Maris (mnd); Rosa Maria VerhaegBouten, Johannes Hubertus Verhaeg,
Johannes Theodorus Steegs en
Johanna Aldegonda Steegs-Verhaeg
(jaardienst); Toos Maessen-Nijssen
(coll. verj); Netje Joosten-Stammen
(coll); lev. en overl. leden buurtver.
De Bosrand, m.n. Cor Kruijk; Nellie
Mewiss- van Heugten, Giel Mewiss en
zoon Pierre
Doopviering 12.30 uur Jaylano Beeren
Overleden:
Jos Lemmen, 66 jaar

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 3 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zondag 6 maart
Mis 11.00 uur herenkoor t.i.v. Bert
Basten (coll); Gerard Gooden en Riet
Gooden-Hendriks (gest.jaardienst);
Martien v.d. Horst (verjaardag) en
André Drieshen; Tjeu v.d. Hoogenhof
(jaardienst) ; uit dankbaarheid.
Maandag 7 maart
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 8 maart
Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 10 maart
Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

De Breethaler brengt naast
Egerländer en Tsjechische blaasmuziek
ook verschillende zangnummers ten
gehore. Daarna komt de kapel Stešti uit

Boxmeer een optreden verzorgen. Als
derde is kapel Muzicanka uit Hout-Blerick
aan de beurt. Tot slot komen de Original
Liemers Musikanten uit Zevenaar de dag

afsluiten. Het evenement is op zondag
6 maart en begint om 11.00 uur in zaal
Niëns. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.breethaler.nl

Lezing kasteel in
De Engelbewaarder Baarlo
Historische Werkgroep de Borcht Baarlo houdt op dinsdag 8 maart een lezing over Kasteel D’Erp. Deze vindt
plaats in MFC De Engelbewaarder in Baarlo.
De lezing wordt georganiseerd
naar aanleiding van de restauratie
van het kasteel, 40 jaar geleden.
Aan de hand van historisch
bronmateriaal wordt verteld over
de geschiedenis van het kasteel,

waarover in 1388 voor het eerst
wordt geschreven onder de naam
Huys ende Borcht. Tijdens de lezing
vertellen gastsprekers Jan Wijnhoven
en Herman van Megen over de
bewoners, de bouwhistorie en

de restauratie.
De lezing vindt plaats in
multifunctionele accommodatie
De Engelbewaarder in Baarlo en
begint om 20.00 uur. Aanmelden kan
via deborcht@baarlo.com

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 4 maart
Ziekencommunie wordt thuis
gebracht. Nieuwe opgaves bij
Parochiecentrum op tel.nr. 0773071388
Zaterdag 5 maart
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor
en Presentatiemis 1e H. Communie
t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van
der Linden en zoon Sjraar; Silvester
Janssen en Maria Smeysters, Jozef
Janssen, Wiel Hendrix en Bep HendrixJanssen en Hubert Janssen; Graad
Wilms en An Wilms-van Bussel
Overleden:
Jes Nollé-Pinxt, 84 jaar en Wiel
Geraeds, 87 jaar

Muziekdiploma’s uitgereikt
in Maasbree
In totaal 24 kinderen hebben zondag 28 februari hun diploma ontvangen van de basisopleiding muziek
van fanfare Sint Aldegondis uit Maasbree. Tijdens de uitreiking lieten de geslaagden horen wat ze op de
blokfluit geleerd hadden en dat ze op een blaasinstrument konden meespelen met het jeugdorkest.
Docente Marjan Jakobs reikte uiteindelijk de diploma’s uit aan de geslaagden.

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
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TUMMERS SERVICE CENTER:
7 DAGEN PER WEEK ÉCHTE SERVICE!
Heeft u een technisch probleem? Wij repareren
uw apparaat snel, vakkundig en met de grootste
zorgvuldigheid op onze eigen reparatie-afdeling.
U kunt ons ook bellen, zelfs op zondag!
Zoekt u onderdelen? Daarvoor kunt u ook bij ons
terecht. We hebben een groot assortiment aan
installatiematerialen, lampen, onderhoudsproducten en bekabeling op voorraad. Kortom,
het Tummers Service Center is er voor u!

BEL 0475-425262

SAPCENTRIFUGE HR1871

Niek

Filiaalleider Servic
e Center

SLECHT
DRAADLOOS
Ro
INTERNET? ElectronalStyd list

Ruim assortiment

Heeft u thuis problemen met uw draadloze netwerk? Is uw bereik slecht, willen
pagina’s niet snel laden, en heeft u geen
idee waar het aan ligt? Dan kan een
ZLȴVFDQ voor u uitkomst bieden! Hiermee
worden al uw netwerkproblemen geanalyseerd en op een begrijpelijke
manier in kaart gebracht.
Onze electrostylist vertelt
u graag wat er allemaal
mogelijk is. Neem snel
contact met ons op!

Voor de vakman en doe-het-zelver

info@electroworldtummers.nl

7 dagen per week geopend
Eigen reparatiedienst
Meer dan 90 jaar kennis & ervaring
Telefonische support
Online support
Ook voor onderdelen

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

