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Uit het lood
Het is een kaal gezicht nu de glas-in-loodramen van de kapel Lazaristen in Panningen zijn verwijderd. Vanwege de grote opknapbeurt zijn de ramen losgewrikt uit de
raamkozijnen en op transport gezet naar een restauratieatelier in Tilburg. Daar worden ze opgeknapt. Waarschijnlijk is de kapel nu tot september leeg. Een grote beurt
zoals deze was echter wel hard nodig om de kapel nog jaren te kunnen behouden, aldus de bewoners van het klooster. “Wij zijn jarenlang te gast geweest in Panningen en
willen dit erfgoed en het klooster netjes achterlaten”, laat lazarist Harry Jaspers van het Panningse klooster weten. Ondanks dat de kapel ook aan de binnenkant helemaal
leeg is, vindt er op woensdag 21 maart een concert plaats. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om het onderhoud van de kapel te financieren. Op de zondag na Pasen,
8 april, vindt daarnaast een open kijkdag plaats waarbij geïnteresseerden de kapel vanbinnen kunnen bekijken.

Herinrichting gebied Huis van de Gemeente

Raad kiest voor plan mét kavel in park
De gemeenteraad heeft bij de beslissing over de herinrichting van het gebied rondom het Huis van de
Gemeente gekozen voor de variant die als laatste werd toegevoegd: D. Dat werd beslist bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 20 februari. In variant D komt een bouwkavel in het Wilhelminapark die de gemeente
verkoopt om zo meer geld te genereren en de kosten te drukken.
Het gebied rondom het Huis van
de Gemeente moet worden opgeknapt
en de gemeenteraad gaf in een eerder
stadium al aan dat daar een budget
van 500.000 euro voor klaarligt.
Met dat geld moet het Wilhelminapark
vergroot en verfraaid worden,
de aanwezige parkeerplaatsen bij
het Huis van de Gemeente worden
opgeknapt, nieuwe parkeerplaatsen
in het park gerealiseerd worden en de
oude burgemeesterswoning worden
gesloopt om plaats te maken voor
het park.

De gemeente kwam met drie
varianten waarbij de duurste (A),
565.000 euro boven budget, de voorkeur genoot van het College van B&W.
De gemeenteraad vond de opties niet
voldoende en te duur, waarna wethouder Sanders een nieuwe variant
liet maken (D) waarbij een kavel in het
park wordt gerealiseerd die verkocht
wordt om zo de kosten van het totale
plan te verminderen. Ook worden er
betonstraatstenen gebruikt in plaats
van gebakken klinkers. Variant D zou,
met de verkoop van de kavel meege-

rekend, binnen het budget van een
half miljoen uitkomen en kan gezien
worden als afgeslankte, goedkopere
versie van variant A.

‘Geen variant mét
burgemeesterswoning’
Zeventien van de aanwezige
raadsleden kozen voor variant D,
acht leden lieten weten tegen te
zijn. De partijen AndersNu, PvdA/
GroenLinks en Ton Hanssen stemden
tegen, hoewel met verschillende

blijft staan”, liet Peter Craenmehr van
redenen. AndersNu en PvdA/
AndersNu weten. “Wij kunnen zonder
GroenLinks willen niet dat de
burgemeesterswoning gesloopt wordt. die optie dan ook niet voor stemmen.”
“Wij betreuren het dat er geen variant
Lees verder op pagina 03
bij zit waarin de burgemeesterswoning
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Verbouw gemeenschapshuis gaat gestaag

‘Dat lukt in Panningen toch nooit’
De eerste fase van de verbouwing van het activiteitencentrum
van Vorkmeer tot het nieuwe
Panningse gemeenschapshuis zit er
bijna op. Waar er voor de start van
de werkzaamheden nog twijfels
waren bij het stichtingsbestuur of
ze genoeg vrijwilligers op de been
konden krijgen om alles te regelen,
blijkt dat in de praktijk zeer goed te
lopen. “Zelfs met de ‘vastelaovend’
stonden hier iedere morgen aantal
vrijwilligers klaar.”

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 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Toon Henkens, Renée Cox en
Lique Geraedts
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens

Omdat het gemeenschapshuis
gerund gaat worden zonder een
commerciële uitbater, maar juist door
de gebruikers zelf, is de inzet van
de vrijwilligers en verenigingen van
groot belang. Er is een bestuur van
de stichting, maar die laten in het
kader van het eigenaarschap en eigen
beheer zoveel mogelijk over aan de
mensen zelf.

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

‘Ziet de saamhorig
heid ontstaan’

Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Annemie Saes-Rechmann

“Je ziet dat het begint te leven”,
vertelt Peter Janssen, voorzitter van
de stichting. “Er is een schema voor
de bouwactiviteiten en we hebben
enkele vrijwilligers die hier op de
bouw zo veel mogelijk regelen en
de mensen aansturen. Dit alles in
goede afstemming en overleg met
het bestuur. Van tevoren hoorden
we dat een gemeenschapshuis in
Panningen nooit zou lukken en kijk
nu eens. Iedere dag staan hier vijftien
vrijwilligers klaar om te helpen.”

Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.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 (uiterlijk)
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.

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

Hay Bouten is een van de
vrijwilligers waar Janssen het
over heeft. Hay heeft een schema
klaarliggen met alle namen van
de vrijwilligers erop en aangevinkt
wanneer ze ingevuld hebben
aanwezig te zijn. “Toch komen er
iedere keer meer mensen opdagen
dan dat zich opgegeven hebben.
Zo enthousiast zijn ze. Ik probeer
iedereen altijd aan het werk te zetten
bij iets wat hen ligt. De saamhorigheid
is groot. Je ziet iets ontstaan.
Niet alleen het gebouw zelf, maar ook
een gemeenschap. In totaal hebben
we 65 vrijwilligers.”
Sommige van de vrijwilligers
komen omdat ze bij willen dragen aan
het gemeenschapshuis en het liefst
zo snel mogelijk het gebouw klaar
hebben. Voor Peter Hillen ligt het iets
anders. Hij is elektricien en werd door
het bestuur gevraagd zijn steentje bij
te dragen. Zo keek Peter mee naar
offertes en is hij bijna dagelijks op de
bouw aanwezig. “Ik kan hier mijn stress
kwijt. Het werk geeft me rust. Ik voel

me ook echt betrokken bij het project.
Je krijgt veel waardering vanuit het
bestuur en van andere vrijwilligers.”

Koffie inschenken bij
jubileumconcert
Marijke Lenz is lid van dameskoor
Padako dat ook in het gebouw
gehuisvest is. Ze is regelmatig
aanwezig om bijvoorbeeld koffie
te zetten, te poetsen of zaken op
te ruimen. “Er wordt hier geweldig
samengewerkt. Op sommige dagen
zijn er tien dames van Padako hier
om mee te helpen. We vieren in
juni ons 40-jarig jubileum met
een concert. Tijdens de bouw hier
hebben al veel leden van andere
verenigingen aangeboden koffie te
komen inschenken bij ons concert.
Ze willen ons helpen als vrijwilligers.”
Peter Janssen: “Dat is precies wat
we willen bereiken. Verschillende
verenigingen ontmoeten elkaar en zijn
bereid elkaar te helpen. Dat is precies
waar een gemeenschapshuis voor dient

en wat we voor ogen hadden.”
Het enige puntje waar Peter
zich nog druk over maakt, is de
jeugd. Die is niet of nauwelijks te
vinden in het gemeenschapshuis.
“Het gemeenschapshuis is bedoeld
voor de hele gemeenschap en
daar horen uiteraard ook jongeren
bij. We gaan verenigingen als
bijvoorbeeld de voetbalclub en
Jong Nederland vragen om mee te
helpen, zodat ze binding krijgen met
het gemeenschapshuis. Daarnaast
hebben we Vorkmeer en het
Bouwens gevraagd waar jongeren
nog behoefte aan hebben. Zo kan het
gemeenschapshuis bijvoorbeeld dienen
als repetitieruimte voor een bandje of
er kan een soos of filmavond gehouden
worden. Daar zijn we nog mee bezig.”
Het gemeenschapshuis gaat bijna
fase 2 in van de verbouwing. Tijdens
het jubileumconcert van Padako op
zondag 10 juni moet vrijwel alles klaar
zijn. “Het kan zijn dat sommige dingen
tot juli duren, maar het concert gaat
zeker door”, verzekert Peter.

Cijfers UWV

Werkloosheid in provincie afgelopen
jaar gedaald
Het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering ontvangt is met een kwart gedaald. Dat blijkt uit cijfers van overheidsinstelling UWV,
dat zorg draagt voor onder andere de Werkloosheidswet (WW)-uitkering. Ten opzichte van december 2017 is het aantal mensen met een uitkering
licht gestegen, maar dit heeft volgens het UWV met seizoensinvloeden te maken.
In totaal ontvingen 908 inwoners
van Peel en Maas in januari 2018 een
uitkering, aldus cijfers van het UWV.
Sinds januari 2017 is dit aantal met
een kwart afgenomen, toen zaten
nog 1.203 mensen thuis. Ook in
buurgemeenten als Horst aan de
Maas en Venlo is het aantal mensen
met een WW-uitkering sinds vorig
jaar gedaald. In januari 2017 zaten er

in Horst 1.248 mensen thuis; dit waren
er vorige maand nog 933. In Venlo
nam het aantal af van 3.351 in januari 2017 naar 2.487 in januari van dit
jaar. Door seizoensinvloeden is het
aantal WW-ers tussen december 2017
en januari 2018 weer licht gestegen,
maar dit is vrij normaal aldus het UWV.
In de regio Noord-Limburg
kregen in januari van dit jaar

in totaal 6.202 personen een
werkloosheidsuitkering. Dit zijn er 75
meer dan in december. Vooral in de
landbouw en visserij, bouwnijverheid
en bij uitzendbedrijven nam het
aantal uitkeringen licht toe. Dat
is volgens het UWV te verklaren
door invloeden van het seizoen.
Ten opzichte van vorig jaar is het
aantal werklozen met een uitkering

juist verder gedaald. In januari
2017 ontvingen nog 8.361
personen een WW-uitkering;
dat zijn er ruim tweeduizend meer
dan dit jaar. De meeste werklozen,
in totaal 3.500 Noord-Limburgers,
zijn 50 jaar of ouder. Het aantal
werklozen neemt steeds verder af;
in januari 2016 zaten er duizend
mannen en vrouwen meer thuis.
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Raad kiest voor plan mét kavel in park
Fred Peeters van PvdA/
GroenLinks was eenzelfde mening
toegedaan. “Volgens een taxatie
zijn de woning en grond eronder
samen 625.000 euro waard”, liet
hij weten. “Het hele plan zou
goedkoper kunnen. Dat houdt in
dat je grotendeels houdt wat je nu
hebt. Verfraai de parkeerplaatsen
en pak het Wilhelminapark

aan en steek het geld wat er
over blijft na verkoop van de
burgemeesterswoning in nuttige
dingen en niet in een parkeerpark.”

‘Fraai gebouw hoort
mooi park bij’
Ton Hanssen stemde tegen
omdat hij absoluut niet wil

dat er een woning in het park
komt te staan. “We hebben
acht jaar geleden tientallen
miljoen bespaard door geen
nieuw gemeentehuis te bouwen.
Nu hebben we een fraai gebouw
en daar hoort gewoon een mooi
park bij.” CDA en VVD gaven bij de
vorige raadsvergadering al aan in
te kunnen stemmen met variant

Vier categorieën

Genomineerden
Sportgala Peel en Maas
De genomineerden voor het Sportgala Peel en Maas over het jaar 2017 zijn bekendgemaakt. Op 6 april
worden tijdens de achtste editie van het Sportgala de winnaars in de vier categorieën bekendgemaakt.
Ook wordt op de avond de gemeentelijke sporttrofee uitgereikt die afgelopen jaar werd gewonnen door
Michel Hendrix.

D. Lokaal Peel&Maas leek toen
nog tegen te zijn, maar gaf op
20 februari aan zelfs met variant
A in te kunnen stemmen als het
plan financieel iets aangepast zou
worden, maar koos uiteindelijk toch
voor variant D.
De TIP-groep die betrokken was
bij de ontwikkeling van de plannen
had een voorkeur voor variant A.

Vooral omdat de groep, bestaande
uit organisaties, ondernemers en
omwonenden, geen huizen in het
park wil.

Juridische stappen
Verschillende omwonenden
gaven al aan juridische stappen te
overwegen als er plannen zijn om
een huis te bouwen in het park.

Vergunning Windpark Egchelse Heide

Zeventien zienswijzen binnen
over windmolens
Gemeente Peel en Maas heeft zeventien zienswijzen
binnengekregen op de voorlopige vergunning die het verleende aan
Windpark Egchelse Heide. Het initiatief wil vijf windmolens plaatsen in
het buitengebied van Egchel en Beringe. Een groot aantal van de
zienswijzen is afkomstig van omwonenden, maar ook Windpark
Beringe liet van zich horen.
Windpark Beringe wilde op ongeveer dezelfde locatie als Windpark
Egchelse Heide windmolens realiseren. De gemeente gaf in september
echter aan de voorkeur te geven aan
Egchelse Heide. De initiatiefnemers
van Windpark Beringe hekelden toen
al de gang van zaken en ook in de
zienswijze laten ze weten niet blij
te zijn met onder meer de communicatie vanuit de gemeente. Ook de
verplaatsing van de beoogde locaties van Windpark Egchels Heide in
de richting van de beoogde locaties
van Windpark Beringe, vindt laatstgenoemde geen correct gang van
zaken.

‘Voorkeur gemeente
voor Egchelse Heide’
Volgens de mensen achter
Windpark Beringe heeft de
gemeente de regels omtrent de
windmolenparken zo aangepast
dat Windpark Egchelse Heide de
voorkeur zou krijgen. “Wij kunnen
ons niet aan de indruk onttrekken

Turnster Inge Janssen is genomineerd voor talent van het jaar
Per categorie zijn drie genomineerden geselecteerd door het sportgalacomité. Bij de categorie talenten
zijn judoka Mark van Dijk uit Egchel,
turnster Inge Janssen uit Helden en
zwemmer Tijn van Kuijk uit Maasbree
genomineerd. Voor de sportman/
sportvrouw van het jaar komen paardrijder Michel Hendrix uit Kessel, wielrenner Jac Roemerman uit Helden en
wielrenster Sabrina Stultiëns uit Meijel
in aanmerking.
Bij de sportploeg van het jaar
gaat de strijd tussen dames 1 van
volleybalvereniging VC Olympia uit

Panningen, dames 1 van voetbalvereniging VV Helden en het eerste
herenteam van volleybalvereniging
VV Tupos uit Baarlo. In de categorie
Iedereen Kan Sporten (IKS) afdeling
Noord-Limburg zijn genomineerd:
hardloopinitiatief Running Blind
Noord-Limburg uit Panningen, paardrijdster Nicole den Dulk uit Tegelen en
de G-afdeling van voetbalvereniging
Venlosche Boys uit Venlo.
Uit de winnaars van de verschillende categorieën, behalve de regionale IKS-prijs, wordt op het einde
van de avond de winnaar van de

Gemeentelijke Sporttrofee bekendgemaakt. Ook wordt bij het gala de
ontvanger van de bijzondere waarderingsprijs bekendgemaakt voor een
vrijwilliger die zich op een speciale
manier ingezet heeft voor sport in de
gemeente.

Waarderingsprijs
De sporttrofee symboliseert een
dynamische hand en is een legering
van koper en tin, ontworpen door kunstenaar Wim Kömhof. In de handpalm
zit een medaille met daarin verwerkt
de gemeentegrens van Peel en Maas.

dat de gewijzigde vastgestelde
beleidsregel is toegesneden op één
concrete situatie. Dit is in strijd met
het gelijkheidsbeginsel”, zo staat
in de zienswijze. Windpark Beringe
vindt dat de gemeente de informatie
sneller en beter openbaar had
moeten maken om zo gelijke kansen
te creëren voor beide initiatieven.
Ook de actiegroep, bestaande
uit omwonenden van de beoogde
locaties van de windmolens, liet
van zich horen. “Iedereen heeft
in principe zelf een zienswijze
ingediend”, laat de actiegroep
weten. “Sommige zijn gebundeld,
maar van de zeventien zienswijzen
zijn er twaalf zeker wel van ons.”
Mocht de bezwarencommissie van
de gemeente, die nu gaat kijken
naar de zienswijzen, de bezwaren
niet gegrond verklaart, maakt de
actiegroep de gang naar de rechter.
“Dat is zeker. Dan stappen wij zonder
meer naar de rechtbank.”
De gemeente laat weten alle
zienswijzen in behandeling te nemen
en te gaan beantwoorden.
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Bezwarencommissie: motorcross niet gedogen

Gemeente laat advies commissie links liggen
De bezwarencommissie van gemeente Peel en Maas heeft het besluit om de motorcross in Meijel te gedogen
niet gegrond verklaard. Het is een advies van de commissie en de gemeente heeft besloten de aanbeveling niet
te volgen. De tegenstanders van de cross kunnen nog naar de rechter stappen.
Een aantal bewoners van bungalowpark De Stille Wille tekende
bezwaar aan tegen het voornemen
van de gemeente om komend jaar
de motorcross te gedogen in de
Simonshoekse Bossen. De tegenstanders kregen eerder al gelijk toen ze

een handhavingsverzoek indienden
omdat op de locatie de bestemming
natuur ligt en motorcrosses er daarom
niet thuis horen. Gemeente Peel en
Maas erkende dat de bestemming
moet veranderen, maar gaf organisator MCC Meijel toch een vergun-

ning voor komend jaar. Daar dienden
de tegenstanders een zienswijze op
in die door de bezwarencommissie
van de gemeente zelf gegrond werd
verklaard.
De bezwarencommissie had vier
punten waaruit zou blijken dat de

tegenstanders gelijk hadden. Zo was
het gedogen in strijd met het vertrouwensbeginsel, had de gemeente
een onzorgvuldige voorbereiding
en ondeugdelijke motivering en
was het gedogen in strijd met het
gemeentelijk handhavingsbeleid.

Onzorgvuldig
De gemeente spreekt die vier
punten allemaal tegen en vindt dat

ze correct gehandeld heeft.
De gemeente heeft dus besloten het advies van de bezwarencommissie niet op te volgen en de
cross te gedogen. De tegenstanders kunnen nog naar de rechter
stappen en proberen zo de vergunning tegen te gaan. Degemeente is
momenteel bezig met een onderzoek om de motorcrosses te legaliseren.

Tien plannen van bureau

Centrumvisie Helden gepresenteerd
Het Dörper Overleg heeft op maandag 19 februari de centrumvisie van Helden gepresenteerd.
In gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden werden tien plannen getoond die het overleg naar aanleiding van
overleggen met burgers haalbaar en nodig acht. Het overleg gaat nu werkgroepen oprichten om de plannen te
concretiseren en te onderzoeken.
Bureau LOS stad om land maakte
in opdracht van het Dörper Overleg
tien verschillende plannen om het
centrum van Helden te versterken.
De ideeën waren afkomstig van
inwoners van Helden die ze bij verschillende openbare bijeenkomsten
duidelijk konden maken. Ook konden
op een speciale website op- en aanmerkingen worden gegeven op de
verschillende plannen.

Nog geen schop in
de grond
Op 19 februari werden de aangepaste plannen aangeboden aan

wethouder Roland van Kessel en de
inwoners van Helden.
Een voorbeeld van een plan dat
gepresenteerd werd op 19 februari was het ‘Heljes Pedje’. Bij dat
idee wordt de Kesselseweg op een
andere manier verbonden met de
Kloosterstraat. Auto’s vanuit de
richting Kessel moeten dan afremmen en komen met minder snelheid
Helden ingereden. Ook moet het een
fraaier beeld van de ingang van het
centrum opleveren. Andere plannen gaan onder andere over winkelcentrum De Kaupman zichtbaarder
maken, het Mariaplein vergroten en
verfraaien en het braakliggend stuk

grond achter de kerk herinrichten met
bijvoorbeeld parkeerplaatsen.
Het Dörper Overleg liet bij de
bijeenkomst meerdere malen weten
dat het nu nog om een visie gaat.
De ideeën kunnen nog aangepast
worden als de bevolking van Helden
dat wil. “Vandaar dat er werkgroepen
opgericht zijn waar iedereen zich voor
kan aanmelden”, aldus Peter Kurvers,
voorzitter van het Dörper Overleg.
“Daar kunnen de plannen uitgediept
worden en kan er onderzocht worden
wat Helden eigenlijk wil. Het is niet
zo dat morgen de schop in de grond
gaat, het is eerder een tienjarenplan.”
Vanuit de zaal kwamen op de

avond vooral opmerkingen over
de verkeersveiligheid in het dorp.
De laatste tijd is dat onderwerp veelvuldig in het nieuws geweest en de
aanwezigen zouden graag zien dat
in de plannen meer rekening wordt
gehouden met het verkeer. “Als het
verkeer niet aangepakt wordt, hebben de plannen geen kans van slagen”, liet een bezoeker weten aan het
panel dat de vragen vanuit de zaal
beantwoordde.

Verkeer meer
aandacht nodig
De bedoeling van het Dörper
Overleg is nu om de werkgroepen
aan het werk te zetten. “Die moeten
plannen maken en onderzoeken op
welke termijn sommige zaken mogelijk en haalbaar zijn en mogelijk al

gesprekken aangaan met gemeente
en omwonenden”, aldus Kurvers.
“Deze avond was bedoeld om te
kijken of we de wensen van Helden
goed hadden opgenomen in de plannen. Het blijkt dat vooral verkeer
momenteel erg leeft, dus daar gaan
we nog eens goed naar kijken.”
Er zijn wel al dingen waar
het overleg mee aan de slag kan.
“De aankleding van rotonde Antiek
als ingang naar het centrum en de
verfraaiing van het bosgedeelte
van het Heljes Pedje kunnen al snel
gerealiseerd worden. Daar hopen we
snel mee te beginnen.” De plannen
worden in de toekomst aangeboden
aan de gemeente en die dan beslist
of er geld kan worden vrijgemaakt.
Ook kijkt het overleg naar investeerders en andere instanties die mee
kunnen betalen.

Noodzaak hoog

Gemeenschapshuis
Kessel-Eik kan
verbouwd worden
Het gemeenschapshuis Kessel-Eik krijgt een subsidie van
810.000 euro van gemeente Peel en Maas om het verouderde pand
volledig te renoveren. Dat besliste de gemeenteraad op dinsdag
20 februari. De politieke partijen waren het er over eens dat de
noodzaak van verbouwing van het gemeenschapshuis hoog is.
Aan het gebouw is sinds de
jaren 80 vrijwel niets meer gebeurd,
waardoor renovatie noodzakelijk is.
Met de 810.000 euro wordt onder
meer een dorpsdagvoorzieningsruimte, ontmoetingsruimte, entree
en keuken gerealiseerd. Ook wordt
de toegankelijkheid voor minder
validen verbeterd, komen er geluidsisolerende schuifwanden en worden
het plafond, vloeren en toiletgroepen
vernieuwd. Daarnaast wordt energiebesparing gerealiseerd door duurzaamheidsmaatregelen.

Verantwoord bedrag
voor kleine kern?
CDA, VVD en Lokaal Peel&Maas
benadrukten dat het gemeenschapshuis nodig is voor de leefbaarheid in Kessel-Eik en prezen

het plan en de financiële situatie.
Jos Wilms van AndersNu vond dat
Kessel-Eik niet achtergesteld kan
worden op andere dorpen. “We hebben dezelfde financiering ook aan
andere gemeenschapshuizen verstrekt, dus dat moeten we hier nu
ook doen.” Ton Hanssen vroeg zich
wel af waarom Kessel-Eik net zoveel
geld nodig heeft voor de verbouwing van het gemeenschapshuis
als Panningen. “In Kessel-Eik wonen
800 mensen en in Panningen 7.400.
Is het verantwoord om eenzelfde
bedrag te geven aan een dorp met
zoveel minder inwoners?” Wethouder
Roland van Kessel: “Het gaat niet om
aantallen, maar om de leefbaarheid
in een dorp.”
De partijen stemden uiteindelijk unaniem in met de bijdrage van
810.000 euro van de gemeente.

HALLO in Rome
Elke zondagmorgen om 10.00 uur lopen Had, Josje, Erik, Ann, Jettie en Trudy gezamenlijk door
Peel en Maas. Meestal lopen ze rond de zes kilometer. “Daarna drinken we nog even een kopje
koffie en gaan dan weer onze eigen weg. Tijdens één van deze kopjes koffie is het idee ontstaan om
de wandeling eens in Rome te maken. En daar staan we dan… op het Sint Pietersplein voor de
Basiliek. Met de HALLO!”, aldus het wandelclubje.
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Gemeenteraad nog niet overtuigd

Peel en
Maas

Elisa
Hanssen

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de
rubriek Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan
is. Elisa Hanssen (31) uit Baarlo had een droombaan bij 3FM, maar vanwege de stress en drukte besloot ze
het roer radicaal om te gooien. Ze verzorgt nu sinds twee jaar paardentochten in IJsland.

‘Plannen
Maasboulevard
nog te vaag’

De plannen van Dorpsoverleg Kessel om de Maasoever aan te pakken
zijn volgens verschillende politieke partijen in Peel en Maas nog te vaag
om in te kunnen stemmen met een subsidie. De partijen gaven bij de
raadsvergadering van dinsdag 20 februari aan positief te staan tegenover
de plannen, maar vinden dat extra uitleg nodig is.
Dorpsoverleg Kessel diende een
subsidieaanvraag in bij gemeente
Peel en Maas van 350.000 euro om
de Maasboulevard te kunnen realiseren. Eerder werd al een bedrag
van 200.000 euro gereserveerd voor
het project waarmee het totaal op
550.000 euro komt. Daarmee moet
onder meer de loswal opgeknapt worden en zijn er diverse mogelijkheden
die gerealiseerd kunnen worden, zoals
een grote landkaart waar de Maas,
Naarbeek en Wijnbeek door middel
van waterstroompjes worden uitgebeeld, grote trappen richting de Maas
en een haventje waar boten kunnen
aanmeren. De provincie stelt een subsidie van 500.000 euro beschikbaar
als de gemeenteraad instemt met de
gemeentelijke bijdrage.
Bij de beeldvormende raadsvergadering van dinsdag 6 februari
bleek al dat er veel onduidelijkheid
bestond over de plannen. Zo gaven
bewoners van het Veersepad aan met
grote zorgen te kijken naar de plannen om het toerisme te vergroten in
Kessel, onder meer vanwege de parkeerproblemen die het kan opleveren. Het dorpsoverleg gaf toen aan dat
de plannen nog niet definitief waren
en nog aangepast konden worden.
Dat zorgde bij veel politieke partijen
voor onduidelijkheid.

Elisa vertrok al op haar 18e uit Baarlo toen
ze American Studies ging studeren in Groningen.
Daarna begon ze aan een master in Nijmegen. Ze liep
tijdens die studie stage bij de ochtendshow van dj Giel
Beelen op radiozender 3FM. “Een geweldige stage”,
noemt ze het zelf. Het eerste halfjaar was ze vooral bezig
met het vullen van de site van de ochtendshow, maar de
tweede zes maanden mocht ze de show voorbereiden.
“Contact opnemen met artiesten, nieuwtjes zoeken,
dat soort zaken. Dat was echt een geweldige
leeromgeving.”

Eerst vakantie op het eiland
Na de stage bleef ze werken bij 3FM. Ze werd webredacteur en daarna 1,5 jaar content supervisor, wat
neerkomt op eindredacteur. “Ik hoorde veel muziek van
IJslandse bands en die vond ik vaak heel goed”, vertelt
ze. “Toen heb ik me in het land verdiept en bleek het
landschap ook nog eens supermooi te zijn.” Ze ging op
vakantie naar het eiland. “Het was zo relaxt. De vrijheid
die ik daar voelde, was ongekend. Toen had ik al bedacht
dat ik een keer terug wilde keren.”
Na de vakantie ging ze gewoon weer aan de slag
bij 3FM. Toen merkte Elisa dat het werk haar allemaal te
veel aan het worden was. “Ik had geen zin meer in wéér
een concert van Ed Sheeran of om weer naar Lowlands
te gaan. Ook de sociale druk was hoog. Ik kan slecht nee
zeggen en dus was ik bijna iedere avond bij iemand aan
het eten of op bezoek. Dat was altijd heel gezellig hoor,
maar ik had geen avond meer voor mezelf. In diezelfde
periode verliep het contract van mijn appartement in
Utrecht. Toen dat allemaal zo samenkwam, heb ik de
keuze gemaakt om het IJsland-avontuur aan te gaan.”
Ze verkocht haar spullen, zegde haar baan op en

regelde werk in haar nieuwe thuisland. Ze kon meteen aan
de slag bij een guesthouse bij het dorp Akureyri. “Ik woon
tien minuten van het dorp af in de ‘middle of nowhere’.
Ik ben gids bij een paardrijtour. In Nederland reed ik al
paard, dus dit is een ideale baan. Zeker in deze omgeving.
De tour duurt ongeveer een uur en ik vertel de deelnemers
alles over IJsland, de natuur en de omgeving. De rest van
de tijd werk ik bij het guesthouse. Als receptioniste of
paardenverzorgster en ik ben vaak bezig met de website.
’s Avonds heb ik meestal niks, heerlijk.”

Zingen bij een IJslands koor
Het was wel wennen allemaal. Elisa: “IJsland is niet
zoveel anders dan Nederland, maar je snapt als buitenlander sommige dingen niet, zoals omgangsvormen.
Ik spreek de taal ook nog niet echt goed, dat maakt het
wat lastiger.” Elisa besloot bij een koor te gaan omdat ze
muziek mist en om wat meer mensen te leren kennen.
“Dat is heel erg leuk. Ik kan de woorden lezen en ik weet
hoe ik het moet uitspreken, maar ik heb vaak geen idee
wat ik zing”, lacht ze. “Dankzij het koor ken ik nu wel
meer mensen van mijn eigen leeftijd.”

Hier is eigenlijk alles mooi
Vanwege de schoonheid van het land besloot Elisa
haar kiekjes op Instagram te plaatsen. Daar staan veel
verschillende foto’s op. “Je kunt hier overal foto’s van
maken. In IJsland is het moeilijk om lelijke foto’s te
maken. Hier is eigenlijk alles mooi.” Heeft ze p
 lannen
om haar IJslandse paradijs ooit weer te verlaten?
“Weet ik nog niet. Zo lang ik het hier leuk vindt, blijf ik
hier. Ik kan me niet voorstellen dat ik het snel beu word.
Maar ja, dat dacht ik bij 3FM ook. We zien het allemaal
wel.” (Foto: Ingeborg Klarenberg)

Haastig vanwege
subsidie
Fred Peeters van PvdA/GroenLinks
staat sympathiek tegenover de plannen, maar plaatst wel vraagtekens bij
de gang van zaken. “Wij krijgen de

indruk dat het plan haastig is ingediend vanwege de subsidie vanuit de
provincie. We zouden graag eerst een
definitief plan zien, voordat we subsidie verstrekken.” Ook Peter Craenmehr
van AndersNu vindt de plannen te
vaag. “Het dorpsoverleg geeft precies
aan wat alles kost, maar weet niet wat
er allemaal gerealiseerd gaat worden.
Dat vind ik knap. Daarnaast staat er
niets in over de parkeerproblemen die
kunnen ontstaan.”
Lokaal Peel&Maas liet weten
wél mee te willen werken aan de
subsidie. “Burgers kunnen ook na
de subsidie nog meedenken”, aldus
Saskia Vervoort. “De plannen komen
in een stroomversnelling door de
provinciale subsidie, maar er kan nog
van alles aangepast worden.” CDAraadslid Roel Boots is blij dat het
dorpsoverleg aangegeven heeft nog
in gesprek te gaan met de bewoners
van het Veersepad. “Het gaat hier om
een groot geldbedrag en we moeten
er zeker van kunnen zijn dat er sprake
is van breed draagvlak onder de
Kesselse bevolking.”
Wethouder Paul Sanders gaf bij de
raadsvergadering aan dat er inderdaad
haast is geboden bij het verlenen van
de subsidie. “Ten eerste vanwege de
provinciale subsidie, maar ook omdat
er gestart moet worden met onderzoeken. Je kunt niet zomaar gaan
graven in de Maas. Daar is onderzoek
voor nodig waar we snel mee moeten
beginnen. Het is nog een grofmazig
plan, maar dat wordt nog uitgewerkt.
De gemeente begint pas met de
Maasboulevard als er genoeg draagvlak is in Kessel.”

Begin april

Tangotankstation in
Panningen
Tango opent begin april een onbemand tankstation in Panningen.
De benzinepomp komt te liggen op het bedrijventerrein aan de John F.
Kennedylaan op het stuk grond naast de gemeentewerf en brandweerkazerne. De werkzaamheden zijn al van start gegaan.
“We zijn altijd op zoek naar
interessante plekken om ons netwerk
van tankstations zo uitgebreid
mogelijk te maken en te zorgen dan
onze klanten overal bij een vestiging
van ons kunnen tanken”, aldus een
woordvoerder van Tango. “Bij die
zoektocht kwamen we terecht in
Panningen. De locatie is perfect.
Het gehele proces van vergunningen

tot bouw is voorspoedig verlopen.”
Er wordt een volledig nieuw
tankstation neergezet. “Dat kost wat
tijd, want er moeten bijvoorbeeld
tanks en leidingen in de grond
worden geplaatst. Vandaar dat de
werkzaamheden anderhalve maand
duren”, aldus de woordvoerder.
De Tango-benzinepomp in Panningen
wordt onbemand en is altijd geopend.
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Tk gevraagd landbouwmachines o.a
wentelploegen/frees/kopeg/kipper/
mesttank/weisleep/weilbloter/
schudder/hark/maaier/tractors enz
alles aanbieden. V Dijk 06 19 07 69
59.
Gamma Helden ruimt op:
Alle showmodellen woonmeubelen
70% korting! Alle eetkamerstoelen
1 + 1 gratis!
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Twee woorden
Wil en kracht
Aan het einde restte nog slechts de wil
Weg was de kracht
Rust in Zijn hand
Jouw taak is volbracht
Vandaag is na een kort ziekbed zacht en kalm ingeslapen
onze schoonzus, tante en nicht

Bertha Janssen - Winkelmolen
Beringe, * 13 september 1937

Panningen, † 18 februari 2018

echtgenote van

Lei Janssen †
Familie Winkelmolen
Familie Janssen
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
24 februari om 14.00 uur in crematorium ‘Venlo’,
gelegen aan de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo.
Liever geen bloemen maar een gift voor zorgwoning ‘Piushof ’
stellen we zeer op prijs.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

Een bijzonder woord van dank aan de doktoren en de
medewerkers van ‘Piushof ’ afdeling B4 voor de geweldige
verzorging die Bertha heeft mogen ontvangen.
Correspondentieadres:
Familie Janssen
Ringovenstraat 56 5981 AL Panningen

Zo stil en eenvoudig als ze was,
zo stil en eenvoudig is ze van ons heengegaan

Nel Gielen - Vervoort
echtgenote van

Sjra Gielen †
Zij overleed op 86-jarige leeftijd.
Peter en Ans
Laura en Pieter
Steef
Mia en Harry
Monique en Tim, Vic, Liv
Theo
Heythuysen, 18 februari 2018
Corr. adres: Uitvaartverzorging Van der Laan,
Ubroekweg Noord 15, 5928 MT Blerick
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van mam en oma op vrijdag 23 februari om 10.30 uur
in de OLV Geboortekerk aan het Kerkplein te Kessel.
Aansluitend zullen wij haar begeleiden naar haar laatste
rustplaats bij pap op het kerkhof van Baarlo.
U kunt persoonlijk afscheid nemen op donderdag 22 februari
van 19.00 tot 19.45 uur in de rouwkamer van Uitvaartcentrum
Van der Laan, Ubroekweg Noord 15 te Blerick.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van Proteion Wijkteam Baarlo en revalidatiecentrum
Proteion De Kreppel in Heythuysen.

www.janssenuitvaart.nl
Ondanks haar positieve instelling en enorme vechtlust
heeft zij deze strijd niet kunnen winnen.
Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van
geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Myrthe Marjolein
van Helden - Pubben
*10-06-1984

† 15-02-2018

Paul Pubben
Joey
Familie van Myrthe
Familie van Paul

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

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

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Omringd door de liefdevolle verzorging is
van ons heengegaan

Mien Smolenaars - Wilms
echtgenote van

Correspondentieadres:
Engelsbergenstraat 315, 5616 JZ Eindhoven
Wij herdenken Myrthe op vrijdag 23 februari om 14.30 uur in de
ceremonieruimte van Schoorsveld, Somerenseweg 116 in Heeze.
Myrthe hield van paarse bloemen.
U mag uw condoleance achterlaten op:
www.hommage-uitvaarten.nl/condoleance of op locatie.
Houd er rekening mee dat de locatie van de herdenkingsdienst een
natuurbegraafplaats is, er zijn geen verharde wegen.

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

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Je verlaat nu degenen die je lief hebt,
Om te gaan naar Dennis die je liefhad.

Te huur gevraagd. Echtpaar, 65 jaar
zoekt vrijstaande of halfvrijstaande
huurwoning met garage aan de rand
van Panningen. Tel. 06 30 77 19 09.

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

Geert Smolenaars
* Helden, 16 juni 1950

† Venlo, 17 februari 2018

Helden: Geert Smolenaars
Dennis†
Familie Wilms
Familie Smolenaars
Geert Smolenaars
Averbodestraat 32, 5988 AZ Helden
De crematiedienst wordt gehouden op vrijdag
23 februari om 11.00 uur in de aula van het
crematorium Midden - Limburg, Kasteelweg 10
te Baexem.
In plaats van bloemen liever een donatie aan
KWF Kankerbestrijding waartoe gelegenheid is in
het crematorium.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk
te berichten, gelieve deze kennisgeving als zodanig
te beschouwen.
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Zelfde incidenten in gemeente Leudal

Baarlose kapellen doelwit
van dieven
Een tweede kapel in Baarlo is het doelwit geworden van dieven. Twee koperen kaarsenhouders werden
vrijdag 16 februari gestolen uit de Annakapel op de Hoogstraat in Baarlo. Eerder werden diverse spullen uit een
kapel aan de Napoleonsbaan ontvreemd. De politie onderzoekt of er een verband is met enkele diefstallen in
kapellen in Heythuysen datzelfde weekend.

Starter in de Regio
Ewalds&Wijnen
Autoservice
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Ewalds&Wijnen Autoservice
Jos Ewalds en Geert Wijnen
Groesweg 50, 5993 NN
Maasbree
077 374 62 12
autoservice@ewalds-wijnen.nl
www.ewalds-wijnen.nl
Automotive
2-1-2018
bij autoproblemen, het wisselen
van banden en werkzaamheden,
controles of vervanging van
banden, remmen, schokdempers, trekhaken, uitlaten en
wisserbladen kunt u ook bij ons
terecht.

De Annakapel op de Hoogstraat in Baarlo
“Het lijkt erop dat wij het doelwit zijn van kleine criminelen die het
niet zo nauw nemen met het mijn en
dijn”, vertelt Ed Groenendaal, penningmeester van Stichting Maasbreese
Wegkapellen die zich inzet voor het
in stand houden en restaureren van
kapellen en wegkruisen in Maasbree
en Baarlo. “De kapellen zijn wel erg
vaak het doelwit de laatste tijd. Zijn het
geen vernielingen, dan is het diefstal.”

Kleine criminelen
De kapel van de Heilige Familie
aan de Napoleonsbaan Zuid in Baarlo
was in oktober en november het
doelwit van vandalen. Toen werd de
plexiglazen plaat van de deur kapot-

gemaakt. Op zondag 11 februari
werden onder andere kaarsen, schilderijtjes en rozenkransen gestolen.
Nu is een ander kapelletje in Baarlo
het doelwit. Op vrijdag 16 februari
zijn overdag twee koperen kandelaars
ontvreemd uit de Annakapel die midden in een woonwijk staat. “Het is voor
zover ik weet de eerste keer dat er hier
iets gestolen is”, aldus Groenendaal.
“Ik heb ook geen idee wat de waarde
van de voorwerpen moet zijn. Wat mij
wel is opgevallen, is dat de kandelaars
zijn meegenomen en de kaarsen in het
raamkozijn zijn achtergebleven.”
Er zijn drie aangiftes binnengekomen bij de politie, zo laat zij weten.
Er wordt onderzocht of er een ver-

band is met soortgelijke incidenten in
de gemeente Leudal. “In Heythuysen
zijn in hetzelfde weekend ook spullen gestolen bij kapellen”, aldus een
woordvoerder. “Dit zijn geen kwajongensstreken meer. Het lijkt te georganiseerd.” Er heeft zich tot nu toe één
getuige gemeld bij de politie die een
deel van een kenteken heeft doorgegeven van een auto die bij de Heilige
Familie-kapel in Baarlo is gezien.
De politie ontvangt graag meer
informatie over de diefstallen.
Iedereen die iets heeft gezien bij de
kapellen aan de Napoleonsbaan en
Hoogstraat, kan zich bij de politie
melden via 0900 88 44 of door
anoniem te bellen naar 0800 70 00.

Hennepkwekerij in gestalde vrachtwagen

Drugsloods Beringe gesloten
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft onlangs de loods aan Schuurkenspad in Beringe
gesloten waar begin december een hennepkwekerij werd aangetroffen. Dat maakte gemeente Peel en Maas
op dinsdag 20 februari bekend. Het pand blijft drie maanden dicht.
De burgemeester sluit drugspanden omdat ze de openbare orde en
het woongenot aantasten en een
bedreiging zijn voor de leefbaarheid
van de omgeving. Het gevaar is daarmee geweken, zo laat de gemeente
weten.

442 hennepplanten
Op dinsdag 5 december trof de
politie van Peel en Maas een hennepplantage aan in een vrachtwagen en oplegger die gestald waren

in de Beringse loods. De verhuurder
van de loods had klachten ontvangen
over water dat uit de loods lekte en
nam poolshoogte in de ruimte die hij
verhuurde aan een vrouw uit Helmond.
Daar ontdekte hij de kwekerij, waar
442 hennepplanten stonden. De wateroverlast bleek te worden veroorzaakt
door een watertank die over was gelopen. De Helmondse werd uiteindelijk
aangehouden.
Inwoners van Peel en Maas die
vermoeden dat zich ergens in een

pand een kwekerij of drugslab
bevindt, worden verzocht zich (anoniem) te melden bij gemeente Peel
en Maas. Ook wanneer het gaat om
een vermoeden of wanneer iemand
twijfelt, wil de gemeente dit graag
weten. Neem contact op met Jeroen
Stempher van gemeente Peel en
Maas via 077 306 66 66 of mail
naar iserietsnietpluis@peelenmaas.
nl Wie graag anoniem wil blijven,
kan ook het tipformulier invullen via
www.peelenmaas.nl

Activiteiten
Wij, Jos Ewalds en Geert
Wijnen van Ewalds&Wijnen
Autoservice, zijn uw partner voor
onderhoud aan uw auto,
bedrijfswagen en camper.
Bij onze AutoProfijt-garage kunt
u terecht voor diverse onderhoudswerkzaamheden en APK.
Ook zijn wij bevoegd om reparaties en onderhoud uit te voeren
aan hybride voertuigen. U krijgt
persoonlijk advies en maximaal
voordeel op kwalitatieve onderdelen. Voor uw airco, diagnoses

Doelgroep
Elke auto-eigenaar die graag
zijn of haar auto in goede conditie wil houden, is bij
Ewalds&Wijnen Autoservice van
harte welkom. Bij ons is uw
vierwieler in goede handen,
zodat u met een prettig gevoel
de weg op kunt. Kom gerust met
ons kennismaken, dan zorgen
wij voor een kopje koffie.
Onderscheidend vermogen
Door onze universele specialisatie in auto’s, bedrijfsauto’s en
campers, weten wij natuurlijk
precies waar we mee bezig zijn.
Wist u dat wij ook met hybride
voertuigen werken? Daarnaast
bent u bij elk bezoek verzekerd
van een bekend gezicht, krijgt u
altijd de beste service en de
hoogste kwaliteit.

GROESWEG 50, MAASBREE | 077 374 62 12
WWW.EWALDS-WIJNEN.NL

Indoor rommelmarkt

Prins Jaco I, CV D’n Hab,
Boorebroëlof gezelschap,
aanhang, gasten en
medewerkers..
Heldens Markten houdt op zondag 25 februari
aanstaande een gezellige indoor rommelmarkt
in de sporthallen van S.S.H.
Adres: Piushof 137, 5981 VW Panningen

Hartelijk dank voor jullie
komst & gezelligheid tijdens
de Vestelaovend 2018!

De markt begint om 9.00 uur
en eindigt om 15.30 uur

Team Niëns Horeca

De entree is tot 12 jaar gratis.Vanaf 12 jaar € 2,Info standhouders bel:
06-24452810 of 06-51890760

www.nienshoreca.nl | 077 465 22 19

www.heldensmarkten.nl
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Geen vervolg
Sociale Raad

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze dochter

Sytske

Geboren op 12 februari 2018
Dochtertje van Nico en Rianne Timmermans

Veldm. Montgomeryhof 8, 5981 ER Panningen



Hoera een zoon!

Sef

Geboren

Floor

Hendrik Graad

Geboren op 14 februari 2018

15 februari 2018
Dochter van
Dirk Peeters en Paulien
Oldenburger
Zusje van Mees
Willem van Hornestraat 55
5988 AP Helden
Te koop kleine pakjes hooi, goede
kwaliteit. 06 53 94 67 77.
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning voor 4
pers. aan de Costa Blanca, zee/strand
op 300mtr afstand, in Guardamar del
Segura, 35 km zuidelijk van vliegveld
Alicante. Meer info: frans.huijs@home.
nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Workshop begrijpend lezen
voor VO 3 lessen a 1,5 u € 94,50.
Workshop begrijpend lezen voor groep
7/8 3 lessen a 1 u € 64,50.
Informatie en opgeven: 06 50 27 19 73
of info@reachup.nl www.reachup.nl
Rommelmarkt bij SSH sporthal.
Op 25 feb organiseren wij een
gezellige indoor rommelmarkt in
de sporthallen van SSH Piushof 137
5981VW Helden-panningen.
Voor info of boeken tel. 06 24 45 28 10
of 06 51 89 07 60 of via
www.heldensmarkten.nl

Trotse ouders
Bart Zeelen & Leontien Kessels
Broertje van
Fer en Loek
van Eijckstraat 10
5993 CV Maasbree

Gamma Helden ruimt op:
Alle showmodellen woonmeubelen
70% korting! Alle eetkamerstoelen
1 + 1 gratis!
Computerproblemen?
Voorkom dataverlies, bankfraude en
andere stress. Ik zorg voor een schone,
veilige en snelle computer. Karel Heines
Baarlo. Verdere tips & info: karelheines.nl
06 50 96 29 15.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden vanaf 150,00,
vloeren, raambekleding. Zie website
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
06 16 37 45 14.

Dankbetuiging

Een hand die zwaaide als we gingen en nog vele
mooie dingen zijn herinneringen aan ôs mam, oma

Lies Ebisch - Korsten
Lies van Kaate Pietje
Hartverwarmend was het dat jullie er voor ons waren.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen familie Ebisch

Haar jeugd beleefd in het
Brabantse land, nu als 30 jarige
Méélse in de krant!
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Vrijdag 9 februari heeft iemand mijn
zwarte Nielson jas geleend bij café
Centraal. Svp afgeven bij Centraal
Yogaruimte gezocht. Ruimte voor
het geven van yogalessen. Te huur
voor avond en/of dagdeel per week.
Minimale afmeting ongeveer 40
vierkante meter. Reacties graag naar:
info@yogahelden.nl. Tel. 06 12 30 13 25.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling, enz.
De nieuwe verkooplocatie van Obelisk
is vanaf maart 2018 Rozenobel 12
Beringe. Geopend vrij 9.00- 17.00 en
za 9.00- 16.00 uur of na tel. afspraak
06 14 04 02 72.
Te huur appartement met 2 slk,
ruime wnk/keuken, badk. en
buitenterras. Berging en parkeren in
souterrain Huurprijs € 850,-/mnd excl.
servicekosten, huurperiode min. 1 jr.
Info: 06 15 34 00 00.
Te koop lekkere vastkokende en
kruimige aardappelen frieslander belana
bintje. Vele soorten vollegrond en
kasgroenten niet duur, 1 kg onbespoten
vosberger prei € 1. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Gamma Helden ruimt op:
Alle showmodellen woonmeubelen
70% korting! Alle eetkamerstoelen
1 + 1 gratis!
Houtworm of boktor? Gratis
inspectie, houtworm of boktor. 06 39
02 22 51 Constant Plaagdier Preventie.

Het gelote burgerpanel de Sociale Raad krijgt geen vervolg.
Dat besliste de gemeenteraad bij de raadsvergadering van
dinsdag 20 februari. De raad waarbij burgers met elkaar konden praten
over zaken in het sociaal domein, begon drie jaar geleden en er vonden
drie bijeenkomsten plaats. Het College van B&W wilde het experiment
met drie jaar verlengen. Volgens de partijen die tegenstemden wogen de
voordelen van de Sociale Raad niet op tegen de kosten van het
experiment.
Bij de Sociale Raad werden driehonderd burgers uitgenodigd om
naar bijeenkomsten te komen om
te praten over zaken in het sociaal
domein in Peel en Maas. In totaal
vonden er drie bijeenkomsten plaats.
Bij de eerste waren negen personen aanwezig, bij de tweede twintig en de laatste werd bezocht door
dertig inwoners van Peel en Maas.
Coalitiepartijen PvdA/GroenLinks,
VVD en Lokaal Peel&Maas wilden
graag doorgaan met het experiment,
maar dolven met twaalf tegen dertien stemmen het onderspit in de
gemeenteraad.
CDA-fractievoorzitter Wim
Hermans wil de beslissing over een
eventueel vervolg van de Sociale
Raad of een variant daarvan doorschuiven naar de nieuwe raad die na
de gemeenteraadsverkiezingen op
woensdag 21 maart plaatsneemt.
“Daarom kunnen wij met het huidige
voorstel niet instemmen. Wij vinden niet dat het financiële plaatje
opweegt tegen het effect dat we
eigenlijk voor ogen hadden om meer
participatie van burgers te bewerkstelligen. We gaan nu niet akkoord,
maar wellicht kan het in een andere
vorm terugkomen in de nieuwe raad.”

Online referenda en
zelfsturing
AndersNu en Ton Hanssen gaven
aan voorstander te zijn van meer
burgerparticipatie. “Als een expe-

riment echter niet werkt en te
veel kost, moet je ermee stoppen.
We willen wel dingen uitproberen,
maar niet tegen heug en meug”,
liet Marij Peeters van AndersNu
weten. Ton Hanssen: “Ik grijp alles
aan wat het vertrouwen van de
burger in de politiek kan terugbrengen, maar de inspanning en kosten
waren te hoog ten opzichte van de
opbrengsten. Er zijn betere manieren om de burger te betrekken, zoals
online referenda of de zelfsturing
waar we in Peel en Maas al veel mee
bezig zijn.”
Grootste voorstander van de
Sociale Raad was PvdA/GroenLinks.
“De Sociale Raad is veel meer dan
alleen maar ja of nee stemmen of
een zelfsturingsproject”, aldus fractievoorzitter Annigje Primowees.
“Bij de Sociale Raad gaan mensen
in dialoog om oplossingen te zoeken en praten over de toekomst
en niet alleen voor of tegen stemmen. Zelfsturing gaat over een dorp,
de Sociale Raad gaat over zaken als
wonen en zorg. Dat overstijgt een
dorpsniveau.”
Ook Lokaal Peel&Maas had graag
gezien dat er een vervolg was gekomen voor het experiment. “We roepen allemaal dat we meer burgers
willen betrekken bij de politiek en
dan zetten we een experiment op
en dan roepen we allemaal dat het
te duur is. We moeten kiezen voor
kwaliteit en het lef durven tonen om
verlenging ”

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.
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.

In iedere traan van verdriet
glinstert een mooie herinnering
Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven,
na het overlijden van mijn man,onze pap en opa.

Louis Kleuskens
Nell Kleuskens Huijs
Kinderen en kleinkinderen
Namens MLD stichting dank voor de donaties.

HALLO in Australië
De Beringse buurtgenoten Hans van Rijswijck, Will van der Elsen,
Piet Simons, Peter Verhaegh, Jan Bos en Toon van Veldhoven brachten
in januari een bezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland. “Daar hebben
we onder andere Rick (de zoon van Hans) bezocht die hier enkele
maanden aan het werk is”, aldus de mannen. “Ook bezochten we
onze oude buurtgenoot Peter en Marianne van den Goor.”

en zo 09
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GEPLUKT Miek Grommen
noemt Miek zichzelf. “Ik ben het
liefste met iets bezig. Is het niet de
kleinkinderen als ze over de vloer
komen, dan ben ik wel iets creatiefs
aan het doen. Creatief bezig zijn heb
ik altijd leuk gevonden.” Bij het raam
in de woonkamer staat een grote
schildersezel waar Miek menig uurtje
te vinden is. “Een tijdje geleden heb
ik schilderles gehad bij kunstenaar
Mat van der Heijden in Panningen.
Daarna heb ik het zelf verder
opgepakt. Meestal teken ik eerst iets
uit en begin ik daarna te schilderen.”
Inmiddels hangen een paar werken
in huis. Daarnaast is de Heldense ook
een fervent mozaïeker. “Daar kun
je lekker met je verstand op nul
aan werken. Soms doe ik het alleen
om even tot rust te komen, maar er
schuiven ook weleens vriendinnen
aan. Dan kletsen we meteen wat bij.”
Ook van het mozaïeken is in en rond
het huis het een en ander terug te
vinden, zoals een salontafel en wat
werken voor aan de muur. “Dames van
mijn leeftijd sluiten zich meestal bij
een leuke damesbond aan, maar daar
heb ik de tijd nog niet voor gehad”,
vertelt Miek grinnikend.

Mozaïeken met
verstand op nul

Miek Grommen is de enige dame bij beugelclub De Treffers in Maasbree die in de competitie beugelt. Deze geboren Heldense is de jongste van zes
kinderen, is dit jaar 43 jaar getrouwd met haar man Wim, houdt van schilderen en mozaïeken en is dol op haar kleinkinderen. Deze week wordt Miek
Grommen (62) geplukt.
Drie keer in de week is Miek op de
beugelbaan te vinden van beugelclub
De Treffers in Maasbree. Ze speelt
als enige dame in de competitie en
maakt deel uit van het vierde team.

“In het weekend ben ik dus altijd met
de mannen op stap”, vertelt Miek
grinnikend. “Ik ben opgegroeid in het
huis aan de Baarloseweg waar ik nu
met mijn man Wim woon, al staat het

PUZZEL

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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graag zo. Inmiddels zijn we ook nog
drie keer opa en oma geworden.
Onze kleinkinderen zijn nu 6, 4 en
1,5 jaar en ik vind het heerlijk als ze
er zijn. Ze zijn mijn grote trots.”
Een echte ‘knommelaar’,

Drie keer
opa en oma

Sudoku
2

nu te koop omdat het wat groot wordt.
Vroeger lag hier een beugelbaan
in de straat, waar ik één keer in de
week naartoe ging. Zo heb ik het spel
geleerd.” Sinds vijf jaar zijn Miek en
Wim (65) lid in Maasbree. “Het is een
tactisch en spannend spel waar je
goed moet opletten. Na elke zet moet
je alweer drie ballen vooruit denken.”

Samen met Wim gaat Miek ook
graag naar buiten. “We wandelen
twee keer in de week, we fietsen
graag en werken in de tuin. Als straks
alles weer gaat groeien en bloeien
kan ik weer sap, siroop en jam gaan
maken van de appels, peren, pruimen,
abrikozen en bessen die in onze tuin
groeien. Hoewel we graag op vakantie
gaan en steden als Londen, Wenen,
Parijs en Praag hebben bezocht
samen, zijn we in de zomer het liefste
gewoon thuis. Dan genieten we van
de natuur, de bloemen en vogels om
ons heen.”

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Miek is de jongste van zes
kinderen. Ze heeft nog drie zussen
en één broer; een andere broer is
overleden. Vader was boer en mam
was thuis voor de kinderen. Opa van
vaders kant woonde ook bij het
gezin. “Bij ons kon altijd iedereen
binnenvallen, want mijn ouders waren
heel gemakkelijk. In het weekend
werkte ik bij café en danszaal
Kubke in Helden om zelf iets bij te
verdienen.” Haar man Wim leerde ze
op haar zestiende kennen bij Kubke.
“Een Beringenaar die heel nuchter
was. Toen ik 19 was, in 1975, zijn
we getrouwd voor de wet. Daarna
ben ik bij mijn ouders blijven wonen
tot we vier jaar later voor de kerk
trouwden.” Ze kregen twee kinderen
samen. Dochter Linda is 34 jaar en
zoon Frank 32 jaar. “Ik was thuis voor
de kinderen”, aldus Miek. “Wim had
een goede en drukke baan, dus
dat kon. Daarbij wilden we het zelf

www.haardstede.nl

Paasbrunch
bij Niëns
077 465 2219 of
info@nienshoreca.nl

van
1
2
2e
.00 en
1e
1
5
paasdag uu.0r0
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15 VRAGEN

aan
Krisje Dings

Beroemdheden

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Krisje Dings
15 jaar
Baarlo
Valuascollege

Wat is je hobby?
Ik spreek graag met vriendinnen af en
ook vind ik het leuk om te dansen.
Wat zou je graag willen studeren?
Ik weet nog niet echt wat ik later zou
willen worden. Waarschijnlijk ga ik
iets in de economie doen, maar ik zou
echt nog niet weten welke baan ik
dan zou willen hebben. Als ik nu een
studie moest kiezen, zou het Business
Administration worden. Deze opleiding
is breed georiënteerd, waardoor ik nog

GESPECIALISEERD IN:

AUTISME
ADHD
RIJANGST
BEGELEIDING
T 077 354 83 45
www.rijschool-plus.nl

alle kanten op kan en dat vind ik wel
een fijn gevoel.
Wat is iets wat je nog graag wilt
leren?
Ik zou ooit nog graag een vreemde
taal willen leren, zoals Chinees of
Japans.
Heb je een bijbaantje?
Ja ik heb een bijbaantje. Op het
moment werk ik in Baarlo bij een
groentezadenleverancier. Ik werk daar
elke zaterdagochtend en ook nog in de
vakanties.
Waar zou je later het liefst willen
wonen?
Ik zou echt nog niet weten waar ik
later zou willen wonen. Ik denk dat ik
naar een grote stad zou willen verhuizen. Toch zegt me iets dat ik ook wel
in Baarlo zou willen blijven wonen,
want in Baarlo wonen de meeste van
mijn familie en vrienden.
Welke app gebruik je het meest?
De app die ik het meest gebruik, is
WhatsApp. Verder gebruik ik ook nog
veel Snapchat en Instagram, maar
Whatsapp gebruik ik dan denk ik toch
het meest.
Als je ervoor mocht kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou je dan kiezen?
Als ik voor altijd een bepaalde leeftijd zou mogen hebben, zou ik denk ik
26 jaar willen zijn. Dat zou een mooie
leeftijd zijn, omdat ik dan hopelijk op
mezelf woon en al een eigen baan
heb. Mij lijkt het leuk om zelfstandig
te zijn.

Wat is jouw leukste schoolvak?
Ik heb niet echt een lievelingsvak
op school. De vakken die ik leuk
vind om te doen zijn talen. Ik heb
niet echt een specifieke taal die
ik het leukste vindt. Wel doe ik
Versterkt Tweetalig Onderwijs (VTO)
op het VWO. Ik krijg extra en op een
hoger niveau Duitse les.
Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd, of te laat?
Om de een of andere reden krijg ik
het altijd voor elkaar om te laat te
komen. Ik denk dat dit een van mijn
slechte eigenschappen is. Als ik te
laat kom, is meestal de reden dat
ik iets vergeten ben en dat ik dan
weer terug moet om het op te gaan
halen.
Wat zou je doen als je de loterij
zou winnen?
Ik denk dat ik eerst een deel aan de
kant zou leggen voor later en met
het geld dat ik dan over heb, zou ik
de hele wereld over reizen. Mij lijkt
het heel leuk om van alles te ontdekken en nieuwe culturen en mensen te leren kennen.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk
vindt?   
De trend die ik gevolgd heb en nu
echt afschuwelijk vind, is de duckface. In groep 8 maakten wij dan
een foto en stond iedereen er met
een duckface op. Als ik die foto’s nu
terugkijk, denk ik echt: wat zijn we
dáár aan het doen...

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond
spreek ik het liefst met vriendinnen af. Mijn vriendinnen en ik zitten
allemaal op een andere school, dus
aan het einde van de week hebben
we genoeg om over bij te praten.
Ook gaan we regelmatig naar jongerencentrum Sjiwa in Baarlo.
Wat is je favoriete tijd van het
jaar?   
Ik heb niet echt een favoriete tijd
van het jaar. Als ik echt zou moeten
kiezen, dan zou het denk ik toch de
winter zijn. Ik vind het zo gezellig
om met vrienden en familie gewoon
thuis lekker knus voor de open haard
te zitten. Ook vind ik de feestdagen
altijd heel gezellig.
Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?    
Het verste dat ik ooit ben geweest,
is de Verenigde Staten. Ik ben toen
in San Francisco en Los Angeles
geweest. Toen wij deze reis hebben
gemaakt, was ik nog heel klein, dus
ik kan me hier jammer genoeg niets
meer van herinneren. Ik zou later
graag nog een keer terug willen gaan
en dan kan ik alles wel onthouden.
Wat is je favoriete geur?
Mijn favoriete geurtje is Daisy van
Marc Jacobs. Ik vind deze geur heel
lekker, omdat je deze elke dag op
zou kunnen doen. Hij is niet te sterk
en niet te zoet dus perfect voor elke
gelegenheid. Een echte aanrader!

Afgelopen week ging ik naar
de open dag van de Tilburgse
universiteit. Daar luisterde ik
naar een hoorcollege over
beroemdheden en hoe belangrijk ze daadwerkelijk zijn in
onze samenleving. Ik verbaasde
me erover hoe belangrijk ze
daadwerkelijk zijn, zonder dat
we ons daar bewust van zijn.
Vooral bij jongeren en jongvolwassenen spelen beroemdheden een rol in het leven. Je zult
misschien denken ‘Wat voor
belang hebben beroemdheden
nou in mijn leven?’ en dat is
best begrijpelijk, want ik dacht
dit namelijk eerst ook.
Beroemdheden zien we overal,
of we het nou willen of niet. Het
meeste zie je ze tegenwoordig
op sociale media. Laatst is
bijvoorbeeld Kylie Jenner bevallen, wat je misschien hebt
meegekregen. Ook al ging dit
mij niet aan, ik kreeg het toch
mee door simpelweg op sociale
media te kijken. Onbewust
spelen beroemdheden in op ons
leven. Veel grote bedrijven
betalen beroemdheden bijvoorbeeld om hun producten te
laten zien aan hun volgers,
zodat ze nieuwe klanten krijgen. Persoonlijk moet ik toegeven dat ik ook wel eens iets heb
gekocht nadat ik het bij iemand
anders gezien had, dus het
werkt wel. Het bezighouden
met ‘celebrities’ zal misschien
niet je hoofdprioriteit zijn, maar
voor velen is het wel een vorm
van entertainment. Veel vrouwen lezen bijvoorbeeld bij de
kapper de Story of de Weekend
en mannen houden zich bijvoorbeeld bezig met sportberoemdheden zoals Max Verstappen.
Ook al kennen we deze mensen
niet persoonlijk, we interesseren ons toch voor hun levens.
Beroemdheden zorgen vaak zelf
voor deze betrokkenheid door
hun publiek te laten zien wat ze
aan het doen zijn, door bijvoorbeeld te posten op Instagram of
Twitter. Op het eerste gezicht
lijkt deze ‘celebrity-cultuur’ dus
niet belangrijk, maar als je er
verder over nadenkt, blijkt toch
dat het meer invloed op ons
heeft dan je denkt. Lique
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verenigingen 11
Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712388•• 598
renevanophoven@gmail.com
6 NH Beringe

Meyelseweg
renevanophoven@gmail.com

Wij zijn op zoek naar versterking
van ons team met een

ALLROUND
TIMMERMAN
Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Reünie basisschool De Omnibus
Baarlo

Openbare Jenaplanschool De Omnibus uit Baarlo houdt op zaterdag 14 april een reünie.
Deze wordt georganiseerd voor alle schoolverlaters en (oud-)medewerkers van de afgelopen 31 jaar.
De school was voorheen gevestigd in de voormalige, ronde kleuterschool De Engelbewaarder aan de
Pastoor Geenenstraat in Baarlo. Sinds 2005 zit De Omnibus in het huidige pand aan Huissen. De oudleerlingen worden tijdens de reünie vanaf 19.30 uur verwelkomd door (oud-)teamleden bij sporthal
De Berckt in Baarlo. Aanmelden kan tot 1 maart via reunieomnibus@gmail.com Kijk voor meer
informatie op de Facebook-pagina.

Je verricht alle voorkomende
timmerwerken en weet van aanpakken.

Houthandel & Timmerbedrijf
De werkzaamheden
zijn afwisselend,
Rene
van
Ophoven
v.o.f.
geen dag is hetzelfde.
Voel jij je aangesproken?
Stuur dan de sollicitatie naar
renevanophoven@gmail.com

Roofvogelcursus bij IVN Helden
Wie altijd al heeft willen weten hoe je een buizerd van een havik onderscheidt of welke uilen er zijn, kan op
donderdag 1 maart een roofvogelcursus volgen in Helden. Bij het IVN-gebouw in Helden leggen leden van de
natuureducatieorganisatie alles uit over roofvogels.
Hoe onderscheid je de ene
roofvogel van de ander? Welke
uilen leven er in deze regio? Welke
geluiden maken deze vogels en
wat eten ze? Op deze en nog veel
meer vragen wordt tijdens de
roofvogelcursus antwoord gegeven.

De cursus begint om 20.00 uur.
Wie met eigen ogen de
dieren wil zien, kan daarnaast op
zondag 4 maart aansluiten voor de
roofvogelwandeling. Samen met een
gids gaan de deelnemers op zoek naar
roofvogels in de natuur. Vertrek is om

09.00 uur vanuit het IVN-gebouw aan
de Kloosterstraat in Helden.
Neem voor meer informatie en om
aan te melden contact op met Peter
Maessen via ivnmaessen@home.nl of
bel 077 465 37 61. Beide activiteiten
zijn gratis.

Dode dassen melden bij IVN
In Peel en Maas worden regelmatig dassen doodgereden als ze een weg oversteken. Voor de werkgroep
dassen van het IVN Helden is het van belang om informatie te krijgen over de doodgereden dassen. De werkgroep roept mensen op zich te melden als ze een dode das zien in de gemeente.
De werkgroep die zich binnen Peel
en Maas bezig houdt met het inventariseren van dassen en de dassenburchten ziet de informatie graag komen.

Zo weten ze bijvoorbeeld waar er
maatregelen moeten worden genomen op een weggedeelte om het aantal dode dassen te verminderen.

Het melden van de dode dassen
kan bij gemeente Peel en Maas via
info@peelenmaas.nl of bij IVN Helden
via info@ivnhelden.nl

Bijeenkomst MamaCafé
over autisme
MamaCafé Peel en Maas houdt op woensdag 28 februari een bijeenkomst over autisme. Er komen twee
ervaringsdeskundigen vertellen over hoe zij omgaan met hun kinderen met autisme. Ook komt Chris Baetsen,
casemanager ambulant autismeteam van Stichting Daelzicht langs om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst
vindt plaats in basisschool Nieuweschool in Panningen.
De eerste spreekster is Vianne
Feder-Amkreutz. Ze komt vertellen over haar zoon die de diagnose
autisme en sociale angststoornis
heeft. “‘Iedereen is wel een beetje
autistisch toch? Je ziet niks aan hem.
Waarom werkt hij niet volledig?
Och, daar heeft ieder kind wel eens
last van, gaat wel weer over hoor!
Heeft hij dat nog steeds? Die stempel plakken ze tegenwoordig op ieder
kind!’ Allemaal vragen en opmerkingen waar ik als ouder mee te maken
krijg”, laat Feder-Amkreutz weten.

“Tijdens deze lezing vertel ik aan de
hand van mijn ervaringen wat de
invloed van autisme is op onder andere
mijzelf, mijn zoon en mijn gezin.”
Arnie Heldens komt daarna vertellen. Ze is 51 jaar en moeder van een
dochter van 22 jaar en een zoon van
20 jaar met PDD-NOS. Heldens komt
vertellen over haar leven. “Een leven
vol chaos en strijd, dat uiteindelijk zo
escaleerde, dat mijn zoon sinds een
jaar opgenomen is in de crisisopvang.
Maar ook een leven van onvoorwaardelijke liefde.” Onlangs verscheen

een boekje van de hand van Heldens:
‘Mijn kind in de crisisopvang. De hel
of een zegen?’ Het boekje gaat over
loslaten van je eigen kind. Daarnaast
komt Chris Baetsen, casemanager
ambulant autismeteam van Stichting
Daelzicht vragen beantwoorden.
De bijeenkomst vindt plaats in basisschool Nieuweschool in Panningen
en begint om 20.00 uur en duurt tot
ongeveer 21.30 uur. Aanmelden kan
tot op de dag van de bijeenkomst door
een mail te sturen naar
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Al meer dan 145 jaar zijn de bedrijven van Terberg Group gedreven om het beste te bieden
aan de mondiale specialistische voertuigmarkt. Met 28 werkmaatschappijen in 11 landen
is Terberg één van de grootste onafhankelijke leveranciers van specialistische voertuigen.
Als uitbreiding van ons team zoeken wij een:

WERKVOORBEREIDER /
ASSISTENT BEDRIJFSBUREAU
Met in de nabije toekomst doorgroeimogelijkheid naar Hoofd bedrijfsbureau.
Terberg Techniek BV, Baarlo biedt de juiste kandidaat een stimulerende werkomgeving in
een financieel gezonde organisatie met historie en duidelijke ambities voor de toekomst.
De werkzaamheden zijn afwisselend en geen dag is hetzelfde.
FUNCTIE-INHOUD:
• Maken van klantdossiers
• Voorbereiden van orders voor de werkplaats
• Maken van tekeningen in Autocad
• Inname van aangeleverde voertuigen
• Afwikkelen van orders, CE papieren en regelen van RDW keuringen
• Overige werkzaamheden aansluitend op deze functie.
FUNCTIE-EISEN:
• Je hebt een opleiding op MBO+/HBO niveau in techniek
• Je hebt werktuigbouwkundig inzicht
• Je hebt doorzettingsvermogen en je bent leergierig in de ontwikkeling in de techniek
• Je werkt nauwkeurig en let op details
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
• Beheersen van Autocad is een must en enige ervaring met een ERP pakket
• Je hebt basiskennis van hydrauliek, pneumatiek en elektro
• Goede communicatieve eigenschappen zowel in woord als geschrift
• Kennis van de Duitse en Engelse taal.
Ben jij die enthousiaste kandidaat waar wij naar op zoek zijn en ben je op zoek naar een
baan met ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling alsmede een prima
beloning en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden?
Stuur dan binnen twee weken je sollicitatie met c.v. naar:
Terberg Techniek BV, Baarlo, T.a.v. Henk Hendriks Napoleonsbaan Noord 30, 5991 NW Baarlo
E-mail: hhendriks@terbergtechniek.nl
Voor meer informatie voor deze functie kunt u contact opnemen met
Henk Hendriks 077 477 20 39 of bezoek onze website www.terbergtechniek.nl
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Jubileum voor
Heldense
muziekschool
Stichting Opmaat Muziekschool Helden viert dit jaar het eerste
lustrum. Het gaat volgens de stichting goed met het aanleren van muziek
aan de Heldense mensen. Binnenkort wordt gestart met een cursus op
nieuwe instrumenten.

Nieuwe AED’s in Maasbree
Op drie plekken in Maasbree zijn op donderdag 15 februari de oude AED’s vervangen door een
nieuwe variant. De gemeentelijke AED’s op de Oude Pastoriestraat 25, Plettenbergstraat 22 en
Dorpstraat 20 werden vervangen. De nieuwe AED’s hebben meer opties dan de oude en kunnen
daardoor sneller en beter ingezet worden door burgerhulpverleners bij bijvoorbeeld een hartstilstand. Aanmelden als burgerhulpverlener kan op www.hartslagnu.nl

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl
Op de basisscholen in Helden
vinden al regelmatig muziekprojecten
plaats om kinderen in aanraking
te laten komen met muziek.
Begin maart wil de stichting in
samenwerking met Fanfare St. Cecilia
bij voldoende belangstelling in
groepsverband starten op bugel,

trompet, saxofoon of slagwerk.
Kijk voor meer informatie op
www.opmaatmuziekschool.nl
Aanmelden voor de cursus kan door
een mail te sturen met naam, adres,
leeftijd, telefoonnummer en de
voorkeur voor het instrument naar
info@opmaatmuziekschool.nl

Meijel met puntje
terug uit Kronenberg
Door: Louis Maessen, beugelclub Meijel
Het eerste vijftal van Beugelclub Meijel ging op bezoek in
Kronenberg. De spelers van Meijel hadden moeite met de baan.
De snelle zijwanden en de ongelijke baan werkte het eerste team
tegen, al mag dit uiteraard niet het excuus zijn voor de nederlaag van
deze avond. Het werd 4-1 voor de gastheren.

Fusievereniging turnclubs
heet Pareja
De nieuwe naam van de turnclub die ontstaan is na de fusie van de verenigingen SSS Helden en
GV Concordia uit Panningen is Sportclub Pareja. De nieuwe naam en het nieuwe logo werden met een
show bekendgemaakt op zondag 19 februari in sporthal Piushof in Panningen. Na diverse
demonstraties maakten de twee verenigingen de naam bekend. Sportwethouder Roland van Kessel
was namens de gemeente aanwezig om de fusievereniging succes te wensen.

Het feesten
is weer voorbij.
Nu snel even langs
de stomerij.

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Goed verzekerd
Particulier
Bedrijf
Hypotheek
Altijd dicht bij huis
www.alterna.nl - (077) 466 90 50

Als eerste was Hay Hanssen
aan de beurt. Al snel stond Hay vier
punten achter en kon dit vervolgens niet meer goedmaken, 20-30.
Als tweede speler namens Meijel
Louis Maessen. Louis onderging hetzelfde lot, 18-30. Het leek wel aanstekelijk, want ook Dré overkwam
hetzelfde en verloor met dezelfde

uitslag. Geer Daems kon in de
vierde partij bijblijven tot de twintig punten. Daarna ging het mis bij
hem, 22-30. Eric Smits wist namens
Meijel de eer te redden. Eric trof een
sterke tegenstander, maar schijnbaar gaf dit extra motivatie op de
baan. Eric nam meteen de leiding
en gaf deze niet meer weg, 30-20.

’t Kogeltje te sterk
voor EMS
Door: Thijs Fleuren, schietvereniging ‘t Kogeltje
Het eerste team van ’t Kogeltje boekte ook op zaterdag 17 februari
een ruime overwinning. Hiermee is het team nog ongeslagen en staat
het bovenaan de ranglijst. EMS uit Meerlo was niet opgewassen tegen
de koploper uit Koningslust en verloren met 53 ringen verschil.

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

Ger Rongen schoot met
285 ringen zijn hoogste serie
van dit seizoen en was hiermee
hoogste schutter. Manfred Boots
schoot een serie van 281 ringen.
Thijs Fleuren schoot mogelijk door
materiaalpech met een serie van

272 iets onder zijn gemiddelde.
Met nog drie wedstrijden te gaan
is ‘t Kogeltje al verzekerd van minimaal de tweede plaats. Aankomende
week staat de wedstrijd tegen de
aan het begin van de competitie
gedoodverfde kampioen.
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De politieke partijen in Peel en Maas lijken te veel op elkaar
Het politiek debat dat onlangs in Meijel werd georganiseerd, liet
weinig te wensen over. De partijen bleken het op veel punten met
elkaar eens te zijn, waardoor er geen scherpe discussies werden
gevoerd. De partijen willen allemaal ongeveer hetzelfde; het enige
waarin ze met elkaar lijken te verschillen, is de aanpak.
In totaal was 89 procent van de stemmers op de website het eens
met de stelling dat de politieke partijen in Peel en Maas te veel op
elkaar lijken. Daardoor wordt het voor veel inwoners moeilijk een

keuze te maken op welke partij er gestemd moet worden. De Facebookpoll gaf hetzelfde resultaat: daar gaf 81 procent aan dat de partijen te
veel op elkaar lijken. Toch stemde 11 procent op onze website tegen,
waaronder Adelbert Bosker uit Maasbree. Hij adviseerde om niet alleen
naar de programma’s van de partijen te bekijken, maar juist te kijken
naar wat elke partij de afgelopen vier jaar voor de inwoners heeft
betekend. “Er zijn duidelijke verschillen en die komen in een debat
veelal tot uiting.”,

Er moet een nieuwe burgeradviesgroep
komen eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 20 februari besloot de
gemeenteraad na drie jaar te stoppen met het experiment de Sociale Raad.
Dit is een niet-permanente raad die bestond uit ingelote burgers die de
gemeente adviseerde over diverse thema’s. Uiteindelijk stemden twaalf
raadsleden voor en dertien tegen het experiment, waarmee het ten einde
kwam.
Het is jammer dat de Sociale Raad uiteindelijk stop is gezet. Het doel
was burgers meer inspraak te geven, het blikveld van de raad te
verruimen en thema’s te verdiepen. Daarom is het belangrijk dat er een

nieuwe burgeradviesgroep komt. Dit kan in een andere vorm dan de
Sociale Raad, maar het is en blijft belangrijk om burgers te betrekken bij
gemeentebesluiten. Zo blijven ze betrokken en voelen ze zich gehoord.
Aan de andere kant is het een duidelijk signaal van de meerderheid van
de gemeenteraad dat de Sociale Raad stop wordt gezet na drie jaar. Het kost
de organisatie veel werk om mensen te motiveren te komen en natuurlijk
kost die burgerraad ook geld. Daarnaast bleek uit de evaluatie van de Sociale
Raad dat bijeenkomsten vaak te voorgekauwd zijn. Misschien is het beter om
het hierbij te laten; mensen zijn gewoon niet zo betrokken.

Uitslag vorige week (week 07) > De Baarlose knoop van Tajiri moet terugkomen > eens 86% oneens 14%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Thuis in Panningen
Gemeente, ondernemers, burgers. Iedereen is met dit ‘thuisgevoel’
bezig. En eerlijk is eerlijk, de sfeer in het winkelcentrum heeft het
helemaal.
Leuke winkels, mooie verlichting,
bloemen, muziek. Horeca met
gezellige terrasjes waar iedereen met
elkaar koffie drinkt, luncht, of zomaar
van een zomers drankje geniet.
Onderwijl genietend van het
‘thuisgevoel’ in Panningen.
Gezelligheid op en top.

En dan tijdens het winkelen en
na wat drankjes begint het ‘moeten
plassen’ gevoel. Nog maar niet te
denken aan mensen met een blaasof darmaandoening. Waar is hier
een wc? Vlug, vlug, even een winkel
binnen. “Is hier een toilet?” Uit ervaring
weet ik dat het lastig is. En je laat

niet graag iedereen op je eigen wc.
De horeca is ook niet zo gediend van die
‘inloopzeikers’.
Zo wordt er her en der op
afgelegen plekjes, gangetjes en
bushokjes wel eens wat achter gelaten.
Een ‘thuis’ zonder toilet? Niet in te
denken! Nu is het raar dat Thuis in
Panningen hierin niet voorziet. Zou het
centrummanagement hier nooit aan
hebben gedacht? Of op het idee zijn
gekomen om een leegstaand pandje

om te toveren tot een openbaar toilet,
bemand of bevrouwd, zodat er controle
is over hygiëne en orde? Een die zeker
toegankelijk is voor rolstoelers.
Een rustgevende gedachte voor
de consument. We gaan winkelen in
Panningen, want daar kun je tenminste
fatsoenlijk naar het toilet als het nodig
is. Conclusie: weer meer winkelend
publiek in Panningen. En daar gaat het
om. Toch?
Riet Steutel, Panningen

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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Houthandel
& Timmerbedrijf
Hadé
Collection
Rene van Ophoven v.o.f.
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene
van Ophoven v.o.f.
www.hadecollection.nl

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek
naar een gemotiveerde:

Tractorchauffeur / ZZP’er

(m/v)

die gedurende het seizoen (mei-oktober) met
tractoren en/of zelfrijdende machines werkt in de
oogst van groenten en aardappelen.
Oogsten gebeurt in wisselende ploegendiensten,
24 uur per dag en 5-7 dagen in de week.
Werkzaamheden in Nederland, Duitsland,
België en Frankrijk.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl

Vastelaovend
same
Na vijf volle dagen ‘even
bijkomen’, ben ik eindelijk
wat bijgekomen. Mijn stem
verdween, de griep verscheen,
de kater kwam vroeg en bleef
vooral later. Het ging niet
meer zo soepel, maar wat heb
ik toch weer genoten van de
‘vastelaovend’.
Weken tevoren praten mijn
vriendinnen en ik al over nieuwe
outfits, bijpassende schmink en
waar we al onze troep bij elkaar
zullen gooien. Het is een
dingetje. Een traditie. Samen
klaarmaken, indrinken en zelfs
ontbijten. Al wordt het indrinken
steeds kariger met één shotje
voor-de-leuk en een paar
biertjes. Nee geen wijn, want
anders word ik misselijk van te
veel door elkaar. De ‘goeie
bodem’ blijkt steeds belangrijker.
En de drankjes moeten beter
verdeeld over de dag, anders
pieken we te vroeg en dan roept
het bed alaaf nog voor we zijn
aangesloten in de polonaise.
We worden zo langzamerhand
wel wat ouder, maar zoals men
zegt: oude liefde roest niet.
De carnavalskriebels zitten diep.
Wat dat betreft ben ik een
Limburger pur sang. Spreken
over wintersport tijdens carnaval
staat bij mij gelijk aan vloeken in
de kerk. Ik wil dansjes doen,
polonaises hossen, ‘sjoenkelen’
en mijn niet zo geweldige
zangkunsten onbeschaamd laten
horen in de kroeg. Met of zonder
sambabal als microfoon. Even de
zorgen en stress vergeten, zelfs
de tropische temperaturen in
‘Zweithoês’ De Zoes vergeten.
En dan zing je die ene zin uit dat
ene liedje, kruis je blikken met
die vage bekende, oude liefde of
goede vriend en dan weet je dat
alles goed is. Het is wat oudJocusprins Lex Uiting probeerde
vast te leggen in de prachtige
documentaire Nao ’t Zuuje
(aanrader!). Het is ‘vastelaovend’
op zijn mooist, ‘vastelaovend’
samen. Het is pas net voorbij,
maar ik tel alweer af tot volgend
jaar, tot ik weer kan groeten:
vastelaovend same.
Jill
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Belastingaanslag 2018
• Burgers en bedrijven die bij MijnOverheid zijn aangemeld, ontvangen woensdag 21 februari
digitaal een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de
waterschapsbelastingen 2018. Zij ontvangen géén papieren aanslagbiljet maar een bericht
in hun e-mailbox. Voorkom problemen en vergeet dus niet berichten in uw berichtenbox van
MijnOverheid tijdig te lezen. Controleer of het e-mailadres dat de overheid gebruikt om u te
e-mailen juist is. Log daarvoor in bij https://mijn.overheid.nl.
• Vanaf dinsdag 27 februari worden de overige aanslagen per post bezorgd.
• Deze belastingen betaalt u aan BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Digitaal aanslagbiljet
• Wilt u uw aanslagbiljet voortaan digitaal ontvangen, meld u dan aan bij MijnOverheid.nl.
U ontvangt het aanslagbiljet dan niet meer schriftelijk, maar digitaal in de Berichtenbox
van MijnOverheid. Aanmelden is snel en eenvoudig. Om te registreren of in te loggen heeft
u alleen uw DigiD nodig. Na de registratie kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox.
Zodra het aanslagbiljet in de Berichtenbox staat wordt dit via een e-mail bericht gemeld.
Hiervoor moet u dan wel uw e-mailadres registreren bij MijnOverheid.
• Bent u al geregistreerd voor de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan hoeft u niets te doen.
U ontvangt het aanslagbiljet voor 2018 en verdere jaren digitaal.
Digitaal WOZ-bezwaar, sneller antwoord
Als u vragen heeft over uw WOZ-waarde of twijfelt of de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet correct
is, dan is het belangrijk om eerst met BsGW te bellen of een bericht te sturen via uw persoonlijke
pagina op bsgw.nl. Gedurende de eerste weken nadat u de aanslag heeft ontvangen, zit een team
van taxateurs klaar om u te helpen. Zij kunnen vaak onmiddellijk antwoord geven en zaken direct
oplossen, zodat u geen schriftelijk bezwaar meer hoeft in te dienen.
Wachttijd aan de telefoon? Regel uw belastingzaken online
Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd, kan het druk zijn aan de telefoon.
Komt u in de drukte van de telefoonlijn terecht? Bel dan op een ander tijdstip met BsGW.
Normaal gesproken is het enkele dagen nadat de aanslagen zijn bezorgd een stuk rustiger.
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt.
Maar nog gemakkelijker is het om te reageren via de website www.bsgw.nl. De website van
BsGW kent geen wachttijden! Via de persoonlijke pagina kunt u vragen stellen, kwijtschelding
aanvragen, een machtiging afgeven en bezwaarschriften indienen en andere zaken regelen.
Ook het taxatieverslag is hier te bekijken en te downloaden.

21 maart 2018

Verkiezingen en referendum
Op woensdag 21 maart 2018 vinden zowel de gemeenteraadsverkiezingen als een
raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats.

Beperkte dienstverlening

In verband met ICT-werkzaamheden zijn wij op donderdag 22 februari tot 13:00 uur geopend.
De Bibliotheek is tot 17.00 uur geopend.

Burgemeester sluit drugspand
in Beringe
Burgemeester Delissen-van Tongerlo heeft op 9 februari 2018 een drugspand aan
Schuurkenspad in Beringe voor drie maanden gesloten. Dat heeft de burgemeester besloten
omdat er in het pand twee mobiele hennepkwekerijen waren ingericht. De plantage,
bestaande uit 442 hennepplanten, werd begin december 2017 aangetroffen.
Waarom sluit de burgemeester drugspanden?
De productie en handel in drugs is een onwenselijke situatie, die ernstige gevolgen kan hebben
voor de openbare orde en veiligheid. Met de sluiting wordt de openbare orde, de aantasting van
het woongenot en de bedreiging van de leefbaarheid voor de omgeving hersteld en het gevaar
voor de veiligheid en gezondheid beëindigd.
Meewerken aan het terugdringen van drugspanden?
Aan de buitenkant kunt u niet altijd zien wat er in een pand gebeurt. Toch zijn er signalen die
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een drugslab of hennepkwekerij:
• afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn;
• (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is;
• roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak;
• het pand maakt een verlaten indruk: er is zelden iemand of een korte tijd en/of op een
vast tijdstip;
• geur, stankoverlast;
• wateroverlast of vochtproblemen;
• condens op de ramen;
• kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd blijft branden;
• installatie camera’s of beveiliging;
• zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren);
• illegale aftap van elektriciteit, buiten de meter om.
Meld verdachte situaties altijd
Vermoedt u de aanwezigheid van een kwekerij of xtc-lab in een pand in uw omgeving?
Blijf er niet mee lopen, maar meld wat u weet, ook als u twijfelt! U kunt contact opnemen
met Jeroen Stempher, gemeente Peel en Maas, tel. 077-306 66 66. Wilt u liever anoniem
blijven? Stuur dan een e-mail: iserietsnietpluis@peelenmaas.nl of vul het tipformulier in
op de www.peelenmaas.nl.

Besluit ambtshalve opnemen
adresgegevens in de
Basisregistratie Personen
Het college van Peel en Maas heeft besloten om het bijhouden van de persoonslijsten
van onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld onderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de huidige verblijfplaats.

Bezorgen stempassen en kandidatenlijsten
Op uiterlijk zaterdag 24 februari worden alle stempassen bij de kiezers in onze gemeente
bezorgd. De kandidatenlijst (één per huishouden) volgt op donderdag 8 maart.
Ontvang ik één of twee stempassen?
Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen naast burgers met de Nederlandse nationaliteit
ook burgers met een andere EU-nationaliteit stemmen. Hebt u een nationaliteit van buiten de
Europese Unie (EU), dan moet u vijf jaar onafgebroken in Nederland wonen en in het bezit zijn
van een geldige verblijfsvergunning. Voor het raadgevend referendum kunnen alleen burgers
met de Nederlandse nationaliteit stemmen.
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezings- en referendumzaken kunt u contact opnemen
met de medewerkers van het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen naar
verkiezingen@peelenmaas.nl.

Naam

Voorletters

Geb.datum

Agkoidis

V.

28-08-1995

Aintinidis

A.

26-09-1986

Borîntis

A.V.

07-02-1996

Eralidis

P.

10-09-1994

Grigoriadis

I.

16-11-1972

Jarocki

L.

07-09-1988

Kokozidis

V.

31-07-1980

Kuśnierz

A.

11-04-1993

Kuśnierz

L.

15-02-1991

Olszański

L.G.

19-10-1978

Sabiescu-Bleaja

G.R.

13-11-1993

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB Panningen
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Containers niet leeg?
Het komt regelmatig voor dat we meldingen krijgen van containers die niet zijn leeggemaakt.
De vuilnisauto gaat niet terugrijden voor verkeerd aangeboden containers, vastgevroren
containers of voor containers die te laat buiten gezet worden.
Het afval wordt vanaf 7 uur ’s morgens opgehaald! Zorg dat het afval op tijd buiten staat. De komende tijd gaat het weer vriezen: schud of steek vooraf de inhoud los zodat de container beter leeg gaat.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04
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Tegen voortzetting Sociale Raad
In 2014 is de gemeenteraad gestart met een uniek experiment met
gelote burgers: de Sociale Raad. Dit om de burgers meer te betrekken bij
de democratische besluitvorming en een halt toe te roepen aan het afbrokkelende vertrouwen in de politiek en de dalende verkiezingsopkomst.
We hebben nu drie bijeenkomsten
gehad en het blijkt dat het
organiseren een moeizame en dure
aangelegenheid is. Er worden circa
driehonderd kandidaten uitgeloot,
deze worden zoveel mogelijk
persoonlijk benaderd en uiteindelijk
nemen circa dertig burgers deel aan

Peel en Maas al een uniek instrument:
zelfsturing. Mijn advies: steek de energie
meer in het verder uitbouwen van
de zelfsturing en het verankeren van
zelfsturing in de gemeenschap.
Een andere manier om veel
een bijeenkomst. De kosten bedragen
burgers te bereiken is het houden
ongeveer 30.000 euro per bijeenkomst
van burgerpeilingen en referenda.
en dat is omgerekend 1.000 euro per
Maak dan gebruik van het internet en
deelnemer! De evaluatie was wel
positief, maar voor het versterken van de sociale media, waardoor het bereik
groot is en de kosten laag zijn. Ook
democratie moeten veel meer burgers
jongeren en andere moeilijk bereikbare
betrokken worden bij het besluitgroepen zullen dan eerder meedoen.
vormingsproces. Hiervoor hebben we in

Liefst een bindend referendum als bij
de uitslag een meerderheid van boven
de 75 procent voor of tegen is, zodat de
burgers zich serieus genomen voelen.
Als we een goed digitaal platform
hebben, kunnen burgerpeilingen
overal in de gemeente ingezet worden.
Bijvoorbeeld door dorpsoverleggen
om na te gaan hoe groot het draagvlak
voor bepaalde plannen in hun dorp nu
daadwerkelijk is.
Ton Hanssen,
Blanco lijst

Kandidaat gemeenteraad stelt zich voor
Regelmatig wordt me gevraagd of ik altijd al politieke ambities had.
Dit is niet zo. Hoewel ik de politiek altijd heb gevolgd, heb ik eerder niet
overwogen om zelf actief te worden. Nu dit wel zo is, voelt het als een
logische stap. Ik ben opgegroeid in deze mooie gemeente. Geboren en
getogen in Helden, met een tussenstop in Kessel en nu woon ik met mijn
gezin in Panningen.
Tijdens het organiseren van
evenementen, bijvoorbeeld in het
centrum van Panningen, is het verbinden van mensen mijn drijfveer.
Dit zie je ook terug in mijn andere
professies zoals in FIJN maga-

zine. Alleen samen kunnen we iets
bereiken. Samenwerken is ook van
groot belang bij de lokale overheid.
Als gemeenteraadslid ben je een schakel tussen de burger en het gemeentebestuur. Daarnaast werk je samen

met je eigen fractie en met de andere
partijen. Bij VVD Peel en Maas voel ik
me als een vis in het water. We werken goed samen en daarnaast heeft
iedereen de vrijheid zichzelf verder te
ontwikkelen. ‘Leven en laten leven’ is
altijd al een favoriete quote van me
geweest en die past perfect bij de
standpunten van VVD Peel en Maas.
Laat de mensen vooral zelf iets maken
van hun leven en van betekenis zijn
voor hun omgeving. De gemeente is
er om de voorwaarden te scheppen

om mensen hierin te stimuleren en
niet om ze te belemmeren met allerlei extra regels. Als ik word gekozen
als gemeenteraadslid, wil ik me als
ondernemer inzetten voor ondernemers. Daarnaast zijn goede en betaalbare zorg, een veilige en schone
leefomgeving en een goede bereikbaarheid van de kernen speerpunten.
Samen zijn we sterk!
Karin Jacobs,
kandidaat gemeenteraad en fractieondersteuner VVD Peel en Maas

Tegenstander parkeerpark voor 2,4 miljoen euro
In de raadsvergadering van 30 januari heeft PvdA/GroenLinks,
samen met andere partijen, om een onafhankelijke taxatie van de
voormalige burgemeesterswoning in Panningen gevraagd. In de plannen
van wethouder Sanders wordt deze woning in zijn geheel gesloopt. Een
sloop waar PvdA/GroenLinks zijn vraagtekens bij zet.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de burgemeesterswoning,
inclusief de ondergrond, minimaal
een waarde heeft van 625.000 euro.
Wonderlijk is dat dit bedrag echter

niet is meegenomen in de berekeningen van de wethouder, wat betekent
dat de aanleg van het parkeerpark
geen 1.822.000 euro, maar minimaal
2.447.000 euro gaat kosten.

PvdA/GroenLinks vindt dit een
veel te hoog bedrag voor een parkeerpark en heeft daarom ook tegen de
dure variant gestemd. Als alternatief
hebben we voorgesteld om de huidige
parkeerplekken achter het huis van de
gemeente en het voormalige Gouden
Leeuw-terrein mooi op te knappen.
Daarnaast hebben we voorgesteld om
het Wilhelminaplein voor het gemeentehuis te verfraaien waardoor er een

mooier aanzien ontstaat.
Het geld dat we overhouden,
door te kiezen voor een goedkopere
variant, besteden we veel liever aan
(zorg)woningen voor senioren aan
betaalbare (huur)woningen voor jong
en oud en aan groen in alle kernen.

Fred Peeters, raadslid PvdA/
GroenLinks Peel en Maas
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Lokale pareltjes
In de HALLO Peel en Maas van afgelopen week plaatsten wij het
artikel Met de voeten in de lokale klei inclusief een incomplete foto.
Dat maken wij nu goed.
Afgelopen zaterdag trokken wij
erop uit en maakte Fleur foto’s van
AndersNu bij De Raay in Baarlo.
Een van de bijzondere plekken
van Peel en Maas. Zo hebben wij
nog meer pareltjes. Pareltjes die

wij moeten koesteren. Sommige
partijen zijn van mening dat kerken
ook onder deze noemer vallen.
Dat kunnen wij heel goed begrijpen.
Het verschil is dat die pareltjes u
vragen om hen via belastinggeld te

ondersteunen. Wij zijn van mening
dat net als die andere pareltjes,
zij zelf verantwoordelijk zijn voor
onderhoud en dergelijke. Zo blijft kerk
en staat ook op dit punt gescheiden.
Op 21 maart kunt u stemmen op
dat andere lokale pareltje te weten
AndersNu, maak daar gebruik van
alstublieft.
AndersNu

Een communicatieve gemeente
Wij vinden dat een gemeente in de eerste plaats dienstbaar moet
zijn. Burgers en organisaties zijn prima in staat om zaken zelf op te
pakken vanuit zelfsturing of participatie. Mits mensen een overheid aan
hun zijde vinden die zaken durft los te laten, maar zeker ook tegelijkertijd een steuntje in de rug biedt.
Voor een aantal andere zaken
staat de gemeente zelf aan de lat.
Denk aan wettelijke verplichtingen,
maar ook het zorgen dat iedereen
mee kan doen. Ook zorgen voor een
goede verkeersveiligheid. Deze kan
vaak samen met de omgeving wor-

den opgepakt. Door maatregelen af
te stemmen en door bewustwording,
maar ook door onveilige plekken veiliger te maken. Dit kan vaak met praktische maatregelen, waar aanwonenden
goede ideeën over hebben.
Een goede dialoog van gemeente

met de burger is van essentieel belang
voor een succesvolle samenwerking
met elkaar. De gemeente dient deze
dialoog actief op te pakken. De burger
moet kunnen vertrouwen op een overheid die aanspreekbaar is. Andersom
geldt dat ook. Afspraken nakomen en
elkaar goed begrijpen zijn belangrijke
voorwaarden.
Belangrijk is dat burgers altijd
terugkoppeling krijgen bij een vraag
en dan ook te horen krijgen hoe er
wordt gehandeld. Goede communica-

tie betekent duidelijkheid scheppen,
tot oplossingen komen, mensen verbinden en vertrouwen geven.
Veel gaat er goed. Maar het moet
vaak ook nog beter. De gemeente is
slechts één van de vele partijen die
van belang is voor het welbevinden in
Peel en Maas, maar het CDA verwacht
op diverse gebieden verbetering.
Samen staan we hierin sterker.
Samen voor elkaar!
Wim Hermans, fractievoorzitter en
lijsttrekker CDA Peel en Maas

Jongeren en Lokaal Peel&Maas
Overname geslaagd. Ik en de gemeente. Jongeren en de gemeente.
Gezocht: jongeren met een mening. Gezocht: jouw mening. Lokaal vraagt
de jeugd.
Na een geslaagde overname
van de raadszaal, organiseren wij als
jongeren van Lokaal Peel & Maas,
opnieuw een avond voor de jeugd
uit alle kernen. Waar de vorige avond
een aantal interessante discussies
opleverde, kiezen we deze avond
voor een meer informatief en

inventariserend karakter. Dus ben jij
tussen de 18 en 25 jaar oud? Heb jij een
idee over hoe de gemeente eruit moet
zien? Wil jij jouw mening delen met ons
en andere leeftijdsgenoten? Kom dan
op woensdag 7 maart om 19.30 uur
naar het Huis van de Gemeente.
Jongeren Lokaal Peel&Maas
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Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Sociaal en duurzaam

Verkiezingsprogramma PvdA/GroenLinks
De partij PvdA/GroenLinks heeft zondag 18 februari haar partijprogramma bekendgemaakt voor de
gemeenteraadsverkiezingen die in maart plaats gaan vinden. Het verkiezingsthema van de partij luidt
‘Sociaal en duurzaam’.
De lokale, progressieve partij wil
zich de komende jaren op vijf punten
gaan richten. Ze wil een economie
die ‘de aarde spaart en de gezondheid bewaart’, ze wil zich sterk maken
voor solidariteit en bestaanszekerheid, kennis en macht spreiden, een
goed en eerlijk huisvestingsbeleid en

PvdA/GroenLinks wil de relatie tussen burgers en overheid vernieuwen.
Daarnaast schrijft de partij over haar
missie: “Door burgers met elkaar te
verbinden rondom belangrijke sociale thema’s krijgen zij de mogelijkheid elkaar te activeren en inspireren.
Hiermee stellen we de burger centraal

mie. PvdA/GroenLinks wil zich daarnaast in gaan zetten voor meer werk
bij de gemeente voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, een
betere regeling voor bijverdienen in
bij het oplossen van politieke uitdade bijstand en meer betrokkenheid
gingen.”
van bijvoorbeeld verenigingen bij het
Onder meer het terugdringen van
ontvangen van statushouders in de
fijnstof en ammoniak, zonnepanelen
gemeente. Ook wil de partij een expeop openbare gebouwen, meer duurriment opzetten op het gebied van
zaam vervoer en een verbeterde biodiversiteit zijn enkele concrete plannen passend onderwijs en passende zorg
van de partij op het gebied van econo- en het schoolzwemmen herinvoeren.

De partij wil ervoor gaan zorgen
dat er meer woningen komen voor
jongeren, starters, statushouders en
arbeidsmigranten, dat woningen al
in 2030 CO2-neutraal zijn in plaats
van in 2050, blijven experimenteren met de Sociale Raad, meer
onderscheid tussen participatie en
zelfsturing en een structureel overleg met bovenbouwleerlingen van
middelbare scholen over politiek en
democratie.

Samen voor elkaar

Partijprogramma CDA Peel en Maas bekend
‘Samen voor elkaar’ is de titel van het verkiezingsprogramma waarmee CDA Peel en Maas de komende
gemeenteraadsverkiezingen in gaat. Op woensdag 14 februari maakte de partij haar partijprogramma bekend.
Het CDA heeft vier punten waaraan zij de komende vier jaar wil
gaan werken in de gehele gemeente.
De partij wil een passende en betaalbare woonplek voor alle burgers van
Peel en Maas, een veilige, groene en
gezonde leefomgeving, kwalitatief
goede zorg op maat en dat iedereen

samenwerkt aan een gemeenschap
waarin elke inwoner zich thuis voelt.
In haar verkiezingsprogramma
heeft het CDA ook speerpunten
opgesteld per kern. Zo wil de partij
in Maasbree werken aan een veilige fietsverbinding tussen Maasbree
en Sevenum en wil ze leegstaande

gebouwen een herinvulling geven.
In Kessel wil het CDA meer mogelijkheden voor woningbouw, dat de
bibliotheek en het gemeenschapshuis open blijven en moet er meer
aandacht komen voor de verkeersveiligheid. De herinrichting rondom
het dorpshuis en een nabijgelegen

schoolgebouw realiseren staat voor
Koningslust op de wensenlijst. In
Egchel wil het CDA werken aan rolstoel- en rollatorvriendelijke trottoirs
en verlichting langs de Roggelseweg
en Molenstraat voor uitgaande jongeren. In Helden wil de partij de
Molenstraat aanpakken, een andere
invulling voor de Kaupman bedenken en een betere inrichting van het
Mariaplein. Voor Panningen wenst de

partij een uitbreiding van het lang parkeren in het centrum, voor Grashoek
wil ze strijden tegen een zonnepanelenweide in de kern en de partij wil
dat de rotonde Bon Apart in Beringe
veiliger wordt gemaakt voor fietsers en
voetgangers. De verloedering van camping De Berckt in Baarlo moet worden
gestopt en voor Kessel-Eik wil het CDA
zoeken naar oplossingen voor de elektriciteitskabels die door de kern lopen.

Beste klanten en relaties,
Na 40 jaar met veel passie gewerkt te hebben in
ons bedrijf Autocentrum Everlo, zijn wij tot het
besluit gekomen om te stoppen en nu te gaan
genieten van onze vrije tijd.

Sjaak Crommentuijn

Wij stoppen met de verkoop en de werkplaats
met ingang van 28-02-2018.
Vanaf 01-04-2018 wordt het pand overgenomen
door de nieuwe eigenaar.
Wij danken onze klanten en relaties voor het in
ons gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.
Met vriendelijke groet,
Sjaak Crommentuijn en Mat Naus

Mat Naus
ADVERTENTIE W E E K 0 8

Autocentrum Everlo | J.F. Kennedylaan 1 | 5981 XA Panningen
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Ed Janssen stopt na seizoen

Na zestien jaar een einde aan scheidsrechtersloopbaan
Na zestien jaar lang wedstrijden te hebben gefloten in het betaalde voetbal, stopt na dit seizoen de scheidsrechtersloopbaan van Ed Janssen. De 47-jarige Meijelnaar floot regelmatig de grote drie van het Nederlandse
voetbal en was tientallen keren actief als vijfde man bij Europese wedstrijden. “Ik wil als topfitte scheids stoppen en dat moment is nu gekomen.”

“Ik heb de handen geschud van
Messi, Ronaldo, Marchisio en noem
maar op”, vertelt Ed. “Dan kun je alleen
maar happy zijn met de carrière die je
hebt gehad. Ik heb geweldige wedstrijden hier in Nederland gefloten en
ik ben in 41 landen in Europa geweest
voor mijn loopbaan. Het is jammer
dat ik nooit zelf een Europese wedstrijd heb gefloten, maar daar ben ik
ook nooit van uitgegaan. Ik ben pas op
latere leeftijd begonnen en dan is het
lastig de internationale top te halen”,
legt Ed uit.
Toch kwam hij in heel Europa en
was hij zesde man, de assistent die
op de achterlijn staat, bij wedstrijden van de grootste clubs ter wereld.
“Ik maakte deel uit van de teams van
scheidsrechters Björn Kuipers en Bas
Nijhuis, die wel op de internationale
lijst stonden en duels in de Europa
League en Champions League floten.
Met hen heb ik wedstrijden geleid
van teams als FC Barcelona, Real
Madrid, Manchester City en AS Roma.
Vooral het duel Celtic-Barcelona vergeet ik nooit meer. De sfeer die daar
hing, was fantastisch.” Celtic won
die wedstrijd onverwachts met 2-1.
“Dat was grandioos. Ik ben een voetbalfreak en bezoek regelmatig stadions
over de hele wereld. Om dan Celtic te
zien winnen van Barcelona in het legendarische Celtic Park, dat is smullen.”

Thuis niks te vertellen
De reden dat Ed zestien jaar
geleden besloot arbiter te worden,
beantwoordt hij vaak met een grapje.
“Ik heb een vrouw en twee dochters

thuis, dus daar heb ik niks te vertellen. Op het voetbalveld wel”, lacht
hij. “Nee, ik merkte in de jeugd van
VVV-Venlo dat ik iets tekort kwam
om profvoetballer te worden, maar ik
wilde toch het betaald voetbal halen.
Ik ben graag de baas en ik houd ervan
om onder druk te presteren. Dus toen
heb ik op mijn 25e mijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen en heb ik
me volledige gefocust op een scheidsrechterscarrière.” Dat was toen hij
ongeveer 27 jaar oud was. Dat is relatief laat, zo vertelt hij. “Je moet eerst
verschillende cursussen volgen en op
lagere niveaus ervaring opdoen, voordat je het betaalde voetbal in mag.”
Op zijn 32e maakte Ed zijn debuut in
de eerste divisie en twee jaar later in
de eredivisie.
Toen hij begon met fluiten, was het
voetbal nog heel anders in Nederland,

ondervond Ed. “Het gaat allemaal veel
sneller nu. Het is gewoon topsport.
Ik ren iedere week 75 kilometer om
fit te blijven. Sinds een tijdje train ik
met hardloopster Jolanda Verstraten.
Vijf keer per week ga ik lopen en ik zit
ook nog twee keer in de week in de
sportschool.” Toch stopt hij er dus mee
na dit seizoen. “Topvoetbal verdient
namelijk topfitte arbitrage. Nu kan ik
dat nog bieden en op die manier wil ik
graag afscheid nemen.”

Voorvechter van de
videoscheids
Ed is echter nog helemaal niet
klaar met voetbal. De Meijelnaar
is groot voorstander van de videoscheidsrechter en werkt al een tijd
als videoanalist bij de KNVB waarbij
hij alle samenvattingen van voetbal-

GEVRAAGD
Medewerksters
(huisvrouwen) voor in
de kasaardbeienteelt
Aardbeien op werkhoogte. Werktijden in overleg.
Voor verdere inlichtingen:
Kessels Aardbeien B.V. Steegstraat 29, Meijel, Tel. 06-27586006

programma’s analyseert en de relevante zaken voor scheidsrechters eruit
haalt. Dat blijft hij doen. “Als de videoscheidsrechter er definitief komt, zal ik
een rol gaan vervullen in dat project.
Ik blijf dus bij de KNVB werken. Ik vind
dat scheidsrechters gebruik moeten kunnen maken van de geweldige
beelden die tegenwoordig gemaakt
worden. Daar profiteert iedereen van.
Je zou me wel een voorvechter van de
videoscheids kunnen noemen.”
Toch heeft Ed geen filmpje nodig
om één van de meest memorabele

momenten uit zijn carrière te herinneren. Hij kan namelijk zeggen dat hij de
eerste scheidsrechter in Europa was die
Luis Suarez een gele kaart gaf voor een
schwalbe. “In een bekerwedstrijd van
FC Groningen was dat. Ik ben Suarez
daarna nog wel eens tegengekomen.
Ik weet eigenlijk niet meer of we het
daar nog over gehad hebben”, lacht Ed.
De Meijelnaar heeft dus genoeg anekdotes en verhalen overgehouden aan
zijn loopbaan als scheids. Zelf is hij ook
zeer tevreden. “Ik heb echt een geweldige carrière gehad.”
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Gezakt op ranglijst

Baarlo laat punten liggen
in Budel
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
In het nieuwe kalenderjaar is het eerste herenteam van VV Baarlo nog niet succesvol. Na de onnodige
nederlaag enkele weken geleden in Ysselsteyn werden op zondag 18 februari in Budel de punten op bijna
identieke wijze aan de thuisclub gegund. Ook nu nam Baarlo een voorsprong, maar gaf die te gemakkelijk weer
uit handen. Het werd 2-1 voor de gastheren.
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HBC verliest topper
in Neer
Door: beugelclub HBC
In de topper van de Lotto Ereklasse stonden op vrijdag 16 februari
de nummers 1 en 2 van de competitie tegenover elkaar. De Heldenaren
van HBC dolven met 3-2 het onderspit, waardoor Neer verder wegloopt
in de strijd om het kampioenschap. Neer heeft pas één keer verloren en
Helden al vijf keer.
Johan Hoeijmakers opende tegen
Onno van Knippenberg. Door een
flats in het begin kwam Johan al
direct op achterstand. Vervolgens
probeerde hij nog van alles om weer
terug in de wedstrijd te komen, maar
Onno had overal een antwoord op
en haalde zo het eerste punt voor
Neer binnen. Op twee speelde Marc
Korsten een prima wedstrijd tegen
Rob Geelen. Ook Marc kwam op achterstand, maar hij liet zich daardoor
niet uit het veld slaan. Marc leek een
paar keer weer langszij te komen,
maar rond de 20 mislukte een pikbal, waardoor Rob vier punten voor
kwam. Dit kwam Marc niet meer te
boven en zo stond het 2-0 voor Neer.
In de volgende partij opende Johan
Verest goed tegen Erik Versteegen.
Hij zette Erik meteen onder druk,
wat al snel resulteerde in vier punten voorsprong. Johan wist deze
voorsprong goed vast te houden en

won verdiend. Op vier Johan Peeters
tegen Martin op ’t Roodt. In het
begin waren beide spelers aan elkaar
gewaagd en ging het gelijk op.
Halverwege de partij maakte Martin
een misser waar Johan optimaal van
profiteerde. In korte tijd stond Johan
zes punten voor. Daarna werd het
echter weer gelijk, maar door een
prachtig uitgevoerde bal op 26-26,
wist Johan het punt toch te pakken.
Zo stond het 2-2 en was de taak aan
Frank Kusters om de overwinning
binnen te halen. Frank begon sterk
tegen Jochen op ’t Roodt. Met een
mooie bal leek hij op voorsprong te
komen, maar Frank flatste waardoor
hij ineens op achterstand kwam.
Frank bleef zijn kansen zoeken, maar
na een misser halverwege de partij
kwam hij vier punten achter. Frank
bleef knokken, maar Jochen speelde
een uitstekend laatste deel van de
partij, waardoor het 30-26 werd.

Dennis van de Vinne van Baarlo in actie (Foto: Len Gielen)
Baarlo had een licht optisch overwicht in de eerste helft. Niettemin was
de eerste kans na vijf minuten voor
de thuisclub die na een snelle counter
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg
op de proef stelde. Die ranselde het
schot met een fraaie safe uit de linkerbenedenhoek. In de slotminuten van
de eerste helft leek Baarlo op voorsprong te komen. Uit een vrije trap
van Sander Gulev vanaf de rechtervleugel werd de bal bij de eerste paal
verlengd en bij de tweede paal binnengetikt door de inkomende Matthijs
Hanssen. Op advies van de Budelse
grensrechter werd de treffer echter

wegens buitenspel afgekeurd.
Koud uit de kleedkamer scoorde
Baarlo alsnog. Na een uittrap van
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg
over de defensie van Budel heen, was
Jeroen van Wijlick er als de kippen bij
om de bal over de uitlopende doelman
binnen te schieten, 0-1. Lang profiteerde Baarlo echter niet, want zeven
minuten later kwam SV Budel alweer
langszij. Op een pass door het centrum
werd niet actief ingegrepen en dat
bood Budel-aanvaller Steef Vasen de
kans om te scoren, 1-1.
Tien minuten werd de Baarlose
defensie op snelheid geklopt bij een

counter over de linkervleugel. De eerste inzet kon daarna nog door Jeffrey
Schouenberg worden afgeweerd,
maar in de rebound was hij kansloos,
2-1.In het slotkwartier zette Baarlo
druk op de defensie van de thuisclub. Dat leverde enkele dreigende
scrimmages op waaruit de verdiende
gelijkmaker met wat meer alertheid
en scherpte nog heel goed mogelijk
was geweest.
Door de twee nederlagen op rij is
Baarlo nu enkele plaatsen gezakt op
de ranglijst en dus niet meer de voornaamste achtervolger van koploper
Mierlo Hout.

Olympia-heren stelen
punt in Budel
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen moest op zaterdag 17 februari op bezoek bij Ledub in
Budel. Op papier een wedstrijd van twee gelijkwaardige teams. In het veld waren de verschillen echter groter,
maar de Panningnaren wisten een onterecht puntje mee naar huis te nemen.
moesten capituleren. Met 25-22 ging
de set verloren.
In de derde set hadden de
Panningenaren geen enkel moment
aansprak op de setwinst. De Budelse
service en aanval profiteerde optimaal
van de zwakke passing en blokkering
aan Panningse zijde. Een van de weinige hoogtepunten van Olympia deze
wedstrijd was van de libero. Nadat de
bal door hem maar net van de grond
was gehaald, ging het met de set-up
mis. Deze kwam recht voor de handen
van een Budelse aanvaller die dacht
te kunnen scoren, maar de libero
van Olympia die zijn gezicht wilde

Voor Volmacht Assurantiebedrijf Bouten B.V.
zoeken wij een:

Schadebehandelaar
volmacht m/v
Je draagt zorg voor de afwikkeling van alle voorkomende
schadegevallen en onderhoudt contacten met de klanten,
maatschappij en de experts.

Grote verschillen in veld

Ledub begon sterk aan de wedstrijd met een goede service.
De Panningenaren hadden daar duidelijk moeite mee. Zij konden de passing
niet verzorgen en werden compleet
weggeserveerd. Bij Olympia was de
moed deels in de schoenen gezakt.
Al hield de ploeg in de tweede set
lang stand. Ondanks de mindere passing bleef de aanval goed lopen,
waardoor de Budelnaren niet de
kans kregen een gat te slaan. Op het
beslissende moment in de set wist de
Budelse spelverdeler zijn sterkste aanvaller goed te vinden. De bezoekers
hadden moeite met hun blokkering en

Assurantiën en financiële dienstverlening is al ruim 40 jaar
de basis van de Bouten Groep. Ons uitgangspunt is het
samenstellen van het verzekeringspakket dat het beste bij de
klant past. Met onze gespecialiseerde schadeafdeling kunnen
wij de zaken snel en adequaat regelen. Kortom: wij stellen,
als onafhankelijk adviseur, de belangen van de klant centraal.

beschermen tegen de bal, scoorde met
deze actie. Ledub had de bal niet meer
terugverwacht.
Met een 3-0 stand in sets en 12-6
achter in de vierde set leek Ledub
de volle buit in eigen huis te houden, maar blijkbaar gunde zij Olympia
toch één puntje. Mede door geklungel van Ledub werd de achterstand
omgezet in een 15-13 voorsprong voor
de Panningnaren. Het initiatief lag
nog steeds bij de thuisploeg, maar
het geluk was ditmaal aan Olympiazijde. Met 25-22 pakten de heren van
Olympia op de valreep een punt waar
het eigenlijk geen recht op had.

Functieprofiel:
• mbo/hbo werk- en denkniveau;
• adviseur basis, schade particulier en schade zakelijk;
• eventueel aangevuld met specifieke diploma's
schadebehandelaar;
• aantoonbare werkervaring als zelfstandig allround
schadebehandelaar;
• uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van
de Nederlandse taal.
Wij bieden:
Een baan in een modern bedrijf met de ondersteuning van
een professionele organisatie, een prettige werksfeer en
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Je sollicitatie voorzien van c.v.
kun je sturen naar
info@bouten-groep.nl
t.a.v. Luc Bouten

wat v
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belan d jij
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Ploegen

Sportman/vrouw

Talenten

Wie wint de gemeentelijke
sporttrofee 2017
Mark van Dijk

Inge Janssen

Tijn van Kuijk

Michel Hendrix

Jac Roemerman

Sabrina Stultiëns

Dames 1
VC Olympia

Dames 1
VV Helden

Heren 1
VV Tupos

De 16-jarige Mark is een
jonge topjudoka.
Hij werd 2e bij de Dutch
Open en voor de 2e maal
Nederlands Kampioen
onder de 18 jaar, zit in het
Nederlands team onder de
18 jaar en wist zijn tickets
voor de European Cup te
verdienen.

Deze internationale
springruiter won in 2017
de landenwedstrijd met
het Nederlands Team en
individueel de finale van
de Nations Cup in
Barcelona en de
zilveren medaille
op de Nederlandse
Kampioenschappen.

Dit jeugdig en talentvolle
volleybalteam presteerde
ook in 2017 geweldig,
werden kampioen en
promoveerden naar de 2e
divisie. Ook hierin draaien
ze goed mee. Dit is hun
derde nominatie op rij voor
het Sportgala.

Inge (12 jaar): turntalent
die 6 dagen in de week
traint om haar niveau
te verhogen. Werd
1e op de Limburgse
Kampioenschappen op
meerdere toestellen en
werd 3e op de meerkamp
van de Nederlandse
Kampioenschappen.

De 12-jarige Tijn zwom al
met 3 maanden. Nu doet hij
wedstrijdzwemmen en
haalde in 2017 mooie
resultaten. Hij werd 1e bij de
Limburgse Kampioenschappen minioren op 6 onderdelen
en won 2x goud, 2x zilver en
1x brons op de Nederlandse
Kampioenschappen jeugd.

Jac Roemerman, masterwielrenner, werd in 2017
Nederlands Kampioen 60+,
werd Wereldkampioen 65+
en won het WK tijdrijden
65+ in St. Johann. Ook
won hij het Internationaal
Tijdritkampioenschap in
België.

Deze 23-jarige
profwielrenster werd
in 2017 met haar team
Sunweb Wereldkampioen
ploegentijdrit in
Noorwegen. Na deze
prestatie is zij overgestapt
naar het Waowdeals Pro
Cycling team.

Dit damesvoetbalteam
deed de laatste jaren van
zich spreken. In 2017 werd
zeer verassend de KNVB
districtsbeker gewonnen
van een hoger geklasseerd
team. Dit is een hecht team
met veel passie voor hun
sport.

Dit volleybalteam bestaat
uit 12 jonge mannen in
een hecht teamverband
die voor het tweede jaar
achter elkaar kampioen
zijn geworden en nu
uitkomen in de 3e divisie.

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!

Running Blind

Running Blind is een
hardloopgroep voor
blinden, slechtzienden/
slechthorenden in de regio
Noord Limburg. Ze zijn
nu 2 jaar bezig en lopen
regelmatig wedstrijden op
recreatief niveau.

Nicole den Dulk

G-afdeling van
Venlosche Boys

Nicole heeft door een
ongeluk met een paard
haar rug gebroken met
een dwarslaesie tot
gevolg. Toch bleef haar
liefde voor de paarden en
zij bleef de sport trouw.
Zij behaalde brons op de
Paralympische Spelen in
Rio de Janeiro.

Venlosche Boys heeft al
sinds 1992 een G-afdeling
en is gegroeid tot een
volwaardige tak van de
club. De G2 spelen in de
laagste afdeling maar is
een ploeg die veel plezier
uitstraalt.

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 2017, dat wordt gehouden op vrijdag 6 april 2018
in DOK6.
In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt
het sporttalent, de sportman/-vrouw en de sportploeg van het jaar
2017 van de gemeente Peel en Maas bekend gemaakt.
Ook dit jaar is de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee de
ultieme climax van de gala-avond. Bovenstaande gemeentelijke
genomineerden strijden om de gemeentelijke sporttrofee.

Meer informatie op www.sportgalapeelenmaas.nl of www.peelenmaas.nl
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Kesselse beugelaars
hard onderuit
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
De beugelaars van OVU uit Kessel hebben op zaterdag 17 februari
een dikke nederlaag geleden. Uit bij Ell dropen de Kesselnaren af met
een 5-0 verliespartij.
De eerste drie partijen in Ell
leken meer op een uitstapje dan
een wedstrijd. Alleen in de vierde
partij, Roel Ottenheim tegen Marco
Caris, was er sprake van een gelijk
opgaande partij. Die ging maar
net verloren voor Kessel, 28-30.

In de laatste partij tussen Bjorn
Bongers en Wiel Mennen bleek
ook Bjorn niet in beste doen en
moest de winst met 30-24 aan Wiel
laten. Met nog zes finales voor de
boeg, is nog alles mogelijk voor de
Kesselse ploeg.
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Derde op de ranglijst

Terechte winst heren Tupos
in moeilijke wedstrijd
Door: volleybalvereniging VV Tupos
De mannen van het eerste herenteam van VV Tupos uit Baarlo hebben op zaterdag 17 februari een prima
overwinning geboekt. In de eigen sporthal werd Nuvoc uit Veldhoven met 3-1 verslagen. Toch kostte het de
Baarlonaren veel moeite.

Brons voor Nikki
Hanssen bij RK
Door: Monique Peeters, paardensportvereniging De Cavaliers
Bij de regiokampioenschappen springen voor pony’s in Velden op
zaterdag 17 en zondag 18 februari heeft Nikki Hanssen van De Cavaliers
uit Panningen een derde plek behaald. Met Mutsaard’s Pascha pakte ze
brons in de klasse DB.
Op woensdag 14 februari nam
Nikki ook deel aan een springwedstrijd bij De Peelbergen in
Kronenberg en hier behaalde ze een
tweede prijs in de klasse CB met
Millstreet’s Hyawhatta en een eerste
prijs in de klasse DB met Mutsaard’s
Pascha. Op zaterdag 17 en zondag 18 februari werd er ook dressuur gereden bij De Peelbergen
en in het Keelven in Someren.
Bij De Peelbergen was er op zaterdag een eerste prijs voor Valerie
Custers met Esperanza van Nassau
in de klasse C-L1, tweemaal een
eerste prijs voor Romee Neefs met
Demi-Beau in de klasse CD-L2 en
een tweede prijs voor Hanna Neefs
met Don Diamond in de klasse D-B.

Op zondag behaalde Julia Zelen
een eerste prijs met It’s Florencio’s
Joy in de klasse L1 en Anouk Neefs
behaalde in deze klasse tweemaal
een tweede prijs met Guess. In het
Keelven behaalde Damaè Hanssen
met Kalief een eerste prijs in de
klasse DE-B, Ellen Snijkers een eerste
prijs met Quebec in de klasse CD-M1
en Anne Pouwels een eerste prijs in
de klasse Z2 met Don Johnson.
Ook werd er gesprongen op
het terrein van De Cavaliers met
als organisatie LRV Heibloem.
Hier behaalde Inge Sonnemans een
eerste prijs in de klasse L met Uline
ter Hilst en Myrthe Sonnemans een
derde prijs in de klasse M met Lewis
van Equinta.

Cowboys actief in Helden

Limburgs kampioenen
bij Maasruiters
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters en De Cowboys
In Velden werden op zaterdag 17 en zondag 18 februari de
Limburgse kampioenschappen springen voor pony’s verreden.
Lotte Hermans en Tess Gubbels wisten namens De Maasruiters uit
Kessel de Limburgse titel te pakken. De Cowboys deden mee aan een
springwedstrijd voor paarden in Helden.
Lotte Hermans met
Brummerhoeve’s Pilgrim van
De Maasruiters kwam op zaterdag aan de start in de klasse CM.
Die werd verreden over twee manches. Lotte wist foutloos te blijven
en ze plaatste zich hiermee voor de
barrage. Ook hierin bleef ze foutloos
en dankzij de snelle tijd mocht ze
zich kampioen van Limburg noemen. Met Orchid’s Atilla was Lotte
zaterdag aan de beurt in de klasse
D-L. Ze bleef foutloos in de eerste
manche en met een foutloze barragrit mocht ze zich opstellen voor een
mooie vierde prijs. Tess Gubbels met
Skippy van de Veldehoeve kwam ook
aan start in de klasse CB. Met een
foutloze eerste omloop mochten
ze zich opstellen voor de barrage.

Deze wist Tess ook foutloos te blijven
en ze kreeg het hoogste aantal stijlpunten, waarmee ze zich ook kampioen van Limburg mocht noemen.
De dames behaalden met de prestaties een startbewijs voor het NK dat
in maart verreden wordt. In Helden
vond op zaterdag 17 en zondag
18 februari een springwedstrijd
plaats voor paarden. Het was de laatste trainingswedstrijd voor de ruiters
van De Cowboys voor de Limburgse
kampioenschappen die op zaterdag
24 en zondag 25 februari plaatsvinden in Reuver. In de klasse M haalde
Mariska Ewalds een derde plek. In de
klasse BB wist Elisa Vaessen met
Tolana z tweede te worden, In de
klasse B haalde Nikke Geraedts met
Charusa SZ de derde plek.

In de eerste set, die met 25-22 verloren ging, liep Tupos achter de feiten
aan. Een mooie save van libero Sjoerd
Verkoeijen met de schouder kon het tij
niet keren. Er was te weinig controle
op de service van Nuvoc, waardoor
de Baarlose spelverdeler nauwelijks
keuzes kon maken. ‘Ozzie’ de Jong had
duidelijk niet zijn beste dag en kon niet
alles rechtzetten.
De tweede set werd met gelijke
cijfers beëindigd, maar nu in het voordeel van Tupos. Het spel aan Tuposzijde werd iets beter en de foutenlast
aan de overzijde hoger. Ook in deze
set werden de middenmannen aanvallend nauwelijks betrokken. Voor

Nuvoc was het daardoor simpel te
verdedigen en kregen de buitenmannen Jort Bongers en Oscar de Jong
telkens een muur van een blok voor
zich. De set werd verdiend door Tupos
gewonnen, niet met topvolleybal,
maar met hard werken. Het verdedigende werk en de technische kwaliteit
gaven de doorslag.
In de derde set een vergelijkbaar beeld met de tweede set. Meer
spannend dan goed. Door erin te
blijven geloven en druk te blijven
zetten sleepten de Baarlonaren ook
deze set met 25-22 binnen. Dat was
mede te danken aan diagonaal Tom
Claus die in deze set een aantal

keren goed door het blok kon doorbreken.
De mannen van Nuvoc leken in
de vierde set gesloopt en gingen
van vermoeidheid nog meer onnodige fouten maken. Het mooiste punt
kwam van Tom Claus die voor 10-5
een tweede bal in één keer doorprikte. Nuvoc kon er alleen maar met
bewondering naar kijken. Met 25-21
werd deze set binnen geharkt.
Het publiek kreeg niet het beste
spel van Tupos te zien, maar wel de
werklust en het doorzettingsvermogen om ook moeilijke wedstrijden
te winnen. Het team staat derde op
de ranglijst.

Winst met 1-5

Heren Kessel pas in
tweede helft op gang
Door: Stan Peeters, voetbalvereniging VV Kessel
De uitwedstrijd tegen RKSVV 1 uit Swartbroek stond zondag 18 februari op het programma voor het eerste
herenteam van VV Kessel. Met wat geluk in een slechte eerste helft, wist de Kesselse hoofdmacht in de tweede
helft de wedstrijd naar zich toe te trekken. De middenmoter uit Swartbroek werd verslagen met 1-5.
Het was een voor Kessel zeer
slechte eerste helft. Swartbroek domineerde, terwijl Kessel slordig was in
de passing, aannames en tactisch spel.
Tegen de verhoudingen in kwam Kessel
in de 15e minuut toch op voorsprong.
Een onnoemelijke miszwaai van de
keeper van Swartbroek deed de terugspeelbal over de doellijn rollen, 0-1.
Na deze goal veranderde er niet
veel aan het spelbeeld. Swartbroek
zette vrij verdienstelijk druk en Kessel
bleef een slordig spel neerzetten.
Kessel kreeg ook nog een penalty
tegen. In de 40e minuut werd dit
buitenkansje door Swartbroek
afgemaakt, 1-1.

Vlak voor rust kreeg ook Kessel
een penalty. De leidsman had niet
meer in de gaten wie de overtreding
op Willem Kruijk had begaan en gaf de
verkeerde speler geel. De werkelijke
overtreder had al eerder geel gepakt.
De penalty werd door Willem Kruijk
benut en bracht de roodhemden in de
45e minuut op voorsprong, 1-2.

Fel voetbal
Er werd na rust fel gevoetbald, wat
resulteerde in kansen voor Kessel die
na vijf minuten werden omgezet in
een doelpunt. Willem Kruijk speelde
zijn man uit over de flank en de lage
voorzet werd door Bram Geraedts bin-

nengetikt. Vijf minuten later werd de
score verder uitgebreid. Een geslepen
pass werd van het linker middenveld
naar het strafschopgebied gebracht.
Bert Lenders nam de bal in een keer op
de pantoffel en schoot zo de 1-4 tegen
de touwen.
Enkele kansen voor Kessel later
kwamen de roodhemden op rozen te
zitten. De nummer vier van Swartbroek
kreeg toch zijn tweede gele kaart
en mocht alsnog het veld verlaten.
Tegen tien man wist Kessel lange tijd
niet meer te scoren. In de 85e minuut
werd uiteindelijk de eindscore op het
bord gezet. Geen grootse wedstrijd,
maar wel honderd procent resultaat.
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Dressuuramazone MVC met lelijk voetbal
geeft clinic
voorbij HBSV
in Panningen
Dressuuramazone Emmelie Scholtens, behorend tot de top van
Nederland, komt met haar partner Jeroen Witte op maandag 26 februari
naar Panningen om een dressuurclinic te geven in manege De Vosberg.
De aanvang is 19.30 uur. De organisatie is in handen van KWPN afdeling
Limburg.

Dressuuramazone Emmelie
Scholtens heeft naamsbekendheid
gekregen door de prestaties die ze
leverde tijdens het wereldkampioenschap voor 6-jarige paarden waarbij zij de wereldtitel mee naar huis
nam. Maar ook door de prestaties
tijdens haar optreden bij het internationale dressuur wist ze hoge ogen te
gooien. Tijdens Jumping Amsterdam,
eind januari, behaalde ze met haar
13-jarige hengst Apache een score van
73,196 procent wat haar een zevende
plaats opleverde. Voor bondscoach
Rien van der Schaft was dit aanleiding om Scholtens op te nemen in
het Olympisch kader. Samen met haar
partner Jeroen Witte runt Scholtens
een dressuurstal. Naast Scholtens
en Witte is ook dressuurruiter Peter

Wetzelaer van de partij. Om 19.30 start
de dressuuravond met een toelichting
keuringsklaar maken van een 3-jarige
door Jeroen Witte. Daarna begeleidt
Scholtens de 4-jarige KWPN hengst
Joyride gereden door Peter Wetzelaer.
Een 5-jarig paard zal gereden worden door eigen ruiter onder begeleiding van Scholtenss waarna de
topdressuuramazone zelf de teugels
in handen neemt met Hero of Holland,
waarbij haar partner Jeroen Witte het
commentaar voor zijn rekening neemt.
KWPN-inspecteur Petro Trommelen
geeft daarna nog een toelichting op
de paarden wat betreft het exterieur
en de daaraan gekoppelde verwachtingen onder het zadel. De clinic duurt
tot ongeveer 21.30 uur en is vrij toegankelijk. (Foto: DigiShots)

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
De 1-0 thuiszege op zondag 18 februari op het stugge HBSV uit Hout-Blerick heeft het eerste herenteam van
MVC’19 uit Maasbree veel bloed, zweet en tranen gekost. Aanvallend konden beide ploegen nauwelijks een vuist
maken. Maasbree wist met ‘lelijk’ voetbal een 1-0 overwinning over de streep te trekken.

Luuk Kempen strijdt om de bal (Foto: Math Geurts Fotografie)
Beide trainers, Tim Nabben (HBSV)
en Erik van Rooij (MVC’19), hadden
hun spelers goed geïnstrueerd. Met
veel inzet bestreden beide ploegen
elkaar. Het ging in Maasbree niet om
de schoonheidsprijs, maar puur om de
punten. In de beginfase had MVC’19
enkele kansen, maar toen HBSV zijn
defensie goed had staan, konden de
MVC-ers moeilijk nog gaten vinden in
het bolwerk.
De gasten waren aanvallend
onder de maat. Alleen de gevaarlijke

ingooien en de strakke voorzetten van
de 35-jarige oud-prof Ken Leemans
zorgden voor gevaar. De echte kansen waren op één hand te tellen. In de
25e minuut kreeg MVC’19 halverwege
de Hout-Blerickse speelhelft een vrije
trap. De onvermoeibare Maasbreese
middenvelder Joost Hesen zette de bal
fraai voor en Ron van den Kerkhof verschalkte HBSV-doelman Jules Peeters
met een geplaatste kopbal.
HBSV joeg daarna op de gelijkmaker, maar hun smeekbedes aan het

adres van de goed leidende scheidsrechter Bloemen om de bal op de
penaltystip te leggen, werden niet
gehonoreerd. Na rust gaven beide
ploegen elkaar weinig toe, maar het
zware veld en de vele duels hadden
hun tol geëist. In de slotfase probeerde
HBSV de gelijkmaker te forceren, maar
MVC’19 bleef vrij gemakkelijk overeind.
Een verdiende overwinning, die niet
met mooi voetbal werd behaald, maar
‘lelijk’ op zijn Italiaans over de streep
werd getrokken.

Ideaal voor ‘n vrijgezellenfeest, teamuitje of vriendendag!
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MEER INFO OF RESERVEREN?
www.toffedag.nl • info@toffedag.nl
tel. 085-4898960 • /toffedag
Locatie: De Bekkerie • Heymansstraat 128a • 5927 NS Boekend

JO11-1 van Helden zaalkampioen
In de competitie lukte het de voetballers van JO11-1 van VV Helden net niet om kampioen te
worden, maar in de zaal lukte het wél. In de finale van de zaalcompetitie werd Laar verslagen.
Een hoekschop in de allerlaatste minuut van de wedstrijd werd verzilverd tot doelpunt en zo wonnen
de Heldenaren met 2-1. Onder het ‘We are the champions’ van Queen werden de jongens in het
eigen clubhuis onthaald.
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Beiden blijven aan kop

Gelijkspel tussen rivalen
Panningen en Helden
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Een slordige zevenhonderd man publiek omzoomde het hoofdveld op sportpark Panningen-Noord op zondag
18 februari. Op het programma stond het interessante duel tussen de nummers 1 en 2 van de 4e klasse D.
De derby tussen de blauwwitten uit Helden en de groenwitten uit Panningen eindigde onbeslist, 1-1.

Overtuigende overwinning voor Bevo
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft op
zaterdag 17 februari in het Belgische Kwintsheul een ruime 34-24 zege
behaald op hekkensluiter Wematrans Quintus. Bij de rust leidden de
mannen van trainer Jo Smeets al met 17-9.
Vanaf het begin domineerde de
Panningse ploeg. Een geconcentreerd
spelend Bevo had een goede start.
Via een tussenstand van 6-2 liep
de ploeg vrij gemakkelijk uit naar
17-9. Na de pauze werd het verschil
groter. Na vijf minuten in de tweede
helft stond het al 21-11 voor Bevo.
Uiteindelijk werd de eindstand 34-24.
Er werd goed doorgewisseld. Bevo
blijft door de eenvoudige zege op de
vijfde plaats staan in de Beneliga.

Herpertz Bevo Hc heeft plaatsing
voor de Final Four nog altijd in eigen
hand. Op zaterdag 24 februari moet
dan wel in eigen huis gewonnen
worden van Hc Visé BM.
De doelpuntenmakers van
17 februari waren Jeroen van den
Beucken (9), Pim Augustinus en
Niek Jordens (7), Dario Polman
(4), Niels Poot, Quinten Colman
en Nick van den Beucken (2) en
Wouter Sas (1).

Flatsers stevig aan
kop in eerste klasse
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Weer een prima overwinning van het eerste team van De Flatsers
op vrijdag 16 februari dat in deze vorm moeilijk te kloppen is en de
koppositie nu stevig in handen heeft. Het slachtoffer van vrijdag was
het tweede team van Neer dat met 4-1 werd verslagen.

Ilias Amhaouch bezig aan een solo (Foto: SC Knuurke)
Het duurde even, maar in de
vijfde minuut van de wedstrijd kon
Freek Kessels namens de bezoekers
uit Helden het eerste gevaarlijke
schot afvuren op het Panningse doel.
Zijn schot ging naast. Vooral in het
eerste half uur van deze wedstrijd
was Panningen de beste ploeg en
schiep een handvol kansen. De beloning in de vorm van een voorsprong
bleef uit. Helden daartegen hanteerde het motto: lange halen, gauw
thuis. Panningen schiep goede kansen, maar Frank van Oijen en tot drie
keer toe Remco Litjens kwamen niet
tot scoren. De fraaiste aanval van

Panningen rolde in de 25e minuut
op het Heldense doel af. Tom Vullers
vond met een splijtende pass William
Steeghs, die Idrius Pakasa bediende.
Ook hij kon niet scoren. Spectaculair
was nog een verdwaalde pass van
Remco Litjens over veertig meter, die
buiten bereik van Helden-doelman
Nick Bouten in het net op het dak van
het doel sloeg. Op slag van rust moest
Panningen-doelman Jordy Nelissen
voor het eerst redden. In de tweede
helft bracht Helden-trainer Rob Jacobs,
Ton Peeters in het veld. Hij zou het
verschil gaan maken. In de 55e minuut
draaide hij na een goede balaanname

weg van zijn tegenstander en scoorde
0-1. Ilias Amhaouch kwam daarna
in het veld en deed met een solo,
waarin hij vijf tegenstanders de hakken liet zien, meteen van zich spreken.
De zesde tegenstander was echter te
veel. Het was nog steeds Panningen
dat domineerde en de gelijkmaker
leek een kwestie van tijd. Wie anders
dan goaltjesdief Remco Litjens scoorde
in de 82e minuut 1-1. Dat was meteen ook de einduitslag. Panningen en
Helden blijven aan kop en de tweede
onderlinge confrontatie eind mei gaat
misschien wel uitmaken wie als hoogste eindigt.

Eerste winst dit jaar
Maasbreese beugelaars
Door: Wim Grommen, beugelclub De Treffers
Na nederlagen in de eerste twee wedstrijden in 2018 begint het eerste team van De Treffers uit Maasbree
aan een eindsprint richting het einde van het seizoen. De eerste overwinning is een feit na de 3-2 uitzege van
zaterdag 17 februari op Olland.
stander. Daarna bleef Hem bij de les
en liep hij verder uit. Met het einde
van de partij in zicht, maakte zijn
tegenstander wederom een foutje,
waarna Hem de winst met 22-30 binnenhaalde.
In de derde partij speelde Jos
Janssen tegen Theo van Weert.
Jos was niet helemaal in goede doen
en de zenuwen speelden hem parten. Na een ongelukkig begin kwam
Jos op royale achterstand. De tegenstander maakte ook enkele foutjes en
Jos kwam sterk terug. In het eindspel
ging het echter mis. De tegenstander

vier punten niet meer uit handen
en won verdiend. Op vier beugelde
Marc een zeer wisselvallige wedstrijd
die alle kanten op kon gaan, maar
op het eind was Marc toch de betere
en stond er een mooie 4-0 op het
scorebord.
Als laatste mocht Henk de
baan op. Hij kwam ongelukkig op
achterstand, maar knokte zich prima
terug in de wedstrijd en verloor
doordat zijn tegenstander op 28-28
een bal goed in de greppel sloeg.

WIL JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA WORDEN?
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

Eindsprint richting einde seizoen

In de wedstrijd tegen Olland
startte Jo Hendrix tegen Frans van Esch
uitstekend en hij gaf zijn teamgenoten
een voorbeeld. De partij ging gelijk
op. Na de 20 raakte Jo op twee punten achterstand. Een foutieve bal van
Frans, gevolgd door een bol terug door
de ring en in de goot, deed de partij kantelen. Met uiterste precisie en
zonder veel risico bracht Jo de eerste
partij op zijn naam, 24-30.
Hem Hendrix trad in de tweede
partij aan tegen Rozé van Weert.
In het begin van de partij profiteerde
Hem van een misser van zijn tegen-

De opening was een prooi voor
Piet die met goed en bekeken spel
voor de 1-0 zorgde. Esther op twee
kende een zware start, maar toen
zij de hulp kreeg van haar tegenstander (misslag) zag zij haar kansen schoon en greep zij die met
beiden handen aan en dat betekende een 2-0 voorsprong.
Roy trof op drie een sterke
tegenstander, maar hij speelde een
puike wedstrijd en met twee kamerbollen gaf hij een voorsprong van

maakte geen fouten meer en won met
30-22.
In de vierde partij speelde Jac
Lintjens tegen Theo Timmermans.
Theo bakte er weinig van en worstelde
met de ring. Jac bracht al gauw de
partij met 22-30 op zijn naam. In de
laatste partij speelde Wim Grommen
tegen Jurre Verhagen. Jurre nam het
initiatief en kwam op voorsprong.
Deze gaf hij niet meer uit handen.
Wim probeerde alles, maar Jurre had
steeds het juiste antwoord en liep
verder uit. Met 30-20 trok hij de partij
naar zich toe.

TRACTOR CHAUFFEUR
FULL-TIME

TAKEN/EISEN:
• Ervaring in de
agrarische sector
• Geen 9-5 mentaliteit
• Persoonlijke betrokkenheid
WIJ BIEDEN:
• Fulltimebaan
• Zelfstandig- en in
teamverband werken
• Veelzijdige en
afwisselende functie
• Goede arbeidsvoorwaarden
volgens cao

• Grote mate van vrijheid /
eigen verantwoordelijkheid
• Werken met goed onderhouden
en modern materiaal
• Mogelijkheden tot het volgen
van relevante cursussen en
opleidingen
INTERESSE?
Stuur dan je CV en motivatie
per e-mail naar:
contact@reinders-vanrijswick.nl
of neem contact op met Karel van
Rijswick (0621536752)
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Inzendingen symposium Steengoed

Baarlonaren mogen
stemmen op sculpturen
Stichting Baarlo Leeft! nodigt dinsdag 27 februari alle inwoners van Baarlo uit om te stemmen op hun
favoriete beeldhouwwerk. Het gaat om de eerste inzendingen van kunstenaars voor het beeldhouwsymposium
Baarlo Steengoed! dat in juni plaatsvindt.

De stichting die het symposium
gaat organiseren heeft zes kunstenaars uitgenodigd een ontwerp te
maken. Het gaat om Lien-chin Hou uit
Taiwan, Leonard Rachita uit Frankrijk,
Esfandyar Moradpour uit Iran,
Radoslan Sultov uit Bulgarije, Hiroyuki
Asano uit Japan en Hans Reijnders uit
Venlo.
Om te bepalen welk kunstwerk
zij gaan maken, mogen Baarlonaren
gaan stemmen. Dit kan op dinsdag
27 februari bij Art Center De Raay in
Baarlo. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen alle inzendingen worden bekeken
en is het mogelijk te stemmen.

Van 9 tot en met 30 juni vindt
in Baarlo het internationale beeldhouwsymposium Baarlo Steengoed!
plaats in Baarlo. Dit om het 800-jarig
bestaan van het dorp in 2019 te vieren. Nadat het evenement door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo
en gedeputeerde Ger Koopmans
van de provincie is geopend, gaan
zes kunstenaars live voor publiek
een beeld uit natuursteen houwen.
Daarnaast worden er gedurende die
drie weken diverse activiteiten georganiseerd. In 2019 worden de uiteindelijke kunstwerken aangeboden
aan de Baarlose gemeenschap en

op hun plek gezet. Stichting Kunst
en Cultuur Baarlo heeft de zes locaties bepaald waar de werken gaan
komen. Dit zijn het grasveld op de
Bong, het grasveld naast de huisartsenpraktijk aan de Kwistbeeklaan, op
de Baron van Erplaan ter hoogte van
Kasteel D’Erp, het plantsoen tegenover de bakkerij aan de Maasstraat,
bij MFC De Engelbewaarder aan de
Pastoor Geenenstraat en op de Vergelt
aan de Maas.
Kijk voor meer informatie over het
symposium op www.baarloleeft.nl/
baarlo-steengoed
(Foto: Kunstenaar Leonard Rachita)

Assistent Keurmeester

www.naktuinbouw.nl

GEDICHTEN
Vertrouwen
We zitten in een golfbeweging van de tijd,
meegaan met de deining, en tot een zachte landing bereid.
Soms windstil, dan weer loeiende storm,
regen die kletterde in iedere vorm.
Donker zijn de vele dagen,
die ons om vertrouwen vragen.
Wij zo nietig en zo klein,
de natuur laat zien hoe ze kan zijn.
Soms zo zacht, en vaak zo mooi,
dan weer vallen we haar verwoesting ten prooi.
Ze is momenteel compleet uit balans,
misschien krijgt alles daardoor een nieuwe kans.
Want ook de wereld is doorgedraaid,
ook door haar is de storm gewaaid.
Niets ligt meer op zijn plek,
ze is er uit, de rek.
Alles moest perfect, mooier, groter,
in revisie, moet nu de wereldmotor.
En dat door kundige handen,
de uiterlijke schijn aan banden.
Geen Trump, met golfbeweging in het haar,
en ogen in de grauwe staar.
Oh ja, ik weet het moet zo zijn,
maar als ik dit alles zie, doet mijn hart soms pijn.
Maar ik geloof in ommekeer,
draag mijn steentje bij, en leer.
Heel veel steentjes maken een sterk geheel,
dan valt ons vast en zeker een wat vreedzamer wereld ten deel.
José Amendt Panningen

Geoloog Rob de Vos

Lezing over ontstaan
Limburgs landschap
Geoloog Rob de Vos houdt dinsdag 27 februari een lezing over de
ontstaansgeschiedenis van het Limburgse landschap. Deze wordt
georganiseerd door Historische Werkgroep de Borcht uit Baarlo en vindt
plaats bij MFC De Engelbewaarder in Baarlo.
Tijdens de lezing wordt de focus
gelegd op het landschap in NoordLimburg, die wordt gedomineerd door
de stroming van de Maas. Baarlo ligt
in het Maasdal, een vlak reliëf en een
overblijfsel van de laatste ijstijden.

Het huidige landschap is het resultaat van natuurkrachten die al lang
bezig zijn met het kneden van de
ondergrond. De lezing vindt plaats bij
De Engelbewaarder in Baarlo en begint
om 20.00 uur. De toegang is vrij.

Wij zoeken een
assistent keurmeester
(oproepbasis)

Eigen platen meenemen

Voor ons team Groentegewassen
van de afdeling Keuringen
zoeken wij een assistent keurmeester voor onze buitendienst
regio Noord-Brabant / Limburg.
Als assistent keurmeester voer je
op percelen samen met een collega
kwaliteitstoezicht uit bij bedrijven
die uitgangsmateriaal telen.

Het Meijelse Vastelaoves genootschap Medelo Narragoniam houdt
zaterdag 10 maart een vinylavond bij De Vangrail in Meijel, het voormalige café Béj Crins. De hele avond wordt muziek van vroeger
gedraaid door dj’s die groot zijn geworden met muziek uit die tijd.

Zoek jij gedurende een bepaalde
periode van het jaar er iets
‘naast’? Heb jij een relevante
MBO-opleiding en ervaring in
teelt van uitgangsmateriaal,
plantenziekten en kwaliteitssystemen?
Bekijk dan de vacature op
www.naktuinbouw.nl/vacatures

‘De grote vinylavond’ in Meijel
Medelo Narragoniam is een
vereniging waar voormalige
leden en oud-prinsen van
carnavalsvereniging De Kieveloeët
zich verzameld hebben. Feestcafé
De Vangrail in Meijel wordt tijdens
de vinylavond geheel in stijl van
de avond omgedoopt naar Béj
Crins, zoals het café vroeger heette.
Wie graag zijn of haar favoriete

plaat van weleer wil horen, mag
deze zelf meenemen om in het café
af te spelen. Omdat de vinylavond
in het weekend van Halfvasten
valt, wordt er ook een uurtje
‘vastelaovesmuziek’ gedraaid.
Ook in dat genre mogen bezoekers
hun eigen elpee meenemen.
De vinylavond begint om 20.00 uur
en de entree is gratis.
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Voorstelling theatergroep
Kameleon in Baarlo
Theatergroep Kameleon uit Baarlo speelt de komende tijd vijf keer de nieuwe, komische voorstelling Kaviaar
Speciaal. De groep staat op vrijdag 23 en zondag 25 februari en op donderdag 1, vrijdag 2 en maandag 5 maart
op de planken met het stuk dat geschreven is door José Frehe en Rob van Vliet.

NR.
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Melad Kohistani

Bouwen aan een gemeente waar
jongeren zich thuis en gehoord voelen.
Ik wil een gemeente die kiest voor de toekomst!
Dit kan, met jouw steun.

25% KORTING

op sectionaaldeur en motor - tot 15 maart 2018

Regisseuse is Marion Pingen.
Het stuk gaat over twee jonge mensen met een verschillende achtergrond
die aan elkaar gekoppeld worden door
Bets de poetsvrouw. Bets is de enige
overeenkomst tussen beide families.
Zij ‘poetst’ zowel bij de familie van
Henegouwen als bij familie van Geffen

die veel van elkaar verschillen.
Aan de ene kant de familie Van
Geffen waar moeder Sjan in haar eentje
het gezin, met drie bijna volwassen kinderen en friettent ‘De Gevulde Frikandel’,
runt. Aan de andere kant de familie
Van Henegouwen, die een mooie villa in
de sjiekere wijk van het dorp bewoont.

Waar vader Roderick veel meer interesse heeft voor zijn zakelijk imperium
en moeder Trude aan het schilderen is of
met migraine op bed ligt.
De aanvang van de voorstellingen
is steeds om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.theatergroepkameleon.baarlo.nl

Garagedeuren

Ton Engels en Eric Coenen
bij Muzieksalon
De artiesten van de volgende Mantelzorg Muzieksalon zijn Ton Engels en Eric Coenen. De muziekavond voor
mantelzorgers en hun naasten uit Peel en Maas vindt plaats op donderdag 8 maart in gemeenschapshuis KesselEik en begint om 20.00 uur.
Ton Engels zingt liedjes in het
Panningse dialect. Engels bracht
onlangs een nieuwe cd uit. In zijn
nummers komen onder andere
mijmeringen over het zorgen voor
een naaste, de 100-jarige Marie van

de Bekker uit Panningen en troost
en plezier zoeken bij elkaar in zware
tijden. Ook humoristische nummers
over het zetten van een tattoo en een
kameel op de Meijelseweg passeren
de revue. Begeleider Eric Coenen

Bökkers en Memphis Maniacs
op EGOpop
Bökkers, rapper Jebroer, The Partysquad, Blackbird en Memphis Maniacs staan vrijdag 25 en zaterdag 26 mei
op het podium van het festival EGOpop in Egchel. De organisatie van het tweejaarlijkse muziekevenement
maakte de line-up afgelopen week bekend.
Danskerk. Op zaterdag betreden
The Partysquad, de band Memphis
Maniacs, hardcore-metalband Fleddy
Melculy, Call It Off, 19-Twenty, de uit
Kessel afkomstige Merel van Blackbird,
The Ragtime Rumours, Tributör, Klep
Your Hands, Ponies Galore en Stone
Office het podium. Daarnaast is er een
Buis&Biecht Matinee met diverse dj’s.
De organisatie heeft er
voor de editie van dit jaar
bewust voor gekozen om meer
livebands en artiesten van nu
op de programmering te zetten.

Zonweringen
Molenstraat 18 | 5768 EC Meijel | T 077-4663920 | www.mathpeeters.nl

speelt basgitaar en zingt.
Kaarten kunnen worden gereserveerd bij Vorkmeer Steunpunt
Mantelzorg via 077 307 73 50 of door
een mail te sturen naar
steunpuntmantelzorg@vorkmeer.nl

Festival in Egchel

De dertiende editie van het
festival Egchel Geeft Om pop (EGOpop)
vindt dit jaar plaats op vrijdag 25 en
zaterdag 26 mei. Naast Bökkers,
Jebroer en House Of Rock staan ook
seventies en eighties-rockband Fever
of Life en de band The Guv’nors vrijdag
op de planken van het evenement.
Laatstgenoemde band bestaat uit zes
ambtenaren van gemeente Peel en
Maas die zichzelf de ‘huisband van
gemeente Peel en Maas’ noemen.
Daarnaast is er ‘Dé Foute Avond
van Pieet’s Parochie’ en Dotje’s

Kunststof kozijnen

“We hebben veel jeugd erbij gekregen
sinds de editie in 2016”, laat ze
weten. “Daardoor hebben we veel
nieuwe, verfrissende input gekregen.
We hebben hard gewerkt aan een
divers programma dat sfeerverhogend
werkt, in plaats van enkel grote
namen te boeken. Het wordt een
festival met meer beleving en
voorzieningen op het gebied van eten
en drinken dat past bij de behoeften
van nu. EGOpop is geen Egchels
feestje meer, maar van de hele
gemeente Peel en Maas.”

Cafetaria en Eethuis ´t Veen is een luxe Cafetaria op een
prachtige locatie in Helenaveen waar veel toeristen na een
actieve bezigheid neer strijken op ons terras.
Wij zijn op zoek naar een

medewerker (m/v)

die ons jonge enthousiaste team komt versterken.
Functie
Het is een functie met in de winterperiode een werkweek van
25 uur en in de zomerperiode een werkweek van 40+ uur.
Interesse
Stuur een mail naar Info@cafetariatveen.nl
of bel naar 06-50941010 - 0493-539219
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Agenda t/m 1 maart 2018
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Tommies Invites met Critical Mass

Wedstrijd Beste Dörpse darter

Filmavond The Post

Tijd: 20.00-04.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: dartclub Schuim
Locatie: ’t Café Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: ZijActief Limburg
Locatie: DOK6 Cinema Panningen

Sjiwa’s Clubnight met Trusic en
Tony Silva

Talkshow De Proos
Tijd: 14.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 21.00-02.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

za
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Oud-ijzerinzameling
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Optreden Impulz
Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Pierke Panningen

zo
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28
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Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Ebisch-Events
Locatie: Panningen

Inloopcafé tablets en smartphones

Kennismakingsdag techniek

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

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: het Bouwens
Locatie: het Bouwens Panningen

Optreden mondharmonicaclub
Samenklank

Kienen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: buurtvereniging De Maasbuurt
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

DOK Tribute-avond met optredens
AC/DC en Metallica

Stemronde beeldhouwsymposium
Baarlo Steengoed!

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: DOK6 Horeca en Tirr Music
Locatie: DOK6 Horeca Panningen

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Stichting Baarlo Leeft!
Locatie: Art Center De Raay Baarlo

Rommelmarkt

Informatieavond Sport+klas van
het Bouwens

Tijd: 09.00-15.30 uur
Locatie: sporthallen Piushof Panningen

Weekmarkt Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: het Bouwens
Locatie: het Bouwens Panningen

Ga jij altijd voor het beste
resultaat en werk jij nauwkeurig?
Wil jij werken in een groeiende
organisatie met een open
communicatie?
Dan zoeken wij jou!

do
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Bijeenkomst over dementie
Tijd: 09.00-13.00 uur
Organisatie: KBO Limburg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

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

Duo Koumpares
in Hoës van Bree
In MFA Hoës van Bree vindt op vrijdag 23 februari een concert plaats.
Het duo Koumparos komt dan langs om een optreden te geven. Het duo
bestaat uit Konstantinos Avdimiotis uit Griekenland op fluit en Yannis
Leandrou uit Cyprus op piano.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt
op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen. Bij de Hotraco
Group werken ongeveer 200 medewerkers. Je werkt in een logistieke omgeving waarin het contact met collega’s van alle
afdelingen groot is. De informele manier van communiceren wordt als zeer prettig ervaren en zorgt voor een goede werksfeer.

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Logistiek Medewerker

(m/v)

Fulltime, met uitzicht op een vast dienstverband

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de inen uitgaande logistiek voor alle BV’s van de Hotraco Group.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:

• Het lossen van inkomende transporten;
• Het picken van orders en inpakken van goederen voor
uitgaand transport;
• Voortgangsbewaking van logistieke stromen
(zoals leveringen/voorraden);
• Signaleren van onjuistheden in aangeleverde
documenten waaronder inkooporders, materiaallijsten,
picklijsten, verkooporders e.d.;
• Productiewerkzaamheden en samenstellen van
montagesets (a.d.h.v. stuklijsten);
• Laden van uitgaande transporten;
• Verzendklaar maken van goederen volgens richtlijnen;
• Ophalen en bezorgen van goederen, zowel intern
als extern.

Wij vragen:

• Minimaal 1 jaar ervaring in een magazijn of andere
logistieke omgeving;
• Je bent in het bezit van BE- en heftruck rijbewijs;
• Zeer goede communicatieve vaardigheden;
• Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal;
• Je bent accuraat en nauwkeurig;
• Je verantwoordelijkheidsgevoel is groot en bent bereid
alle werkzaamheden aan te pakken.

Wij bieden:

• Een fulltime functie in dagdienst;
• Uitdaging en samenwerking binnen het Hotraco Group
Netwerk;
• Prettige werksfeer in een hecht team;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het
Metaalbewerkingsbedrijf.

Bezoek onze website www.hotraco.com voor de volgende openstaande vacatures:

Elektromonteur Paneelbouw, Operationeel inkoper, Hardware Engineer (E), Engineer/Calculator Verdeelinrichtingen

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com, t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

Beide mannen begonnen op 7-jarige
leeftijd met instrumentale muziek.
Konstantinos volgde lessen bij de eerste fluitist van het symfonie-orkest in
Thessaloniki. Vanaf 2012 studeert hij aan
het conservatorium Maastricht en maakt
hij deel uit van orkest Con Fuoco.
Yannis studeerde eerst aan de
muziekschool op Cyprus. Tijdens zijn
militaire dienst was hij lid van het
militaire muziekorkest. Vanaf 2015
studeert ook hij aan het conservato-

rium Maastricht. Hij speelde in diverse
ensembles zowel klassiek, folk, jazz,
kamermuziek tot in hotelbars toe.
Duo Koumparos brengt een zeer
afwisselend programma met werken van onder andere Brahms,
Rossini, Gounod, Beethoven,
Shostakovich en anderen. De zaal
gaat open om 19.30 uur en het concert begint om 20.00 uur. De zaal kan
bereikt worden via de ingang van de
Dorpsdagvoorziening.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Theo
Engelen (jaardienst); overl. ouders
Rooijakkers-Steeghs; overl. leden KBO
– Mie Willems-Kessels, Henny CuijpersKurvers, Nes Drissen-Verhaegh, Mien
Koopmans-Smeets, Jac. Zegers, Toon
Huijs, Wiel Driessen, Jac. v.d. Goor en
Jan Gommans.

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 24 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 3 maart
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Sef Berkers en
Bertha Berkers-Thijssen

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88
s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 25 februari
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Theodorus
Theunissen en Petronella
Theunissen-Beurskens,
Johan Beurskens en Johanna Engelen,
Nel Theunissen-Schreurs en overl.
Parochie Helden
van de familie
Misintenties NL61 RABO 0120795094
Woensdag 28 februari
pastorie Rochusplein 3
H. Mis 09.00 uur
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086 donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
G. Sillekens Eemsestraat 12
Zondag 25 februari
T 077 3079530
H. Mis 2de zondag 40dagentijd 10.00
Kerkdiensten
uur – herenkoor t.i.v. Annie van DijkZondag 25 februari
Verheul (zeswekendienst) en Jan van
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Johannes
Dijk; Maria van Dooren-Geraedts (jaarJacobs en Theodora Jacobs-Smits
dienst) en Frans van Dooren; Nellie
(jaardienst);Theodorus Jacobs (jaardienst) en Hubertina Jacobs-Thiessen; Nijssen-Joosten (verj-21-2) en voor
zoon Theo Nijssen en overige overl.
Piet Dorssers (bgv. verj.) en Grada
familie; Jo van den Beuken-Korsten
Dorssers-Smets en overl. familie
(jaardienst/ verj)
Overleden: Maria BeumersExtra collecte vw de weekboekjes.
Gommans, 94 jaar

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 25 februari
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers Dhr. Jacques Bouten
Zang: Dameskoor
Intenties: Jaardienst Truu en Handrie
Hendrix-Lichteveld. Sjeng Vaessen,
overl. ouders en Toon en Maria
Vaessen. Jaardienst Maria EngelsPeeters, Harie Engels en Sjeng
Janssen. Jaardienst Twan Wijnen, Mia
Engels-Denissen (verjaardag), Theo
Engels en overl. familie. Jaardienst

Toon Hovens. Jaardienst Jac Smeets.
Voor de intenties van de Mariakapel
op het kerkhof.
Vrijdag 2 maart
– Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 24 februari
- 2e zondag van de vasten.
19.15 uur. Zes wekendienst voor Dhr.
Jac Willems. Jaardienst voor
Sjeng en Truus Heldens / Vestjens en
vanwege de verjaardag.
Woensdag 28 februari
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

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 22 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding
Zaterdag 24 febrauri
H. Mis 19.00 uur 2e weekend
40-dagentijd – dameskoor t.i.v. Jan
Gielen (verjaardag); Nellie VerstappenKiggen (jaardienst); Zr. Gratia (jaardienst); Jan Stijbos (jaardienst) en Thei

Zaterdag 3 maart
- 1e zondag van de vasten.
19.15 uur. Tiny Peeters / Wolters.
Annie Vervoort / Coopmans
vanwege de verjaardag.
Mededeling
Graag wens ik iedereen een goede
vastentijd toe.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 24 februari
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 25 februari
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Pierre Engels; Jaardienst
Jacques Wijnhoven en Nelly Graat.

Cransen (bgv. verj.); Sjra Slaats en
Annie Slaats-Broens; Uit dankbaarheid
Zondag 25 februari
Geen H. Mis in de parochiekerk
Maandag 26 februari
18.30 uur stille aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 27 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 1 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding

Extra collecte misboekjes
Zondag 25 februari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 27 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 28 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 1 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 22 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 23 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 24 februari
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Silvester Janssen, Maria
Smeijsters, Jozef Janssen, Wiel Hendrix
en Bep Hendrix-Janssen en Hubert
Janssen; Anna de Bruijn (gest. jaardienst); Jo Leijssen (jaardienst) en
familie Leijssen-Strijbos; Jo Ramaekers
(bgv. verj.)

Jaardienst Annie v. Wijlick-Fleuren en
overl. fam. Fleuren en fam. v. Wijlick
en uit dankbaarheid.
Jaardienst. Louis Haenen en Petronella
Mertens en dochter Truus.
Jaardienst Coen Haenen.
Jaardienst. Grada Meerts-Pouwels en
voor Willem Meerts, zoon Harry en
Josephina Meerts.
Donderdag 1 maart
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 25 februari
9.30 uur Zes weken dienst Lies
Leenders-Geraets.
Wiel Teeuwen en Lies Teeuwen
Salmans.
Tevens uit dankbaarheid.

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Zondag 4 maart
9.30 uur Jaardienst Tonie Teeuwen en
Nella Teeuwen – Bongers.

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Op zoek naar een garage
bij u in de buurt?
Bij ons bent u van harte welkom!
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

t!
Ook al heeft u ‘m elders gekoch

‘Fijn om inmiddels de
3e generatie van onze
klanten te helpen’
ger

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 7999,HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

Sorrento Plus
252 + 186 cm
Compleet met koelkast, oven, gas-op-glaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

T. 045-5751230

Versterk ons Versterk
Superteam!
ons Superteam!
Kom werken
bijwerken
Superkeukens.
Kom
bij Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

BEN JE
TOE AA
N
IETS
NIEUWS
?

