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Ontbijten
bij de burgemeester
Burgemeester Wilma Delissen van gemeente Peel en Maas heeft dinsdag 10 november samen met schoolkinderen van basisschool Dr. Poels uit Kessel-Eik meegedaan aan
het Burgemeestersontbijt. Het etentje was georganiseerd in het kader van de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim een half miljoen kinderen op zo’n
2.600 basisscholen een week lang gezond ontbijten. Het is de dertiende editie van het evenement. In 245 gemeenten in Nederland ontbeten burgemeesters samen met
schoolklassen uit de regio. De kinderen uit Kessel-Eik namen zelf hun eten mee en in het Huis van de Gemeente schoven ze aan bij de burgemeester om kennis te maken.
De burgemeester betaalde symbolisch voor het ontbijt met een donatie aan de LINDA.foundation, een organisatie die zich inzet voor (alleenstaande) ouders met financiële
problemen en dit jaar het goede doel is van het Nationaal Schoolontbijt.

Nieuwe manier afvalinzameling vanaf
2016 in meer kernen
Het afval in Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik, Maasbree en Meijel wordt vanaf 2016 op
een nieuwe manier ingezameld door gemeente Peel en Maas.
Nu moeten plastic, metalen
en drankkartons (PMD) in Baarlo,
Beringe, Grashoek, Helden, Kessel,
Kessel-Eik, Maasbree en Meijel nog
worden ingezameld in de gemeente
container en worden restafval en
GFT-afval om de week aan huis
opgehaald. De nieuwe manier van

inzamelen houdt in dat veel verschillende soorten afval elke week aan huis
worden opgehaald.
De nieuwe manier van afval
inzameling komt niet uit het niets:
in Egchel, Koningslust en Panningen
wordt al het afval bij wijze van pilot al
sinds september 2013 op de nieuwe

manier ingezameld. Volgens gemeente
Peel en Maas zorgt dit nieuwe systeem
voor een vermindering van 75 procent
van het huisvuil: in plaats van 170 kilo
per inwoner, wordt er nog maar 40 kilo
huishoudelijk afval ingezameld in
de dorpen met het nieuwe systeem.
Gemeente Peel en Maas hoopt met het

nieuwe systeem de afvalstoffenheffing
per huishouden dan ook omlaag te
kunnen brengen.
Het plan was eigenlijk om per
september 2015 alle andere dorpen
te laten overgaan op de nieuwe
afvalinzameling, maar de gemeente
bleek meer tijd nodig te hebben om
de wisseling van systemen voor te
bereiden. De exacte datum en welke
kernen als e
 erste overgaan op de

nieuwe methode is nog niet bekend,
geeft de gemeente aan. Zij hoopt dit
binnenkort bekend te kunnen maken.
De inwoners van de acht dorpen
waar nu nog op de oude manier afval
ingezameld wordt, krijgen binnenkort
van gemeente Peel en Maas per post
een informatiepakket thuisgestuurd.
Daarin staat informatie en uitleg
over de nieuwe manier van afval
inzameling.
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Kunstwerk De Turfaak Meijel geplaatst
Op de rotonde aan de Noordervaart in Meijel werd zaterdag 7 november
een nieuw kunstwerk geplaatst. Het kunstwerk aan een van de toegangswegen naar Meijel werd gemaakt door beeldend kunstenares Petra Verhees
uit Meijel.
Het kunstwerk bestaat uit zeven
panelen in glas. Het volgens het
dorpsoverleg ‘Peelbeeld-bepalende’
werk herinnert aan een historisch
markant punt op die plek. Vanwege
een onderwaterzetting werd in de weg
van Meijel naar Roggel in 1853 een
brug op houten staanders gerealiseerd,
waar de schepen onderdoor konden.
Daardoor ontstonden hoge hellingen
waar boeren en voerlui met moeite
overheen kwamen. Hierna volgde
een ijzeren draaibrug, maar deze
werd in de Tweede Wereldoorlog
verwoest. Uiteindelijk kwam er een

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke woensdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl

ijzeren ophaalbrug, die in 2001 werd
afgebroken om plaats te maken voor
de huidige rotonde.
Om de herinnering aan de brug
levend te houden, werd het kunstwerk
ontworpen. Dit werk kon mede worden
gerealiseerd door verkoop van replica’s
van het zevenluik. Een groep vrij
willigers van het dorpsoverleg plaatsten
het kunstwerk zaterdag 7 november
met hulp van hoveniersbedrijf Johan
van der Asdonk. Huub Derix van
provincieLimburg was ook bij de plaatsing aanwezig. Het kunstwerk wordt
later deze maand officieel geopend.

De eerste vereniging in de gemeente

KBO Panningen benoemd tot
Leercentrum SeniorWeb
KBO Panningen is vorige week als eerste vereniging in de gemeente benoemd tot Leercentrum van SeniorWeb.
SeniorWeb heeft als doel alle senioren het gemak en het plezier van de digitale wereld te laten ontdekken en doet
dit door middel van cursussen. De KBO verzorgt al lessen voor ouderen omtrent digitale gadgets (zoals tablets) en
dankzij de benoeming tot Leercentrum kan de vereniging nu gebruikmaken van de expertise van SeniorWeb.
Die organisatie heeft naar eigen zeggen al meer dan 670.000 senioren opgeleid.

Rob Dieleman
Kim Jacobs
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen

Nooit meer patience

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallopeelenmaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk op
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar
op kunt halen. In ieder dorp van onze
gemeente bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168 5981 BJ Panningen

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

media
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

of er files zijn op de wegen. Ik heb er
veel plezier aan, het is gewoon leuk
om te doen.” Daarnaast gaf ze aan dat
ouderen dankzij de gadgets in contact
kunnen blijven met hun kleinkinderen. Joke: “Eén van mijn kleindochters
is onlangs gaan studeren in Utrecht.
Ze komt dan wel minder op bezoek,
maar we kunnen wel fijn whatsappen
met elkaar.”

De KBO in Panningen organiseert
sinds kort onder andere een iPad- en
tablet- inloopcafé. De eerste editie op
dinsdag 27 oktober werd goed bezocht.
Zestien ouderen kwamen met hun
tablet naar De Ringoven in Panningen
om les te krijgen over het gebruik
van de gadget. De één had al weinig

meer te leren, terwijl het voor de
ander nog een flinke klus was om al de
bijgebrachte kennis ook in de praktijk
te brengen.
Waar aan de andere kant van de
tafel de spelletjes beoordeeld werden
(“Candy Crush is pas echt verslavend”,
“Als je dit spelletje eenmaal kent, doe

je nooit meer patience”), vertelde Joke
Mombarg-Vennekens (75) dat ze niet
naar de bijeenkomst was gekomen
om nieuwe spelletjes te leren kennen.
“Ik wil graag bij de tijd blijven en doe
ook al veel met mijn iPad. Ik kijk veel
op internet. Als we bijvoorbeeld op reis
gaan, check ik de site van NS of ik kijk

Riet Oldenburger-Janssen (67)
had wat meer moeite met haar iPad.
“Ik heb helemaal geen wachtwoord.
Wat moet ik nu doen? Ik bel even mijn
zoon op, die weet het wachtwoord
wel.” Een van de organisatoren, Trees
Joosten-Willems, legde uit dat de
meeste ouderen die aanwezig waren
weinig basiskennis hebben op het
gebied van gadgets. “We helpen ze
vooral met de eerste dingetjes. Hoe ze
de wifi aanzetten bijvoorbeeld en hoe
ze kunnen instellen dat de slaapstand niet te snel wordt ingeschakeld.
Voor jongeren misschien heel logisch,
maar voor de mensen hier heel handig
om te weten.”
Op de achtergrond worstelt Riet
nog altijd met haar wachtwoord. “Ik wil
opnieuw beginnen, maar ik zie alleen
maar bolletjes. Hoe krijg ik die weg?”
Gelukkig heeft Riet nu de beschikking
over kundige leraren die haar verder
kunnen helpen.

Overleg over behoud
Ankerplaats
Stichting Gemeenschapshuis Grashoek en het dorpsoverleg Grashoek
organiseren op vrijdag 20 november een bijeenkomst voor alle inwoners
van Grashoek over de toekomst van gemeenschapshuis De Ankerplaats.
Stichting Gemeenschapshuis
Grashoek geeft aan dat de financiële
exploitatie van het gemeenschapshuis
op dit moment tekorten laat zien. Het
bestuur van De Ankerplaats en het
Dorpsoverleg willen daarom tijdens

de bijeenkomst met alle inwoners
nadenken over mogelijkheden om
inkomsten te verhogen en kosten te
beperken. De bijeenkomst op vrijdag
20 november begint om 19.30 uur.
Deze is uiteraard in De Ankerplaats.

Giorgio Martello Milano
armband
met 2 bedels naar keuze

€78,00

€39,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Eerste editie

HALLO, daar is hij dan
De allereerste editie van HALLO Peel en Maas is uit; vol met hét actuele nieuws en achtergronden uit de
gemeente. Maar wat is HALLO Peel en Maas nu eigenlijk?

Bij ons mag
hij aan tafel,
bij jullie ook?

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

HALLO Peel en Maas is een nieuw
blad dat uitgegeven wordt door Kempen
Media en elke woensdag op de deurmat
valt in alle elf dorpen van de gemeente.
Een onafhankelijke redactie brengt
het laatste nieuws uit de regio op het
gebied van politiek, sport, jongeren,
verenigingen en winkel&bedrijf, maar
ook familieberichten, opinie, columns en
de jongerenrubriek. Ook het gemeentenieuws is in de HALLO te vinden. In het
blad worden verhalen verteld, groot of
klein, over mensen uit de gemeente.
Een voorbeeld is de terugkerende
rubriek ‘Geplukt’, waarin mensen van de
straat worden geplukt en vertellen over
zichzelf, hun familie, vrienden, werk en
hobby’s. Laagdrempelig, persoonlijk en
dicht bij de inwoners uit de gemeente,
dat is wat HALLO Peel en Maas is.
De bladformule van HALLO
garandeert dat de verhouding tussen
redactionele artikelen en advertenties
altijd goed is, zowel voor de lezer als
de adverteerder. Een aparte, commerciële afdeling gaat graag met lokale
ondernemers aan de slag.

Verenigingsnieuws
De redactie van HALLO vindt ook
het verenigingsleven van Peel en

Maas belangrijk. In het blad is echter
niet elke week genoeg plek om ál
het verenigingsnieuws te publiceren.
Daarom is de online verenigingspagina
in het leven geroepen. Dit is een
pagina op de HALLO Peel en Maas-site,
waar v erenigingen hun eigen nieuws
kunnen plaatsen. Van aangekondigde
evenementen tot uitslagen, kantine
diensten en het laatste nieuws: er is
plek genoeg.
Deze pagina’s zijn voor iedereen
zichtbaar. Daarnaast zijn stichtingen,
verenigingen en sportclubs vrij om
punten voor de agenda aan te leveren
voor het blad of de online agenda op
de website. Zo kunnen verenigingen
in hetzelfde dorp rekening met elkaar
houden én weten bezoekers van de site
wat er zoal te doen is in de gemeente.
Volgt u HALLO Peel en Maas al
op Facebook, Twitter en Instagram?
Ben als eerste op de hoogte van het
laatste nieuws via de sociale media:
@HALLOPeelenMaas via Twitter en
hallopeelenmaas via Instagram.
Iets verloren of gevonden?
Ergens naar op zoek of iets aan te
bieden? Plaats dan twee weken lang
een gratis zoekertje op de site van
HALLO. Graag ook een zoekertje in het

blad? Dat kan ook, tegen een kleine
vergoeding. Informeer hiervoor bij de
commerciële afdeling via
info@hallopeelenmaas.nl

NEE-NEE-sticker
maar wel HALLO
Voor mensen met een NEENEE-sticker op hun brievenbus die
wel nieuwsgierig zijn naar HALLO is
het mogelijk om alleen de HALLO
te ontvangen. Vraag bij de redactie
een HALLO-sticker aan. Deze sticker
wordt thuisgestuurd en mag naast
de NEE-NEE-sticker worden geplakt.
Het adres wordt dan doorgegeven
aan de bezorger. Die zal de NEE-NEE
HALLO-brievenbus de volgende keer
niet overslaan, maar alleen een
exemplaar van HALLO Peel en Maas in
de brievenbus stoppen.
Voor vragen, opmerkingen, tips of
het aandragen van mensen voor de
rubriek Geplukt kunt u terecht bij de
redactie op de Raadhuisstraat 168 in
Panningen. Telefonisch is de redactie
bereikbaar via 077 396 13 57 en via
e-mail op redactie@hallopeelenmaas.nl
Kijk voor het laatste nieuws én meer
informatie op www.hallopeelenmaas.nl

Vrouw rijdt
door wegversmalling
Een inwoonster van Beringe raakte donderdag 5 november lichtgewond bij een botsing in Sevenum.
De 41-jarige vrouw verloor de controle over haar auto bij een wegversmalling. Hierdoor botste ze op een
tegemoetkomende auto.
De Beringse bestuurster reed
donderdagmorgen 5 november op
de Kleefsedijk in Sevenum. Bij een
wegversmalling wilde ze de haar
tegemoetkomende auto voorrang

verlenen. Haar auto had echter geen
grip op de weg doordat er rommel op
het wegdek lag. Ze gleed hierdoor door
de wegversmalling heen. Daar botste
ze op de tegenliggende auto van

een 20-jarige man uit Melderslo.
De vrouw raakte bij de botsing
volgens de hulpdiensten lichtgewond.
Beide auto’s liepen bij het ongeluk
blikschade op.

LOTGENOTENVAKANTIES

VOOR GEZINNEN MET VERLIES
Iedereen verwerkt het verdriet op zijn eigen manier. De ene gaat
zitten en wil er graag over praten. De andere praat liever terwijl men
iets aan het doen is. En voor weer een andere is het fijn om te weten
dat je niet alleen bent en dat er mensen zijn die je begrijpen.
Tijdens de vakantie kom je in contact met lotgenoten. Met lotgenoten
praat je net iets anders dan met niet lotgenoten. Je begrijpt elkaar al
vlug en veel dingen zijn herkenbaar. Je kunt gemakkelijker met lotgenoten lachen en huilen. Je kunt je verhaal kwijt zonder dat iemand
je zielig vindt. Je leert van elkaar en het troost je. Tijdens de vakantie
kun je zelf je moment kiezen voor een goed gesprek.
Nadat je een kind verloren hebt leef je nog veel in het verleden. Je
herinneringen gaan over de momenten dat je kind nog leeft. Tijdens
de vakantie zal er dan ook tijd zijn om leuke dingen te doen met het
gezin of met anderen. Iedereen zal in de watten gelegd worden. Je
bouwt met je gezin aan nieuwe mooie herinneringen.
Dit geeft het gezin hopelijk een boost om samen verder te gaan.

Stichting Herberg Papilio, probeert zoveel
mogelijk, de vakanties kosteloos aan de bieden,
aan gezinnen waarvan een kind is overleden.
Tijdens deze vakantie zal ontspannen en samen
verwerken centraal staan.
Donaties kunnen worden overgemaakt op:
IBAN: NL91RABO0100913725
BIC: RABONL2U

Stichting Herberg Papilio
Carselispad 10, 5993 EV Maasbree, info@herbergpapilio.nl

w w w.herbergpapilio.nl

04

nieuws

11
11

Rijksmonumenten in Peel en Maas
1/11

Sint-Anthoniusmolen Kessel

HALLO Peel en Maas richt zich op het laatste nieuws uit de regio, maar verliest de historie zeker niet uit het
oog. In deze serie worden rijksmonumenten uit Peel en Maas onder de loep genomen en voorzien van hun
historische context. In deze aflevering: de Sint-Anthoniusmolen in Kessel.

molenaars Marc Crins (40). “Die hief
de adel op, wat er weer voor zorgde
dat de boeren niet meer bij molens
hoefden te gaan malen die onder het
bestuur van een kasteel stonden. Ze
hoefden ook geen belasting in de vorm
van graan meer af te dragen aan de
kasteelheer. De boeren konden vanaf
dat moment bij de goedkoopste maler
hun graan afleveren. In Meijel waren de
boeren in onmin geraakt met de molenaar, waarop ze besloten zelf met een
soort samenwerkingsorganisatie van
agrariërs een molen te bouwen.” Dat
resulteerde erin dat de molen uit elkaar
werd gehaald en naar Kessel werd vervoerd, waar minder concurrentie was.

De molen stond ooit
in Meijel

LEVEN ROND DE DOOD

De eerste vermelding van de
Sint-Anthoniusmolen, die momenteel in Kessel ligt, dateert van 1463.
Toen stond het gemaal echter nog

helemaal aan de andere kant van de
huidige gemeente, in Meijel. Door concurrentie van een nieuw gebouwde
molen op 50 meter afstand van de

oude, werd de Anthoniusmolen in
1878 in Meijel afgebroken en in Kessel
weer opgebouwd. “Dat kwam door
Napoleon”, vertelt één van de huidige

De Sint-Anthoniusmolen is een
standerdmolen. Hij dankt die naam
aan het feit dat hij op een zware plaat
draait: de standerd. Daarop steunt
het hele molengewicht. Volgens de
beheerders van het bouwwerk is het
de enige overgebleven standerdmolen
in Noord-Limburg. De naam ‘SintAnthonius’ werd overigens pas in 1943
aan het bouwwerk gegeven, door
de nieuwe eigenaar Toon Gastreich.
Die vernoemde de molen naar zichzelf.
In die jaren werd de molen voornamelijk gebruikt voor het malen van weit.
Dat moest zorgvuldig gebeuren en kon
nog niet met een elektrische molen,
waardoor de oude molen nog goed van
pas kwam.
Crins is vanaf jongs af aan
geïnteresseerd in molens en kreeg

in 1999 zijn molenaarsdiploma en
meteen ook de sleutels van de SintAnthoniusmolen. “De molen werd al
in 1955 gekocht door de gemeente,
maar in de jaren die volgden is
hij nog maar sporadisch gebruikt.
In 1975 bleek dat het erg slecht
gesteld was met de staat van het
gemaal. Toen is hij gerepareerd en
hobbymatig in gebruik geweest tot
1989. Toen werd de molen grondig
gerenoveerd.” De hele kast werd
van de molen af gehaald en aan een
reparatie onderworpen. Crins, die als
werk zeilen maakt voor de wieken
van molens, vertelt dat hij de molen
vanaf 2007 zeer regelmatig in
gebruik heeft. “We zijn met vier man
en laten de molen twee dagen in de
week draaien. We leveren elke week
een paar honderd kilo graan aan
allerlei partijen.”

Er moest echt iets
gebeuren
De molen, die al in 1926 de
monumentenstatus kreeg, onderging de laatste tijd nog reparaties
aan de draagbalken. Een deel van
de molen steunde nog altijd op de
balken uit de negentiende eeuw.
“Die stukken hout waren aangevreten door insecten en andere balken
waren flink doorgebogen. Op een
gegeven moment begon het door
te breken en moest er echt iets aan
gebeuren.” De molen wordt nog
steeds gerestaureerd maar is wel
weer elke woensdag- en zaterdagmiddag in bedrijf te zien.

Redactieraad adviseert
HALLO-team
U staat er
niet alleen voor!
• U bent mantelzorger en
de zorg wordt u te veel
• U bent ongeneeslijk ziek
• U hebt een dierbare verloren
• U wilt begeleiding en praten
over wat u en het gezin
bezighoudt

Wat kost onze hulp?

VPTZ - Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg
06-51 21 34 43
Dit houdt in:
• voorkomen van overbelasting
van de mantelzorger
• steunen van de mantelzorger
• luisteren en ‘er zijn’
• waken bij de zieke
• helpen bij de verzorging van
de zieke

LPZ - levensbeschouwelijke
Psychosociale Zorg:
06-22 98 51 19
Dit houdt in:
• luisteren naar uw zorgen
• praten over gevoelens van
onmacht, angst en onzekerheid
• in gesprek gaan over levensvragen en het levensverhaal
• begeleiding van de zieke en
de naasten

Deze zorg wordt geboden door
geschoolde vrijwilligers.

Deze zorg wordt geboden door
professionele begeleiders.

Alle hulp is kosteloos. Indien u de
Stichting financieel wilt steunen, is
een gift altijd welkom:
NL48 RABO 0120 7272 34
t.n.v. Stichting leven
rond de dood.

Bel ons of kijk op de site www.levenronddedood.nl

HALLO Peel en Maas wordt wekelijks gemaakt door onze redactieleden. Deze redactie werkt hard om het
nieuwsblad zo interessant mogelijk te maken voor álle inwoners van de gemeente Peel en Maas. Daarbij wordt zij
bijgestaan door een redactieraad.
De redactieraad is een advies
orgaan dat een aantal keren per jaar
via bijeenkomsten wordt geraadpleegd.
Samen met de redactie bekijken
zij wat er anders of beter kan aan
HALLO Peel en Maas. Daarnaast hebben zij incidenteel via telefoon of
mail contact met de redactieleden.
De redactieraad bestaat inmiddels uit

zes inwoners van de gemeente Peel en
Maas: Willeke Stroucken (45) en Nicole
Smedts (23) uit Kessel, Sieuwe Maas
(28) en Matt Nellen (66) uit Maasbree,
Robin Peeters (40) uit Grashoek en
Leon van Crooy (68) uit Panningen.
Zij zijn actief in de samenleving,
bijvoorbeeld in het verenigingsleven,
en vertegenwoordigen de lezers van

HALLO Peel en Maas met hun inzet voor
de redactieraad.
Ook interesse om het nieuwsblad HALLO Peel en Maas te blijven
verbeteren? Sluit je dan aan bij
de redactieraad. Neem voor meer
informatie contact op met de redactie
via redactie@hallopeelenmaas.nl of
077 396 13 57.

Politie zoekt baldadige
Egchelse hangjongeren
De politie is op zoek naar minimaal vier jongeren die woensdagavond 4 november op het dak van basisschool
De Kemp in Egchel hebben rondgehangen.
In de school waren op dat moment
enkele personen aanwezig die voetstappen hoorden op het dak. Toen ze
buiten gingen kijken, zagen ze niets
en daarom schakelden ze de politie in.

Toen die arriveerde, gingen de jongeren er volgens een politiewoordvoerder
te voet en op de fiets vandoor. Met de
dienstauto zette de politie de achtervolging in door het dorp, maar uiteindelijk

verloor ze het viertal uit het oog.
De politie gaat ervan uit dat het
om baldadigheid gaat en roept mensen
op zich te melden als ze weten wie de
jongeren zijn. Dat kan via 0900 88 44.
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Vrijwilligers repareren kapotte spullen

Repair Café Peel en Maas geopend
In het pand van tweedehandswinkel Allerhande in Panningen werd zaterdag 7 november Repair Café Peel en
Maas geopend. Onder de belangstelling van zo’n vijftig personen opende wethouder Raf Janssen het initiatief.
Bij het Repair Café kunnen mensen met kapotte spullen langs komen bij de vrijwilligers, die iedere maand een
zaterdag lang proberen de goederen te repareren.

“Het aantal vrijwilligers dat zich
heeft aangemeld, is boven verwachting”, vertelt Hay van Knippenberg (56)

uit Helden, die samen met Jeanine
Janssen (45) uit Panningen initiatiefnemer is. “Er zijn er al elf en het is

groeiende. Een aantal had vandaag
geen tijd, maar is in de toekomst wel
beschikbaar. Daarnaast is het zo dat we

Huisarts trekt in bij
pastorie Meijel
Huisarts Habets gaat een deel van de pastorie van Meijel van de parochie H. Nicolaas huren. Dat zijn het bestuur
van de parochie en de huisarts onlangs overeengekomen. Kapelaan Roger Maenen blijft in de pastorie wonen in
een appartement op de eerste verdieping.

hulp krijgen van mensen die verstand
hebben van elektrische apparaten.
Uit onderzoek van de overkoepelende
landelijke organisatie repaircafe.nl
bleek dat 60 tot 70 procent van de
spullen die binnenkomen, elektrische
apparaten zijn. Dat is ideaal dus.”
Van Knippenberg vertelt dat
het initiatief dankzij een financiële
injectie van de Rabobank en verschillende sponsoren opgezet kon worden.
“Toen moesten we nog een locatie
hebben”, vervolgt hij. “Dan denk je al
snel aan een tweedehandswinkel en
gelukkig waren ze bij Allerhande ook
enthousiast. Nu kunnen we iedere
maand een zaterdag gebruikmaken
van onze locatie midden in de winkel.
We werken met vrijwilligers, maar er
is ook geld nodig voor andere zaken.
Zo wil ik in de toekomst al het gereedschap in eigen beheer hebben, dan
hoeven de vrijwilligers het niet zelf
mee te nemen.”
Nog maar weinig mensen hebben
al een apparaat bij zich dat gerepareerd
moet worden. Peter Bruijnen (60)
wordt als vrijwilliger wel meteen

aan het werk gezet. Hij moet een
Dolce Gusto-koffiezetapparaat onder
handen nemen. “Ik vind het leuk om
te knutselen. De familie kwam altijd
al bij mij vragen of ik hun spullen kon
repareren. Ik werk ook in de techniek,
dus ik heb er wel verstand van. Als er
een stekker aan zit, kan ik het eigenlijk
wel repareren.”
Ondanks dat er de eerste dag
nog weinig te repareren valt, is
Van Knippenberg van mening dat
er behoefte aan is in de gemeente.
“We hebben het van tevoren niet
gepolst onder de bevolking. We vonden
het vooral zonde om al die spullen
steeds weg te gooien. Op de website
van repaircafe.nl was een landkaartje
met pinnetjes erop om te laten zien
waar in Nederland overal de locaties
waren. Noord-Limburg was een zwarte
vlek op dat kaartje. We dachten dus dat
er wel een markt zou zijn.”
Het Repair Café is een keer per
maand te bezoeken in het pand van
Allerhande in Panningen. De eerstvolgende editie is op zaterdag
12 december.

Hagelkruisweg

Gevelbrand
woning Meijel
Tegen de gevel van een woning aan de Hagelkruisweg in Meijel is
zondagavond 8 november vermoedelijk brand gesticht. Volgens de politie
is er die avond net voor middernacht iets brandbaars tegen de woning
gezet.
Rond 23.45 uur rukte de
brandweer uit naar de Hagelkruisweg
na de brandmelding. Er bleek
niemand in de woning aanwezig te
zijn. Het bleef bij een buitenbrandje
dat snel kon worden geblust.
Door het vuur is er rook in de woning
gekomen, die daarom na het incident
gelucht moest worden. De politie
vermoedt dat het om brandstichting

gaat, maar doet nog onderzoek naar
het ontstaan van de brand.
De gedupeerde bewoners
zijn door de brandweer in contact
gebracht met stichting Salvage.
Zij geven slachtoffers van onder
andere woningbranden advies en
helpen ze verder in samenwerking
met landelijke verzekeraars
tegen brand.

Verkeersongeval Beringe

Egchelnaar (27)
ernstig gewond
Een 27-jarige automobilist uit Egchel is vrijdagochtend 6 november
ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Noordervaart in
Beringe. Door de klap brak één van de betrokken auto’s doormidden.
“De ene partij zet zich in voor het
geestelijk welzijn van de mensen en de
andere partij draagt zorg voor het lichamelijk welzijn. Deze twee vullen elkaar
dus prachtig aan”, aldus het kerkbestuur over de huurovereenkomst tussen
de huisarts en de parochie. De pastorie
blijft eigendom van de parochie.
Aanleiding was het feit dat de huisarts een vervangende ruimte zocht voor
zijn huidige praktijk. Voor de parochie
H. Nicolaas verlicht de huuropbrengst
de lastendruk van de grote pastorie,
waar nog maar één priester woont.

Deze kan zo wel midden in de gemeenschap blijven wonen. De pastorie wordt
daarnaast behouden voor de samenleving.

Dinsdag 1 december
De verhuur is nog niet helemaal
rond, aldus het kerkbestuur, omdat
de aanpassing van het bestemmingsplan nog niet helemaal rond is. Het
kerkbestuur wilde om deze reden ook
niet eerder ruchtbaarheid geven aan
het nieuws. Het parochieplatform en de
kapelaan waren wel al op de hoogte.

Hoogstwaarschijnlijk wordt dinsdag
1 december gestart met de aanpassingswerkzaamheden. Het kerkbestuur
gaat ervan uit dat deze ongeveer
tien weken in beslag zullen nemen.
Markante onderdelen van de pastorie,
waaronder de haardaansluitingen,
zullen behouden blijven. Ook de buitenzijde van de pastorie blijft zoals deze
is, op de ingang na, die ook bereikbaar
voor mindervaliden wordt gemaakt.
Met omwonenden is overeengekomen
dat parkeergelegenheid links naast de
pastorie wordt gerealiseerd.

Volgens de politie ontstond
door nog onbekende oorzaak een
botsing tussen het slachtoffer en
een 28-jarige automobilist uit
Stramproy, op de weg die langs het
Noordervaartkanaal loopt. Door de
botsing kwamen enkele onderdelen
van de auto van de bestuurder uit
Egchel in het kanaal terecht. Om de
onderdelen weer boven water te krijgen zetten de hulpdiensten duikers in.
De auto van één van de betrokkenen
brak door de klap doormidden.

Het 27-jarige slachtoffer uit
Egchel werd naar het ziekenhuis
gebracht. De bestuurder uit
Stramproy raakte minder zwaar
gewond, maar moest ook worden
behandeld in het ziekenhuis.
De politie zette korte tijd de weg af
om technisch onderzoek te doen.
De oorzaak van het ongeluk wordt
nog onderzocht. Eventuele getuigen
wordt gevraagd contact op te nemen
met de politie. Dat kan onder andere
via 0900 88 44.
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familie

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
SchuifwandkastenOpMaat.nl Gratis
offerte aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).
Pakjesavond. Zwarte Pieten
op bezoek? Thuis, op school of bij je
bedrijf. Het staat allemaal in
Het Grote Boek! Reserveer zelf online
jouw huisbezoek en bepaal zelf de
bezoektijd! Kijk snel op
www.hetgroteboek.nl
Kerststal te koop, leuk huisje
gemaakt van stokjes met een ‘’rieten’’
dak. DxBxH ca. 25x34x22cm. Leuk
kerststalletje zoals toen. € 25,00
tel. 06 23 87 51 53.
Wie heeft er 2 jonge rode kittens
uit één nest? Liefst jonger dan drie
maanden. Wij bieden hun een lief
nieuw thuis en een goede verzorging.
Bel gewoon even 06 23 87 51 53.
Wilt u ook een Zoekertje plaatsen?
Kijk op HALLOPeelenMaas.nl
Reach Up voor grip op leren en
opgroeien! O.a. bijles Eng, Ned,
rekenen, (begrijpend) lezen. Dyslexie-,
autisme- en AD(H)D coaching.
Vergoeding vanuit gemeente mogelijk.
info@reachup.nl tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op.
Reparatie aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, antivirus, beveiliging.
06 14 51 11 20.
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Welkom lief meisje

Geboren op
29 oktober 2015

Romée
Pouwels
Dochter van
Marco Pouwels
en Thera Peeters
Molenveldstraat 7
5991 AJ Baarlo

Vluchteling Walid kwam in 1998 naar Nederland

‘In Kessel-Eik voelde ik
me al snel thuis’

Gemeente Peel en Maas tobt al een aantal weken over de opvang van vluchtelingen in de regio. De politiek is
druk met een oplossing zoeken voor het asielzoekersvraagstuk. Volgens de 28-jarige Walid Sediq kan een sociale
huurwoning in een dorp een goede basis zijn voor een uitstekende integratie. De jurist kwam in 1998 vanuit
Afghanistan naar Nederland en kreeg met zijn vader, moeder, broertje en zusje in een huis in Kessel-Eik
toegewezen.

Af te halen tegen elk aannemelijk
bod PHILIPS kleurentelevisie type
21PT2665, beeldgrootte 50 cm
diagonaal, 2 scart-aansluitingen,
afstandsbediening, inclusief
handleiding. Bel 06 23 65 19 68.
Te koop Zwarte baby-box TWF met
lade. Een stevige houten box zwart
gelakt. Bodem is verstelbaar in drie
hoogtes. Maten 101 x 80 x 85 cm
(bxdxh). Box is in zeer goede staat.
€80,- 06 41 59 13 93
Te koop aangeboden: 10 seizoenen
Friends op DVD (10 doosjes, seizoen
per doos, geen box). Sommige in
goede, andere redelijke staat. Spelen
allemaal nog af. €65,- exclusief
verzendkosten. Bel bij serieuze
interesse naar 06 55 72 85 70

Zomerhuis te huur in Mallorca
in voor- en najaar, 150 meter van het
strand www.huisbertcati.nl
facebook huisbertcati
www.woningstoffeerderijvanden
broek.nl Trap bekleden incl. tapijt en
leggen v.a.€ 150,00 gratis offerte bij u
thuis Bel 06 16 37 45 14.
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, kijk op facebookpagina
Winterberg Appartement, inlich.:
jeanne.verdellen@hotmail.com of
tel. 06 46 32 00 39.
Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of voor
export, ook bedrijfsauto’s. RDW erkend,
direct geld. Tel. 06 54 97 63 59.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

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

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
Ninnesweg 131, 5981 PB Panningen
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61
uitvaart@fienbos.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te koop playmobil popjes à 0,75 en
1,00 setjes en auto’s diverse prijzen.
Ook Lego Duplo auto’s en popjes vanaf
2,50; ook railsset met brug, tevens
trein + wagons Tel. 06 12 49 31 95.
Te koop aangeboden: drie hoge
goudkleurige staanlampen.
Met leeslicht en grote lamp
(halogeen). Tegen elk aannemelijk
bod. Voor meer info, mail
elsenmaartenusa@gmail.com

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

“Het moment dat we in Nederland
kwamen, kan ik me nog goed herinneren. Ik was toen elf jaar”, vertelt Walid.
“Na ongeveer een jaar van het ene
opvangcentrum naar het andere te zijn
gestuurd, belandden we uiteindelijk
in Kessel-Eik. Het was allemaal erg
wennenin dit vreemde land en het
huis benauwde me, maar de volgende
dag ging de bel en stond er een hele
groep kinderen voor de deur om te
vragen of ik mee kwam voetballen.
Daardoor maakte ik al snel vrienden en
voelde ik me direct thuis hier.” Walid
integreerde snel doordat zijn ouders
erop aandrongen een goede opleiding
te gaan volgen, zo zegt hij zelf. “Ik
startte op een school voor kinderen
met een achterstand en kwam uiteindelijk in groep 7 op de basisschool in
Kessel-Eik. Daar moest ik eigenlijk vijf
jaar achterstand goedmaken in twee
jaar tijd. Dankzij mijn leergierigheid
en een goede Cito-score mocht ik naar
het havo/vwo.” Inmiddels heeft Walid
twee masterstudies afgerond en heeft
hij een eigen bedrijfje in Panningen.

Daarnaast werkt hij bij een groot
accountancykantoor in Rotterdam.
Walid is, na jarenlang geholpen
te zijn door anderen, nu zelf
vrijwilliger. Iedere zondagochtend
om 08.30 uur geeft hij samen met
een vriend Nederlandse les aan
buitenlandse kinderen. “Dat geeft
me zoveel v oldoening. Ik weet dat
ik door behulpzaam te zijn voor de
kinderen, eigenlijk de hele familie
help. De kinderen leren Nederlands en
kunnen daarna hun ouders, die vaak
slecht de taal spreken, weer helpen.

Onze contactpersoon
hielp met alles
Dat ik dit werk doe heeft ook te
maken met onze contactpersoon toen
wij hier kwamen. Corrie, een ontzettend lieve vrouw, hielp ons met alles.
Mede daardoor voelden wij ons thuis.”
Harrie Timmermans (80) is ook zo’n
contactpersoon. Midden jaren 90 was
hij vanuit de Algemene Hulpdienst
Meijel nauw betrokken bij de integratie

van een flink aantal asielzoekers uit
onder meer Afghanistan, Iran, Somalië
en Irak. Hij ondervond wel wat strubbelingen. “In het begin was er weerstand
vanuit de gemeenschap. Je kreeg daarbij de bekende signalen. ‘Die werken
toch nooit’, ‘waarom worden die
asielzoekers beter behandeld dan de
eigen bevolking’, ‘die passen hier toch
helemaal niet’, dat soort opmerkingen die je nu ook weer veel hoort.
Door middel van praatsessies met de
gemeenschap hebben we dat gelukkig
terug kunnen dringen. Daarna hebben
we die geluiden niet meer gehoord.”
Walid denkt dat het inderdaad
belangrijk is dat er menging plaatsvindt
tussen vluchtelingen en Nederlanders
om zo vooroordelen uit de weg te
ruimen. “Voetbal bijvoorbeeld is een
eenvoudige maar effectieve manier
om jongeren met elkaar kennis te laten
maken. Zorg ook dat de mensen elkaars
cultuur leren kennen. Helaas is er in
de gemeente Peel en Maas een groot
gebrek aan initiatieven op dat gebied.
Dat is ontzettend jammer.”

www.janssenuitvaart.nl

Geboorte, huwelijk, overlijden
of dankbetuiging?
Bereik met een bericht in HALLO Peel en Maas
iedereen in uw directe omgeving

www.hallopeelenmaas.nl

Gemeente investeert in lokale
ondernemers
Gemeente Peel en Maas heeft zich aangesloten bij het initiatief 155-red-een-bedrijf van het landelijke
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Daarmee belooft de gemeente te investeren in lokale ondernemers in de regio waar het even minder goed mee gaat.
Peel en Maas is een van de
37 Nederlandse gemeenten die zich
heeft aangesloten, naast onder andere
Limburgse gemeenten als Horst aan de
Maas, Heerlen, Valkenburg aan de Geul

en Sittard-Geleen. 155-red-een-bedrijf is
opgericht om lokale ondernemers die in
moeilijkheden zitten, te helpen. Ervaren
adviseurs die bekend zijn met de lokale
omstandigheden staan klaar met des-

kundig advies in gemeenten die zich
bij het initiatief hebben aangesloten.
Ondernemers uit de gemeente Peel
en Maas kunnen daar nu kosteloos
gebruik van gaan maken.

winkel&bedrijf 07
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Creatie straks te zien in nieuwe bibliotheek

Een kunstwerk van achtduizend boeken
Achtduizend boeken moet ze voor het eind van het jaar geschilderd hebben. De 31-jarige José Kranen
(‘van Kranen van de sjilder’) won afgelopen zomer de prijsvraag van gemeente Peel en Maas en is momenteel
bezig met het klaarmaken van haar kunstwerk in de loods van haar gepensioneerde vader in Helden. Haar creatie
zal in de nieuwe bibliotheek in het Huis van de Gemeente te bewonderen zijn. José had als idee de zes meter hoge
boekenkasten in de bibliotheek te vullen met geschilderde boeken.

Bij gemeente Peel en Maas mocht
ze in het voorjaar bij de afdeling
Afwerken de wanden en akoestische
panelen ontwerpen.

Het is een hele eer
om te maken
“Daarna volgde eigenlijk meteen
de opdracht voor het kunstwerk.
Ik wilde eigenlijk niet meedoen aan
de prijsvraag, maar de projectleider

vroeg me ook iets in te sturen.
Dat heb ik toen toch maar gedaan.
De presentatie was blijkbaar heel
overtuigend. Na mijn idee te hebben
voorgelegd aan de groep die over het
kunstwerk moest beslissen, wilde ik
een rondje gaan lopen. Voordat ik op
de hoek was, werd ik alweer naar
binnen geroepen dat ik gewonnen
had. Het idee achter het werk viel erg
in de smaak. Een hele eer om dit te
mogen maken.”

Bruynzeel
genomineerd voor
exportprijs
De Limburgse Export Award wordt dit jaar voor de tiende keer
uitgereikt. Bruynzeel Storage Systems uit Panningen is één van de drie
finalisten die kans maken op 10.000 euro, een kunstwerk en publiciteit.

Ze is nog niet op de helft, maar
half december verwacht ze klaar
te zijn. “Het is superleuk, maar ook
superveel. Ik ben een beetje een
controlfreak, alleen pap mag me
helpen met het schilderen van boeken.
Maar als ik er in zit, dan is het een
soort meditatie voor mij. Dan kan ik
goed tot midden in de nacht doorgaan.
Het voelt ook als een eer om er
aan te werken.” Haar kunstwerk,
‘Een landschap van boeken’, bestaat
uit twee delen. De één, bestaande
uit blauw en grijs geverfde boeken,
stelt de Maas voor. De andere,
geschilderd in verschillende tinten
groen, staat voor de Peel. De boeken

zijn afkomstig uit de oude bibliotheek
in Panningen en zouden zijn vernietigd
als José ze niet zou gebruiken. In haar
omschrijving van het werk zegt ze dat
het vooral belangrijk is dat de mensen
zien dat alle kleuren op zichzelf staan,
maar samen het kunstwerk vormen.
“Net zoals de inwoners zelf de
gemeente vormen.”

De boeken stellen de
Peel en de Maas voor
Zelf is José geen inwoonster meer
van de gemeente. “Ik heb sinds een
jaar een huis in Nijmegen met mijn
vriend, maar daarvoor heb ik altijd in

Helden gewoond. In Nijmegen heb
ik ook een eigen kantoor in de oude
Honigfabriek: JOOS prints and patterns.
Ik maak printjes voor textiel. Daar heb
ik ook voor geleerd. Eerst op het
Grafisch Lyceum Eindhoven en later
op de Willem de Kooning Academie in
Rotterdam. Momenteel volg ik nog een
studie Dessinontwerper bij Akademie
Vogue in Amsterdam.” Haar vriend
is dj en zit ieder weekend ergens
anders. “Doordeweeks moet ik hem
echt uit de studio trekken, anders blijft
hij doorgaan met zijn muziek. Ik ben
blij dat ik een eigen bedrijfje heb.
We kunnen nu bijvoorbeeld de dinsdag
inplannen als onze zondag samen.”

Naast Bruynzeel Storage
Systems uit Panningen zijn ook ETF
Machinefabriek uit Nederweert
en Montair Process Technology uit
Sevenum geselecteerd voor de finale.
Zij werden door de jury gekozen uit
een lijst met tien genomineerden.
Bruynzeel Storage Systems
ontwikkelt, produceert, verkoopt
en onderhoudt opslagoplossingen
voor kantoren, archieven en depots.
De productie van Bruynzeel bevindt
zich in Panningen. Vorig jaar nog
werd Bruynzeel Storage Systems
uitgeroepentot een van de Best
Managed Companies van Nederland.
“We vinden het erg mooi dat
we genomineerd zijn”, laat een
woordvoerster van Bruynzeel weten.
“Het is een waardering voor de
laatste jaren. We hadden het niet

verwacht om in de finale te komen
en we vinden het een hele eer.
De concurrentie in de finale is groot,
maar we denken wel een kans te
maken.” De Limburg Export Award
werd in 2006 in het leven geroepen
door de Export Sociëteit Limburg.
Ondernemers met een heldere en
succesvolle exportstrategie maken de
meeste kans op de prijs. Omvang is
niet doorslaggevend, een financieel
gezonde bedrijfsvoering en creativiteit
zijn wel belangrijke criteria.
De winnaar wordt woensdag
18 november bekendgemaakt. Hij of
zij ontvangt de prijs uit handen
van minister Lilianne Ploumen
van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.
Eerder won WP Haton uit Panningen
deze award.

FLORES INDONESIË

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

Stichting ‘Kita Juga!’

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

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

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

Wilhelminalaan 7 | 5993 AB Maasbree | info@kitajuga.com | www.kitajuga.com
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verenigingen

Gymnastiekvereniging Concordia

1.620 kilo kleding
ingezameld
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Maandelijkse avond

Dansen met dementie
Alzheimer Noord-Limburg organiseert met een aantal partners de maandelijkse DansSalon De Vriendschap.
De eerstvolgende dansmiddag is donderdag 12 november bij De Hoove in Beringe van 13.30 tot 16.30 uur.

De kledinginzamelingsactie van gymnastiekvereniging Concordia uit
Panningen heeft 1.620 kilo kleding opgeleverd. Dat maakte de
vereniging maandag 9 november bekend.
De kleding is met een gesponsord busje naar Oosterhout
gebracht, vertelt een van de
organisatoren van de inzameling
Emmy Opstals. “De kleding is naar
het Leger des Heils gebracht en we
ontvangen daar een kiloprijs voor.
Zij controleren het nog op kwaliteit

en daarna horen we hoeveel kilo
het daadwerkelijk is. Omdat we
het gebracht hebben, krijgen we er
meer geld voor terug dan als het
Leger des Heil het op was komen
halen.”
De inzameling vond plaats van
31 oktober tot en met 7 november.

commercieel
medewerker

m/v

Wij bieden een werkervaringsplek voor 3 maanden

De maandelijkse dansavond
wordt elke tweede donderdag
van de maand georganiseerd voor
mensen met dementie en hun
mantelzorgers. Alzheimer NoordLimburg kan de dansavonden
organiseren dankzij een subsidie van
Lions Peel en Maas.

De middagen zijn in het leven
geroepen om ontspannen en
ontmoeten te stimuleren. De middagen
worden begeleid en ondersteund door
vrijwilligers en in de toekomst wellicht
door jongeren van het Bouwenscollege. Om de sociale contacten te
stimuleren, zijn de dansmiddagen niet

uitsluitend voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers.
Voor meer informatie, onder
andere over vervoer naar DansSalon
De Vriendschap, neem contact op met
P. Selen van Steunpunt Mantelzorg
Peel en Maas via 077 307 73 50 of
p.selen@vorkmeer.nl

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

Afgestudeerd maar nog geen baan? Werkervaring is dé sleutel tot
succes. Doe drie maanden ervaring op in een uitdagende functie
bij HALLO Peel en Maas. In deze functie ondersteun je het huidige
verkoopteam. Je benadert potentiële zakelijke klanten en informeert
ze over de vele advertentiemogelijkheden en wat deze voor hun
bedrijf kunnen betekenen. Het betreft een werkervaringsplek met
veel ruimte voor eigen initiatief.
Je uitdaging
Als commercieel medewerker ben je
het aanspreekpunt voor adverteren
in HALLO Peel en Maas, HALLO
Voordeelpas en HALLOaanbieding.nl
n Je richt je op het uitbreiden
van bestaande business en het
verwelkomen van nieuwe klanten
n Je signaleert kansen in de markt en
weet deze te verzilveren
n Je fungeert als professionele
gesprekspartner en adviseur voor
onze relaties
n Je denkt mee met de redactie over
periodieke themapagina’s en je
bedenkt/initieert commerciële acties
n

Wie ben je?
Je bent zelfstandig, energiek,
kostenbewust en resultaat- en
klantgericht
n Je bent creatief in het opzetten
van acties om de verkoop van
advertenties (offline en online) te
stimuleren
n Je bent een doorzetter
n Je bent in het bezit van rijbewijs B
n Een commerciële opleiding is een pré
n

Wat bieden we je?
n Een werkervaringsplek waar je per direct tot 15 februari 2016 aan de slag kunt
n Een dynamische werkomgeving
n Een kans om je kwaliteiten te ontwikkelen én relevante werkervaring
op te doen in je vakgebied
n Gemotiveerde collega’s, die iedere week een professioneel nieuwsblad
maken voor alle inwoners van de gemeente Peel en Maas
n Een passende stagevergoeding
Herken je jezelf in deze vacature?
Mail dan voor woensdag 18 november 2015 je cv en motivatiebrief
naar vacature@hallopeelenmaas.nl o.v.v. sollicitatie werkervaringsplek
commercieel adviseur. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Jeroen Schobbers via 077 396 13 56.

T 077 396 13 56 • www.hallopeelenmaas.nl

Raskatten in Panningen
Meer dan 350 raskatten uit binnen- en buitenland waren zondag 8 november te bewonderen in de
sporthal Piushof in Panningen. Zondag 8 november vond daar de internationale kattententoonstelling van de
Limburgs-Brabantse kattenvereniging Limbra Cat Club plaats. Keurmeesters uit binnen- en buitenland
keurden de katten. Ook waren allerlei kattengerelateerde spulletjes te zien.

Reumavereniging
houdt entertainment-avond
Reumavereniging Peel en Maas organiseert op donderdag 19 november een entertainment-avond.
Het evenement begint om 19.30 uur in dorpscentrum Kerkeböske in Helden.
De organisatie heeft DéDé
Danceballet bereid gevonden een
halfuur lang belangeloos te komen

optreden tijdens de entertainmentavond. Zij tonen modern ballet.
Daarna wordt de avond volgemaakt

door goochelaar El Magico. Ook
niet-leden zijn van harte welkom.
De toegang is gratis.
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Ouderenvereniging KBO Meijel viert dit jaar diamanten jubileum

‘Het bevestigt dat we iets goeds doen voor
de ouderen’
De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) uit Meijel bestaat 60 jaar. Dat jubileum vierden ze zaterdag 7 november
in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Het thema: verleden, heden en toekomst. Want hoewel ze zich met
name op senioren richt, mag de vereniging absoluut niet oud en stoffig heten.

het in de toekomst nóg beter kunnen
doen.” Onderdeel daarvan is dat de
KBO ernaar streeft elk jaar een nieuwe
activiteit aan te bieden. “Het liefst iets
waar behoefte aan blijkt te zijn”, aldus
Engelen. Daardoor zijn de afgelopen
jaren computer- en tabletcursussen,
kooklessen en Engelse lessen toe
gevoegd aan het programma. Voorheen

bestond een jaarprogramma vooral uit
dagjes weg, kaartmiddagen, bingoavonden en de jaarlijkse vakantietrip.
Voor het komende jaar is de vereniging
nog op zoek naar een nieuwe activiteit.
“Het uitgangspunt is dat we doen wat
we zelf leuk vinden”, aldus Engelen.
“En zo proberen we anderen mee te
krijgen om ook plezier te hebben.”

Thema-avond over
pubers
Hoe kun je als ouder invloed uitoefenen op het gedrag van je puber?
Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven tijdens de themaavond ‘Me, Myself & jullie’ op donderdag 19 november bij het Bouwenscollege in Panningen.

Secretaris Theo Engelen, voorzitter Lies Hanssen-van Enckevort
en Jan Broens (lid) tijdens het jubileumfeest van de KBO afgelopen zaterdag
Op zondagmorgen 11 december
1955 was het zover. In het jeugdhuis
in Meijel werd de bejaardenvereniging
Sint Joseph opgericht, met 125
‘bejaarde’ leden. Het draaide vooral
om de drie k’s: kaarten, keuvelen en
kienen, de drie favoriete bezigheden
van de ouderen van toen. Anno 2015
telt de Katholieke Bond voor Ouderen
(KBO), zoals de vereniging in 1961
werd omgedoopt, zo’n 1.100 leden.
Daarmee is het veruit de grootste
vereniging van het dorp.

‘Kom Bij Ons klinkt
vriendelijker’
Het katholieke deel waarop de
naam KBO is gebaseerd, vindt de
vereniging niet meer van deze tijd.
“Er waren ook mensen van andere
culturen en geloven die lid wilden
worden, maar zich stoorden aan het
feit dat het van origine een katholieke
bond is”, legt oud-bestuurslid Jan
Broens uit, die al sinds 1997 aan de
vereniging verbonden is. Omdat de
bond neutraal wil zijn naar de huidige
en nieuwe leden toe, hebben de leden
een andere betekenis gevonden voor
de afkorting KBO. “Kom Bij Ons klinkt
veel vriendelijker”, aldus Theo Engelen,
secretaris van de vereniging.
Dat de ouderenvereniging dit jaar
het diamanten jubileum viert, wordt
gezien als de kroon op het werk dat
voor de ouderen in het dorp wordt
verzet. Broens: “Het bevestigt dat we
voor de ouderen uit Meijel iets goeds
doen.” Tien jaar geleden telde de
KBO nog zo’n vijfhonderd leden; dat
is inmiddels verdubbeld. Toch ligt het
aantal aanmeldingen de laatste jaren
iets lager. In combinatie met gemiddeld 30 tot 35 leden die overlijden
per jaar, komt dat niet ten goede
van het totale ledenaantal. “Het is
gewoon zo dat onze vereniging met
een leeftijdscategorie te maken heeft

De avond wordt verzorgd door
theatergroep PlayBack. Zonder te
oordelen gaan de acteurs op speelse
wijze in gesprek over geld, alcoholen drugsgebruik en over groepsdruk.
Voor en na de voorstelling is het
mogelijk om de informatiemarkt te

waar meer mensen overlijden”, aldus
Engelen. Daarbij is het volgens hem
lastiger geworden om nieuwe leden te
werven: “Voorheen hoorden we via een
contact bij de gemeente welke mensen
uit het dorp vijftig waren geworden.
Die benaderden we meteen door een
aanmeldformulier in de brievenbus te
stoppen. Zo kwamen er snel nieuwe
leden bij. Om privacyredenen krijgen
we die informatie nu niet meer en
moeten we zelf naar de vijftigplussers
op zoek.” Ontevreden is de voorzitter
van de vereniging, Lies Hanssen-van
Enckevort, in elk geval niet. “Het loopt
goed, we hebben veel tevreden leden,
leuke activiteiten en mogen dus best
trots zijn op onze vereniging.”

VERENIGINGSBOEKJES

‘We kijken vooruit en
blijven vernieuwen’
De enige vrees van het huidige
bestuur is dat er geen opvolgers zijn
om hun taken in de toekomst over te
nemen. Volgens Engelen zijn mensen
tegenwoordig graag lid van een club
of vereniging, maar zien ze het niet
zitten om de kar te trekken. Daarom
probeert hij, samen met de andere
bestuursleden, de vereniging in stand
te houden en vooral te laten meegaan
met de tijd.
Kaarten, keuvelen en kienen
doen de ouderen nu ook nog, net als
zestig jaar geleden, maar daar zijn de
afgelopen jaren heel wat modernere
activiteiten bij gekomen. Aanpassen
is dan ook het sleutelwoord voor
het voortbestaan van de vereniging.
Terugkijken op hoe het eerst was, doet
de organisatie dan ook niet. Broens:
“Ik mag het dan niet helemaal vanaf
het begin hebben meegemaakt; er is
heel veel veranderd sinds de tijd dat de
KBO werd o
 pgericht. We kijken vooruit,
willen blijven vernieuwen. De enige
reden dat we naar het verleden kijken,
is dan ook om ervoor te zorgen dat we

bezoeken. De aanwezige organisaties
geven die avond informatie en advies
over alles wat met pubers te maken
heeft.
‘Me, Myself & jullie’ begint om
19.00 uur. Aanmelden kan tot en met
15 november.

FLYERS
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Vogeltentoonstelling Helden
Vogelvrienden Helden en omstreken organiseert op zaterdag 14 november de jaarlijkse vogeltentoonstelling.
Het evenement vindt plaats in dorpscentrum Kerkeböske in Helden. Zondag wordt de maandelijkse vogelmarkt
gehouden.
De vogels worden op vrijdag al
binnengebracht en op zaterdag door
vier keurmeesters beoordeeld op
onder andere kleur, tekening, grootte,
poten en snavel. Dit jaar worden

geopend van 19.30 tot 22.00 uur.
De prijsuitreiking vindt in het begin van
de avond plaats. De vogelmarkt wordt
zondag 15 november gehouden van
09.30 tot 12.00 uur.

er bijna 150 vogels tentoongesteld
in de categorieën kleurkanaries,
vorm- en postuurkanaries, Europese
cultuurvogels, h
 ybriden, tropische
vogels en parkieten. De show is

Thema-avond nierdialyse
Vrouwenvereniging Eige Wiës uit Beringe organiseert op woensdag 18 november een thema-avond met als
onderwerp nierfalen, dialyse en thuisdialyse. Naast een filmpje komen diverse sprekers aandacht besteden aan het
onderwerp.
Zowel leden als niet-leden
zijn welkom op de thema-avond
van vrouwenvereniging Eige Wiës.
Vanaf 19.30 uur zijn de deuren van
gemeenschapshuis De Wieksjlaag
geopend. Het programma
begint om 20.00 uur met een
filmpje dat toegelicht wordt door

dialyseverpleegkundigen. De film die
getoond wordt, is een opname van
enkele minuten over thuisdialyse bij
Jac en Mien Kersten. Daarna volgt een
presentatie van nefroloog dr. Susanto,
diëtiste mevrouw Boomaars en
maatschappelijk werkster mevrouw Van
Stekelenburg.

Na een pauze met een optreden
van Slaagwerkgroep Beringe begint het
tweede deel van de avond met nog
een filmpje. Daarna spreekt de voorzitter van de Nierpatiëntenvereniging,
meneer Van de Molengraft. Uiteraard is
aan het einde van de avond gelegenheid tot het stellen van vragen.

Beersma stopt bij Peelpush
Aanvoerster en spelverdeelster van het eerste team van de Meijelse volleybalvereniging Peelpush,
Sabine Beersma, stopt met volleybal op het hoogste niveau. Beersma heeft te kennen gegeven zich te richten op
haar maatschappelijke carrière, zo bracht de club maandag 9 november naar buiten.
De Brabantse Beersma kwam
iets meer dan een jaar geleden

naar Peelpush. Daarvoor speelde
ze bij VC Weert. Ze rondde onlangs

Genieten...

haar opleiding Klinische Forensische
Psychologie af aan de Tilburg University.

Vertrekdata:
11 en 18 dec. 2015

3-dgn logies/ontbijt

€ 195,-

STEDENREIS PARIJS
Vertrekdatum:
11 december 2015

3-dgn logies/ontbijt

€ 159,-

DISNEYLAND PARIJS
Vertrekdatum:
27 december 2015

3-dgn logies/ontbijt

€ 260,-

NAJAARSAANBIEDING
ALTENAHR | € 94 JAAR
Vertrekdata: 27 en 28 nov.,
4, 5, 12, 18 en 19 dec. 2015
2-dgn halfpension

€ 94,-

Het Alzheimer Café Peel en Maas opent op dinsdag 17 november haar
deuren. De avond vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.
die zich inzet voor contact en erkenning van mensen met een cognitieve
of verstandelijke beperking.
De deuren van het café zijn
geopend vanaf 19.00 uur en het
programma duurt van 19.30 tot
21.30 uur. De toegang is gratis.
Bel voor meer informatie met
avond-coördinator Piet Selen op
077 307 73 50.

Het café is een maandelijkse
 ntmoetingsplek waar dementereno
den, familieleden van dementerenden, hulpverleners en andere belangstellenden kunnen samenkomen om
te praten over dementie. Het thema
voor 17 november is ‘Contact van Hart
tot Hart als taal niet (meer) vanzelfsprekend is’. Gastspreker is Moniek
van Bommel van Stichting miMakkus,

Landschapsexcursie
Molentje en Zinkske
De Meijelse afdeling voor het Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid (IVN) organiseert op zondag 15 november een excursie
naar het Molentje en het Zinkske. Beide bezienswaardigheden liggen in
de Peel bij Meijel.
teruggegeven aan de natuur. Het
Zinkske ligt in de Deurnsche Peel en
is een hoogveenrestant dat nooit
ontgonnen is geweest. Inmiddels
is het voornamelijk droge en natte
heide. De excursie duurt van 08.30
tot 12.00 uur en start bij Museum
Truijenhof in Meijel.

Natuurgebied het Molentje
bestond vroeger voornamelijk
uit hoogveen. In de jaren 40 van
de vorige eeuw is het gebied
ontgonnen. Omdat er een natte
grond overbleef, is het vooral
gebruikt als weiland. De afgelopen
jaren is veel van het gebied weer

ADVENTSREIS DECHSENDORF | BEIEREN | DUITSLAND

5-daagse busvakantie naar Beieren. U verblijft in Hotel Rangau. Het programma omvat o.a. bezoeken aan Rothenburg ob der Tauber, de stad Bamberg en uiteraard de wereldberoemde Christkindlmarkt in Nürnberg. De reis is op
basis van halfpension incl. afscheidsdiner, welkomstdrankje, muziekavond en wandeling Bamberg o.l.v. gids.
Vertrekdatum: 16 december 2015

STEDENREIS LONDEN

Alzheimer Café

NAJAARSAANBIEDING
MERZIG
Vertrekdata:
11 en 19 dec. 2015
2-dgn halfpension

Vertrekdatum:
8 december 2015

6-dgn halfpension

KERSTREIS ROME

NIEUW!

Vertrekdatum:
21 december 2015

€ 110,-

ADVENTSREIS AUER
SÜDTIROL - ITALIË

€ 295,-

Normaal € 325,-

9-dgn halfpension

€ 895,-

WINTERREIS
OBERDRAUBURG

NIEUW!

NIEUW!

Vertrekdata:
16 januari en 5 maart 2016

€ 395,-

8-dgn halfpension

€ 535,-

NIEUW!
CARNAVALSREIS
WINTERSE OOSTZEECRUISE
& HELSINKI

ADVENTSREIS
NIEUW!
BOURNEMOUTH
ENGELSE ZUIDKUST
Vertrekdatum: 13 december 2015

Vertrekdatum: 6 februari 2016

6-dgn halfpension

7-dgn halfpension

€ 425,-

KERSTREIS WENEN
Vertrekdatum:
22 december 2015
6-dgn halfpension

NIEUW!

€ 525,-

€ 695,-

Nu verkrijgbaar:

Winterreisgids
2015-2016

Winterreizen

land®
izen | disney
| c a r n av a l s r e
n deals
kerstreizen
izen | ghiele
n | stedenre
winterreize

vroeg

BorteK
ing
Ko(zie blz. 2)

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis reisgidsen en Winterdagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

20152016

t
ter uit me
Altijd be

Ghielen!
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opinie 11

Een aftrap van het carnavalsseizoen
op de elfde van de elfde kan ook in Peel en Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

karin
vertelt
Dromen
Dromen, we hebben ze
allemaal. Sommige groot,
andere klein, omdat er
gewoon niet zoveel meer te
wensen is. En ik, ik wuif mijn
dromen altijd gekscherend
weg met de welbekende
uitspraak “Later als ik groot
ben, dan…”
‘Later’ is natuurlijk allang nú,
want inmiddels ben ik 42,
getrouwd, mama van twee
jonge kinderen en parttime
mama van een puber. Mijn leven
lijkt in níets op waar ik als jong
meisje van droomde. Trouwen
en kinderen krijgen was vast
niet voor mij weggelegd, dacht
ik als het extreem verlegen
meisje dat ik was. Boeken waren
mijn veilige wereld en ik
verslond ze in een razend tempo.
Hoe geweldig zou het zijn als je
zó verhalen kon vertellen?
Dat de wereld een stuk
leuker is als je eenmaal contact
maakt met mensen, ontdekte ik
pas op m’n achttiende.
Ik besloot m’n onzekerheid te
laten varen, en wat ik niet
dúrfde te zeggen, schreef ik van
me af. Opstellen, eindeloos veel
gedichten, een dagboek: al die
woorden die ik jarenlang bijeen
gespaard had met lezen,
moesten er nu uit! Heel af en toe
durfde ik het aan dit te delen
met anderen. Doodeng en dat
bleef het. Zo gebeurde het dat
het ook weer langzaam stil werd
in mijn hoofd. En daarmee liet ik
ook de droom varen om er iets
mee te doen.
En nu sta ik dus op het punt
om eindelijk uit te komen voor
mijn droom: schrijven! In mijn
maandelijkse column wil ik
schrijven over het leven. Hoe je
soms wordt gegrepen door het
geluk van de kleine dingen, en
soms ook wordt overvallen door
alles wat er om ons heen
gebeurt. Ik wil schrijven over
wat er dagelijks bij mij en bij jou
thuis gebeurt, hier en daar met
een knipoog. Want er moet ook
gelachen kunnen worden!
Karin

Reacties:
www.hallopeelenmaas.nl

Veel ‘vasteloavesgekken’ trekken op 11 november naar Maastricht om daar
het carnavalsseizoen in te luiden. Ook uit Peel en Maas gaan tientallen mensen
die kant op. Dat is een gemiste kans om een mooi evenement te laten plaatsvinden. Met een goed programma en een goede locatie kan het ook in onze
gemeente een succes worden. Veel mensen trekken juist niet naar Maastricht
vanwege de onhandige bus- en treinreizen en de kosten van het openbaar vervoer. Mensen uit de regio gaan in Maastricht alsnog bij elkaar staan.

Aan de andere kant is de elfde van de elfde in Maastricht inmiddels traditie.
Het is tegenwoordig het officiële begin van de vasteloavend en daar moet je
niet mee willen concurreren. Als zelfs grote groepen Brabanders naar Maastricht
afreizen wordt het toch al lastig om de mensen in Peel en Maas te houden. Het is
juist leuk om met mensen buiten de regio het carnavalsseizoen in te luiden op
een plek waar veel volk is. Een aftrap van het carnavalsseizoen op de elfde van
de elfde kan ook in Peel en Maas. Wat vindt u?

Bespreking Poll
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de bewoners
van Peel en Maas hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het belangrijk om de
mening van de inwoners van Peel en Maas te horen en te delen.
Op www.hallopeelenmaas.nl staat elke week een poll klaar met aanvullende informatie. Hier kunnen inwoners aangeven of ze het eens of oneens zijn
met de stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk.

Deze poll gaat over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente. Denk
hierbij aan milieuzaken, politiek of discussies over het uitgaansbeleid. Maar ook
zaken die te maken hebben met wonen, leven en werken in de gemeente kunnen aan bod komen.
Elke week komt in de HALLO het resultaat van de stemming van twee
weken geleden te staan. Hierin worden ook de reacties verwerkt.

HALLO-columnisten stellen zich voor
Maak kennis met de columnisten van HALLO Peel en Maas: Karin Raeijmaeckers-Lemmen uit Baarlo, de Panningse Jill Engelen en pastoor
Peter van der Horst, eveneens uit Panningen, vertellen ombeurten in een wekelijkse column wat hen bezighoudt.
Karin Raeijmaeckers-Lemmen
is 42 jaar, getrouwd en woont met
man en kinderen in Baarlo. Ze is naar
eigen zeggen niet iemand die graag
op de voorgrond staat, maar wel
alles uit de kast haalt als er een goed
verhaal te vertellen is. Schrijven is

dan ook een grote passie van haar.
Jill Engelen (22) uit Panningen
studeert aan de Fontys Lerarenopleiding
voor docente Nederlands, staat al
enkele dagen in de week voor de klas
en werkt bij Attractiepark Toverland
in Sevenum. Daarnaast heeft ze nog

tijd om te volleyen bij het vijfde
damesteam van Peelpush uit Meijel.
Pastoor Peter van der Horst
(64) uit Helden is al ruim 25 jaar
pastoor in Helden en omgeving en
daarmee een bekend gezicht in
de regio. Ook hij deelt regelmatig

in een column zijn gedachten.
Deze week trappen we af met
de column ‘Dromen’ van Karin.
Daarna zullen columns van pastoor
Van der Horst, Jill Engelen en een
column vanaf de HALLO-redactievloer
elkaar wekelijks afwisselen.

halloaanbieding.nl
monsterlijke
aanbiedingen
in jouw regio
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

19 november in het Bouwens

Thema-avond over geld, alcohol- en drugsgebruik en groepsdruk
Op speelse wijze in gesprek gaan met ouders over geld, alcohol- en drugsgebruik en over
groepsdruk. Dat gebeurt op de thema-avond van het Bouwens.
Theatergroep PlayBack gaat met professionele acteurs in op onderwerpen die pubers in hun
greep houden. Op deze manier weten zij het aanwezige publiek, dat voornamelijk uit ouders
bestaat, te betrekken om te komen tot oplossingen.
Vóór en na de voorstelling is er gelegenheid om een mini-infomarkt te bezoeken. Diverse
betrokken instanties kunnen u informatie en advies verstrekken over zaken die met bovenstaande problematiek te maken hebben.
De thema-avond vindt plaats in het Bouwens (locatie: Minister Calsstraat 8-10 Panningen) op
donderdag 19 november om 19:00 uur.
Aanmelden: vóór 16 november 2015 via www.hetbouwens.nl
Deze avond is een initiatief van de Ouderraad van het Bouwens en wordt georganiseerd in
samenwerking met de gemeente en de Rabobank.

Officiële (verkorte) publicaties

Postbus 7088,
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Afval inzameling
Inzameling oud papier
•
•
•

Donderdag 12 november en zaterdag 14 november: Helden
Vrijdag 13 november: Baarlo
Zaterdag 14 november: Panningen

Textielinzameling

U kunt alle soorten textiel aanbieden voor huis-aan-huis inzameling. Bijvoorbeeld
kleding en schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel,
kledingaccessoires, schone lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en
kussens.
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de gemeente. Zet textiel
vanaf 8.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container aanbiedt.
•
Maandag 16 november: Maasbree
•
Dinsdag 17 november: Beringe
•
Woensdag 18 november: Helden
•
Donderdag 19 november: Grashoek
•
Vrijdag 20 november: Baarlo
•
Maandag 23 november: Kessel, Kessel-Eik
Egchel, Koningslust en Panningen: dinsdag 17, woensdag 18 of donderdag 19 november: (kijk
voor de juiste inzameldag in uw straat op de (digitale) afvalkalender)

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

U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis en bij de afhaalpunten, of kunt u zelf
uitprinten via www.peelenmaas.nl.
Textiel kan ook altijd worden weggebracht naar een textielcontainer of naar het milieupark.

Elektronisch gemeenteblad

Voorkom illegale inzameling

Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke
website. Het EGB kunt u bekijken in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen. In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke
regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende
omgevingsvergunningen heeft verleend:
• Maasbree, 5993 PB, Lange Heide 6. Bouw. Planologisch strijdig gebruik. Bergingschuur en
autostalling. Verzonden op 4 november 2015 en ter inzage gelegd op 12 november 2015.
• Grashoek, 5985 NX, Lorbaan 43 a. Bouw fase 2. Planologisch strijdig gebruik. Uitbreiding
vleesvarkensbedrijf. Verzonden op 6 november 2015 en ter inzage gelegd op 2 november
2015.

Opleggen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit en melding
Activiteitenbesluit

Onderstaande ontwerpbeschikking en melding Activiteitenbesluit ligt gedurende zes weken
tijdens openingstijden ter inzage bij de publieksbalie Vergunningen, toezicht en handhaving in
het gemeentehuis.

Ontwerpbeschikking volgens de Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas maakt ingevolge artikel 8.40
t/m 8.42 Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit milieubeheer en afdeling 3.4 Algemene
wet bestuursrecht bekend dat vanaf 12 november 2015 gedurende zes weken onderstaande
ontwerpbeschikking ingevolge het Activiteitenbesluit een melding voor het Activiteitenbesluit
ter inzage ligt voor: Transport-, handelsbedrijf Hofmans B.V., De Koningstraat 70a, 5984
NJ te Koningslust, voor de gedane melding voor het Activiteitenbesluit en het opleggen
van maatwerkvoorschriften voor de inrichting gelegen aan datzelfde adres. Het betreft het
opleggen van maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid op het betreffende terrein.
Verzonden: 5 november 2015.

Tijdens de inzamelingsronde van maart zijn er illegale textielinzamelaars actief geweest; zij
reden voor de inzameling uit en namen zonder toestemming de gemeentelijke textielzakken
mee. Door oplettende burgers heeft de politie de illegale inzamelaars kunnen aanhouden.
Wij vragen u daarom het textiel pas vanaf 8.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor.
De inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto met
daarop het logo van de gemeente.
Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie via 0900-8844 of meldt dit bij het
Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66.

Geachte werkgever,
Wij nodigen u graag uit voor de Algemene Werkgeversbijeenkomst op donderdag
19 november 2015. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u graag jullie en ons nieuwe
“Huis van de Gemeente” laten zien.
Naast een rondleiding zullen ook diverse lokale ondernemers die Werk maken van
Werk een warm hart toedragen, tekst en uitleg geven over de rol die zij hebben
gespeeld bij de bouw/inrichting van het Huis van de Gemeente.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Voor de agenda verwijzen wij u graag naar onze website.

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Meldt u aan voor deze werkgeversbijeenkomst via
arbeidsbemiddeling@peelenmaas.nl
Graag tot ziens!

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens
is omgevingsvergunningen te verlenen voor: Egchel, 5987 NJ, Karissendijk 9. Milieu. OBM.
Verandering vergunning voor het uitbreiden van een nertsenhouderij.
Verzonden: 5 november 2015 en ter inzage gelegd: 12 november 2015.

Ontwerp bestemmingplan Ruimte voor Ruimte kavel Molenhuizen te Maasbree

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Ruimte voor
Ruimte kavel aan de Molenhuizen te Maasbree” ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan
voorziet in de planologisch – juridische regeling ten behoeve van de bouw van een woning
in het kader van de zogenaamde Ruimte voor Ruimte regeling. Een ieder kan gedurende de
termijn van ter inzage legging het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken
inzien en zienswijzen inbrengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt ter inzage met
ingang van 12 november 2015 tot en met 23 december 2015.

donderdag 19 november 2015
16.00- ca 19.30 uur
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen

Weblog
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Abonneer uzelf op het Elektronisch Gemeente Blad
(EGB) en ontvang het gemeentenieuws in uw mailbox!
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Regels Verbouwing en/of sloop
• Online uw (pakket)vergunning aanvragen!
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Besluitvormende Raadsvergadering 3 november 2015
Geen nieuw overleg met bewoners Kuukven over tijdelijk wooncomplex
Peel en Maas gaat afval zelf inzamelen
De gemeente Peel en Maas gaat de afvalinzameling volledig in eigen hand nemen en neemt
daarvoor afscheid van de Reinigingsdienst Maasland. Dat was één van de knopen die werden
doorgehakt tijdens de besluitvormende raadsvergadering van vorige week dinsdag. Ook wordt
Peel en Maas pilotgemeente voor de nieuwe Omgevingswet. Een motie van de oppositiepartijen om nogmaals om tafel te gaan met de omwonenden van het geplande complex voor
woonurgente groepen in Baarlo haalde het niet.
Het raadspluche in het nieuwe Huis van de Gemeente voelde voor de meeste raadsleden
waarschijnlijk al een klein beetje vertrouwd: het was namelijk alweer de tweede vergadering
die plaatsvond in de nieuwe raadszaal.
De vergadering werd afgetrapt met het gebruikelijke Vragenhalfuurtje. De fractie AndersNu
benutte dit moment om enkele vragen te stellen over het plan om tien woonunits te realiseren
in de Baarlose wijk Kuukven en de impact die dit heeft op het bestemmingsplan van Recreatiepark Breebronne. Het gemeentelijk beleid verplicht huisvestingsorganisatie Work & Stay
om, als tegenprestatie voor de huisvesting van 750 arbeidsmigranten op Camping Breebronne
(shortstay), ook midstay-accommodaties te realiseren (voor arbeidsmigranten die langer dan
zes maanden hier blijven en andere woonurgente groepen). Deze accommodatie moet onderdak bieden aan tien procent van het aantal ‘shortstayers’ dat Work & Stay huisvest.
Aanvankelijk zou het midstay-complex in Kuukven daarom onderdak gaan bieden aan 64
personen, inmiddels is dat aantal teruggebracht naar twintig. AndersNu vroeg zich af of het bestemmingsplan Breebronne pas formeel van kracht wordt nadat aan de gehele verplichting is
voldaan en wilde weten of al duidelijk is hoe de rest dan wordt ingevuld. Verantwoordelijk wethouder Arno Janssen van Lokaal Peel en Maas gaf aan dat het bestemmingsplan Breebronne
sinds juli 2015 onherroepelijk is, op het gedeelte over de huisvesting van de arbeidsmigranten
na. Dit wordt pas definitief als is voldaan aan de zogeheten wooncarrièreladder; het voor tien
procent belang nemen in midstay. “De ondernemer kan de midstay-locaties op diverse manieren invullen - je kunt bijvoorbeeld ook denken aan huisvesting in bestaande gebouwen -, maar
bij ons zijn nog geen verdere plannen bekend. Als deze er zijn, gaan wij hierover zeer zeker in
overleg met omwonenden. Wat dat betreft hebben we geleerd van de eerdere trajecten.”

Toekomst VentureLab
De VVD bracht enkele vragen in over de toekomst van het VentureLab in Meijel. Deze broedplaats voor startende ondernemers is gevestigd in het voormalige Meijelse gemeentehuis. De
VVD was echter ter ore gekomen dat de huurovereenkomsten van de ondernemers eind dit
jaar zouden aflopen en niet verlengd zouden worden. VVD-wethouder Paul Sanders bevestigde
deze geluiden, en gaf aan dat dit te maken heeft met de overeenstemming die is bereikt met de
koper van het voormalige gemeentehuis. “Hij heeft echter aangegeven dat – naast de horecafunctie die het gebouw krijgt - de bedrijven kunnen blijven zitten door deze huurders een ander
contract aan te bieden. Het VentureLab zoals de gemeente dat ooit heeft opgestart wordt
wel beëindigd. Inmiddels zijn er ook diverse particuliere initiatieven ontstaan voor startende
ondernemers; denk bijvoorbeeld aan Zaal 21 en BOEZst. De markt voorziet inmiddels zelf in
deze behoefte.”
De VVD vroeg de wethouder wel met klem om te kijken of een overgangsregeling kan worden
getroffen voor de huurders, aangezien de overdracht van het pand waarschijnlijk niet meer dit
jaar kan worden afgerond. “Het zou fijn zijn als de ondernemers zouden kunnen blijven zitten
totdat het pand is overgedragen.” Sanders beloofde om zich hiervoor te gaan inzetten.

Allergisch
Tijdens de beeldvormende vergadering van 20 oktober werd al volop gediscussieerd over of
Peel en Maas pilotgemeente moet worden voor de nieuwe Omgevingswet. Deze wet wordt in
2018 ingevoerd. In de Omgevingswet worden alle wetten en regels op het gebied van de fysieke
leefomgeving - ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water - gebundeld en integraal
bekeken. Het college wil Peel en Maas graag aanmelden voor een pilot, waardoor het mogelijk
is om nu al te gaan werken in de geest van de Omgevingswet en hier ervaring mee op te doen.
Tijdens de besluitvormende vergadering werd de eerdere discussie nog eens dunnetjes overgedaan. Met name de fractie AndersNu benadrukte nogmaals fel gekant te zijn tegen het plan.
“Wij vinden dat Peel en Maas wel erg veel meedoet aan pilots. Ook betekent dit een aanslag op
het budget van de gemeente. En de bewegingsruimte van bestuurders neemt toe, terwijl die
van de raad afneemt. Daar zijn wij allergisch voor!”

25-0 voor de eigen buitendienst
Er moest ook een ‘ei’ worden gelegd over het voorstel om als gemeente per 1 januari 2017
uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland. Hierin werken
diverse gemeenten samen op het gebied van afvalinzameling in een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. Maasland is onder meer verantwoordelijk voor de afvalinzameling in
Meijel, Kessel en Kessel-Eik. De gemeente Peel en Maas wil het afval in de toekomst echter
laten inzamelen door de eigen buitendienst. Hiermee zijn al positieve ervaringen opgedaan in
de kernen Panningen, Egchel en Koningslust; op deze manier kan goedkoper worden gewerkt,
daarnaast wordt het afval verder gescheiden. Uittreden uit de gemeenschappelijke regeling
Reinigingsdienst Maasland kan echter niet zomaar; hiervoor moet een uittreedsom worden
betaald. Hierover, en over een overgangsregeling, is de gemeente momenteel in overleg met
Reinigingsdienst Maasland. De uittreedsom - er gaan geluiden dat het gaat om een bedrag van
circa 1 miljoen euro - moet worden betaald uit de zogeheten ‘egalisatie reserve afval’.
Oppositiepartijen CDA, AndersNu en eenmansfractie Ton Hanssen riepen het college met een
motie op om ervoor te zorgen dat de uittreedkosten binnen een redelijke termijn worden terugverdiend, om deze kosten zoveel mogelijk om te zetten in opdrachten voor Reinigingsdienst
Maasland en ervoor te zorgen dat uittreding niet leidt tot kostenverhoging voor de burger.
De VVD, die net als Lokaal Peel en Maas en PvdA/Groen Links lovend was over het voorliggende
voorstel, vroeg zich in een reactie af wat er nieuw was aan deze motie. “Daarbij: we bepalen
de uittreedsom samen met de andere aangesloten gemeenten. En het is maar de vraag of
Maasland bereid is om uittreedkosten om te zetten in te leveren diensten, dat is niet aan ons.
Dat kunnen we alleen maar nederig vragen.”
Wethouder Arno Janssen gaf aan dat de motie geen punten bevatte, die hij niet al eerder had
toegezegd. “Daarom omarm ik deze motie. Als ik dan 27-0 voor dit voorstel krijg, doe ik dat
graag.”
Uiteindelijk bleek deze toezegging voor de oppositiepartijen voldoende en besloten zij de motie niet meer in te dienen. Het voorstel werd, zoals Janssen hoopte, unaniem door de raad met
25-0 werd aangenomen. De raad telt 27 leden, maar twee leden waren verhinderd.

Motie van tafel geveegd
Tenslotte werd er nog een ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ ingediend met betrekking tot
het midstayproject in de Baarlose wijk Kuukven. Dit wooncomplex, dat maximaal tien woonunits voor twintig woonurgenten zal gaan tellen, beheerste de afgelopen maanden al meerdere malen de raadsagenda. Indieners CDA, AndersNu en eenmansfractie Ton Hanssen riepen
het college op om nogmaals in gesprek te gaan met omwonenden en – indien mogelijk - hun
voorkeurslocatie als uitgangspunt te nemen. Het overleg dat plaatsvond naar aanleiding van
een motie die op 20 oktober werd aangenomen had volgens de indieners niet het gewenste
resultaat opgeleverd.
De coalitiepartijen konden zich niet vinden in de strekking van de motie, en waren van mening
dat het college voldoende heeft gedaan om de burgers tegemoet te komen. “Volgens ons is het
maximale in het werk gesteld. Dan moet je je afvragen: bén je niet gehoord, of voel je je niet gehoord”, zo luidde het standpunt van de fractie Lokaal Peel en Maas. “Het is niet zo niet dat wij
niet luisteren naar de burgers, er is alleen niet uitgekomen wat zij hoopten. Maar je kunt niet
altijd iedereen tevreden stellen; soms moet je als raad ook een standpunt durven in te nemen.”

Het CDA wilde daarop van de wethouder weten of het inderdaad zo is dat de raad door de pilot
bevoegdheden gaat inleveren. Wethouder Arno Janssen nam die zorg weg door te benadrukken dat de rol en verantwoordelijkheid van de raad uitgebreid omschreven staat en verankerd
is in het nieuwe raadsbesluit.

Ook verantwoordelijk wethouder Arno Janssen kon zich niet vinden in de motie en ontraadde
deze. “Veertien dagen geleden werd een motie ingediend van precies dezelfde strekking. Het
overleg dat daarop volgde heeft niet de gewenste uitkomst gehad en nu volgt een nieuwe
motie. Ik denk niet dat ik erin slaag om de bewoners tevreden te stellen, mits we het complex
onder de grond of op een andere plek leggen.”

Uiteindelijk gingen alle fracties, met uitzondering van AndersNu, akkoord met het voorliggende voorstel en kan Peel en Maas mede vorm gaan geven aan de nieuwe Omgevingswet.

De motie werd uiteindelijk verworpen met tien stemmen voor en veertien stemmen tegen.
De wethouder gaat dus niet nogmaals om tafel met de Kuukven-bewoners.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Nieuwsjournaal door Lokaal Peel en Maas
De gemeenteraad heeft een aantal belangrijke besluiten genomen op
20 oktober en op 3 november. Zij besliste onder andere over het beleid
rondom vluchtelingen die hier tijdelijk mogen wonen, de bijstellings
rapportage en de uittreding bij samenwerkingsverband met reinigingsdienst Maasland.
In Nederland wonen zowel
vluchtelingen/asielzoekers als
zogenaamde statushouders. Ze zijn
vaak gevlucht vanwege oorlog of
politiek. De IND bepaalt of sommige
mensen een verblijfsvergunning voor
5 jaar in Nederland krijgen en dus
‘statushouder’ zijn. Ook gemeente
Peel en Maas moet van het Rijk deze

statushouders opnemen. Er wonen al
een aantal van deze gevluchte mensen
in Peel en Maas en in 2016 volgen er
nog eens honderd. De gemeenteraad
heeft unaniem een aantal
beleidsuitgangspunten vastgesteld
om deze vluchtelingen zo goed
mogelijk te laten aarden. Ook wordt
ingezet op woningen voor álle

woonurgente groepen (statushouders,
alleenstaanden, studenten, kortom een
woonmix), Nederlands leren, inzetten
op werk, integratie, én heel duidelijke
communicatie vanuit de gemeente.
Tweemaal per jaar
krijgt de gemeenteraad de
Bijstellingsrapportage voorgelegd.
Als het anders loopt dan dat in de
begroting is opgenomen, dan wordt
dat hierin gecorrigeerd. Iedere
gemeente ontvangt ieder jaar van
de overheid de ‘Algemene uitkering
gemeentefonds’. De overheidsuitgaven
zijn lager geweest en dat betekent

een lagere bijdrage naar de
gemeente(n) toe. Peel en Maas
ontving 936.000 euro minder. Lokaal
Peel en Maas is akkoord met deze
bijstellingsrapportage omdat er geen
zaken in stonden die bij het maken van
de begroting niet bekend konden zijn.
De gemeenteraad besloot
daarnaast dat de gemeente de
afvalinzameling zelf gaat doen. Peel en
Maas gaat weg bij reinigingsdienst
Maasland. In Egchel en Panningen
loopt al enige tijd een proef met de
nieuwe manier van afvalinzameling.
Die proef is een doorslaand succes.

De reden voor deze keuze is dat de
gemeente het zelf goedkoper kan,
door slimme voertuigen, waardoor
nog betere afvalscheiding mogelijk
is en door inzet van de eigen
buitendienst. Dus én inzet van eigen
mensen én ook nog kostenverlaging.
Doordat Peel en Maas zelf afval
inzamelt, wordt nog meer werk
gemaakt voor een beter milieu in
Peel en Maas. De hele gemeenteraad
was het er mee eens.
Saskia Vervoort,
Lokaal Peel en Maas

Wij maken bedrijven zichtbaar.
Op het juiste moment,
op de juiste plek
en met de juiste boodschap.

werkt direct

en zo 15
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GEPLUKT Anouk Crienen-Caris

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

“Als de pieper gaat, ben ik meteen
weg. Misschien gebeurt dat wel tijdens
dit interview. Dan kun je altijd mijn
man Tom nog interviewen”, zegt
Anouk Crienen-Caris (33) grinnikend.
Sinds 2007 is ze actief bij de vrijwillige
brandweer in Baarlo. Inmiddels is ze
gewend aan het idee dat ze opgeroepen kan worden. Dat was in het
begin wel anders. “De eerste keer dat
ie afging, dacht ik ‘Oh! Nu moet ik!’.”
Echt spannend was die eerste uitruk,
zoals een oproep bij de brandweer
wordt genoemd, niet. “We mochten
een wegdek schoon gaan maken.
Ach, het was wel leuk.”

De brandweer zit in
mijn bloed

In de rubriek ‘Geplukt’ worden inwoners van de gemeente Peel en Maas van straat ‘geplukt’ en in de
s potlights gezet. Wat houdt hen bezig en verschillen hun levens veel van dat van jou? Deze week wordt
Anouk Crienen-Caris (33) uit Baarlo geplukt. Ze is moeder van twee dochters, bugelspeler bij fanfare Eendracht
Baarlo, brandweervrouw en happy hardcore-liefhebber.

Anouk werd geboren op oudejaarsdag 1981 en is getrouwd met Tom (36),
die drie jaar eerder op nieuwjaarsdag
werd geboren. Ze wonen in Baarlo met
hun twee dochters: Maud van 6 en
Fenna van 3,5 jaar. Anouk werkt sinds
2010 bij Bazus, een winkel in hartje
Baarlo. Dat Anouk bij de vrijwillige
brandweer kwam, heeft ze niet van
een vreemde. Haar vader was 33 jaar
lang actief lid. “Het zit zogezegd in
mijn bloed”, vertelt Anouk. Vroeger
al mocht ze met haar vader mee naar
bijeenkomsten of feestavonden van de
brandweer. “Ik vond het enorm interessant om te zien wat mijn vader deed.
Uiteindelijk heb ik me acht jaar geleden
aangemeld en ik werd al heel snel
aangenomen.”
Haar eerste uitruk vanwege een
dodelijk ongeval kan Anouk zich nog
goed herinneren. “Toen ik uit de wagen
stapte, moest ik heel even alles in
me opnemen en om me heen kijken.
Ik realiseerde me dat dit écht was.
Dat er écht iemand was overleden.
Slecht heb ik er nooit van geslapen,
ik kan het van me af zetten. Wel moet

je zoiets altijd even verwerken. Daarom
bespreken we heftige ongelukken ook
altijd met het team.” Anouk moet elke
vier jaar op keuring om te zien of ze
lichamelijk en geestelijk nog fit is om
bij de brandweer te blijven. “Hopelijk
kan en mag ik het nog lang blijven
doen. Ik zou het niet kunnen missen.”

Als ik aan het
stofzuigen ben, staat
de hardcore keihard
Anouk is naar eigen zeggen
een enorme liefhebber van muziek.
Ze speelt sinds haar achtste bugel
bij fanfare Eendracht Baarlo en ging
als tiener uit op hardcoremuziek van
Paul Elstak en Dune. Geen muziekstijl
is haar dan ook te gek. Van klassiek
tot hardcore, Anouk vindt het allemaal
leuk. “Maar als ik één voorkeur zou
moeten geven, vind ik de hardcoreen dancescene nog steeds écht heel
erg leuk. Dat zal voorlopig ook zo
blijven. Die muziek moet ook keihard
staan, als ik aan het stofzuigen
ben bijvoorbeeld. De buren klagen
trouwens nooit.”
Net als vorig jaar ging Anouk
afgelopen zomer weer met vrienden
en kennissen naar het dancefestival
Defqon.1 in Biddinghuizen. “Je ziet er
echt van alles, ook mensen die een
pilletje op hebben. Maar het is er zó
gezellig. We gaan met mooi weer
lekker in het gras zitten, genieten van
de muziek en kijken naar de mensen,
die van alle leeftijden zijn. Ik heb dit
jaar de dag van mijn leven gehad.
Vijftien jaar geleden ging ik tot diep in
de nacht naar zulke feesten. Nu ben
ik blij dat het overdag is en we rond
23.00 uur weer naar huis kunnen.
Tsja, de kinderen staan ’s ochtends
ook gewoon weer om 07.00 uur naast
mijn bed.”

PUZZEL

Sudoku

Stichting

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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2
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Stichting Ayubowan Yaluva Sri Lanka zet zich in om de mensen
in Sri Lanka aan een beter bestaan te helpen, dit doet ze
middels het opzetten van kleinschalige projecten.

SAY-tours

1

9

7

8

4

Ayubowan
Yaluva
Sri Lanka

9
2

1

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

3

9
2
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Stichting Ayubowan Yaluwa
Jan Kerkhofs, jan.kerkhofs@live.nl of bezoek de website www.ayubowan-yaluva.nl
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Goed begin turn
seizoen SSS Helden
Door: Ellen Berkers, gymnastiekvereniging SSS Helden
Voor gymnastiekvereniging SSS Helden startte op zaterdag 7 november het nieuwe wedstrijdseizoen met de Open Tilburgse Kampioenschappen in Tilburg. Op verschillende niveaus deden de deelneemsters goede
zaken.
Van de instappers N2 deden vier
meisjes mee. Zij vonden hun eerste
wedstrijd in zo’n supergrote turnhal
best spannend, maar alle oefeningen
gingen goed en er werden geen grote
fouten gemaakt. Er werd gewerkt
in twee banen. Esmae Bos en Babs
Vullings turnden in baan 1 en Doortje
Deijkers en Cielke Verkoeijen in
baan 2. Van de twintig turnsters werd
Esmae negende en Babs tiende, en in
de andere baan werd Doortje zesde
en Cielke tiende van de negentien
turnsters. Een supermooi resultaat
dus.
In wedstrijd drie was het de beurt
aan de pupil 2 N2, Inge Janssen.
Zij had al eerder die dag in Waspik
geturnd voor de NK teams, maar
kwam toch nog naar Tilburg om daar
ook nog een wedstrijd te turnen.
Bij de NK teams deed zij mee met
Hercules Reuver en behaalde het
team een mooie vijfde plek. In Tilburg

Baarlo in blessuretijd
gelijk tegen koploper
Door: Len Gielen, VV Baarlo
Op karakter sleepte het eerste elftal van voetbalvereniging Baarlo zondag 8 november tegen Sparta’18 uit
Sevenum een gelijkspel uit het vuur. In de ‘dying seconds’ van het duel scoorde Baarlo-rechtsback Mike Spolders
met een puntertje.

mocht Inge haar nieuwe oefeningen
turnen. Bij balk ging het jammer
genoeg niet helemaal goed en moest
zij de balk twee keer voortijdig al verlaten. Dit leverde wat aftrek op. Maar
op vloer liet Inge een topoefening
zien, waar ze een mooie 15 voor
haalde. Uiteindelijk werd ze vierde
van de elf meiden die meededen.
In wedstrijd 4 kwam Linda
Verboeket in actie bij de senioren
suppl B. Ook zij had net daarvoor
in Waspik met Reuver de NK teams
geturnd. Hun team werd elfde van
de achttien teams. Daarna mocht
Linda meteen door in Tilburg. Daar
deed ze het bijzonder goed. Linda
overwon zichzelf door de balk foutloos te t urnen met zelfs een salto.
Uiteindelijk werd Linda verrast met
een mooie vijfde plek van de dertien
deelnemende senioren.
Al met al dus een goed begin
voor SSS Helden van dit seizoen.
Aanvoerder Michiel Hanssen in actie. (Foto: Len Gielen)

NOTE
BORN

HET MOOISTE MAATWERK
VOOR UW INTERIEUR
NU MET UNIEKE KORTING
21% g
kortiTnEBORN

NO
op alleuifdeuren
sch
i.c.m. r
u
interie

hele
maand

novembe
r
geldig

Zoekt U een kast die écht bij u past? Dan
komt u vanzelf uit bij NOTEBORN. Hier vindt
u een ongekend ruime collectie schuifdeuren,
kastwanden en inloopkasten. En het mooie is:
elke kast is maatwerk. U bepaalt dus helemaal
zelf de stijl, de kleuren en de indeling. Profiteer
de hele maand november van onze unieke korting
van 21% op al onze NOTEBORN schuifdeuren in
combinatie met een NOTEBORN interieur.

MAATWERK VOOR UW INTERIEUR
Deze actie geldt van 1 november t/m 30 november 2015. Vraag naar de actievoorwaarden bij onze dealer:
E KORTING

écht bij u past? Dan komt u vanzelf uit bij NOTEBORN.
Baarskampstraat 4 | 5995 AV Kessel
ekend ruime collectie schuifdeuren, kastwanden www.franssenwonen.nl
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n en de indeling. Profiteer de hele maand november van
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nterieur.
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17.00 UUR

Bezoek
onze
mooie
kerstshow!
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl

Baarlo begon aanvallend en fris aan
het duel met koploper Sparta’18. Maar
even later, in een poging de bal weg te
werken, raakte de Baarlose centrumverdediger Luc Canjels de bal verkeerd
bij een vrije trap van de Sevenumse
gasten. Deze verdween daarop met
een curve in de verre hoek van het
Baarlose doel: 0-1. Een gevoelige tik,
maar Dennis van de Vinne had na een
kwartier spelen dé kans op de gelijkmaker. Hij knokte zich in het zestienmetergebied langs een tegenstander,
maar stuitte op de snel uitgekomen
Sparta-goalie Yannick Vullings.
Sparta’18, dat duellerend sterker
was, liep verder uit. Met een fraaie

treffer zorgde jonge Sparta-aanvaller
Bart Schouten voor een 0-2 voorsprong.
In het slotkwartier voor rust waren de
beste mogelijkheden voor Baarlo. Eerst
schoot Wouter Peeters de bal in vrije
positie voorlangs en enkele minuten
voor rust had Michiel Hanssen nog een
kopkans, maar zonder succes.
Baarlo kwam na rust gedrevener uit
de kleedkamers. Voor een vrije trap van
Stan Wijhers stond de kruising van paal
en lat in de weg. Baarlo bleef daarna
domineren en Sparta’18 reageren. Toch
duurde het tot halverwege de tweede
helft eer Baarlo succes had. Uit een
hoge voorzet van Matthijs Hanssen
kopte Wouter Peeters de bal over de

Sparta-goalie: 1-2. Mike Spolders was
tijdens het offensief het dichtst bij een
gelijkmakende treffer, maar hij schoot
centimeters naast het doel.
De Sevenumse ploeg leek stand
te houden. Doordat Baarlo veel risico
nam, kregen de gasten in de slotminuten de kans om het duel te beslissen,
maar de bal verdween voorlangs het
Baarlose doel. In blessuretijd kreeg
Baarlo gerechtigheid in de vorm van de
gelijkmaker. Na een lange voorzet van
Stan Wijhers belandde de bal voorbij
de tweede paal bij Rik Schotman, die
het leer koppend terug voor het doel
bracht, waar Mike Spolders alsnog de
gelijkmaker binnentikte: 2-2.

Sportclubs Peel en Maas
richten coöperatie op
Tien sportclubs in de gemeente Peel en Maas gaan vanaf 1 januari vrijwel zeker samenwerken in een
coöperatie. Via de samenwerking denken de clubs voordelen te behalen op het gebied van belastingen, de
inkoop van energie en expertise. De voetbalclubs van Panningen, Helden, Grashoek, Koningslust, Egchel, Beringe
en Kessel en de tennisverenigingen van Meijel en Kessel zijn bereid in de coöperatie te stappen. Hockeyclub
Peel en Maas beraadt zich nog over deelname.
De samenwerking is ontstaan
nadat de gemeente vorig jaar besloot
alle buitensportaccommodaties te
gaan privatiseren vanaf 1 januari
2016. Voor de clubs betekent dit
dat ze vanaf januari het dagelijks
onderhoud van de banen, velden en
gebouwen zelf moeten gaan regelen.
Zaken als het gras maaien, lijnen
trekken en de lampen onderhouden
zijn voorbeelden van de activiteiten
die de clubs zelf moeten gaan doen.
Zeventien verenigingen besloten
daarop onderzoek te doen naar een
samenwerkingsverband. Tien daarvan
zijn inmiddels dicht bij een officieel
akkoord.

Eén van de kartrekkers vanuit de
verenigingen is oud-voorzitter van
SV Panningen Wiet Leenders. Hij was
als voorzitter van de werkgroep nauw
betrokken bij de totstandkoming van de
coöperatie. “We hebben een kerngroep
gevormd die de samenwerking verder
uitgediept heeft. Er zijn verschillende
voordelen te zien in een samenwerking
tussen de clubs. Zo kunnen we geld
besparen op energie als we samenwerken. Hoe meer kilowatt je geleverd
krijgt, des te minder belasting je hoeft
te betalen. En met alle verenigingen
samen nemen we natuurlijk veel meer
stroom af. Maar de meeste winst is
volgens mij te behalen in de over-

dracht van expertise en kennis tussen
verenigingen. Zo zijn er clubs waar de
gemeente het veld nu nog bijhoudt,
maar die vanaf 1 januari dus alles zelf
moeten gaan doen. Dan is het handig
als je hulp krijgt vanuit andere clubs.”
De clubs moeten elk 2.500 euro
inleggen om deel te nemen aan
de coöperatie. “Dat is een lening”,
legt Leenders uit. “Dat bedrag
krijgen de clubs terug, zodra de
coöperatie voldoende middelen
heeft.” De samenwerking is nog
niet helemaal in kannen en kruiken.
“Ik verwacht echter dat het doorgaat
met tien clubs”, vervolgt Leenders.
“Ik heb er alle vertrouwen in.”
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Eindelijk loon naar werken voor Panningen
Door: Wiet Leenders, SV Panningen
Het eerste elftal van SV Panningen toog zondag 9 november naar Grubbenvorst voor een wedstrijd tegen
GFC ’33. Panningen won verdiend, misschien niet zo zeer in deze wedstrijd, maar wel op grond van de inzet en het
spel van de laatste weken.

zo in verwarring dat Remco Litjens even
ongedekt was. Stan Spee bracht Litjens
vrij voor GFC-doelman Tom van Dijk. Die
rondde af: 0-1.
Davy Boots gaf vanaf rechts in de
26e minuut een perfecte voorzet op de
vrijstaande Remco Litjens. Die kopte
Panningens tweede treffer binnen: 0-2.
GFC’33 scoorde daarna: Patrick Steeghs
kon een kopbal van Etienne Verhofstad
nog net tegen de lat tikken, maar de
rebound van Jop Hermkes was hem
te machtig: 1-2. Kepèl haalde verder
ongeschonden de rust.
Na rust werd Nick van den Beucken

vervangen door Ilias Amhaough.
In de 53e minuut was er consternatie:
een Panningse verdediger zou de bal
met de hand van de doellijn hebben
geslagen, maar arbiter Van Duijl had
het niet geconstateerd. De groenwitten
kwamen beter in hun spel en hun aanvallen oogden gevaarlijker dan die van
GFC. De Grubbenvorster trainer Grad
Xhofleer probeerde met enkele wissels
het tij te keren, maar de Panningse
verdediging gaf geen krimp meer.
Met deze overwinning kruipt
Panningen naar een veilige plaats in de
middenmoot.

Gelijkspel in Venlo
voor VV Helden
Door: Geert Metsemakers, VV Helden
Trainer Rob Jacobs wist al voor het duel dat het eerste elftal van
voetbalvereniging Helden zondag 8 november een lastige tegenstander
zou tegenkomen. VVV ‘03 uit Venlo had immers haar laatste vijf
competitieduels gewonnen en stond daarmee vlak achter koploper HBSV.

Trainer Roel Schreurs moet elke
zondag puzzelen om een elftal op de
been te brengen, want de ziekenboeg
is nog steeds rijkelijk gevuld. Daarnaast
raakte Panningens sterkhouder vroeg
in de wedstrijd geblesseerd aan het
hoofd. Hij moest zich na 5 minuten in

de tweede helft gewonnen geven.
In de 11e minuut kwam het eerste
schot op doel van GFC-spits Verhofstad.
Ook Panningen liet zien dat het gevaarlijk kan zijn, maar na een vermeende
handsbal in het strafschopgebied legde
de arbiter de bal op de Panningse stip.

GFC-aanvoerder Wouter van Denzen
nam het schot maar doelman Patrick
Steeghs hield de bal uit zijn doel.
Roy Schijven trok in de 21e minuut
een sprint van zijn strafschopgebied
naar dat van GFC en bracht daardoor de
centrumverdedigers uit Grubbenvorst

BCM ’80 1 nog steeds
ongeslagen
Door: Reimke Maas, badmintonclub Maasbree/ Baarlo
Het team van badmintonclub Maasbree heeft zaterdag 7 november de vijfde overwinning op rij behaald.
Daardoor staan ze nog steeds ongeslagen bovenaan de competitielijst. Het team bestaande uit Mariska Peeters,
Kim Gommans, Jules Zeelen en Sieuwe Maas pakte zaterdag een dikke winst van 8-0.

De Venlonaren begonnen goed
aan het duel. Helden had moeite met
de rappe aanvallers en zag zowel
Dimitrios Tourarzidiz als Luke van
Veggel missen in kansrijke positie.
Helden zag aan de andere kant haar
eerste kans in de wedstrijd wel benut
worden. Ralf Suntjes stak Mairen
Zeevenhoven diep weg. Zeevenhoven
wist vervolgens op snelheid langs
verdediger Engelen te komen en
schoof de bal beheerst binnen.
VVV ´03 bleef het betere van het spel
houden en zag dit nog voor rust
beloond worden met de gelijkmaker
én de 2-1. De Griekse spits Tourarzidiz
werd diep gestuurd en omspeelde
vervolgens doelman Knippenbergh
om de bal rustig binnen te kunnen
schuiven. Yusuf Gungor speelde
zichzelf vervolgens met een knappe
aanname vrij tussen beide Heldense
centrale verdedigers. Zo kon hij de
Venlonaren met een voorsprong de
rust in schieten.
Vlak na de thee had dezelfde
Gungor de marge kunnen
verdubbelen maar hij schoot

gehaast over. Aan de andere kant
wist Helden in de tweede helft
wat meer grip op de wedstrijd te
krijgen. Na ruim een uur spelen
mocht Jeroen Voorter zelfs voor de
gelijkmaker aantekenen. Doelman
Janssen had geen antwoord op een
vrije trap van Edwin Heuvelmans.
Voorter was er vervolgens als de
kippen bij om de losgelaten bal over
de lijn te werken.

Het schot belandde
op de paal
Na deze gelijkmaker gingen
beide ploegen op zoek naar de
winnende treffer. Tourarzidiz en
Gungor waren beiden dichtbij voor
de Venlonaren. Aan Heldense zijde
schoot Edwin Heuvelmans naast en
had Ton Peeters de grootste kans om
alsnog de drie punten mee te nemen.
Zichzelf knap vrijgespeeld, mocht hij
alleen richting het Venlose doel. Zijn
schot belandde echter op de paal
waardoor de punten zondagmiddag
gedeeld werden.

(tapas)Restaurant & Partycentrum

Kerstdiner 2015
vier gangen keuze menu

Zaterdag om 13.15 uur begonnen de eerste spelen dames en heren
dubbel tegen BC Rebeo uit Reuver.
Zoals tijdens bijna elke wedstrijd
moesten de spelers er eerst even
inkomen. De eerste paar minuten
werden er weinig punten gemaakt
en k wamen de heren zelfs op een
achterstand te staan. Tijdens de rust bij
11 punten overlegde men even en toen
scoorde men de eerste winstpunten,
zodat het na de heren- en dames
dubbels al 2-0 stond voor Maasbree.
De enkelspelen werden hierna vrij
eenvoudig gewonnen. Sieuwe had er
zichtbaar minder moeite mee dan zijn

tegenstander. De heer uit Reuver moest
er halverwege even bij gaan zitten
om weer op adem te komen. De winst
ging dan ook naar Sieuwe. De heren
enkel 2 kwam wat moeizaam op gang
en even leek het erop dat Jules het
potje ging verliezen, maar niets bleek
minder waar. Jules kwam op gang en
bleef punten scoren. Zo pakte ook hij
de winst en werd het 4-0. De dames
enkelwedstrijden verliepen zonder
horten of stoten en Kim sloot zelfs een
set af met 21-4. Mariska gaf de tegenstander wat meer punten cadeau, maar
ook haar kon de winst niet ontglippen.
Nadat de enkelspelen gespeeld waren,

stond BCM’80 1 voor met 6-0.
De twee spelen gemengd dubbel
waren hierna aan de beurt. Het was te
merken dat Kim en Jules al jaren het
samenspel beoefenen. Zonder moeite
pakten ze ook nu de winst. Mariska en
Sieuwe spelen dit jaar voor het eerst
samen, maar trainen al jaren met
elkaar, zodat ook bij hen weinig punten
werden weggegeven.
Het eerste team ging dan ook met
een tevreden gevoel en een 8-0 winst
naar huis. Deze week gaan zij zich
voorbereiden op de wedstrijd tegen
BC Olympia ’56 uit Tegelen, de nummer 2 in de competitie.

vrijdag
25 december

Voorgerecht keuze uit:
Tomatensoep zoet-pikante soep met verse Italiaanse kruiden
Runderbouillon op z’n ouderwets, 3 dagen getrokken
Mosterdsoep heerlijk zacht en romig met een vleugje honing

€ 39,50

Tussengerecht keuze uit:
Carpaccio ﬂinterdunne runderhaas op onze eigen wijze geserveerd
Reuze champignons in knoflook

Eerste Kerstdag
per persoon

Kindermenu:

gemarineerde champignons in champignon-knoﬂooksaus

(tot 12 jaar)

Camarones piri-piri grote garnalen gegaard in pittige kruidenolie

per persoon

Hoofdgerecht keuze uit:
Varkenshaas

€17,50

(check de website)
Reserveren is
noodzakelijk en kan
telefonisch of per
mail uiterlijk tot
23 december

omwikkeld met bacon, geserveerd met gebakken kastanjechampignons

Biefstuk het beste van de Black Angus, geserveerd met pepersaus
Visduo van botervis en zeeduivel, overgoten met kreeftensaus
Nagerecht een diversiteit van huisgemaakte
lekkernijen centraal op tafel, laat u verrassen!

Hoogstraat 70, 5986 AB Beringe - 077 3078682 - info@hoovedevriendschap.nl
www.hoovedevriendschap.nl
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RKMSV verliest door complete off-day
Door: voetbalvereniging RKMSV
Een zwak eerste elftal van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel verloor zondag 8 november terecht van laag
vlieger Belfeldia. RKMSV was geen schim van de ploeg die het de laatste weken was en hielp het team uit Belfeld
meerdere malen in het zadel. Belfeldia pakte hiermee zijn eerste competitiezege. De einduitslag werd 3-2.
Het begin van de wedstrijd was
slordig. Veel balverlies van beide ploegen leidde tot veel omschakelingen.
Zowel RKMSV als Belfeldia mocht ver
komen op de helft van de tegen
stander, maar de Meijelnaren werden
gevaarlijker voor het doel. Aanvallen
van Belfeld werden op tijd afgestopt

om gevaarlijk te kunnen worden.
Toch maakte Toon Berben op
aangeven van Toon Snijders de 0-1.
Vervolgens werd Ad Snijders als doorgebroken speler neergelegd, maar de
scheidsrechter deed het af met een
gele kaart. Ook uit vrije trappen en corners werd RKMSV gevaarlijk, maar de

Heldense Bossen Helden

NK Canicross en
Bikejöring
Het NK Canicross en Bikejöring wordt zondag 15 november vanuit
camping De Heldense Bossen in Helden gehouden. Het kampioenschap
wordt georganiseerd door Canicross Nederland en Atletiek Vereniging
Helden.

doelman van Belfeldia redde op inzetten van Rudy Leenders en Jesse van
Deursen. Vlak voor rust maakte
Belfeldia toch gelijk: een vrije trap op
de rand van het strafschopgebied werd
de kruising in gemikt.
In de tweede helft werd het spel
niet beter. Foute keuzes en slordigheid

in balbezit zorgden ervoor dat Belfeldia
verschillende keren gevaarlijk werd
door een lange bal of een steekpass
uit de omschakeling. Deze konden het
eerste gedeelte van de tweede helft
ternauwernood worden afgestopt.
RKMSV kreeg aan de andere kant een
paar goede mogelijkheden, maar de
spitsen kregen de bal niet op doel.
Belfeldia sloeg daarna toe: eerst werd
met een lange bal de spits bereikt, die
hem breed legde op zijn meegelopen
teamgenoot. Die schoot vrij de 2-1

 innen. Daarna werd balverlies van
b
Meijel afgestraft. Met een steekpass
werd de spits in de ruimte bediend en
ook hij scoorde: 3-1. RKMSV probeerde
in het slot wat te forceren en Rudy
Leenders maakte ook 3-2. Een serie
corners in de laatste speelminuut
zorgde voor gevaar, maar de doelman
van Belfeld hield zijn doel schoon.
De kansen die RKMSV nog
creëerde, werden niet benut. Belfeldia
profiteerde van het slordige spel en de
grote ruimtes die het kreeg.

Ruime overwinning dames
Targos Bevo
Door: handbalclub Targos Bevo
De dames van het eerste team van handbalclub Targos Bevo uit Panningen hebben zichzelf een goede dienst
bewezen door met ruime cijfers te winnen van hekkensluiter VENECO/VELO uit Wateringen.
De ploeg van trainer Osvaldo
Gomes begon goed aan de wedstrijd,
wat resulteerde in een 8-4 voorsprong
na 10 minuten spelen. Een belangrijk
aandeel in de goede beginfase
had Ilya Belgareh. Ze nam liefs vijf
doelpunten voor haar rekening.
Hierna werden met name aanvallend
nogal wat kansen gemist waardoor de
tegenstander na 20 minuten spelen

Targos Bevo tot op één doelpunt was
genaderd (10-9). De laatste 10 minuten
waren echter weer voor de ploeg van
trainer Osvaldo Gomes. Ondanks dat er
in deze fase nog twee 7 meters werden
gemist, ging de thuisploeg rusten met
een 15-9 voorsprong.
In de tweede helft bouwde Bevo
de voorsprong gestaag uit. Via 18-12
en 25-15 liet Puck Verlinden met haar

eerste competitiedoelpunt de 30-18
aantekenen.
De laatste fase van de wedstrijd
werd ontsierd door de vele tijdstraffen
aan beide kanten, wat het spel er
niet aantrekkelijker op maakte.
Uiteindelijk bepaalde Lynn Wijnen
in de laatste minuut met haar
tweede doelpunt van de wedstrijd de
eindstand op 32-22.

Dames VC Kessel winnen
beladen wedstrijd
Door: volleybalclub Kessel
De dames van het eerste team van VC Kessel speelden vrijdagavond 6 november de wedstrijd tegen Stravoc
dames 2 uit Stramproy, een tegenstander waarvan ze wisten dat ze alle zeilen zouden moeten bijzetten.

Hester Aris won goud tijdens het Europees Kampioenschap
vorige maand in Schotland. Ze verdedigt in Helden haar NK-titel.
De sporten canicross en bikejöring
zijn in Nederland nog relatief onbekend.
Bij de sporten legt een atleet zo snel
mogelijk te voet of per fiets een crossparcours af. Daarbij wordt hij of zij
door zijn hond, die met elastiek aan de
heupgordel of fiets van de atleet zit,
naar een hogere snelheid getrokken.
Snelheden van meer dan 20 kilometer
per uur bij het canicrossen en meer dan
35 kilometer per uur bij het bikejören
zijn daarbij niet ongebruikelijk.
Wie het canicrossen zondag
15 november wil proberen, kan terecht
op de funcross. Daar kunnen tuigjes en heupgordels worden geleend
of aangeschaft. Voor het bikejören

geldt dit niet, hier zijn enige ervaring
vanwege de hoge snelheden en een
ontheffing verplicht. De start van het
Nederlands kampioenschap vindt plaats
bij camping De Heldense Bossen in
Helden. Het parcours leidt door het bos.
Er wordt gestart als in een wielertijdrit.
Om 11.30 uur gaat de 5.225 meter
bikejöring van start. Daarna is het
om 12.30 uur de beurt aan de cani
crossers voor dezelfde afstand en de
2.525 meter. De kidsrun en funcross
over 1 kilometer beginnen om
15.30 uur. De prijsuitreiking vindt uiteindelijk om 16.00 uur plaats. Publiek is
welkom. Kijk voor meer informatie op
www.canicrossnederland.nl

VC Kessel-speelsters Astrid Hermans (2) en Climmy Timmermans (9)
blokkeren succesvol aanval van Stravoc (Foto: VC Kessel / Jaap van ’t Ooster)
De eerste set begon moeizaam,
nadat Kesselse spelverdeelster Maud
van den Beuken uitgeschakeld werd
door een harde bal tegen haar hoofd
tijdens het inslaan. Iedereen was
er nog een beetje door van slag en
Stravoc profiteerde hiervan. Zij wonnen
de eerste set met 19-25.
De tweede set wisten de dames
zich te herpakken en wonnen de set

met 25-15. De derde set werd aan
beide kanten prima gespeeld. Toch
ging deze set ook naar Kessel met
25-20. In de vierde set werden prachtig
geslagen ballen afgewisseld met
persoonlijk fouten en werd de bal op
belangrijke momenten niet afgemaakt.
Stravoc trok aan het langste eind en
won deze set met 27-29.
In de vijfde set werd meteen

tegen een achterstand aangekeken en
wisselden de dames met 4-8 van kant.
Vervolgens kwam Kessel aan serve en
werden negen punten op rij gemaakt
en was de stand opeens 13-8. Door een
foutserve kreeg Stravoc nog een punt,
maar Kessel maakte de resterende
twee punten. Zo werd een moeizame
wedstrijd toch gewonnen en wordt de
koppositie gehandhaafd.
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Medailles op internationaal niveau

JC Helden presteert
op toernooi Den Haag
Door: Judoclub Helden
Judoclub Helden deed op zaterdag 7 en zondag 8 november mee aan het internationale Residentietoernooi
in Den Haag. Al met al beleefde Judoclub Helden een zeer succesvol toernooi.

Grashoek speelt
gelijk tegen SPV uit
Vlierden
Door: Piet Spee, SV Grashoek
Met een niet aflatende ijver en inzet streed het eerste elftal van
voetbalvereniging SV Grashoek zondag 8 november in Vlierden om een
punt. De klok van sportpark Hoge Zijde stond al ruim 5 minuten op
90 minuten toen aanvoerder Tim van Ophoven de bal doorkopte aan
Erwin Pijnenburg, die met een schot in de linkerbenedenhoek doelman
Mark Koppers kansloos passeerde, 2-2.
Thuisclub SPV had in Jaimy
Duijmelinck een snelle aanvaller
naast routinier Leon Swinkels en de
schotvaardige Sjors van Duursen. Dit
trio wisselde vaak van positie en was
moeilijk te bespelen. Na 10 minuten
wist Koen Clephas een scherpe inzet
van eerstgenoemde onschadelijk te
maken. Aan de overzijde kon een
vrije trap van Wouter van der Sterren
met moeite uit het SPV-doelgebied
worden gewerkt. In de 20e minuut
opende SPV de score. Een snelle
combinatie bracht Grashoek uit het
verband. Leon Swinkels zette Sjors
van Duursen vrij voor Koen, die met
een droog schot 1-0 liet aantekenen.

Rode kaart en
een strafschop

Trotse prijswinnaars Marlouk Colbers, Isis van Dril,
Dali Lucker en Meike Timmermans. (Foto: Ron van der Linden)
Aron Theunissen en Janine Janssen
wonnen in een zeer lastige poule
ieder een partij. Luna Lucker won twee
partijen waarvan de eerste met een
fantastische overname. In dezelfde
poule liet Suraya Peters zien nog steeds
de beste te zijn in deze poule. Met vier
overwinningen, waarvan de laatste
in de finale tegen een sterke Britse,
pakte ze wederom goud. Owen van
Dijk, Diego Coopmans, Lucas Colbers en
Jarno Hoenson wisten deze keer helaas
geen partij te winnen. Cas Janssen won
drie partijen, verloor tegen de uiteindelijke kampioen en verloor helaas
ook zijn laatste partij, waardoor hij net

buiten het podium belandde.
Mark van Dijk won drie keer en verloor in de finale door een klein foutje,
zilver dus. Guus Manders sloot de dag
af met twee goede overwinningen en
twee verliespartijen, waardoor hij brons
veroverde.
In de categorieën -12 en -10
werden Joyce Peters, Dali Lucker, Brent
Schuijers, Marlouk Colbers en Isis van
Dril eerste na een aantal zeer sterke
partijen. Kevin Janssen verloor zijn eerste partij tegen een goede Oekraïner,
won daarna drie keer en verloor er nog
een waardoor hij brons won. Meike
Timmermans won haar eerste partij

heel knap tegen een Brits meisje.
Daarna verloor ze twee keer en won
nog een partij waardoor ze een bronzen
medaille in de wacht sleepte.
Op zondag 8 november waren
de judoka’s tot 17 jaar aan de beurt.
Voor hen was dit een nationaal meet
moment. Suraya Peters bereikte op
overtuigende wijze de finale. In de
finale ondervond ze echte veel hinder
van een schouderblessure waardoor
ze verloor. Mark van Dijk won twee
wedstrijden en verloor er twee, net
als Tetsuo Martynowicz. Umberto
Coopmans kwam eenmaal tot winst.
Mike Peters kon helaas niet winnen.

Ruime overwinning Koningslust

BEVO verdiende winnaar
van matige derby
Door: voetbalvereniging BEVO
Het eerste elftal van VV BEVO uit Beringe trad zondag 8 november aan tegen Koningslust in een matige derby.
BEVO wilde tijdens de eerste tien minuten van deze wedstrijd vol gas geven, maar Koningslust nam het heft in
handen en was in het eerste kwartier zeker niet de mindere van BEVO.
Al in de 3e minuut wist Koningslust
eenvoudig te scoren, na onnodig
balverlies van de BEVO-defensie.
Nick Rongen ging met de bal aan
de haal en legde diep in de BEVOverdediging de bal simpel af op de
spits: 0-1.
In deze fase had de voorsprong van
Koningslust met een beetje geluk nog
hoger kunnen zijn. Na een kwartier
spelen hervond BEVO zich en werd
steeds meer duidelijk dat Koningslust
een moeilijke middag tegemoet ging.
Toch duurde het tot 10 minuten voor
rust voordat BEVO de gelijkmaker
scoorde. Na een overtreding op Sjors
van Horen leverde Eric Minten een
uitstekende vrije trap af richting de

tweede paal. Deze wordt onvoldoende
weggewerkt en belandde voor de
rechtervoet van Luc Simons, die de
bal in het doel werkte: 1-1. Nog geen
vijf minuten later nam BEVO zelfs een
voorsprong. Rob Minten werd diep
gestuurd over rechts en zette voor op
Kevin Vossen, die voor zijn man kwam
en simpel de 2-1 binnentikte.

Verder met tien man
Twee minuten na rust werd een
indirect uitgevoerde vrije trap door
Sjors van Horen ingeschoten: 3-1.
Een incident volgde, in een verder
sportief duel. Maurice Kessels, BEVO’s
linkerverdediger, moest voortijdig de
kleedkamer opzoeken. BEVO liet zich

met tien man veelal op eigen helft
terugzakken. Toch werd het Koningslust
met vlijmscherpe tegenaanvallen
moeilijk gemaakt. Koningslust kon
maar moeilijk een gaatje vinden in de
BEVO-defensie.
BEVO deed dit beter en scoorde
in de 60e minuut de 4-1, na een
hoekschop van rechts door Kevin
Vossen, die werd doorgekopt door
Roger Gielen. Rob Minten kon vrij
simpel scoren. Koningslust ging nog
meer de aanval zoeken, waardoor de
BEVO-voorwaartsen de nodige vrijheid
kregen. In de 80e minuut ontfutselde
Sjors van Horen zijn verdediger de bal
en passeerde nog twee verdedigers:
5-1 door de benen van de keeper.
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Opwinding na 27 minuten:
SPV-verdediger Max van Duursen
voorkwam met een handsbal een
scoringskans voor Tim van Ophoven.
De scheidsrechter was resoluut en gaf
Van Duursen rood en Grashoek een

strafschop. Tim van Ophoven schoot
onberispelijk binnen, 1-1. Grashoek
juichte net iets te lang, want twee
minuten later stond het al 2-1.
Een snelle combinatie overrompelde de geelzwarte defensie totaal.
Nu stelde Sjors van Duursen Leon
Swinkels in staat om de thuisclub met
een simpel schot op voorsprong te
zetten. De eerste helft werd onderbroken door een massale botsing,
waarbij twee Grashoekers waren
betrokken. Rick van Oijen leek er het
ergste aan toe, maar kon de strijd
voortzetten. SPV moest een uur met
tien man verder. Grashoek wist met
die man-meer-situatie geen raad. Ook
na de wisseling van speelhelft bleven
de zwartwitten achterin meestal met
vier man georganiseerd spelen. Door
de snelle uitbraken van de thuisclub
moest Koen een paar knappe reddingen verrichten, terwijl Leike Cuijpers
in het laatste half uur verdedigend
en opbouwend bergen werk verzette.
De supporters moesten tot het allerlaatste wachten op de gelijkmaker.

Nederlaag
met perspectief voor
Peelpush-dames
Door: volleybalvereniging Peelpush
Een 3-1 nederlaag lijden en toch zeer tevreden van het veld af
stappen: dat deden de volleybalsters van het eerste team van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel zaterdagavond 7 november in Sneek.
Vooral de winst in de eerste set en een goede derde set zorgden voor een
positieve boost voor de Limburgsen. En die boost kon de ploeg wel
gebruiken na de schromelijke midweekse nederlaag in Sliedrecht.
Spelverdeelster Bregje van den
Heuvel begon voor het eerst in de
basis, omdat Sabine Beersma in de
Sneker sporthal ontbrak. Van den
Heuvel zorgde voor een goede spreiding aan het net en was als nieuwe
aanvoerster ook nadrukkelijk in de
weer om haar teamgenoten op te
peppen. Het leidde, na een rommelig
begin, tot winst in de spannende
eerste set. Peelpush had er tegen de
koploper in de eredivisie drie setpunten voor nodig: 24-26.
Set twee liep vervolgens met
25-11 uit op een teleurstelling.
Gevreesd werd dat het scenario van
drie dagen eerder tegen Sliedrecht
zou volgen, maar deze keer wisten de
Meijelse speelsters de rug te rechten,
gesteund door vijf meegereisde fans
die het Friese publiek ruim overstemden. De Europacup-deelnemer wist
niet los te komen van de enthousiaste Peelpushers. Helaas ging de
scheidsrechter in de slotfase de fout
in. Op advies van de lijnrechter werd
een scherpe aanval beoordeeld als

buiten de antenne om geslagen, maar
gezien de baan van de bal was dat
onmogelijk. Het zorgde voor 20-20 in
plaats van 19-21. Via 22-22 ging de
setwinst uiteindelijk met 25-23 naar
de opgeluchte thuisploeg.

Met opgeheven
hoofd van het veld
In het laatste bedrijf, met Anne
Struijk in plaats van de moegestreden
Ilvy Sanders, kon Peelpush tot halverwege volgen, waarna de wedstrijd
alsnog als een nachtkaars uitging.
Peelpush verliet het strijdtoneel met
opgeheven hoofd. De vervelende
nasmaak na de kansloze nederlaag in
Sliedrecht was weggespoeld.
“De meiden hebben laten zien dat
ze goed uit een dip weten te komen.
Dat is een positieve constatering”,
oordeelde coach Johan Leenders.
“We hebben hier een set gewonnen.
Ik geloof dat Peelpush in Sneek nog
nooit een set heeft gewonnen”,
zei libero Kim de Wild.
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jongeren

Jacky
Janique
Janne
Marijn
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

aan
Melle Houben

Column
Zupertol
Beck und Bauer stond
zaterdagavond 7 november
in De Heuf in Panningen.
Er werden in totaal ongeveer
vierhonderd mensen
verwacht, maar dit liep op tot
wel duizend enthousiaste
mensen.
Het programma startte rond
20.00 uur met dj Bart, gevolgd
door Die Power Baum.
Hierna betraden Beck und Bauer
het podium. Voor diegene die
hen niet kent: Beck und Bauer
zijn feestdj’s die voornamelijk
Duitse muziek draaien in
combinatie met moderne
nummers. De sfeer zat er goed
in, er werd flink gedanst en het
publiek deed erg enthousiast
mee. Tussen het optreden van
Beck und Bauer door traden ook
nog Marleen Rutten en Spik en
Span op, de winnaars van het
LVK 2015, die ook De Heuf lieten
springen.
De heren van Beck und
Bauer betrokken het publiek bij
hun optreden, er werden
mensen op het podium gehaald,
er werden Duitse vlaggetjes
uitgedeeld en het bier vloog
door de zaal. Bij een van deze
activiteiten werden tien jongens
het podium opgehaald, die hun
shirt uit moesten trekken zodat
vervolgens twee meiden een
race tegen elkaar konden doen.
Deze race hield in dat ze
geblinddoekt met schmink,
zo snel mogelijk, Beck und
Bauer moesten schrijven,
natuurlijk met hulp van de
heren Freddy en Frans zelf.
Verder was alles erg goed
georganiseerd en er werd streng
gecontroleerd dat mensen
onder de 18 jaar geen alcohol
kregen door middel van
stempels en beveiligers.
Alle bezoekers waren razend
enthousiast over deze
‘zupertolle’ avond. Ook wij
vonden het een geweldige
avond in De Heuf en hopen op
een tweede editie, die minstens
zo gezellig wordt als deze!

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Melle Houben
15
Egchel
Het Bouwens

Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou nog wel een keer op vakantie
willen gaan naar Terschelling. Daar ben
ik afgelopen zomer naartoe geweest
met een aantal vrienden. Het uitgaan
was wel het hoogtepunt.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Ik heb eigenlijk geen nummer wat
voor mij een speciale betekenis
heeft. Misschien dat het nummer
‘Ik verscheurde je foto’ van Ali B,
Brownie Dutch en Nino het meest in
de buurt komt. Deze plaat is speciaal
gezongen voor de originele zanger,
Koos Alberts. Hij heeft een ongeluk
gehad en is verlamd geraakt aan zijn
onderlichaam. Dit nummer is een
ode aan Koos Alberts en is gezongen
in het programma ‘Ali B op volle
toeren’.

Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Een kinderfeestje van mijn broer.
Hij werd toen zes jaar volgens mij.
Zelf was ik toen vier of vijf jaar.
We gingen toen naar een kasteel, waar
we ons allemaal mochten verkleden als
ridder. Dat was echt superleuk.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Die is er eigenlijk al. Dat is de mobiele
telefoon. Ik zou echt niet zonder kunnen. Je bent altijd bereikbaar en kunt
altijd met je vrienden praten. Als ik
moet kiezen voor een uitvinding die
nog niet bestaat, dan zou het een
nieuw vervoermiddel zijn. Een vervoermiddel waar je heel snel ergens ter
plaatse kunt zijn.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Ik zou dat op de normale manier doen.
Gewoon voor mijn vriendin op de
knieën. Dat zou ik dan wel op een speciale plek doen. Dit zou een locatie zijn
die veel voor ons betekent. Misschien
de plek waar we elkaar voor het eerst
hebben ontmoet.

Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Als eerste zou ik mijn vrienden mee
nemen. Zonder vrienden zou ik echt
niet meer kunnen leven op zo’n eiland.
Ik zou ook zeker een voetbal meenemen. Lekker voetballen met mijn
vrienden. En als we daarmee klaar zijn,
gaan we allemaal chillen.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat mijn beroep zou zijn later. Zo kan
ik zien of het ook echt de droombaan
is die ik nu wil. Graag zou ik iets willen
doen in de techniek.
Wat zou je nooit weggooien?
De foto’s die van mij zijn gemaakt toen
ik nog een klein kind was. Als ik deze
foto’s zie, dan kan ik weer die leuke
dingen herinneren. Ik krijg dan echt
een gevoel dat ik terugkijk naar mijn
‘jeugd’. Het zou jammer zijn als ze
weggegooid worden.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Dat is toch echt wel mijn kamer
opruimen. Dit moet ik vaak van mijn

moeder doen en daar heb ik echt
geen zin in. Als ik mijn kamer heb
opgeruimd ziet het er wel netjes uit,
maar dat verandert wel snel.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In The Lord of the Rings of in
Harry Potter. Ik zou geen hoofdrol
willen hebben, maar een bijrol.
In The Lord of the Rings zou ik
Gandalf wel een leuke rol vinden
om te spelen.
In welke historische tijd had je
willen leven?
In de tijd van de Grieken en
de Romeinen. Het is een zeer
interessante tijd. Vooral de manier
waarop ze leefden en hoe de politiek
daar ging. Ook lijkt het mij interessant
hoe ze landen in Europa veroverden.
De filosofie die in die tijd werd
ontwikkeld, is ook erg interessant.
Hoe ze toen dachten, zo denken we
nu soms nog steeds.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Wat de uitslag zou zijn van de huisarts.
Ik ben pas geblesseerd geraakt.
Mijn knie klapte dicht op het veld.
Ik ben toen naar de arts geweest,
maar ze weten niet precies wat er aan
de hand is. Ik denk dat het aan mijn
meniscus ligt.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Skydiven, dat lijkt me echt super leuk.
Ook wil ik graag een aantal steden
af. Naar Parijs zou ik nog wel eens
willen reizen. De Eiffeltoren wil ik nog
eens zien. Daarnaast nog een aantal
culturele plekken.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Normaal huisje, een vrouw en
kinderen. Voor mij is het heel
belangrijk dat ik dan een baan heb
waar ik veel plezier in heb. Natuurlijk
wel een baan die een beetje goed
betaald is. Daarnaast wil ik nog wat
vrije tijd over hebben om met mijn
vrienden te chillen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik heb altijd al een wereldreis willen
maken. Dan zou ik andere culturen
bezoeken. Indonesië lijkt me wel leuk
om een keer langs te gaan. De laatste
tijd is het Midden-Oosten veel in
het nieuws. Dit gebied lijkt mij ook
interessant. Natuurlijk ga ik niet in het
gevaarlijke gebied zitten, maar er net
iets buiten. Ook Afrika lijkt me leuk.
Daar zou ik dan langs de stammen
gaan en kijken welke culturen er
leven.

Geniet elke dag
van een heerlijke verse appel!

Jacky, Janique, Janne
en Marijn
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Niveau regionale carnavalsliedjes in de lift

‘Kippenvel als ik mijn nummer in
de zaal hoor’
Hij won vorig jaar nog het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Niet als zanger, maar als tekst- en
muziekschrijver. Mark van Mullekom (37) uit Grashoek heeft namelijk als hobby carnavalsnummers schrijven.
Net als Marijke Gijsen (49) uit Helden. Ook zij is vele avonden per jaar bezig met de carnavalskrakers van het
komend carnaval.

 ummer. En daar valt of staat een numn
mer toch mee.”
Volgens Mark is het wel noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt door
de artiesten. “Je kunt een heel goed
nummer schrijven, maar als je maar
100 euro betaalt voor een studio zal
het geen hit worden. Met een slechte
plaat en 1.000 euro voor de productie, kun je wel hoge ogen gooien.
En vergeet niet dat een pak ook niet
gratis is.”

Losgaan op jouw
nummer
Beide liedjesschrijvers zijn wel
tevreden over het niveau van de
carnavalsliedjes in de gemeente.
Marijke: “Dat is de laatste jaren echt
gegroeid. Je merkt dat de schrijvers
beter worden en ook de zangers en
zangeressen zijn momenteel van een
prima niveau. Je ziet dat veel artiesten

Beide liedjesschrijvers werkten samen met De Breurkes uit Panningen,
hier tijdens de Groeëte Gulpener Vasteloaves Finale in 2014 (Foto: ACCLARAREfoto)
“Toen ik begon met schrijven,
twaalf jaar geleden, waren het
vooral teksten als ‘’t is zoewiet,
’t is vasteloavestied’. Rijmelarij van
likmevestje. Als ik nu terugkijk, waren
die eerste liedjes best matig. Maar ja,
je moet ergens beginnen natuurlijk”,
vertelt Mark. Dat beaamt Marijke.
Zij ziet dat ook in de carnavalswereld
de tijden veranderen. “De walsen en
marsen worden steeds minder populair.
Je ziet dat er steeds meer uptempo en
Duits getinte nummers de avonden
bepalen tijdens carnaval.”
Mark is de schrijver van Spik en
Span uit Susteren, die afgelopen jaar

met ‘Es vasteloavend Limburg bênne
vêlt’ het LVK wist te winnen. Verder is
hij actief (geweest) voor onder andere
De Breurkes uit Panningen, Marleen
Rutten (samen met Marijke) en Men in
Pek. Marijke heeft namen als Sjapoo uit
Kessel-Eik en ook De Breurkes op haar
cv staan.

We hadden nog cdvulling nodig
Hoe lastig het is om een pakkend
carnavalsnummer te maken, weten ze
allebei. Ze haalden beiden de finale
van het LVK, maar nog vaker misten ze

deze begeerde plek. Mark: “Soms valt
er geen pijl op te trekken. Dan denk
ik dat ik echt met iets goeds aankom
en dan lukt het weer niet. Soms is het
ook precies andersom. Met Spik en
Span hadden we nog cd-vulling nodig.
We maakten ‘Drie daag vasteloavend’
en uiteindelijk werden we daarmee
tweede op het LVK.” Marijke: “Het blijft
een jurysport. Die zit in december een
hele dag in een klaslokaal te luisteren
naar alle inzendingen. Daar moeten
ze dan de finalisten uit halen. Dan
is het lastig om de goede keuzes te
maken. Je kunt dan niet zien hoe een
zaal carnavalsvierders reageert op het

hier uit de regio de finale van het LVK
hebben gehaald. Toch vind ik dat de
lokale artiesten veel meer gedraaid
moeten worden.” Mark: “Het mooiste is
als je een zaal binnenkomt en je hoort
jouw nummer dat gespeeld wordt en
je ziet de mensen losgaan. Dan krijg
ik kippenvel over mijn hele lichaam.
Dat geldt natuurlijk ook voor de artiesten zelf.”
Marijke is het daar helemaal mee
eens. Maar voor haar is dit jaar het
laatste seizoen, zo zegt ze zelf. “Ik heb
jaren gehad dat ik vanaf de zomer zo
onderhand iedere avond bezig was met
carnavalsnummers. Dat hoeft van mij
niet meer.” Mark: “We moeten soms
echt dingen afzeggen. Ik heb mijn
vrouw en kinderen en natuurlijk het
werk ook nog. Daar wil ik ook tijd voor
maken.” Marijke: “Daarom stop ik er na
dit seizoen mee.” Mark: “Dat zeg je al
vijf jaar op rij.” Marijke: “Maar dit keer
is het echt waar.”

Messe Breve door
Meijels Mannenkoor
Het Meijels Mannenkoor treedt zaterdag 14 november op in de
H. Nicolaaskerk in Meijel. Het optreden begint om 19.00 uur.
Het Meijels Mannenkoor zingt
zaterdagavond de Messe Breve van
Charles Gounod. Het koor wordt
daarbij begeleid door dirigente
Sylvia Berghs.

In het kader van haar jaarlijkse
Bindingsavond nodigt het Meijels
Mannenkoor iedereen uit om bij het
optreden in de parochiekerk aanwezig
te zijn.

wonen.
eten.
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wonen.
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wonen.
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Coëp verdedigt titel

Egchelse liedjesavond

drinken.

Voor de 18e keer vindt dit jaar de Egchelse liedjesavond plaats. Prins Bart II en vorst Maurice openen zaterdag
14 november om 20.11 uur de avond bij gemeenschapshuis ’t Èrf in Egchel. Zal Coëp dit jaar voor de derde keer op
rij de liedjesavondtrofee winnen?

Beleef
kerstsfeer!
Beleefonze
onze kerstsfeer!

Opendeur
deur dagen
dagen 2015
Open
2015
|
|
13 14 15 november

13 | 14 | 15 november

Beleef onze kerstsfeer!

Vergelt 2 | Baarlo | +31 77 477 1256

Coëp, die vorig jaar wonnen met het liedje ‘Dan zeen wae os zoeë’
Dit jaar maken de deelnemers
voor het eerst kans om naast de
liedjesavondtrofee een aparte

publieksprijs te winnen. De winnaar
van de liedjesavondtrofee mag
carnavalsvereniging De Kemphazen

www.hoevehofackers.nl

vertegenwoordigen op het P&M
Liedjesfestival dat op zaterdag 9 januari
in Kessel-Eik plaatsvindt.

Vergelt 2 | Baarlo | +31 77 477 1256
HH_LandelijkWonen_230x297_DEF.indd 1

HH_LandelijkWonen_230x297_DEF.indd 1

www.hoevehofackers.nl

Open deur dagen 2015
13 | 14 | 15 november
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Liedjesavond

Kessel

Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Thema-avond
Contact van Hart tot Hart

za 14 november 20.11 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis
De Paort

di 17 november 19.30-21.30 uur
Organisatie:
Alzheimer Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf

Voorronde
Groot Limburgse Buutte
kampioenschappen 2016

Insjete
vastelaovend
wo 11 november 20.11 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: markt

di 17 november 19.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis
De Poart

Grashoek

Beringe

Liedjesavond

Theatervoorstelling
‘Over de Kopzorg’
do 12 november 15.00 uur
Organisatie:
Steunpunt Mantelzorg Peel en
Maas
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Concert Let’s Dance
za 14 november 20.00 uur
Organisatie:
Fanfare St Jozef, dansgroep
Go for It!, showgroep Let’s Do it!
en Slaagwerkgroep Beringe
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Thema-avond
Nierfalen en dialyse
wo 18 november 20.00 uur
Organisatie:
vrouwenvereniging Eige Wiës
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Egchel

za 14 november 20.00 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café-zaal Leanzo

zo 15 november 10.30-11.30 uur
Locatie: zaal in De Ankerplaats

Helden

Vogeltentoonstelling
za 14 november 19.30-22.00 uur
Organisatie:
Vogelvrienden Helden eo
Locatie: dorpscentrum Kerkeböske

Vogelmarkt
zo 15 november 09.30-12.00 uur
Organisatie:
Vogelvrienden Helden eo
Locatie: dorpscentrum Kerkeböske

NK canicross en bikejöring
zo 15 november 11.30-16.00 uur
Organisatie: Canicross Nederland
en Atletiek Vereniging Helden
Locatie:
camping De Heldense Bossen

Opening
vastelaovesseizoen

Intocht Sinterklaas

wo 11 november 20.00 uur
Organisatie:
CV De Kemphazen, schutterij
St. Leonardus Panningen-Egchel
en Muziekvereniging Egchel
Locatie: café Manders

zo 15 november 13.30 uur
Organisatie: Gezamenlijke Buurten
Helden-Dorp, fanfare en slagwerkgroep St. Cecilia
Locatie: verzamelpunt De Pool,
daarna The Apollo

15%

Theatershow TOF van
Mark van de Veerdonk

zo 15 november
14.30-19.30 uur
Locatie: Mafcentrum

wo 11 november 20.15 uur
Locatie: Dok6 Theater

Dorpsoverleg Maasbree
dinsdag 17 november 20.00 uur
Organisatie: Dorpsoverleg
Maasbree
Locatie: Niëns Horeca

wo 18 november
14.00-17.00 uur
Locatie: De Speelfabriek

wo 11 november 19.30 uur
Organisatie:
Buurtvereniging ‘t Centrum
Locatie: gemeenschapshuis

wo 11 november 11.11 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: café De Zwaan

Opening vastelaovend

Liedjesaovend

za 14 november 19.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Lezing Arthur Brekelmans
‘Stop dat gezeik,
iedereen is rijk’
di 17 november 20.00 uur
Organisatie:
ZijActief Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Optreden
Messe Breve
za 14 november 19.00 uur
Organisatie: Meijels Mannenkoor
Locatie: H. Nicolaaskerk

Toneelvoorstelling
Een Enkeltje
naar het onbekende
za 14 november 19.00 uur en zo
15 november 15.00 en 17.00 uur
Organisatie: Jeugdtoneel C.O.M.
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Landschapsexcursie Molentje
en Zinkske

Maasbree

Seizoenseupening
wo 11 november 19.33 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: Niëns Horeca

do 12 november 14.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-clublokaal in de
Ringoven

Live ballet van Carmen,
Viscera, Afternoon of a faun
en Tchaikovsky pas de deux
do 12 november 20.15 uur
Locatie: Dok6 Cinema

Meijel

Koningslust

Kienen

Pieten in De Speelfabriek

Kessel-Eik
Kienavond

Intocht Sinterklaas

Panningen

Pietendisco

Les Artistes
Krômme Gölde Trofee

za 14 november 20.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf

Blijspel
De doos van Pandora
vr 13 november 20.15 uur
Organisatie: Theatergroep
Miks&Metsj
Locatie: Dok6 Theater

Stijl Market
zo 15 november
12.00-17.00 uur
Locatie: Ringoven

Schlagermiddag
zo 15 november 15.11 uur
Org: CV De Kuus Oeht Kepèl
Locatie: Dok6

Rob de Nijs –
Liefde voor Altijd
wo 18 november 20.15 uur
Locatie: Dok6 Theater

zo 15 november
08.30-12.00 uur
Organisatie: IVN Meijel
Locatie: vertrek bij Truijenhof

Internationale ruilbeurs
Saturday Night Live
Reloaded:
1992-concert
za 14 november 20.30 uur
Locatie: Mafcentrum

zo 15 november 10.00-13.00 uur
Organisatie: Verzamelaars
vereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Kalisstraat 30, 5768 CX Meijel
T 077 466 1449 F 077 466 3825
meijel@joostenauto.nl
www.joostenauto.nl
volg ons ook op Facebook

Nissan Note 1.2 Acenta

Suzuki Swift

Nissan Qashqai 1.6 Acenta

Bouwjaar 2014
24.952 km. HF-275-R

Bouwjaar 2010
94.370 km. GZ-450-P

Bouwjaar 2010
81.611 km. HG-400-B

korting

*

Haal snel onze
!
dikke aktiefolder op
Of bekijk ‘m online!

Raadhuisplein 5
Meijel
www.kantoorenthuis.nl

* vraag naar de actievoorwaarden

op wel héél veel speelgoed!

E 12.900,-

Open & Eerlijk

Voorstander van leasen
voor particulieren

E 8.250,-

Liefhebber & Specialist

Superscherpe
Prijs / Kwaliteit

E 14.250,-

SERVICE
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Kerkberichten

service 23

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

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Henk Lemmens
077 307 13 88
| 06 23 14 94 11
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Priesternooddienst 077 351 88 98
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|

lemmensh.hetnet.nl

|

roger.maenen@ziggo.nl

|

kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 november
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Lei Gommans;
Hoeb Krekels en Petronella KrekelsVercoelen (jaardienst); Jac Tulmans en
Miet Tulmans-Vervoordeldonk

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 14 november
H. Mis 17.30 uur t.i.v. overledenen
van de parochie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 012079586
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 15 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Wie Delissen
(jaardienst); Twan Janssen
Vrijdag 20 november
H. Mis 19.00 uur voor alle vrijwilligers
van de parochie bij gelegenheid van
de vrijwilligersavond

Parochie Grashoek
Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 november
H. Mis 19.00 uur t.i.v. overleden
ouders Thei en Riet van OijenSonnemans

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
of in enveloppe
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 12 november
H. Mis 09.00 uur
Zaterdag 14 november
H. Mis 15.00 uur uit dankbaarheid
b.g.v. het 50-jarig huwelijk van Jan
Lemmen en Jet Lemmen-Peeters
Zondag 15 november
H. Mis 10.00 uur - herenkoor
t.i.v. Netje Joosten-Stammen
(zeswekendienst); Wiel Houwen en
Annie Houwen-Verlaak (jaardienst);
overledenen van fam. Cox-v.d.
Beucken; Nentje Lemmen-Scheres en
Piet Lemmen (jaardienst); Peter van
Loon; Toos Maessen-Nijssen; Johanna
Catharina Bruijnen (jaardienst); Bart
Bruijnen (jaardienst); levenden en
overledenen van fam. Maessen en
Pierre Wilms en overledenen van
de famlie (4de jaardienst); Arnold
Sommers (jaardienst)
Donderdag 19 november
H. Mis 09.00 uur

Parochie Meijel
Misintenties
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkradio 06 51 78 41 83
Kerkdiensten
Donderdag 12 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle
parochianen.
09.30-10.00 uur gelegenheid tot stille
Aanbidding en persoonlijk gebed
Zaterdag 14 november
H. Mis 19.00 uur extra viering met
Meijels Mannenkoor (in het kader
van hun ‘bindings-dag’) t.i.v. Johan
Verberne (jaardienst) en Louis
Verberne (jaardienst) en overledenen
van fam. Verberne-Franssen; uit
dankbaarheid
Zondag 15 november
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
An Daems-Slaats (coll.); Toon Wijnen
(coll.); Sjang Rutjens en Drika Elshout
(jaardienst) en Tonny Moors; Wim
Scheres en An Scheres-Vissers; uit
dankbaarheid

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88,
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- woensdag- en
donderdag van 09.00 tot 11.00 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 14 november
10.00-11.00 uur Biechtgelegenheid in
de pastorie
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Beb Engels-Linssen (verj./coll);
bijzondere intentie
Zondag 15 november
in de middag: Dopen van Ties
Vanmaris, (Hoogstraat Beringe) in
Missiehuis
Woensdag 18 november
08.30 uur rozenkransgebed
H. Mis 09.00 uur

Spoken in de Baarlose bossen
Het horrorcircus belandde vrijdag 6 november in de Baarlose bossen. DSG Expression organiseerde
namelijk een spokentocht in het dorp. In twee groepen, eng en minder eng, konden bezoekers de tocht
lopen die begon in Kuukven. De organisatie was helemaal klaar om alle bezoekers de stuipen op het lijf
te jagen.

Liedjesavond Graasvraeters
Traditioneel wordt het vastelaovendseizoen van Grashoek geopend met de jaarlijkse liedjesavond bij café-zaal
Leanzo. Op zaterdag 14 november openen prins Roger I en prinses Winanda het seizoen van De Graasvraeters.
Niet alleen de juryprijzen zijn te
bemachtigen, er is ook een publieks-

prijs te winnen. De publiekswinnaar
krijgt een aantal consumptiebonnen.

Café-zaal Leanzo gaat om 20.00 uur
open.

Saturday Night Live Reloaded:
‘1992’ concert
Tientallen muzikanten komen op zaterdag 14 november een vervolg geven aan de Saturday Night Live-concerten die de afgelopen jaren plaatsvonden in het Mafcentrum in Maasbree.
Saturday Night Live Reloaded:
‘1992’, staat in het thema van
het jaar 1992. In dit jaar kwamen
internationale grootheden als Nirvana,
Pearl Jam en Soundgarden op.

Er worden wereldberoemde nummers
gespeeld van bands als U2, Bon Jovi
en Radiohead.
De artiesten spelen in wisselende
samenstellingen en hebben slechts

één gezamenlijke repetitie achter de
rug. Het wordt een feestje waarin
zowel de 20-plusser als de 65-minner
zich zal herkennen. Om 20.30 uur
gaat het Mafcentrum open.

Voorronde Buuttekampioen
schappen uitverkocht
De voorronde van de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen 2016 in Kessel is uitverkocht. Dat maakte de
organisatie van het evenement maandag 9 november bekend.
De voorronde vindt plaats op
 insdag 17 november in gemeend
schapshuis De Paort in Kessel.
Tijdens de voorronde treden achter
eenvolgens Conny Bruynaers uit Horn,

Toon Aben uit Broekhuizenvorst,
John van Bilsen uit Baexem, Bob
Holtermans uit Venray, Thijs Engels uit
Meijel, Bjorn Smits uit Nederweert-Eind
en Vico Baltissen uit Well op.

De organisatie ligt in de handen
van de Limburgse Vereniging Karnavals
Artiesten en carnavalsvereniging
De Kevers uit Kessel. Het programma
begint om 20.11 uur.

Carnaval Baarlo van start met
nieuwe steken
Carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo opent het carnavalsseizoen van 2016 met nieuwe steken op het hoofd.
De nieuwe hoofddeksels, die op woensdag 11 november voor het eerst worden gedragen, zijn bekostigd uit
opbrengsten van een dienstenveiling en een loterij.
Er verandert meer bij de Baarlose
carnavalsvereniging: dit jaar wordt een
nieuwe residentie in gebruik genomen,
zaal Unitas aan de Wilhelminastraat.

CV De Kook luidt op woensdag
11 november door middel van elf
kanonschoten het nieuwe carnavalsseizoen in op de Markt in Baarlo. Dat

gebeurt al jaren met behulp van de
Fanfarekapel en de kanonniers van
schutterij Sint Antonius en Sint Petrus.
De opening begint om 20.11 uur.
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