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De schoen
mag weer gezet
Na een jaar afwezigheid kwam Sinterklaas zondag 15 november weer aan in Kessel met zijn pieten. Voor het eerst legde de Goedheiligman zijn boot aan bij het nieuwe
veer. De kade stond vol met kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s die Sinterklaas samen met burgemeester Wilma Delissen welkom heetten in het dorp. Ondanks het
natte en winderige weer was het een gezellige boel, mede dankzij de muziek die werd gespeeld door Koninklijke Fanfare Maasoever. Ook in de andere dorpen zijn
de hulpsinterklazen veilig aangekomen. In Grashoek en Helden werd de Sint warm ontvangen door de kinderen uit het dorp. In Maasbree was er zondag 15 november een
Pietendisco bij het Mafcentrum, waar de pieten met de aanwezige kinderen losgingen op de muziek. Komende weekend komen Sinterklaas en zijn gevolg nog aan in Baarlo,
Egchel, Koningslust en Panningen. De schoen met het verlanglijstje voor 5 december mag weer gezet worden.

Evaluatie pilot wensbus

‘Wensbus versterkt leefbaarheid’
Ook de tweede fase van de pilot wensbus is succesvol, stelt provincie Limburg in haar evaluatie van het
project. Op meerdere locaties in Noord- en Zuid-Limburg wordt deze vervoersvorm getest. Sinds september 2014
rijden er ook in Maasbree en Baarlo wensbussen.
De wensbus is een kleine bus,
waarvan de inzet door de bewoners
zelf op basis van vrijwilligheid,
afhankelijk van de vraag, wordt
ingevuld. De pilot met wensbussen
startte in 2014 en werd in oktober
van dat jaar geëvalueerd. “De bus
voorziet in de behoeftes van kleine
kernen”, concludeerde provincie
Limburg toen. In Baarlo en Maasbree
startte de pilot in september 2014.

De provincie wil met de wensbuspilot
de leefbaarheid versterken van kleine
kernen, wijken en buurten, met het
oog op het mogelijk verdwijnen van
busroutes in de toekomst.
Uit de evaluatie van de tweede
fase van de pilot blijkt dat er nog
steeds een aantoonbare en d
 uidelijke
lokale vervoersbehoefte leeft in
de betrokken dorpen. Tot nu toe
hebben in totaal 20.785 reizigers

gebruik gemaakt van de wensbus.
In Baarlo en Maasbree werden
tussen september 2014 en augustus
2015 1.275 reizigers vervoerd. Het
gemiddeld aantal reizigers per dag is
13. Zij werden over 8.986 kilometer
vervoerd door de negentien chauffeurs
die zich inzetten voor de wensbus.
Uit de evaluatie blijkt dat de meest
gevraagde bestemming het ziekenhuis
of de huisarts is. Bijna de helft van de

reizigers (49 procent) valt in de leeftijdscategorie ouder dan 75 jaar.
De provincie concludeert dat alle
bussen en wagens nog niet op volle
capaciteit rijden en dat de komende
maanden nog een verdere groei van
het aantal reizigers verwacht wordt.
Ook wordt duidelijk uit de evaluatie
dat het wensvervoer bijdraagt aan de
versterking van de lokale gemeenschap
en de leefbaarheid. “Het vervoer
levert een wezenlijke bijdrage aan het
terugdringen van het sociaal isolement
en het zelfstandig functioneren van
mensen”, stelt de provincie.

De pilot loopt nog tot en met
december 2016. De provincie gaat
in de loop van dat jaar bekijken
welke kleinschalige oplossingen
mogelijk zijn voor na de pilot. In de
derde fase van de pilot gaat de
provincie onder andere kijken op
welke manieren de initiatieven na
het einde van de pilot voortgezet
kunnen worden op een zo autonoom
en onafhankelijk mogelijke manier.
Ook de uitbreiding van de pilot
naar andere kernen wordt op dit
moment in overweging genomen
en onderzocht.
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Lange lijst van vrijwilligerswerk

Koninklijke onderscheiding voor
Jan Timmermans
Jan Timmermans (58) uit Maasbree kreeg woensdag 11 november een
Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo. Hij kreeg de onderscheiding tijdens de opening van het
vastelaovesseizoen van carnavalsvereniging D’n Hab in residentie Niëns.
Jan zelf was totaal verrast door het
lintje. “Nogal ja, ik was in de heilige
overtuiging dat een ander lid van de
vereniging de onderscheiding zou
krijgen. Ze hadden me gelokt door te
zeggen dat alle oud-prinsen gevraagd
werden om naar de opening van het
nieuwe vasteloavesseizoen te komen.
Toen dacht ik dat iemand anders een
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lintje zou krijgen. Voor mij was het één
plus één is twee. Dat bleek dus drie te
zijn.”

Waardering
van de clubs
“Wel een enorm grote eer
natuurlijk”, vervolgt Jan. “Ik zie het
als een waardering van de clubjes
en mensen waar ik dat werk voor
doe. Maar op zo’n podium staan
is niets voor mij. Vanaf dat ik naar
boven werd geroepen, voelde ik me
met de seconde ongemakkelijker. Ik
had volgens mij een hoofd zo rood
als een paprika. Later hoorde ik dat
de burgemeester had gezegd dat ze
zelden zo’n lijst van vrijwilligerswerk
had gezien.”
Die reactie van burgemeester
Delissen is te begrijpen. Jan kreeg
zijn onderscheiding voor zijn waslijst
aan maatschappelijke verdiensten.
Zo is hij sinds 1974 vrijwilliger bij
Kindervakantiewerk Maasbree, waar hij
actief was als groepsleider en nu nog
lid is van de opbouw- en afbreekploeg
van de spellencircuits.
Sinds 1988 is Jan vrijwilliger
van carnavalsvereniging D’n Hab in
Maasbree, waar hij ook bestuursfuncties als secretaris en voorzitter vervulde. Daarnaast was hij

prins en zelfs twee keer adjudant.
Ook reorganiseerde Jan Timmermans
de administratie, zette de informatie
voor leden op, nam het initiatief tot de
Hoebhab-medaille en de dienstenveiling Hab Maasbree, was medeoprichter
van de middagen en bonte avond voor
ouderen en de boerenbruiloft. Nu is hij
nog redacteur van het Carnavalsboek
Maasbree en verricht hij hand- en
spandiensten bij de puzzeltocht Rally
d’n Hab.
Naast deze werkzaamheden is hij
sinds 1991 ook actief lid van de Áod
Prinse Kompenie. In 2007 nam hij de
rol van penningmeester op zich en
schoof in 2010 door naar de positie
van secretaris. Dat doet hij nog steeds.

Timmermans int de vrijwilligersbijdrage, zorgt voor veiligheid tijdens de
optocht, verricht barwerkzaamheden
en levert hand- en spandiensten.

Blij dat moeder dit
mee mag maken
Sinds 1994 is hij daarnaast actief
voor motorclub GTM in Maasbree, waar
hij sinds 2006 de voorzittershamer
hanteert. Ook was hij vijftien jaar lang
jeugdleider en (jeugd)scheidsrechter bij voetbalvereniging MVC ’19 uit
Maasbree. Hij is sinds 2003 lid van de
technische commissie van de Truckrun
in Horst, helpt bij het onderhoud van de
Kapel Veldkruis Schoorveld, is verkeers-

regelaar, bloeddonor en hulpsinterklaas
voor diverse organisaties.
Deze lange lijst van vrijwilligersbijdragen vormde de aanleiding om
Jan Timmermans te onderscheiden
als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
“Voor mij is het eigenlijk heel vanzelfsprekend dat ik al dat werk doe,”
vertelt Jan. “Daarnaast zorg ik voor mijn
moeder, een stukje mantelzorg zeg
maar. Die is negentig jaar oud. Ik ben
heel erg blij dat ze dit nog mee heeft
mogen maken.”
Jan is nog niet klaar met het vrijwilligerswerk. “Ik haal ook nog steeds
energie uit het werk. Als het een last
wordt, moet je stoppen. En dat is bij
mij dus nog totaal niet het geval.”

Gemeente niet geïnformeerd
over brief aan minister
Een communicatiefout was de reden dat gemeente Peel en Maas niet deel heeft genomen aan de brandbrief
van 234 wethouders van financiën aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. De gemeente zegt geen
bericht te hebben ontvangen van de organisatie.
De organisatie had gemeente
Peel en Maas niet benaderd over het
meedoen aan de brief, die dinsdag
10 november op de site van dagblad
NRC werd geplaatst.

Een woordvoerder van gemeente
Peel en Maas laat weten dat de
gemeente zich anders “zonder
meer achter de briefschrijvers had
geschaard.”

In de brief uitten de wethouders
van financiën hun zorgen over de vele
bezuinigingen die doorgevoerd zijn en
nog gaan worden. Gemeente Peel en
Maas heeft aangegeven zich alsnog

aan te melden voor het initiatief en
de brief eveneens te ondertekenen.
De 234 gemeenten stuurden
de brief omdat ze vreesden voor
de kwetsbare burgers in het land.
De bezuinigingen op onder andere
jeugdzorg en de huishoudelijk hulp
voor ouderen werden gehekeld door
de gemeenten.

Tegenpartij stapt naar de rechter

Vergunning wooncomplex
Kuukven Baarlo verleend
Work and Stay uit Maasbree, die de huisvesting voor arbeidsmigranten verzorgt, heeft van gemeente Peel en
Maas de vergunning gekregen voor een tijdelijk wooncomplex in Baarlo. De buurtbewoners van het Kuukven
stappen daarom naar de rechter om bezwaar te maken.
Gemeente Peel en Maas heeft
het plan een appartementencomplex
in de wijk Kuukven te plaatsen voor
twintig woonurgenten voor de duur
van tien jaar. De omwonenden van
de wijk h
 ebben zich sinds de bekendmaking van de plannen, begin dit
jaar, verzet tegen de komst van het
complex. Dat de vergunning nu tóch
is verleend, verbaast Baarlonaar Peter

Dorssers, een van de omwonenden,
niet. “Het was te verwachten”, vertelt
hij. “Wij (de omwonenden die in actie
zijn gekomen, red.) denken dat het een
prestigekwestie is van de Raad en de
vergunning daarom is toegekend. Ons
werk als bewoners van het Kuukven
zit erop. Wij hebben op eigen kracht
gedaan wat we konden en hebben
daarom de rechtsbijstand ingeschakeld.

Nu laten we het aan onze juristen
over. En zolang de rechtsgang met ons
meewerkt, zullen we blijven vechten.”

’Was te verwachten’
Eerst was er sprake van een tijdelijk
complex van op elkaar gestapelde
containers waar 64 mensen in gehuisvest konden worden. Bij de bouw van
de woningen in het Kuukven moes-

ten de bewoners aan allerlei strenge
kwaliteitseisen voldoen. Ze vonden
het plan van opgestapelde containers
in hun woonwijk dan ook niet passen.
In de nieuwe plannen wordt gesproken
over een complex van één woonlaag voor twintig bewoners, aan de
buitenkant bekleed met hout en extra
aangeplant groen. Daarmee hoopt de
gemeente de locatie ‘aantrekkelijker’
te maken voor het oog. Waar de
overgebleven 44 woonurgenten zullen
worden ondergebracht in de gemeente,
is niet bekend.
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WhatsApp-groepen
populair in Peel en Maas

Lekkere amandelspeculaas!

In navolging van verschillende andere dorpen in de gemeente Peel en Maas, gaat ook Helden beginnen met een
WhatsApp buurtpreventie (WABP). In de appgroepen kunnen buurtbewoners, de politie en de gemeente via hun
smartphone berichten plaatsen als ze iets verdachts zien in de buurt.

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

Bijles
Peel en Maas

Patrick Janssen (45) zag het initiatief in Egchel en besloot een wijk-app
in Helden op te zetten. “Het is niet zo
dat er hier veel inbraken zijn of iets
dergelijks. Het is meer om dat soort
dingen te voorkomen. Voorkomen is
natuurlijk beter dan genezen. We zijn
nog aan het opstarten en hopen
binnenkort echt van start te gaan.”
In Egchel bestaan de groepen alweer een aantal weken.
Moniek Gommans (42), de initiatiefneemster in Egchel, legt uit hoe het
in zijn werk gaat. “De buurtbewoners
melden zich aan met hun telefoonnummer én adresgegevens. Dat willen
we ook weten om te zorgen dat wij
kunnen zien waar we allemaal dekking hebben met de app. De politie zit
ook in de groep en plaatst oproepen
als ze bijvoorbeeld getuigen zoeken
voor bepaalde zaken of waarschuwingen afgeven. Buurtbewoners kunnen
eveneens berichten sturen als ze iets
verdachts zien.”
In principe wordt er niet
gereageerd op elkaar. Het is een

eenzijdige berichtgeving. “De berichten
worden gelezen, de bewoners letten
extra op en bellen de politie als ze
iets meer weten”, vervolgt Gommans.
“Het is geen vervanging voor het
bellen van de politie. Al verlaagt het de
drempel wel om verdachte zaken door
te geven.”

Politie blij met
actieve houding
In heel Peel en Maas schieten de
WhatsApp-groepen als paddenstoelen
uit de grond. Gommans wordt vaak
benaderd om te helpen bij het
opzetten. “In Grashoek startte nog in
dezelfde week als in Egchel een groep.
Inmiddels zijn er behalve in Helden ook
in Beringe en Panningen mensen bezig
met het opzetten van groepen. In grote
dorpen als Helden en Panningen
is dat lastiger, dus daar werken ze
meer per buurt. De gemeente, politie
en beheerders zijn in overleg om
werkgroepen te vormen voor de
coördinatie van de WABP.”

De politie is blij met de actieve
houding en deelname van de inwoners
van Peel en Maas. Marion Vissers,
wijkagent van Helden en Egchel,
zit in verschillende buurtpreventie
WhatsApp-groepen. “We vinden
die verbinding met de burgers fijn.
Het werkt ook wel. Laatst waren er in
het buitengebied van Egchel personen
die bij mensen achterom kwamen.
Nadat dat gemeld was, konden wij er
direct mee aan de slag.”
“Wij juichen het toe”, vervolgt
Vissers. “Ik denk dat het belangrijk is
dat we elkaar informeren. Het is ook
bewezen dat het werkt. Uit onder
zoeken blijkt dat de criminaliteit daalt
in de gebieden die zijn aangesloten
bij WhatsApp-groepen.” Gommans
ziet het ook rooskleurig in. “We zijn
pas net begonnen. Of het echt helpt,
weet ik dus nog niet. Aan de ene kant
raak je misschien bezorgder, omdat je
alles meekrijgt wat er gebeurt en als
mensen ongerust zijn. Maar aan de
andere kant ben je wel alerter en weet
je wat er speelt in het dorp.”

Bijles in scheikunde,
biologie en wiskunde
VMBO-HAVO-VWO
Bijles bij jou thuis
06-19425475

Weer volop verkrijgbaar

champignonmest

bijles.peelenmaas@hotmail.nl
www.facebook.com/bijles.peelenmaas

Nu goed te gebruiken
in tuin en op gazon voor
mooi resultaat volgend jaar.
Ook kleine partijen.
Bel na 17 uur 06 48 71 94 62

DONDERDAG 19 NOVEMBER

KERSTKOOPAVOND
VAN 19.00 TOT 22.00 UUR

20% KORTING
OP HET GEHELE ASSORTIMENT
KIJK VOOR DE VOLLEDIGE ACTIEVOORWAARDEN OP GROENRIJK.NL.

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl

Dit is HALLO Peel en Maas
Dit is alweer de tweede editie van HALLO Peel en Maas: vol actueel nieuws en achtergronden uit de
gemeente. Maar wat is HALLO Peel en Maas nou eigenlijk?
Nieuwsblad HALLO Peel en Maas
wordt uitgegeven door Kempen
Media en valt elke woensdag op
de deurmat 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 familie
berichten, opinie, columns en de
jongerenrubriek hebben een plekje in
het blad. Ook het gemeentenieuws is
in de HALLO te vinden. HALLO vertelt,
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.
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. En HALLO is
op meer plaatsen online te vinden:
volg ons ook op Facebook, Twitter en
Instagram!
Mensen met een NEE-NEE-sticker
op hun brievenbus die wel nieuws
gierig zijn naar HALLO kunnen een
HALLO-sticker aanvragen. Deze 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.
Laagdrempelig, persoonlijk en dicht bij de inwoners uit
de gemeente, dat is wat HALLO
Peel en Maas is. Contact met de
redactieis dan ook gemakkelijk:
bel 077 396 13 57 of mail naar
redactie@hallopeelenmaas.nl en
kijk voor het laatste nieuws en
meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

MISSCHIEN ZOEKEN WIJ JOU!

FULLTIME
EERSTE MEDEWERKER
BEDIENING
We zijn op zoek naar een jonge,
enthousiaste persoon met een
passie voor horeca.
Iets voor jou? Stuur jouw motivatie
en CV naar horeca@dok6.eu
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Ergens ver weg, waar ik je weer ontmoet,
zijn wij weer samen.
Ergens ver weg, voor eeuwig, voorgoed.

Heidi Verhaegh
Heidi heeft maar 44 jaar mogen worden.
Mam en Pap †
Marij en Ton

Linda en Laurens, Mila
Paulien en Joop

Johan
Eric
Peter
Pauline †
Panningen, 14 november 2015
John F. Kennedylaan 141, 5981 XB Panningen
We nemen afscheid van Heidi op vrijdag 20 november
om 10.30 uur in het Kerkeböske,
Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden.
Aansluitend zal de crematie in besloten familiekring
plaatsvinden.
Gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Heidi
op woensdag 18 november van 19.00 tot 19.45 uur
in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Vander Laan,
Ubroekweg Noord 15, 5928 MT Venlo-Blerick.
Heidi wil graag in plaats van bloemen een gift voor
KWF Kankerbestrijding. Hiervoor staan collectebussen.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Bidprentjes gevraagd voor mijn
verzameling: ansichtkaarten en
bidprentjes van Helden en omgeving.
Twan Niessen, Molenstraat 30.
Tel. 307 13 97.

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

SchuifwandkastenOpMaat.nl Gratis
offerte aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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
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

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Geboren op
13 november
2015

Mats
Zoon van
Ruud en Laura
Broertje van Ties
Htg van Gelrestraat 43
5991 BN Baarlo
Kerstshow Bloemsierkunst de
Kogeldistel zat. 21 nov. van 13.00 20.00 uur; zondag 22 nov. van 11.00
- 17.00 uur. Kogelstraat 62, Hegelsom.
077 398 76 65. www.facebook.com/
kogeldistel
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Rijksmonumenten in Peel en Maas
2/11

Kazematten Meijel

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 tweede aflevering: de kazematten op de Vossenberg in Meijel.

liep via onder andere Griendtsveen,
Helenaveen en Meijel helemaal door
tot aan de Belgische grens bij Dorplein.
De verdedigingswerken bestonden uit
kazematten, kanalen, gebieden die
onder water gezet konden worden en
prikkeldraadversperringen. Ondanks al
die maatregelen hield de linie niet lang
stand tijdens de inval van de Duitsers.

Verzet in Meijel
duurde maar een dag
Midden in de Peel bij Meijel ligt
de Vossenberg, waar de Nederlandse
regering zeven kazematten liet
bouwen. Volgens de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed is de meest
bijzondere de zogenoemde G-kazemat.
Waar de B- en S-varianten vaker voorkwamen in onze provincie en gemaakt
waren van beton, was de G-kazemat
de enige in zijn soort in Limburg.
De bunker bestond uit een gietstalen
koepel met een betonnen ombouw.
Hij was bewust klein gehouden om het
vijandelijk vuur zo moeilijk mogelijk
te maken, maar werd uiteindelijk door
de Duitsers vernield om het ijzer te
kunnen hergebruiken.

Soldaten van het 30e regiment infanterie in de winter van 1939
voor één van de kazematten. (De foto is eigendom van Museum Truijenhof in Meijel)
Meijelnaar Sil Verschaeren
(85) woonde al in het dorp
tijdens de bouw van de
kazematten in 1939. Hij kan
zich nog wel herinneren hoe hij
als 9-jarige jongen ’s morgens
ging kijken naar het appel van
de Nederlandse militairen die

in Meijel gelegerd waren tijdens de
Tweede Wereldoorlog. “Er waren
zo’n 1.500 Nederlandse soldaten hier
gelegerd, van wie een aantal in de
jongensschool zat. Daar woonden wij
tien meter vanaf. Je kon het in de hele
straat ruiken als ze erwtensoep te eten
kregen.”

De Nederlandse regering besloot
in 1939, vanwege de dreiging uit
nazi-Duitsland, versterkingen aan
te leggen in het zuidoosten van
Nederland. Daarom werd de 90
kilometer lange verdedigingslinie,
de Peel-Raamstelling, gerealiseerd.
Die begon in Grave (bij Nijmegen) en

Groot deel van dorp
verwoest
Het Nederlandse verzet in Meijel
in 1940 duurde slechts één dag.
Er kwamen geen landgenoten om
tijdens de inval van Meijel in het begin
van de oorlog, maar er sneuvelden
wel een paar Duitsers. Verschaeren:

“Mijn familie en ik waren geëvacueerd naar Heusden en kwamen een
paar dagen later terug. We hoorden
dat er bij de Heldense brug was
geschoten op de bezetters. Die
beschietingen hadden ervoor
gezorgd dat een paar militairen het
mijnenveld naast de weg in waren
gevlucht. Wij gingen later kijken met
iemand die precies wist waar het
gevaarlijk was en die ons veilig door
het mijnenveld loodste naar de plek
des onheils. Toen zag ik de eerste
dode Duitse soldaat van mijn leven.”
De bezetters konden maar
moeilijk worden weggejaagd;
zelfs toen in september 1944 de
geallieerden kwamen. “Er is hard
gevochten rondom Meijel”, vervolgt Verschaeren. “Alleen al van
de Amerikanen kwamen meer dan
honderd militairen om in de strijd.”
De kerk van Meijel werd opgeblazen door de Duitsers en de eerste
Engelsen kwamen het dorp binnen.
De Duitsers sloegen echter terug en
waren eind oktober weer de baas
in Meijel. Pas op 17 november werd
Meijel definitief bevrijd. Verschaeren:
“Hier in de buurt werden zo’n 50.000
granaten afgevuurd. Daardoor werd
een groot gedeelte van het dorp
verwoest. Na de oorlog woonden
dan ook veel Meijelnaren in noodboerderijen of zelfs kippenhokken.”
Op de Vossenberg zijn nog steeds
drie kazematten te zien die als landelijk rijksmonument een blijvende
herinnering vormen aan de rol van
Meijel in de Tweede Wereldoorlog.
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Inwoners kiezen naam gebouw

Eerste steen
MFA Maasbree gelegd
De symbolische eerste steen van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Maasbree is donderdag
12 november gelegd. Wethouder Roland van Kessel van Vitale Gemeenschappen, CDA-raadslid Wim Hermans en
voorzitter van Stichting MFA Maasbree, Hans Vaessen, waren verantwoordelijk voor de plaatsing van de eerste steen
van het nieuwe gemeenschapshuis.

Inbraak in bouw
containers Egchel
In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 november zijn drie
bouwcontainers opengebroken op een bouwplaats in Egchel. Dit was op
de Wethouder Tielenstraat en de Meester Thijssenstraat.
De containers staan bij een bouwplaats waar nieuwbouwwoningen in
aanbouw zijn. Volgens de politie zijn
er tussen die bewuste maandagavond
en dinsdagochtend diverse elektrische
gereedschappen gestolen, waaronder
een zaagmachine en een boorma-

chine. Ook zijn uit de schaftkeet twee
kratten bier gestolen. De politie wil
graag in contact komen met mensen
die iets gehoord of gezien hebben die
nacht. Tips mogen worden gemeld
bij de politie via het telefoonnummer
0900 88 44.

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

lekkerlaeve.nl

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

Molenstraat 14a • Helden

WWW.REPAIRGSM.NL

Rabobank Peel, Maas en Leudal
gaf aansluitend aan de steenlegging
een cheque van 25.000 euro voor
het project. Met de totale bouw van
het complex is zo’n 3 miljoen euro

gemoeid. Stichting MFA Maasbree geeft
de inwoners van het dorp de kans
deel te nemen aan het kiezen van een
naam voor het gebouw. De inwoners
ontvangen een deelnameformulier en

mogen daarop de naam zetten die zij
passend vinden. Een jury kiest daarna
drie namen uit, waarna de inwoners
vervolgens hun favoriet mogen
uitkiezen.

Politie zoekt
dieven golfkarretje Helden
Politie Peel en Maas is op zoek naar twee jongens die in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 november
in een gestolen golfkarretje rondreden op de Sterappel in Helden.
In de nacht van dinsdag 10 op
woensdag 11 november kregen de
hulpdiensten een melding binnen
van iemand die de jongens had
zien rijden met het golfkarretje.
Toen de politie ter plaatse was,
waren de joyriders al gevlogen.

Agenten troffen wel een onderdeel
van het golfkarretje aan. Het bleek
om de ruit van het voertuig te gaan.
Donderdag 12 november maakte de
politie bekend dat het golfkarretje
gestolen is van golfbaan Eyckenduyn
in Helden.

De politie wil in contact komen
met getuigen of mensen die meer
weten over de diefstal van het golfkarretje en de jongens die er vervolgens mee door Helden reden. Contact
opnemen kan via 0900 88 44 of via
Meld Misdaad Anoniem, 0800 70 00.

Celstraf voor zware
mishandeling Panningen
Een 25-jarige man uit Horst heeft dinsdag 10 november veertien maanden celstraf gekregen voor een zware
mishandeling op de Markt in Panningen in april dit jaar. Vier maanden daarvan zijn voorwaardelijk.
De man uit Horst werd ervan
verdacht dat hij op 4 april iemand
heeft geprobeerd te doden en
iemand ernstig heeft mishandeld. Het
slachtoffer fietste op 4 april na een
feestje in Panningen samen met het
tweede slachtoffer, een collega, naar
huis. Op de Markt werden ze door
een groep jongeren nageroepen,
achtervolgd en vervolgens
aangevallen. De 25-jarige Horstenaar
sloeg het slachtoffer op zijn gezicht
en zou volgens getuigen op de zij

zijn gesprongen terwijl de man op de
grond lag. Het slachtoffer hield er een
gebroken kaak en een bloeding bij de
hersenen aan over.
De rechtbank sprak de verdachte
dinsdag 10 november vrij van
poging tot doodslag op het eerste
slachtoffer, maar veroordeelde hem
wel voor zware mishandeling van
de man terwijl deze bewusteloos
op de grond lag. Ook oordeelt de
rechtbank dat de verdachte openbaar
geweld heeft gepleegd tegen het

tweede slachtoffer. “Dit soort zinloos
uitgaansgeweld heeft grote
lichamelijke en psychische gevolgen
voor een slachtoffer […] en een grote
impact op de samenleving in het
algemeen”, aldus de rechtbank.
Het Openbaar Ministerie eiste
24 maanden cel, waarvan vier
voorwaardelijk. De Horstenaar is door
de rechtbank veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 14 maanden,
waarvan 4 maanden voorwaardelijk
en een proeftijd van 3 jaar.

VERENIGINGSBOEKJES
FLYERS
SCRIPTIES

NIEUW
in panningen

HKI
COPY CORNER

klaar terwijl u wacht

VOORDELIG
KLEUR EN ZWART-WIT
PRINTEN EN KOPIËREN

VOUWEN
NIETEN EN INBINDEN
LAMINEREN

Rieterlaan 2 | Panningen | 0773071970
www.heldense.nl

Gratis kleding kleuradvies

Kom je ook voor een
kleurbeleving?
Zondag
22 november
open van
12.00-17.00 uur

Onze styliste
Rieki van Doremaele
van Only Style
is aanwezig van
13.00-16.00 uur

fashion en woonaccessoires
Grotestraat 9 Baarlo | www.bazus.nl
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Maasbree nieuws
onderneemt
het!

Sinterklaas en
Kerstactie 2015
Ook dit jaar neemt weer een groot aantal winkeliers
deel aan de eindejaaracties.
St Nicolaasactie: week 47 t/m 49. Maandag 16 november t/m vrijdag 4 december.
Inleveren van de kaarten kan tot uiterlijk vrijdag 4 december vóór 16.00 uur.
De eerste trekking zal plaatsvinden op vrijdag 4 december om 18.00 uur bij Libelnet.
Kerstactie week 50 t/m 52 loopt van maandag 7 december t/m donderdag 24 december.
De kaarten kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 24 december vóór 16.00 uur.
De tweede trekking zal plaatsvinden op maandag 28 december om 09.00 uur bij Libelnet.
Wij gaan wederom werken met zegelkaarten. Bij besteding van € 2,50 ontvangen
klanten een gratis zegel bij de deelnemende winkeliers. De zegels dienen op de zegelkaart
geplakt te worden. Op deze kaart is plek voor 20 zegels. Na het invullen van naam,
adres, woonplaats en telefoon op de zegelkaart kunnen deze worden ingeleverd bij:
Jumbo Supermarkt, Slagerij Wijnands, Frans Linssen Audio/Video/Witgoed, Breebikes en
Groenrijk Maasbree. Alleen een volle kaart is geldig.

Acties en aanbiedingen
van deelnemers

ALTIJD
DE NIEUWSTE
TRENDS

VAILLANT VOORDEELWEKEN:

maasbree // overloon

Dorpstraat 93

SERVICE VAN
DEUR TOT DEUR
ZUIVELHANDEL.KEMPEN@GMAIL.COM

KAARTEN ZIJN NU VERKRIJGBAAR BIJ KIDS PLACE

Zuivelhandel Ton Kempen VOF

Pastoor Leursstraat 2

50% KORTING
GELDIG TOT EN MET 31-12-2015

Molenstraat 34

VERSE FRIET, SNACKS EN
DE LEKKERSTE BURGERS!
VRIJDAG T/M ZONDAG OOK GEOPEND
VAN 11.30 TOT 13.30 UUR!

ZOEKT U VOOR DE
FEESTDAGEN EEN
LEUK CADEAU?
LOOP DAN GERUST EENS BINNEN!

Pastoor Leursstraat 11

Dorpstraat 77

Wil je een nieuwe inrichting,
maar kom je er zelf echt niet uit?

OP EEN PRINTKAART

T.W.V. 10 EURO

*KIJK OP WWW.VAILLANTVOORDEELWEKEN VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN

BIJ ONS KUNT U ELKE DINSDAG T/M ZONDAG
VANAF 16.30 TOT 23.00 UUR TERECHT VOOR

ZONDAG 3 JANUARI

COMMUNIE
MODESHOW

NU E100,- TOT *
E350,- RETOUR

Dorpstraat 22

Vaessen Wonen helpt je graag.
Samen bespreken we de mogelijkheden
om jouw woning de juiste basis te
geven, met volop sfeer en comfort

www.winkeliersvereniging-maasbree.nl

Dorpstraat 2b
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‘De finale van het Limburgs kampioenschap komt steeds dichterbij’
In Kessel werd dinsdag 17 november een van de voorrondes gehouden van de Groot Limburgse Buutte
kampioenschappen 2016. Eén van de deelnemers van de voorrondes was Thijs Engels uit Meijel. De 51-jarige
buuttereedner heeft voor het derde jaar op rij geprobeerd de finale van het prestigieuze kampioenschap te halen.

De vorige twee keren haalde hij
het niet. “Maar voor mijn gevoel kom
ik ieder jaar dichterbij”, vertelt hij. “Het

is ook niet zo eenvoudig om de finale
te halen. De mensen die daar in staan
zijn echte toppers. Op de vraag of ik de

finale ga halen, durf ik geen volmondig
ja te antwoorden. Het is ook niet per
sé mijn doel om die te halen, maar het

Plantenkwekerij Maasbree

Raad van State veegt
plan van tafel
Er komt voorlopig geen plantenkwekerij aan de Sevenumsedijk in Maasbree. De Raad van State geeft
protesterende omwonenden gelijk: het bestemmingsplan dat de gemeenteraad van Peel en Maas op 8 juli 2014
vaststelde, deugt niet.
De gemeenteraad van Peel
en Maas keurde juli vorig jaar een
bestemmingsplan goed voor de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf
aan de Sevenumsedijk in Maasbree.
Daar mocht een plantenkwekerij
komen, die met name klimplanten
zou gaan kweken voor kant en klare
tuinafrasteringen. De planten zouden
worden geteeld op een containerveld
en in een loods zou de afhandeling
en opslag plaats gaan vinden. Binnen
4 tot 5 jaar wilde het bedrijf op een
productie van zo’n 150.000 planten
zitten. Omwonenden vreesden echter
voor de gevolgen van de kwekerij op

hun woon- en leefklimaat. Daarom gingen zij in beroep tegen het besluit van
de gemeenteraad. De Raad van State
heeft hen in een uitspraak van woensdag 11 november in het gelijk gesteld.
Volgens de Raad kan het plan niet
doorgaan omdat in een eerder beleidsstuk, de Structuurvisie, is bepaald dat
er geen niet-grondgebonden agrarische
bedrijven op de plek mochten komen.
De argumenten die de gemeenteraad
aandroeg om de vestiging tóch goed
te keuren, waren volgens de Raad van
State niet overtuigend.
Ook op een aantal andere punten noemde de Raad van State het

bestemmingsplan van de gemeenteraad van Peel en Maas onzorgvuldig.
Zij  vernietigde het besluit dan ook.
De gemeente is het daar niet
mee eens. Zij vindt het plan passen
binnen het geldende gemeentelijke beleid en “heeft hiernaar ook
zorgvuldig onderzoek gedaan”, aldus
een woordvoerder. Gemeente Peel
en Maas laat het hier voorlopig bij en
wacht af wat de initiatiefnemer doet.
“Het is nu aan de ondernemer om te
bepalen wat de vervolgstappen zijn. Of
het plan wordt aangepast en opnieuw
wordt ingediend, of dat het plan wordt
teruggetrokken.”

Politie waarschuwt voor
‘pannenverkoper’
In de gemeente Peel en Maas is volgens de politie een man actief die zogenaamd pannen wil verkopen aan
de deur. Met een smoesje probeert hij het huis binnen te komen om daarna de bewoner te dwingen te betalen.
Er zijn de laatste tijd veel meldingen bij de politie binnengekomen,
voornamelijk van ouderen, waar
een man aan de deur is verschenen
die zegt pannen te willen verkopen.
Hij vertelt dat hij de bewoner kent
van het ziekenhuis en dat hij daarom
op bezoek komt. Daarna laat hij een

set pannen zien en vraagt de bewoner
op dwingende wijze om te betalen.
De politie adviseert mensen de
man niet binnen te laten en zich niet
te laten dwingen iets van de man te
kopen en hem te betalen. Mensen die
denken te weten welke auto bij de
man hoort, worden verzocht het

k enteken te noteren en aan de politie
door te geven.
Om meer incidenten te
voorkomen, roept de politie iedereen
op elkaar te waarschuwen voor de
werkwijze van de man. Voor meer
informatie bel de politie op
0900 88 44.

zou wel leuk zijn.” Thijs is pas drie jaar
geleden begonnen met het schrijven
van buutten. Hij vroeg aan zesvoudig
Limburgs kampioen Ger Frenken om
een keer te komen kijken naar een
optreden of hij goed genoeg was voor
een plek in de voorronde van het
Limburgs kampioenschap. “Die zei me
dat hij wel slechtere acts gehoord had.
Hij vond me goed genoeg om niet af te
gaan in de voorronde. Dat was voor mij
voldoende aanleiding om op te treden
bij de voorrondes.”
Het doel voor de ‘echte Meijelse’
is niet om de finale te halen of
Limburgs kampioen te worden. “Ik
wil vooral optredens afdwingen. Het
is lastig om door te breken. Ik vind
dat de carnavalsverenigingen hier in
de buurt meer kansen moeten geven
aan beginnende buuttereedners. Ze
kiezen toch vaak voor de grote namen
die al regelmatig in de finale van het
Limburgs kampioenschap hebben
gestaan.”
“Ik wil vooral hier in de eigen
gemeente meer optreden. In Grashoek
of Beringe ofzo kan ik prima een
publiek vermaken. Dat hoeft niet eens
een bonte avond te zijn, maar dat
kan ook bij een prins-uitkomen of iets
dergelijks. Ik durf wel te zeggen dat ik
iedereen aan het lachen krijg. Nu treed
ik vooral op voor een klein publiek,
maar ik hoop dat ik ook in grotere zalen
mijn kunsten mag vertonen.”

De grappen komen vanzelf bij Thijs.
Hij verzint ze overal. Op het werk, thuis
of tijdens het wandelen, de inspiratie
kan altijd komen. “Als ik pen en papier
bij heb, schrijf ik de grap op. Anders
onthoud ik hem tot ik thuis ben. Ik
probeer de grappen meestal wel uit
op het werk. Dan niet in een keer de
hele buut, maar een paar grappen per
keer. Als je als eerste je nieuwe buut
doet, is het altijd wat lastig. Hoe dichter
de carnaval in de buurt komt, des te
vloeiender dat het allemaal loopt.”
Zoals bij alle vaardigheden duurt
het even voordat iemand het volledig
onder de knie heeft. “Ik had misschien
tien of vijftien jaar eerder moeten
beginnen. Zoals ik al zei, wordt het
ieder jaar beter. Als ik dus eerder was
begonnen, had ik nu een hoger niveau
gehad. Vorige twee keren bij het
Limburgs kampioenschap stond in het
juryrapport dat ik te gespannen was.
Ik ging te snel, waardoor sommige
grappen niet aankwamen.”
Thijs heeft er alle vertrouwen in
dat hij dit jaar weer dichter bij een
finaleplek zit. “In mijn nieuwe buut
zitten de grappen dichter op elkaar.
Ik heb ook meer nagedacht over het
verhaal. Mijn typetje is een zwerver,
dus ik heb wat oude, kapotte kleren
aan. Ik hoop en ga ervan uit dat ik dit
jaar meer rust en controle heb, zodat ik
hoge ogen kan gooien.”
(Foto: Harold Schroijen)

Peel en Maas h
 erdenkt
slachtoffers Parijs
In heel Europa werd maandag 16 november om 12.00 uur een minuut
stilte gehouden. Dit om de slachtoffers van de aanslagen in Parijs te
herdenken. Ook in Peel en Maas werd stilgestaan bij de vreselijke gebeurtenissen van afgelopen weekend.
Burgemeester Wilma Delissen
liet via Twitter weten dat zij thuis de
vlag halfstok hing, ‘uit respect voor de
slachtoffers’. Omroep P&M staakte haar
uitzending een minuut lang om 12.00
uur, net als vele andere omroepen in de
regio en in Nederland. Ook draaiden ze

aangepaste muziek. In het Huis van de
Gemeente vond er ook een herdenking
plaats, waar de burgemeester de aanwezigen toesprak. Bij de aanslagen in
Parijs kwamen meer dan honderd mensen om het leven. Tientallen gewonden
liggen nog in het ziekenhuis.

(tapas)Restaurant & Partycentrum

Kerstdiner 2015
vier gangen keuze menu

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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Bart Hölscher uit Baarlo: van kok naar filmmaker

’Mijn werk is machtig mooi’
Kok wilde hij worden, en niets anders. “De beste kok van Limburg wilde ik worden. Daarna op volgorde de beste
van Nederland, de wereld en het hele heelal. Ik ben een perfectionist en niet snel tevreden.” Bart Hölscher,
inmiddels 51, uit Baarlo moest die droom opzij zetten en gooide het roer om. Inmiddels werkt hij al 20 jaar als
regisseur en scenarioschrijver van documentaires en tv-programma’s bij zijn eigen HölscherRTV.

over de Tegelse kickbokser Dennis
Stolzenbach die zich na een blessure
terugvecht naar de top. Afgelopen september ging de film in première op het
Nederlands Film Festival; dit weekend
draait hij bij De Nieuwe Scene in Venlo.
Bart ontdekte dat vooral het maken van
documentaires hem lag. “Het is een
heel andere discipline en ik wilde graag
die hoek in.”
Bart volgde Dennis Stolzenbach in
totaal anderhalf jaar lang. Ze startten
in november 2013 met filmen en
waren pas in april 2015 klaar. “Ik heb
door mijn werk ontdekt dat ik een
echt mensenmens ben”, vertelt Bart.
“Het is heel belangrijk om de persoon
die je volgt en interviewt serieus te
nemen en in zijn waarde te laten als
je hen interviewt. Dat is de kracht van
televisie en zo bouw je een band met
mensen op vanachter de camera.”

Het werk
houdt nooit op
Het is hard werken. “Alles begint
met het hebben van een idee, daarna

ga je bedenken welke personen daarbij
passen, welk verhaal je met je film
wilt vertellen en dat schrijf je allemaal
uit.” Daarna begint het zoeken naar
een manier om het te financieren en
het zoeken naar een zender of medium
die het eindproduct wil uitzenden.
“Ik ben altijd bezig met vooruit
plannen en verzoeken indienen voor
de financiering van een nieuwe film of
documentaire”, vertelt Bart.
Op het moment heeft hij drie films
in de pijplijn: een documentaire over
de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn,
een film over naaktrecreatie en
over een beeldensnijder. “Het werk
houdt nooit op. Mijn vrouw geeft me
daarin alle ruimte om bezig te zijn
met het maken van films. Ook als ik
daarvoor de halve wereld af moet
reizen of lange dagen maak. Ik moet
hard werken voor een bescheiden
salaris, maar dat vind ik niet erg.
Veel geld verdienen heeft me nooit
geïnteresseerd. Ik doe mijn werk met
heel veel liefde, passie en plezier.
Het is machtig mooi dat ik dit kan
doen.”

Kerstfairs in Meijel
en Helden
Wereldwinkel Peel en Maas houdt twee kerstfairs, op zaterdag
28 november in Meijel en op zondag 29 november in Helden.
Hij had de culinaire wereld aan
zijn voeten op zijn 26e, totdat zijn
rug roet in het eten gooide. “Mijn rug
begaf het, ik werd volledig afgekeurd,
kwam in de WAO terecht en kon thuis
gaan zitten.” Dat beviel Bart niet zo
goed. Zijn koksdroom werd aan de kant
geschoven en maakte plaats voor een
andere passie: radio maken. “Dat leek

me geweldig. Samen met wat andere
vrijwilligers bij Stadsomroep Venlo
hebben we daar de radiotak opgezet.”
Daarna kwam de overstap naar
televisie. Hij begon met het bedenken
en produceren; regisseren en het
schrijven van scenario’s kwamen daar
later bij. Als regisseur, scenarioschrijver
en producent bij HölscherRTV ontwikkelt

Bart tv-formats en documentaires op
eigen initiatief of in opdracht van een
omroep of bedrijf.

Documentaire draait
in Venlo
De Laatste Titel is zijn nieuwste
filmdocumentaire. De docu gaat

Tijdens de kerstfairs van
Wereldwinkel Peel en Maas kunnen bezoekers kennismaken met
producten uit gebieden als India,
Nepal, Zuid-Amerika en Afrika. Naast
artikelen voor rond de kerstboom
kan men ook sieraden, beelden en
cadeaus vinden.

De kerstfair vindt zaterdag
28 november van 11.00 tot 16.00
uur plaats in lunchroom Oppe Koffie
in Meijel. Een dag later kunnen
bezoekers bij gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden terecht, ook
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
is gratis.

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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GEPLUKT Bas Verhagen

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.

lijk alles komt wel een keer voorbij.
Het mooiste aan het werk vind ik dat
je elke dag met verschillende mensen
bezig bent. Altijd een gezellig praatje
maken, daar houd ik van.”

Een echte
carnavalsvierder
Naast zijn werk, zit de vrijgezelle
Bas ook bij carnavalsvereniging
De Kevers uit Kessel. In 2008 was het
hoogtepunt van zijn carnavalscarrière
toen hij als prins werd gekozen.
“Dat was wel een mijlpaal in mijn
leven. Dat is toch iets wat veel mensen
willen en ik heb het gewoon mogen
zijn. Toen werkte ik dus al bij de
Phicoop en ik zal nooit vergeten dat
we daar tijdens carnaval een lunch
hadden voor vrienden en familie.
De groenteafdeling werd aan de kant
geschoven en toen zaten we daar
dus met een man of honderd gezellig
te lunchen. Dat was echt heel leuk.”
Hij zit nog steeds bij de raad van elf en
de oud-prinsen. “Ik ben wel een echte
carnavalsvierder, ja. Dat komt al van
vroeger uit. Pap en mam gingen ook
altijd het dorp in met die dagen.”

Het bekken
en de dikke trom
In de rubriek ‘Geplukt’ worden inwoners van de gemeente Peel en Maas van straat ‘geplukt’ en in de spotlight
gezet. Wat houdt hen bezig en verschillen hun levens veel van dat van jou? Deze week wordt Bas Verhagen (42) uit
Kessel geplukt. De vrolijke supermarktmedewerker is vooral bekend onder zijn dj-naam Basje Basman.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Liever plaatjes
draaien
Op een gegeven moment kreeg
hij het te druk met andere zaken,
zoals plaatjes draaien. “Dat begon een
beetje bij café De Boesjer in Kessel.
Als de jongens terugkwamen van het
voetballen, draaide ik vaak een plaatje
om het gezellig te maken. Dat is
gegroeid en nu sta ik regelmatig bij
café Dotje in Panningen en bij feestjes
in de buurt plaatjes te draaien.”
Bas vindt zichzelf een matinee-dj.
Niet iemand voor de massale feesten,
maar voor de zondagmiddag op de
kermis en kleinere evenementen.
“Een dj voor de huis- en tuinfeestjes
zeg maar. Ik vind het prachtig om
te draaien. Vooral als ik zie dat het
publiek geniet. Sommige mensen
houden ervan om naar de bioscoop
te gaan, maar ik vermaak liever
mensen met een feestje.”

Bedrijfsruimte(n)
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077 - 306 02 74
info@satinv.nl
www.satinv.nl
U

Phicoop supermarkt. “Volgend jaar
werk ik daar alweer 25 jaar. Met een
beetje geluk geeft de baas dan een
groot feest. Misschien huurt hij het
kasteel in Kessel wel af voor mij”,
grapt Bas.
Na een stage bleef Bas hangen
bij de supermarkt en inmiddels is hij
allround medewerker. “Van magazijnwerk tot de groenteafdeling, eigen-

H

“Wat leuk dat jullie mij willen spreken voor Geplukt”, zo steekt de altijd
vrolijke Bas Verhagen meteen van wal.
De 42-jarige Kesselnaar is een bekend
gezicht in eigen dorp en omstreken.
Mede dankzij zijn weekendhobby als dj
is Basje Basman (zijn artiestennaam)
een graag geziene gast bij feestjes
in de regio. In eigen dorp wordt hij
ook herkend als medewerker van de

Bas heeft lang getennist en bij
de fanfare gezeten, uiteraard allebei
in Kessel, maar daar is hij nu mee

gestopt. “Ik heb mijn knie twee keer
uit de kom gehad bij het tennissen.
Ik heb er nu te veel last van om nog
te spelen. Tegenwoordig fitness ik om
fit te blijven. Ik volg ook een soort
programma om mijn knie sterker
te laten worden. Ik merk wel dat
dat werkt. Bij de fanfare ben ik nog
steeds steunend lid, maar ik speel niet
meer mee. Ik heb jarenlang slagwerk
gedaan. Op het bekken, de dikke trom,
dat soort dingen.”

Stands

Kantoor unit(s)

10
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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.

Ik voel me veilig in Peel en Maas
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De aanslagen van vrijdag 13 november in Parijs zijn weinigen ontgaan.
Op gewone plekken op een gewone vrijdagavond pleegden terroristen
aanslagen op gewone mensen.
Dat gegeven kan angst inboezemen: het kan iedereen gebeuren.
Iedereen gaat namelijk wel eens naar een restaurant, een concert of een
voetbalwedstrijd. Als terroristen de gewone mens als doelwit kiezen, kan
iedereen slachtoffer worden. Ook in Berlijn, Amsterdam of in Peel en Maas.
Het lijkt soms ver weg, maar ook uit Limburg gaan jongeren uit naam
van hun geloof vechten in Syrië. De terreurdreiging in Nederland staat al

maandenlang op het één na hoogste niveau.
Daarentegen doen inlichtingendiensten in ons land enorm hun
best om problemen al voor ze tot uiting komen, te stoppen. En we
moeten ons natuurlijk niet bang laten maken: dit is Peel en Maas, een
plattelandsgemeente, niet de hoofdstad van het land. Hier komen niet dagelijks
honderden mensen bij elkaar die een makkelijk doelwit vormen. En radicale
moslims zijn er hier ook niet, toch?
Komt het voor u te dicht bij? Of voorziet u geen problemen? Ik voel me
veilig in Peel en Maas. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 46) >
Een aftrap van het carnavalsseizoen op de elfde van de elfde kan ook in Peel en Maas > eens 83% oneens 17%

halloaanbieding.nl
monsterlijke
aanbiedingen
in jouw regio

Hallo
Ik vond het eerst maar een
vreemde naam, HALLO Peel en
Maas. Hallo, wat en wie Hallo?
Maar nu ik mijn eerste column
schrijf, kijk ik er toch al anders
tegenaan. Want hoe vaak
zeggen we niet hallo, hoi,
goeie dag, daag! Het is fijn als
mensen elkaar begroeten en
de tijd nemen voor elkaar.
Ook al is iemand misschien
heel anders vanwege leeftijd,
uiterlijk, geloof, levensstijl of
misschien een vluchteling op
zoek naar veiligheid.
Elkaar begroeten, betekent
elkaar zien, erkennen,
respecteren. En respect is toch
het eerste begin van een
gemeenschap.
Maar helaas zijn we vaak
druk, druk, druk en blijven we
steken in het ieder voor zich.
Symbolisch is het hoe onze blik
vaak gefixeerd is op onze mobiel
of tablet. Reis maar eens met de
trein en je staat versteld hoe
weinig aandacht er is voor
degene die naast of tegenover
je zit. Hallo zeggen we ook als
we de telefoon aannemen.
En als we iemand in de verte
zien en we zwaaien, dan roepen
we hallo. Hallo heeft dus ook
alles te maken met verbondenheid en met belangstelling voor
de ander en met wat er om je
heen gebeurt. Een nieuwsblad
als HALLO plaatst ons dus
wekelijks midden in de regionale
samenleving. Het is goed om
over de grenzen van ons eigen
dorp, vereniging of parochie
heen te kijken. En dan kunnen
we ons verbazen hoeveel er
gebeurt en ook hoeveel goeds!
Dat werkt inspirerend! Ik moet
nu ook denken aan het
bekendste hallo ter
wereld: de groet van
de engel Gabriël aan
Maria, uit de bijbel.
Wees Gegroet, Avé
Maria. Een groet die
ook inspireert en
aanzet tot vertrouwen
en verbondenheid.
Ook van uit dat
perspectief zie ik een
column in HALLO Peel
en Maas wel zitten.

pastoor
Peter van der Horst
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Postbus 7088,
5980 AB Panningen

Openingstijden

Afval inzameling

•
•
•

Inzameling oud papier

Maandag : 8:30 uur - 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag : 8:30 uur - 17:00 uur
Zaterdag : 08:30 uur - 12:00 uur

Afspraak maken
•
•

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken én afspraak op
maandagavond en zaterdagochtend voor Werk, Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: voor Vergunning Toezicht en Handhaving én Werk, Zorg en Jeugdhulp
overdag.

Aangepaste openingstijden
In verband met ICT-werkzaamheden is het Huis van de Gemeente op vrijdag 27 november
vanaf 13.00 uur én zaterdag 28 november de gehele dag gesloten.

•
•

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Donderdag 19 november: Koningslust
Zaterdag 21 november: Egchel

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.

Officiële (verkorte) publicaties

•
•
•

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

Egchel, Koningslust en Panningen: woensdag 18 of donderdag 19 november: (kijk voor de
juiste inzameldag in uw straat op de (digitale) afvalkalender)

Elektronisch gemeenteblad

Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke
website. Het EGB kunt u bekijken in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen.

Vooraankondiging ruimtelijke ontwikkelingen art. 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat zij een
bestemmingsplanwijziging voorbereiden waarbij de bestemming “Agrarisch Grondgebonden” wordt gewijzigd naar de bestemming “Agrarisch - Plattelandsondernemer”
ten behoeve het oprichten van een recreatief bedrijf, in combinatie met het reeds aanwezige
Agrarisch grondgebonden bedrijf. De locatie is gelegen aan de Haambergweg 14 te Beringe,
kadastraal bekend als percelen sectie H, nrs. 1683, 3045 en 3046.
Naar aanleiding van dit voornemen liggen er geen stukken ter inzage. Zodra de procedure
wordt opgestart zullen wij u informeren over waar, wanneer, binnen welke termijn, aan
wie en hoe er gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent ons voornemen naar
voren te brengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Cuppen, team
Omgevingsontwikkeling, bereikbaar via (077) 306 66 66.

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 PA, Rozendaal 15. Milieu. OBM.
Wijziging dierbezetting bestaande stallen. Verzonden: 16 november 2015 en ter inzage gelegd:
19 november 2015.

Aankondiging Opiniërende Raadsvergadering
Op dinsdag 1 december 2015 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
Degenen die graag snel en op hoofdlijnen willen weten wat er inhoudelijk aan de orde komt,
kunnen de uitgebreide toelichting per onderwerp vinden op de website: www.peelenmaas.nl/
bestuur > gemeenteraad > opiniërende raadsvergadering > datum 1 december 2015.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vragenhalfuurtje
Vaststelling agenda
Mededelingen
Spreekrecht

Opiniërende vergadering
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bestemmingsplan partiele herziening bestemmingsplan buitengebied (2015-095).
Bestemmingsplan Stille Wille onderdeel partiele herziening BP buitengebied
(2015-096).
Bestemmingsplan Sevenumsedijk 18a Koningslust (2015-094)
Bestemmingsplan Peelweg 40 Meijel (2015-093).
Herziening Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) (2015-092).
Wijziging verordeningen belastingen en tarieven (2015-099).

Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot
en met agendapunt 11 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad
om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende
raadsvergadering op 1 december 2015 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 15
december 2015.

Donderdag 19 november: Grashoek
Vrijdag 20 november: Baarlo
Maandag 23 november: Kessel, Kessel-Eik

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.

Voorkom illegale inzameling
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 tel. (077) 306 66 66.

Begrotingsbehandeling
Voorstellen Sociale Raad worden gebombardeerd tot beleid

Weinig vuurwerk tijdens begrotingsbehandeling
Peel en Maas heeft haar huishoudboekje op orde: voor het eerst in vijf jaar hoeft de gemeente
niet te bezuinigen. Sterker nog: er kan weer wat worden geïnvesteerd. Mede hierdoor verliep
de behandeling van de begroting voor 2016 vorige week vrij soepel en waren er weinig felle
discussies in de raadszaal. Maar er werd ook gewaarschuwd voor te veel optimisme.
“Eén zwaluw maakt nog geen zomer.”
Voordat de raad van start ging met de behandeling van de begroting, werden eerst de
voorstellen c.q. aanbevelingen van de Sociale Raad besproken. De Sociale Raad is het
‘democratisch paradepaardje’ van Peel en Maas. In het kader van dit experiment wordt twee
keer per jaar een groep burgers ingeloot, die zich buigt over onderwerpen in het sociale
domein; bijvoorbeeld de Participatiewet en de jeugdzorg. Op deze manier wil de raad burgers
meer betrekken bij de beleidsvorming en hen niet alleen bij de verkiezingen om hun mening
vragen.
Op 10 oktober vond de eerste Sociale Raad plaats. 31 burgers, in de leeftijd van 18 tot 82 jaar,
bogen zich toen over de vraag wat er gedaan zou kunnen worden aan het feit dat de belasting
van zorgvrijwilligers steeds verder toeneemt. De bijeenkomst resulteerde in tien voorstellen
om dit probleem het hoofd te bieden. Voordat de raad hierover in gesprek ging, maakte Pieter
Wijnheimer gebruik van het spreekrecht om drie punten te berde te brengen die volgens hem
ontbraken in het verslag van de Sociale Raad. Zo gaf hij aan dat, naast zorgvrijwilligers, in het
sociale domein ook een toenemend beroep gedaan zal moeten worden op vrijwilligers met
een signalerende functie richting de jeugd. Ouderenmishandeling is zeker een punt om mee
te nemen in een dergelijke rapportage. En tenslotte: het zou goed zijn om het toenemende
aantal vrijwilligers, vanuit de gemeente te beschermen, door een vorm van gerichte
ondersteuning. Dit sloot aan bij één van de voorstellen van de Sociale Raad om te komen tot
een informatieloket voor vrijwilligers in de kernen.

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!

www.peelenmaas.nl

Week 47
18 november 2015

gemeente
nieuws

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

Burgervoorstellen van de Sociale Raad worden beleid
De raad was unaniem positief over het initiatief Sociale Raad en de voorstellen die dit heeft
opgeleverd; niets dan loftuitingen kwamen ter tafel. Ook waren er veel woorden van dank richting de burgers die een volle zaterdag hadden opgeofferd om mee te denken over deze sociale
vraagstukken. Daarnaast werden meteen spijkers met koppen geslagen: de volledige raad omarmde een motie van de PvdA/GL om de burgervoorstellen tot beleid te maken. Dit betekent
dat een informatiecentrum wordt ingericht in de kernen, om vraag en aanbod van zorgvrijwilligers op elkaar aan te laten sluiten. Ook komt er een gemeentelijk loket om vraag, aanbod en
informatie te bundelen. Verder wordt onderzocht of het mogelijk is om uitkeringsgerechtigden
te stimuleren om aan de slag te gaan als zorgvrijwilliger.
Wethouder Raf Janssen (PvdA/Groen Links) sloot zich aan bij alle geuite lof over het Sociale
Raad-experiment en gaf aan graag met de motie aan de slag te gaan. Tot slot dankte burgemeester Wilma Delissen ook de raad voor het instellen van de Sociale Raad. “Het is toch een
gedurfd experiment. Maar ik zeg, en dat doe ik op persoonlijke titel: op naar meer experimenten!”
Met beide benen op de grond
Na deze ‘successtory’ was het tijd voor het belangrijkste, en meest omvangrijke, agendapunt van de avond: de behandeling van de begroting voor 2016. In deze begroting staan alle
inkomsten, uitgaven, geplande investeringen en overige plannen voor volgend jaar. Hiermee
wil het college bijdragen aan het ‘Goede Leven in Peel en Maas’. Volgens het college staat de
basis voor het Goede Leven stevig en is Peel en Maas op de goede weg. “In onze gemeente
zijn tal van gemeenschappen actief, waarin trotse en betrokken inwoners zelf vorm en inhoud
geven aan hun leefwereld, De drie decentralisaties in het sociale domein zijn geland. Er is een
nieuwe generatie dorpsontwikkelingsplannen in de maak. Volop borrelt en bruist het van
vernieuwende initiatieven. En intussen maakt het bestaande systeem langzamerhand plaats
voor verrassende nieuwe werkwijzen, gewoonten en omgangsvormen”, zo staat te lezen in de
inleiding van de begroting.
Bijzonder aan de begroting voor 2016 is dat er, voor het eerst sinds de vorming van de gemeente Peel en Maas, geen grote bezuinigingen hoeven worden gedaan. Dit schept financiële ruimte
voor nieuwe plannen. Desondanks moet niet te hoog van de toren worden geblazen, benadrukte VVD-wethouder Paul Sanders, die de portefeuille financiën beheert. “Deze begroting
past bij een plattelandsgemeente; we staan met beide benen op de grond. Ik zou de begroting
‘bescheiden’ noemen. Gedurende de crisisjaren hebben we hard gewerkt om onze financiën
op orde te krijgen. Dat maakt dat we voor het eerst niet hoeven te bezuinigen. Desondanks:
hoewel de economie aantrekt, maakt één zwaluw nog geen zomer!”

Algemene beschouwingen
Alle raadsfracties kregen de ruimte om hun visie te geven op de voorliggende begroting. De
fractieleiders waren soms fel, maar er was ook ruimte voor een persoonlijke noot en een
humoristische kwinkslag. Vooral CDA-fractievoorzitter Wim Hermans zorgde voor de nodige
hilariteit door met een speciale bril – inclusief lampjes - het spreekgestoelte te beklimmen.
Hiermee kon Hermans volgens eigen zeggen in de toekomst kijken.
De highlights uit de beschouwingen van de diverse fracties:
Fractie Ton Hanssen
De ‘maidenspeech’ van Ton Hanssen - vorige jaar was hij afwezig tijdens de begroting - focuste
op twee thema’s: duurzaamheid en huisvesting. “Omdat bepaalde maatschappelijke organisaties, zoals banken en woningcoöperaties, hun taken niet naar behoren vervullen, moeten we
ons afvragen wat wij hieraan kunnen doen”, zo zei Hanssen. Hij pleitte ervoor om als gemeente
bouw- en energieprojecten te faciliteren en, indien nodig, goedkope leningen te verstrekken,
een revolverend duurzaamheidsfonds op te zetten, garantstellingen af te geven, et cetera. “De
gemeente moet veel actiever worden in zijn faciliterende rol. Niet alleen met woorden, maar
ook met middelen.”
Hanssen pleitte er ook voor om als gemeente meer het voortouw te nemen op het gebied van
huisvesting. “De huisvestingsproblematiek neemt toe. Woningcorporaties hebben moeite om
zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden en laten het afweten. Wij moeten als gemeente het heft in eigen hand nemen. Wij moeten het voortouw nemen en, in overleg
met de burgers, wijken en dorpen, bepalen wat waar gerealiseerd wordt.”
VVD
Fractievoorzitter Geert Segers van de VVD prees allereerst de samenwerking binnen de coalitie.
“Na bijna twee jaar kunnen we zeggen dat, wat ons betreft, de samenwerking in de coalitie alleen maar hechter is geworden. Doordat de partijen elkaar vertrouwen, elkaar ruimte geven en
succes gunnen, spelen de verschillen die er zijn een ondergeschikte rol.”
De VVD plaatste geen kanttekeningen bij de voorgenomen investeringen en claims voor 2016.
“Wel vragen wij ons af of de ‘Reserve sociaal domein’, zoals die is opgenomen in de begroting,
wel strookt met de doelstelling om de decentralisaties in het sociale domein* louter te bekostigen met rijksmiddelen. De reserve is alleen bedoeld voor het geval de rijksmiddelen incidenteel niet toereikend zijn. Maar het is volgens ons niet de bedoeling om hiervoor al op voorhand
bedragen vast te leggen in de begroting. Naar onze mening kunt u slechts putten uit de reserve
nadat de raad hier toestemming voor geeft.”
De VVD gaf ook aan te verwachten dat Peel en Maas een reactieve houding inneemt wat betreft
de opvang van asielzoekers. “De gemeente dient zich dus niet ongevraagd, proactief aan te
melden voor opvang van asielzoekers. Wij zijn van mening dat het al moeilijk genoeg zal zijn
om de toegewezen aantallen statushouders te huisvesten.”
Segers gaf tenslotte aan bezorgd te zijn over de ontwikkelingen rond de Pool in Helden Dorp.
“Wij vragen u dringend de vinger aan de pols te houden. De Pool als hart van Helden-Dorp
verdient u bijzondere aandacht!”
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*Begin dit jaar zijn taken van de Rijksoverheid overgeheveld naar gemeenten. In het kader van
deze drie decentralisaties in het sociale domein zijn gemeenten sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.
CDA Peel en Maas
Het CDA, bij monde van fractievoorzitter Wim Hermans, had - zoals het een echte coalitiepartij
betaamt - ook de nodige kritiek op de begroting. “De begroting is verre van concreet en staat
bol van algemeenheden.”
Hermans laakte ook het feit dat er, terwijl tot voor kort nog werd geroepen dat er geen geld
was voor nieuwe plannen, nu wel ineens financiële mogelijkheden zijn. Hij vroeg zich af op
basis waarvan een keuze wordt gemaakt om bepaalde plannen wel of niet te realiseren. Het
CDA ging ook in op de problematiek op de woningmarkt. De fractie vindt dat kwaliteit de leidraad moet zijn bij de realisatie van midstay-locaties voor woonurgenten. “De gemeente kijkt
naar dit alles door een tijdelijke bril, maar het wordt steeds meer een permanent vraagstuk.
Gevangen door de angst voor krimp komt er geen betaalbare woning meer bij en wordt de
nood onder toetreders op de sociale woningmarkt groter; starters, ouderen, statushouders,
asielzoekers, et cetera. We moeten als overheid een belang nemen in de realisatie van kwalitatief goede en betaalbare woningopties.”
Het CDA uitte ook haar zorgen over de groeiende eenzaamheid in de samenleving. Hiertoe
diende Lokaal Peel en Maas een motie in die door alle partijen werd ondersteund. De strekking van de motie is een oproep aan de wethouder om de omvang van dit probleem te inventariseren en een plan van aanpak hiervoor te maken en dat vóór 1 april 2016. Ook moeten
de partijen die al actief zijn op het gebied van eenzaamheid en sociaal isolement bij elkaar
worden gebracht. Deze motie werd unaniem aangenomen.
Lokaal Peel en Maas
Coalitiepartij Peel en Maas was tevreden over de voorliggende begroting. “Er is weinig aan te
merken op deze begroting. Een sobere opzet, geen buitensporige inkomstenverwachtingen;
kortom een no-nonsense begroting”, zo verwoordde voorzitter Rob Willems de visie van de
fractie.
Ook Lokaal Peel en Maas benadrukte het belang dat wordt voorzien in woonruimte voor
woonurgenten en dat alle creatieve oplossingen die worden aangedragen serieus beoordeeld
en opgepakt worden.
Willems gaf aan dat de financiële ruimte die de begroting biedt van pas zou kunnen komen
voor infrastructurele werken, die ervoor kunnen zorgen dat de veiligheid in de kernen gegarandeerd is, doordat landbouwverkeer en regulier verkeer beter op elkaar worden afgestemd
vanuit de invalshoek van verkeersveiligheid.
Lokaal Peel en Maas kwam daarom met een raadsbreed gesteunde motie, waarmee het college werd opgeroepen een inventarisatie en plan van aanpak te maken van de wegaanpassingen en –inrichtingen die nodig zijn om de kernen vrij te maken van landbouwverkeer. De
Middenpeelweg (N277) of de N275 moeten daarom bijvoorbeeld geschikt worden gemaakt
voor tractoren. Nu rijden volgens Lokaal Peel en Maas vooral in Baarlo, Helden en Maasbree
nog trekkers door de dorpskern en ontstaan vaak gevaarlijke situaties. Ook deze motie van
Lokaal Peel en Maas werd door alle fracties gesteund.
PvdA/Groen Links
“We zitten in een tijd die dichter Bernlef de ‘tussentijd’ noemt: de fase tussen het oude bekende, dat niet meer voldoet, en het nieuwe dat nog niet is. In deze tijd moeten we niet minder
maar meer experimenteren en moeten we mensen niet afraden om nieuwe wegen te verkennen, maar juist aanmoedigen en ondersteunen om het nieuwe te ontdekken en mee te ontwikkelingen. De tussentijd is niet de tijd van stilzitten en afwachten, maar de tijd voor verkennen
en experimenteren. En daarin moeten wij in de politiek het voortouw nemen.” Hiermee trapte
Annigje Primowees, fractievoorzitter van PvdA/Groen Links, haar betoog af.
Primowees ging in op diverse zoektochten naar vernieuwing, en de stand van zaken hierbij.
Zij complimenteerde de raad met het initiatief voor een jeugdcoach, die ervoor moet zorgen
dat zo min mogelijk jongeren tussen wal en schip raken. Maar PvdA/Groen Links vroeg ook om
komend jaar, samen met partners in het veld, nog meer te focussen op preventief jeugdbeleid.
Verantwoordelijk wethouder Raf Janssen zei later in de vergadering toe hiervoor zijn uiterste
best te zullen doen. Ook gaf hij aan dat de Staatssecretaris van Onderwijs vóór 1 januari zal reageren op het verzoek voor realisatie van openbaar onderwijs in Maasbree; ook hierover stelde
PvdA/Groen Links een vraag.
Daarnaast vroeg Primowees zich af of al iets bekend is over hoe huisvestingsorganisatie Work
& Stay haar verplichting om een belang te nemen in midstay-accommodaties gaat realiseren,
nu het complex in Kuukven aan slechts twintig mensen onderdak gaat bieden. Het gemeentelijk beleid verplicht huisvesters van arbeidsmigranten om, voor tien procent van het aantal
migranten, ook midstay-locaties voor woonurgente groepen te realiseren.
AndersNu
Fractievoorzitter Jos Wilms van AndersNu noemde de begroting ‘weinig spannend’. Desondanks bracht hij wel een aantal vragen en opmerkingen ter tafel. Net als de VVD haalde Wilms
de ‘Reserve sociaal domein’ aan, die voor 3,1 miljoen in de begroting staat. AndersNu ziet
graag dat de raad vooraf wordt geïnformeerd over de mogelijke inzet van dit geld.
Wilms vroeg zich daarnaast af wanneer de exploitatie van de gemeenschapshuizen in Peel en
Maas zal worden geharmoniseerd. “Nu zijn er een aantal gemeenschapshuizen die een financiële bijdrage van de gemeente krijgen, maar er zijn er ook die zichzelf moeten bedruipen.”
AndersNu kwam daarop met een motie die opriep om nog dit jaar te komen met een voorstel
voor een harmonisatiebeleid. Naar aanleiding van de reactie van wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas), besloot AndersNu deze motie echter niet in stemming te brengen.
Volgens Van Kessel krijgen alleen de gemeenschapshuizen in Meijel en Kessel nog financiële
ondersteuning en wordt deze bijdrage afgebouwd. Dan is sprake van een geharmoniseerd
beleid.
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Ook diende AndersNu een motie in om een substantieel bedrag uit de egalisatiereserve afval
– deze reserve is ontstaan door teveel ontvangen afvalstoffenheffing - in de vorm van lastenverlichting in mindering te brengen op de tarieven voor 2016. Ook deze motie werd echter
ingetrokken na de toezegging van wethouder Arno Janssen dat hij zich maximaal zal inzetten
om te kijken wat mogelijk is. Ook zal de wethouder, als er duidelijkheid is over de deal met en
de uittreedsom die moet worden betaald aan Reinigingsdienst Maasland, terugkomen bij de
raad. Dan zal in gezamenlijkheid zal worden bekeken waarvoor het resterende bedrag in het
egalisatiefonds wordt ingezet.
Fonds voor het woonruimte beschikbaar voor woonurgenten waaronder mid-stayers
In de tweede helft van de vergadering kregen de fracties de ruimte om te reageren op elkaars
betogen en vragen en in debat te gaan. Ook werden de eerder genoemde moties ingediend en
reageerden de wethouders op de algemene beschouwingen en op de ingebrachte vragen. Er
ontstond onder meer een discussie over het ‘quotum’ voor huisvesters van arbeidsmigranten:
zij zijn verplicht om midstay-woningen te realiseren voor tien procent van het aantal arbeidsmigranten dat zij huisvesten. Midstay-woningen zijn bestemd voor arbeidsmigranten die langer dan zes maanden hier blijven en voor andere woonurgente groepen. De VVD opperde het
idee om de ondernemers niet meer perse zelf woningen te laten realiseren, maar bijvoorbeeld
een fonds op te richten. “Partijen als Breebronne kunnen hier dan geld in storten, waarmee de
gemeente huisvesting kan realiseren. Wij willen niet dat ondernemers slachtoffer zijn van het
gemeentelijk beleid en niet verder kunnen omdat ze nog niet aan hun midstay-verplichting
hebben kunnen voldoen .”
De andere fracties konden zich vinden in dit idee, maar het is niet een nieuw idee. Dit idee is
al eerder bij het vaststellen van mid-stay beleid aan de orde geweest.. “Volgens mij is de basis
dat de ondernemer verplicht is deel te nemen in midstay. Maar op welke manier hij dat doet
en hoe hij er financiële middelen in stopt en hoeveel, dat is aan hem. Als hij maar zorgt dat
het bepaalde aantal woningen voor woonurgenten komt”, zo zei een woordvoerder van Lokaal
Peel en Maas.
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Verantwoordelijk wethouder Arno Janssen gaf in een reactie aan bezig te zijn met de uitwerking van de verschillende mogelijkheden om te voldoen aan de verplichting voor tien procent
midstay. Ook zei hij toe het huidige beleid op korte termijn te gaan evalueren met de raad.
Harmonieuze afsluiting
Ook werd ingegaan op de druk op de sociale woningmarkt; een onderwerp waarvoor meerdere fracties aandacht hadden gevraagd. Wethouder Arno Janssen vertelde dat het college
afgelopen maand de visie leegkomend vastgoed heeft vastgesteld. “De gemeente wil een
aantal van deze gebouwen in de markt te zetten en transformeren tot tijdelijke woonconcepten, grotendeels in de sociale huursector. Ook hebben wij de contouren van een honderdtal
woningen vastgesteld; dit zijn kansen om in 2016 een belangrijk aantal sociale woningen in de
markt te zetten.
Kortom: wij gaan samen met ontwikkelaars, en in het vrijkomend vastgoed van de gemeente,
zoveel mogelijk sociale woningen realiseren.”
Ook het verzoek van de VVD en AndersNu om inzicht te krijgen in wanneer en waarvoor de
reserves voor de decentralisaties in het sociale domein worden aangeboord, leverde wat
discussie op. Wethouder Raf Janssen zag het niet zitten om - zoals de VVD vroeg - deze gelden
in de pot ‘onvoorzien’ op voorhand te labelen: “We gebruiken die pot alleen als het nodig is.
Als u de begroting voor 2016 goedkeurt, dan geeft u mij de vrijheid om die reserves aan te wenden zoals ik dat wil. En anders moet u een amendement op de begroting indienen.”. daarbij
komt dat de raad plenair vier keer per jaar wordt geïnformeerd door de wethouder over de
voortgang uitvoering Sociaal Domein, waarbij de financiële stand van zaken uitvoerig wordt
doorgenomen.
In de besluitvormingsronde werd de begroting door alle fracties aangenomen. Een eensgezinde aftrap van het begrotingsjaar 2016 en een harmonieuze afsluiting van deze begrotingsraad
2016.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Koester vrijwilligers!
Vrijwilligers en verenigingen zijn het cement van de samenleving.
Zij vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze
dorpen en leefgemeenschappen. Iedereen moet mee kunnen doen.
Alle mensen verdienen de kans om op hun eigen manier een bijdrage te
leveren aan de leefomgeving. Daarvoor moeten vrijwilligers en
verenigingen kunnen rekenen op een overheid die hen daarin ondersteunt
wanneer dat nodig is.
Ook vanuit de zorg wordt er
steeds meer een beroep gedaan op
vrijwilligers. We kunnen gewoon niet
meer zonder. Velen staan klaar voor

de ander en vinden dit vanzelfsprekend.
Dat is het echter niet. Wel heel mooi
als dit van nature zo voelt. Laten we
daarom het vrijwilligerswerk koesteren

en er eens wat vaker bij stil staan, want
het blijft bijzonder. Zorg dat het niet
een te grote belasting wordt. Het geeft
voldoening om een ander te helpen.
Je kunt dan meedoen en maakt deel uit
van de maatschappij. Daar moeten we
ook steeds vanuit gaan. Toch worden
de eisen voor de vrijwilliger hoger en
moeten er bijvoorbeeld certificeringen
worden behaald. Soms moet er zelfs
een heleboel formulieren worden
ingevuld. Veel vrijwilligers vinden

dat maar rompslomp. Laten we
er samen met de overheid voor
zorgen dat iedereen het belang van
vrijwilligerswerk op de juiste wijze
weet te waarderen. De drempel zo laag
mogelijk en de waardering vanuit de
samenleving zo hoog mogelijk. Dat zal
met alle voorschriften die bestaan niet
gemakkelijk zijn. Maar samen moet
dat kunnen.
Wim Hermans,
fractievoorzitter CDA Peel en Maas

Eenzaamheid en sociale raad
Deze week in de bijdrage van Lokaal Peel en Maas: eenzaamheid en
sociaal isolement, en de raad van Peel en Maas is blij met aanbevelingen
van de Sociale Raad.
In Nederland zijn circa 200.000
mensen ouder dan 55 jaar eenzaam.
Rond de miljoen mensen voelen zich
eenzaam. Ook in Peel en Maas speelt
dit. Meestal onzichtbaar en onderbelicht. Het risico is groot dat ze tussen
wal en schip vallen. Het uitgangspunt
van de WMO is dat mensen bij tegenslagen allereerst een beroep doen

op hun eigen sociale netwerk, maar
zo’n netwerk juist niet hebben. Studies
tonen aan dat een sociaal netwerk even
belangrijk is als een goede gezondheid. Door eerst professionele hulp in
te zetten voor deze sociaal geïsoleerde
ouderen kunnen die het leven beter
aan. Lokaal Peel en Maas heeft een
motie over dit onderwerp ingediend.

Deze motie werd door alle partijen en
ook door de wethouder ondersteund
en krijgt vervolg via onderzoek en
maatwerk. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij wijze van experiment een
zogenaamde Sociale Raad met alleen
maar inwoners uit de gemeente ingesteld om de gemeente(raad) te helpen
bij het nemen van goede besluiten in
het gebied van het sociale domein. Het
experiment loopt drie jaar en de vijftig
leden voor de Sociale Raad worden via
uitloting benaderd. De eerste bijeen-

komst met 31 inwoners leverde de raad
tien voorstellen op. De raad heeft deze
voorstellen enthousiast omarmd. De
vraagstelling in de eerste bijeenkomst
was: ‘Wat kan er gedaan worden aan
de toenemende belasting van zorgvrijwilligers’? De Sociale Raad doet onder
andere het voorstel om een informatiecentrum in de kernen op te zetten. Een
tweede oplossing is een Gemeenteloket
voor vraag en aanbod van vrijwilligers,
een uitgebreide informatievoorziening
en een vrijwilligersbank. Andere ideeën

zijn de maatschappelijke stage weer
invoeren en betalen voor werk dat
tussen de professional en vrijwilliger in valt. Een raadswerkgroep met
vertegenwoordigers uit alle fracties
volgt en evalueert dit experiment.
De lessen die we opsteken vormen
het uitgangspunt voor de tweede
Sociale Raad medio 2016. Die bestaat
dan weer uit een volledig willekeurig
nieuw gelote groep inwoners.
Tiny Valckx,
fractie Lokaal Peel en Maas

Eerste raadsvergaderingen in Huis van de Gemeente
Tijdens de eerste raadsvergadering werd er stilgestaan bij de vele
positieve reacties van de inwoners over de nieuwbouw. Wethouder Paul
Sanders heeft met trots vastgesteld dat de vernieuwbouw van het Huis van
de Gemeente geheel binnen de vastgestelde begroting is uitgevoerd.
Wethouder Paul Sanders heeft
ook zijn nek uitgestoken om bij de
klimaatvoorziening gebruik te maken
van het ijsbankprincipe. In de kelder
staat een grote bak met water, waaraan in de winter warmte onttrokken
wordt totdat het water bevriest; in de
zomer is er een ijsbank waarmee de

lucht wordt gekoeld. Het project in het
Huis van de Gemeente is het grootste
ijsbankproject in Nederland.
Dinsdag 10 november waren de
algemene beschouwingen op de door
Paul Sanders opgestelde begroting voor
het jaar 2016. Een bloemlezing van VVD
fractievoorzitter Geert Segers:
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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
en
mooie is: elke kast is maatwerk. U bepaalt dus helemaal
n en de indeling. Profiteer de hele maand november van
an 21% op al onze NOTEBORN schuifdeuren in combinatie
nterieur.

”Na bijna twee jaar is de coalitiesamenwerking alleen maar hechter
geworden, door elkaar vertrouwen en
ruimte te geven en succes te gunnen.
De VVD ziet de toekomst van deze
coalitie met vertrouwen tegemoet ook
voor de jaren na de coalitieperiode.
De verhoging van de OZB van
4 procent per jaar structureel, is
verlaagd naar 3 procent. Positieve
vooruitzichten tot na 2016 sterken ons
om in 2016 opnieuw te vechten om er
weer 1 procent af te krijgen.

De VVD is uitermate tevreden dat
we er in geslaagd zijn de zorgcontinuïteit te garanderen. De VVD blijft erop
hameren dat de rijksmiddelen het
uitgavenplafond vormen in het sociale
domein. Alleen dan wordt de doelstelling om te komen tot een betaalbaar
en bestendig sociaal domein gehaald.
De VVD is van mening dat de asielzoekers- en statushoudersproblematiek
met een warm hart en een koel hoofd
aangevlogen moeten worden. De voor
ons belangrijkste uitgangspunten zijn

kleinschalige opvang gespreid over
alle kernen en daaraan verbonden
integratietrajecten waarbij de kernwaarden van de Nederlandse samenleving leidend zijn. De gemeente
dient zich ons inziens niet ongevraagd
aan te melden voor opvang van asielzoekers. De VVD is van mening dat
het al moeilijk genoeg zal zijn om de
toegewezen aantallen statushouders
te huisvesten.”
Poppe Wijnsma,
VVD-afdeling Peel en Maas
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Schutterij St. Martinus Maasbree

Erelidmaatschap Jo Smits
Tijdens de jaarlijkse Cecilia-viering van schutterij St. Martinus in Maasbree werd de heer Jo Smits zaterdag
14 november onderscheiden voor zijn 50-jarig erelidmaatschap van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.

verenigingen 15
Hofzengerke
voor Harie Görtz
Tijdens de viering van het Caeciliafeest op zondag 15 november
hebben de Baolderse Hofzengers Baarlonaar Harie Görtz geëerd met het
beeldje `t Hofzengerke. Het Baarlose mannenkoor vond dat Harie deze
onderscheiding verdiende voor zijn inzet voor de Baarlose gemeenschap.
De beschermvrouwe van de
Baolderse Hofzengers roemde Harie
met name om zijn vrijwilligerswerk als
instructeur, aanvoerder en jurylid in de
wereld van de paardensport. Maar ook
onderstreepte zij zijn lidmaatschap
van de Historische Werkgroep van
Baarlo. Na jarenlang intensief speuren
en onderzoeken wist Harie veel van
de Baarlose geschiedenis vast te leg-

gen in de Sprokkelingen met als titels
Richtig Baolders, Onderweg in Baarlo
en Baarlo Toen en Nu. Ook dankte zij
hem voor de werkgroep die hij in het
leven heeft geroepen om samen met
deze Baarlonaren de veldkruisen en
wegkapellen van onderhoud te voorzien, zodat ook deze monumentjes in
het landschap behouden blijven voor
Baarlo en de regio.

Voedselbank
krijgt koelwagen
Lions Club Peel en Maas heeft dinsdag 10 november een cheque van
2.000 euro overhandigd aan Voedselbank Peel en Maas. Dit bedrag wordt
gebruikt door de Voedselbank om een koelwagen aan te schaffen.

Jo Smits ontving het
erelidmaatschap in goud met
kroontje van Ger Heldens, de nieuwe
voorzitter van Schuttersbond Juliana.
Ger speldde de versierselen op en

overhandigde Jo de bijbehorende
oorkonde. In zijn 50-jarige
schutterscarrière maakte Jo in de
periode van 1969 tot 1975 deel
uit van het dagelijkse bestuur.

In 1972 was hij nog Koning van
schutterij St. Martinus. Jo helpt
daarbij al sinds het begin van
zijn lidmaatschap in 1965 met de
jaarlijkse oude metalen actie (OMA).

Op voetbalvelden RKMSV

Voedselbank Peel en Maas maakt
inmiddels voor zo’n zeventig gezinnen in de gemeente Peel en Maas
voedselpakketten klaar. De instelling
haalde onlangs een groencertificaat
en dient te voldoen aan de eisen
zoals gesteld door de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit.
Secretaris van de voedselbank,
Annie Wilmer (59) uit Helden, vertelt
wat dat inhoudt. “Het voedsel dat
wekelijks opgehaald wordt bij bijvoorbeeld supermarkten en tuinders moet

gekoeld getransporteerd worden. Nu
doen we dat allemaal met koelboxen
en koelelementen. Het wordt ver
voerd in een auto die ernstig verouderd is. We zijn elke week blij als die
auto weer heelhuids de parkeerplaats
opdraait. Daarom hebben we echt
een koelwagen nodig.” De Lions Club
Peel en Maas is een servicevereniging
die anderen probeert te helpen. De
organisatie zet activiteiten op waarbij
er geld ingezameld wordt ter ondersteuning van diverse goede doelen.

BMX-werkgroep
presenteert plan

Optreden
voor mantelzorgers

De werkgroep BMX Meijel werkt hard aan het terugkomen van de breedtesport BMX (fietscross) in de gemeente
Peel en Maas. Zij verwachten dat de sport op korte termijn terug kan keren en presenteren hun plan op donderdag
19 november.

Bert van den Bergh & ’t Verlange spelen donderdag 19 november
speciaal voor mantelzorgers in gemeenschapshuis van Kessel-Eik.
Zij spelen luisterliedjes in het Venloos dialect.
Naast eigen werk spelen Bert van
den Bergh & ’t Verlange Limburgse
dialectklassiekers en vertalingen
van Franse chansons van onder
meer Jacques Brel. Naast zanger en
gitarist Bert van den Bergh, bestaat
de band uit gitarist Dominique de
Lauw, accordeonist en zanger Geert
Hermkes, toetsenist Bart Kockelmans

en Rien Kolkman op de contrabas.
Deze avond wordt georganiseerd door
het Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg
Peel en Maas. Het optreden begint om
20.00 uur. Toegang is gratis.
Voor meer informatie,
neem contact op met het steunpunt via 077 307 73 50 of via
steunpuntmantelzorg@vorkmeer.nl

Infobijeenkomst
over pesten
MamaCafé Peel en Maas organiseert met het Jeugdstation en
Happy Hearts op woensdag 25 november een informatiebijeenkomst in
Panningen met als thema Van pesten naar verbinding.

De werkgroep BMX Meijel is nu al
ruim twee jaar bezig om de BMX-sport
na ruim 30 jaar afwezigheid weer
terug te halen in de gemeente Peel
en Maas. Donderdag 19 november
staat er een bijeenkomst gepland
om hun plan te presenteren aan het
grote publiek.

Er wordt een presentatie gegeven
van dit nieuwe plan, dat uiteindelijk
gerealiseerd moet gaan worden
bij de voetbalvelden van RKMSV
in Meijel. De werkgroep bestaat
nu uit Enrico van de Beuken, Peter
Linders, Lins Rooijakkers en Benny
Vaes. Zij hopen tijdens de avond

ook nog meer g
 eïnteresseerden te
werven die de werkgroep willen
gaan versterken, bijvoorbeeld op het
gebied van subsidies, sponsoring en
PR. De presentatie vindt plaats op
donderdag 19 november om 20.00 uur
op de bedrijfslocatie BijJoppe in het
centrum van Meijel.

Pesten gebeurt dagelijks, zelfs
als kinderen volgens MamaCafé Peel
en Maas niet graag willen pesten,
gepest willen worden of een meeloper zijn. Voor ouders die pesten
beter willen begrijpen, die willen
weten hoe ze kunnen helpen en hoe
kinderen met elkaar te verbinden,
organiseert zij een informatiebijeenkomst. Spreekster Judith Maesen
biedt nieuwe inzichten op pesten en

geeft praktische tips om een negatieve c irkel te verbreken. Maesen is
gezins- en kindercoach en eigenaar
van praktijk Happy Hearts in Reuver.
De informatiebijeenkomst vindt
plaats op basisschool Nieuweschool
in Panningen en begint om 20.00 uur.
De avond duurt naar verwachting tot
21.30 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 20 november via een
e-mail naar m.schmidt01@ziggo.nl
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Informatie vele handen
Huishoudelijk werk ongewijzigd tot 1 mei 2016

De gemeente Peel en Maas is op zoek naar een nieuwe aanpak voor hulp bij
het huishouden in de pilotkernen: Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel.
De plannen zijn inmiddels al ver uitgewerkt, maar het is niet haalbaar om hier
meteen op 1 januari 2016 mee te starten. Om die reden wijzigt nu de
einddatum voor mensen met hulp in het huishouden in de pilotkernen van 31
december 2015 naar 1 mei 2016. We gaan er vanuit dat we op 1 mei met de
nieuwe aanpak kunnen starten. Dit betekent dus dat u tot die tijd dezelfde
ondersteuning bij het huishoudelijk werk zult krijgen als in 2015.
Voor mensen die niet in de pilotkernen wonen en die ook hulp bij het
huishouden hebben wordt de indicatie verlengd met een jaar.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd
Hebt u kinderen onder de 18 jaar? Dan kunt u deze met het VGZ
GemeentePakket gratis meeverzekeren. Ze krijgen dan dezelfde zorg als u.
Zonder dat het u iets kost.
U kunt zich vanaf 25 november 2015 online aanmelden via
www.gezondverzekerd.nl. Dan zijn ook de premies bekend. Selecteer uw
gemeente en meldt u aan. Aanmelden kan tot 1 januari 2016.
Als u liever de informatie en het aanvraagformulier schriftelijk ontvangt, dan
kunt u deze ophalen bij de volgende locaties in gemeente Peel en Maas:
• Gemeenschapshuizen;
• Stichting Vorkmeer, Ruijsstraat 20, Panningen;
• Gemeentehuis, Wilhelminastraat 1, Panningen.
Het is niet mogelijk om u telefonisch aan te melden, dit kan uitsluitend via de
hierboven genoemde website of schriftelijk via het aanvraagformulier.
Hulp nodig of hebt u een vraag?
Als u vragen heeft over de berekening van uw inkomen en/of vermogen, neem
dan contact op met team Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg, tel. (077) 306 66 66
Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met VGZ op het
telefoonnummer 0900 - 77 99 771 (€ 0,20 per gesprek, plus uw gebruikelijke
belkosten). Het is niet mogelijk om u telefonisch aan te melden, dit kan
uitsluitend via de hierboven genoemde websites of schriftelijk.
Op www.vgz.nl/gemeentepakket en www.gezondverzekerd.nl vindt u meer
informatie en het complete vergoedingenoverzicht.
.

Stichting Leergelden helpt

In eerdere publicaties en brieven hebben wij u laten weten dat iedereen die
gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning, hiervan gebruik kon maken
tot en met 31 december 2015. Dit had te maken met het feit dat de wetgeving
vanaf 1 januari 2015 is gewijzigd. Omdat op dat moment nog onduidelijk
was hoe die wetswijziging ons beleid over huishoudelijke ondersteuning zou
beïnvloeden, was besloten om uw huishoudelijke ondersteuning ongewijzigd
in stand te laten tot eind 2015.
Iedereen die nu gebruik maakt van huishoudelijke hulp ontvangt komende
tijd een brief van de gemeente waarin wordt bevestigd dat de ondersteuning
ongewijzigd blijft tot 1 mei 2016.

Collectieve ziektekostenverzekering VGZ

U heeft een inkomen tot maximaal 120% van de voor u geldende
bijstandsnorm. Uw gezondheid is belangrijk en u wil niet te veel betalen voor
zorg. En misschien wilt u uw eigen risico meeverzekeren. In samenwerking
met de gemeente Peel en Maas biedt VGZ u een volledige zorgverzekering
aan, het VGZ GemeentePakket. U kunt kiezen uit de volgende 3 aanvullende
verzekeringen:
Pakket 1: Compact
Hierin zit onder andere een vergoeding voor beweegzorg (waaronder
fysiotherapie en ergotherapie), vergoeding voor brillen en lenzen, tandarts en
orthodontie en mantelzorg.
Pakket 2: Compleet
Een hogere vergoeding dan in pakket 1 voor: beweegzorg, brillen en lenzen,
tandarts en orthodontie en mantelzorg. Daarnaast extra vergoeding voor
thuiszorg/huishoudelijke hulp en steunzolen.
Pakket 3: Compleet met € 0 eigen risico
Naast de vergoedingen uit pakket 2, bent u voor het eigen risico van € 385
extra verzekerd. Hierdoor heeft u € 0,- eigen risico per jaar. Dit pakket is zeer
geschikt voor inwoners die veel zorg nodig hebben met bijvoorbeeld een
chronische aandoening.
Let op! Voor ALLE pakketten geldt dat u hiervan alleen gebruik kunt maken als
u voldoet aan de voorwaarde van een inkomen van max. 120% van de voor u
geldende bijstandsnorm.
U heeft een inkomen van max 120% van de voor u geldende bijstandsnorm?
Meldt u dan aan en geniet in 2016 van alle voordelen van deze
zorgverzekering!
6 redenen om te kiezen voor het VGZ GemeentePakket:
• Een extra lage premie! En uw gemeente betaalt mogelijk mee.
• U krijgt veel vergoed. Bijvoorbeeld: brillen, fysiotherapie en tandarts.
• Kies voor € 0 eigen risico in plaats van € 385.
• Wij nemen uw lopende machtiging bij uw huidige zorgverzekeraar over.
• U hoeft geen geld voor te schieten. Uw rekeningen gaan direct naar VGZ.
• Geen medische selectie; iedereen mag meedoen ongeacht uw gezondheid.

Op school meedoen is noodzakelijk voor kinderen, maar kan voor ouders ook
behoorlijk kostbaar zijn.
Ouders met een krappe portemonnee kunnen hun kinderen vaak niet aan
sociale activiteiten laten meedoen. Meedoen is belangrijk want het vergroot
de horizon van kinderen. Zij leren sociale contacten, teamgeest, zich te
handhaven in een groep, en leren winnen en verliezen.
Stichting Leergeld springt bij zodat ieder kind mee kan doen.
De Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van
kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• het meedoen aan (verplichte) schoolreizen;
• het schoolverlaterskamp in groep 8 van de basisschool;
• aanschaf van schoolspullen voor brugklassers;
• contributie van Scouting;
• het aanschaffen van een fiets;
• een computer.
Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een ouder of verzorger,
op een van de volgende manieren:
• Telefonisch 06 - 38 48 33 06
• Per e-mail stichtingleergeldpeelenmaas@gmail.com
Voor meer informatie en het aanvraagformulier verwijzen wij u naar onze
website www.peelenmaas.nl/vele_handen
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Sharon Janssen verrast
in Tilburg

Kessel te sterk voor
beugelteam Meijel

Door: Wiel Schers, TTC Panningen ‘74
Het Pannings tafeltennistalent Sharon Janssen heeft zondag 15 november met een tweede plaats voor een
daverende verrassing gezorgd tijdens het A-jeugdranglijsttoernooi in Tilburg. Aan dit evenement doen alleen
spelers mee met een A-licentie. Bij de junioren waren dit 21 deelnemers.

Door: Beugelclub Meijel
Het eerste vijftal van Beugelclub Meijel kon zaterdag 14 november
geen potten breken tegen het eerste team van OVU uit Kessel. De eerste
drie partijen gingen verdiend naar de tegenstanders uit Kessel.
Roy Scheres, Erwin Lansbergen en
Mark Hanssen kwamen er zaterdagavond niet echt aan te pas en moesten zich gewonnen geven met 26-30,
20-30 en 24-30. Dré van Enckevort
speelde een prima partij en leek
de overwinning binnen te hebben.
Aan het eind lagen drie bollen in de
ring. Dré kon met beide bollen geen
kant meer op, waar zijn tegenstander
prima gebruik van maakte. Dré moest

zich daarom toch nog jammerlijk
gewonnen geven met 26-30.
In de laatste partij keek Harrie
Hanssen gedurende de gehele partij
tegen een achterstand aan. Aan het
eind leverde een duur slippertje van
zijn tegenstander Harrie de over
winning op met 30-28.
Voor uitslagen, wedstrijdverslagen
en het competitieprogramma, kijk op
www.beugelclubmeijel.nl

Ploeg blijft overeind

Peelpush heren
omzeilen Oostzaners
Door: Volleybalvereniging Peelpush
In een goed gevulde sporthal De Körref mocht het eerste herenteam van
volleybalvereniging Peelpush uit Meijel, de trotse koploper van de top
divisie, zondagmiddag 15 november haar plek verdedigen tegen de heren
van Compaen uit het Noord-Hollandse Oostzaan.
Sharon Janssen behoort met haar
14 jaar nog in de leeftijdscategorie
van de kadetten, maar werd door
de Nederlandse Tafeltennisbond bij
de junioren (15 tot en met 18 jaar)
ingedeeld omdat zij zich in die
categorie nog beter kan ontwikkelen.
Zij verraste tafeltennis-Nederland niet
alleen met haar resultaat maar nog
meer met haar vertoonde spel.
Behalve van diegene waarvan ze

kon winnen, waren de overwinningen
van de CTO-studente op Papendal
in de loop van de dag op Heleen
Hop (3-0) en Yoeke Gunsing (3-1)
achtereenvolgens al heel bijzonder.
Haar hoogtepunt beleefde zij echter
door in de halve finale de drie jaar
oudere Angeligue Gertenbach met
3-1 te kloppen. Angelique staat al
ruim twee jaar eenzaam aan de
Nederlandse juniorentop en weet in de

Belgische competitie bijna alle partijen
te winnen. Zij werd echter door Sharon
op brutale wijze door haar fantastisch
spel op haar nummer gezet.
Ook in de finale tegen de Chinese
Shuohan Men liet Sharon het beste
van haar spel zien en dat resulteerde
in vijf games. Tegen een meisje
waar ze normaliter kansloos zou
zijn, werd deze wedstrijd alsnog een
boeiende partij.

Winst Dames VC Kessel in Sittard
Door: VC Kessel
De dames 1 van volleybalclub Kessel deden op zaterdag 14 november goede zaken. Ze speelden uit in Sittard
tegen the Athlete’s Foot/VCS dames 2 en wisten weer vijf punten mee terug naar Kessel te nemen.
De eerste drie sets kon Kessel
redelijk makkelijk punten pakken,
met name door gericht te serveren.
In de vierde set was er een kleine
dip, waardoor aan het begin van
de set tegen een achterstand werd
aangekeken. Deze set ging gelijk op

doordat de Sittardse ploeg alles op alles
zette en Kessel meer moeite had met
de servicepass en om met de aanval
te scoren. Uiteindelijk werd de set toch
in voordeel van Kessel beslist door een
tactisch balletje en ging de volle winst
naar Kessel. Met setstanden 17-25,

17-25, 19-25 en 26-28 was coach
Nico Maessen tevreden: “We hebben
weer vijf punten en kunnen uitlopen
op de concurrentie. Daarnaast heb
ik alle wisselspeelsters kunnen laten
spelen en ook zij hebben een goede
wedstrijd gespeeld.’’

Helden wint in tweede helft
Door: Geert Metsemakers, VV Helden
Het eerste elftal van VV Helden ontving promovendus RKSV Melderslo zondagmiddag 15 november. Melderslo
behaalde tot dusver slechts één punt minder dan Helden en presteert daarmee boven verwachting. Helden wist
dus dat dit varkentje niet even gewassen zou worden en dat was ook wat Melderslo liet zien.
De ploegen waren aan elkaar
gewaagd maar de gasten wisten, met
name in de eerste helft, de betere
kansen te creëren. Helden mocht
doelman Nick Bouten, die de geblesseerde Rick Knippenbergh uitstekend
verving, dan ook danken dat er gerust
kon worden met een 0-0 tussenstand. Melderslo-aanvoerder Bart
Verheijen en Stan van de Pas waren
beiden dicht bij de openingstreffer.
Zowel de lat als de Heldense doelman
voorkwamen dat echter. Aan de

andere kant had Edwin Heuvelmans
de grootste kans voor de thuisploeg.
Nadat Bas van Westerveld een schot
uit de tweede lijn van Ralf Suntjens
niet kon klemmen kwam Edwin oog
in oog met de doelman. Hij schoof de
bal echter naast het doel. Ook na rust
bleven de ploegen aan elkaar gewaagd.
De verdeling kansen kantelde echter
langzaam maar zeker wat in Heldens
voordeel en de tank leek bij de gasten
langzaam leeg te lopen. Dat resulteerde
met nog een kwartier op de klok in het

openingsdoelpunt van de wedstrijd.
Ralf Suntjens werd rechts in het strafschopgebied vrijgespeeld en bedacht
zich geen moment voordat hij de bal
diagonaal langs doelman Wedsterveld
schoot. Deze marge mocht vijf minuten later al verdubbeld worden toen
Mairen Zeevenhoven werd neergelegd
in het strafschopgebied. Ton Peeters
verzilverde de strafschop waarmee
de 2-0 op het scorebord kwam en het
verzet van Melderslo ook definitief
gebroken was.

Ondanks de slechte start van
Compaen wist het de vorige twee
wedstrijden met succes te winnen.
Eenmaal de smaak te pakken wilden
ze alleen nog maar meer en meer.
In de eerste set werd meteen duidelijk
hoe gretig de heren van Compaen
waren. De koploper van de topdivisie
wist slechts één set, de allereerste
van het seizoen, af te staan aan de
opponent. Maar ze waren er duidelijk
op uit om nog meer sets te kapen.
De heren van Peelpush hadden het
duidelijk lastig, maar wist ondanks alles
zich goed terug te knokken van een
achterstand. Daar waar Compaen
de overwinning al rook, bleek het

toch Peelpush dat aan het langste eind
trok; 25-23.
Ook in de tweede set kwam
Peelpush niet goed uit de startblokken.
Het niveau was ondermaats en het
enthousiasme was nergens te bekennen. Gelukkig voor Peelpush waren de
aanvallen van aanvoerder Lars de Boer,
niet voldoende om te verliezen. In een
poging om van Peelpush te winnen,
kwam Compaen simpelweg tekort.
Een spannend slotstuk werd wederom
gewonnen door Peelpush; 25-23.
Voor de Oostzaners bleek uiteindelijk niets te halen en zij verloren na
twee gewonnen wedstrijden (25-19).
Peelpush bleef overeind.

Inzet Peelpushdames niet beloond
Door: volleybalvereniging Peelpush
Dames 1 van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel heeft de serie van
drie zware uitwedstrijden afgesloten met een nederlaag tegen het eerste
damesteam van volleybalvereniging Coolen Alterno. In Apeldoorn werd het
3-0. Peelpush had een zwaar programma met ritten naar top 3-teams
Sliedrecht Sport, Sneek en Alterno binnen anderhalve week. Het leverde
vooral ervaring en wijze lessen op.
De 3-0 uitslag van zaterdagavond
14 november in de Alterno-hal zegt
niet alles over de wedstrijd. Met name
in de eerste en de derde set deed de
Limburgse formatie niet onder voor de
nummer twee van de eredivisie.
Met 25-22 in de eerste set capituleerde Peelpush pas in de slotfase en in
de derde set kon de ploeg uit Meijel tot
21-19 bij blijven. Een paar persoonlijke
fouten betekende het einde van de
strijd: 25-20. De tweede set was, zoals
al vaker dit seizoen, lastig. Een vroeg
opgelopen achterstand van 8-1 kon niet
meer worden weggewerkt: 25-16.
Maar dat neemt niet weg dat
Peelpush zichtbaar grote stappen
voorwaarts heeft gezet ten opzichte

van het begin van het seizoen toen
gewonnen werd van Donitas, maar
er een slechte beurt tegen Zwolle
volgde. De speelsters van de ploeg,
samengesteld uit volleybalsters die
vorig seizoen nog in vier verschillende
teams speelden, zijn veel beter op
elkaar ingespeeld. De zenuwen van het
voor velen debuut in de eredivisie zijn
verdwenen en hebben plaatsgemaakt
voor bravoure en brutaal volleybal.
Peelpush lijkt klaar om punten te
gaan pakken. Met zes wedstrijden in
de benen, waarvan vier op vreemde
bodem, en ook nog eens tegen drie
titelkandidaten, komt er nu een reeks
wedstrijden waarin punten gepakt
zouden kunnen worden.
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Druk weekend
voor JC Helden
Door: Judoclub Helden
Judoclub Helden was op zaterdag 14 en zondag 15 november op drie
fronten actief: op zaterdag vond in Belfeld de eerste wedstrijd plaats van
de Jeugd Judo Competitie Limburg voor teams. Ook werd er deelgenomen
aan de Teamcup Deventer én aan een wedstrijd in Geleen.
De meisjes tot 12 jaar werden
zaterdag 14 november tweede in de
poule van de Jeugd Judo Competitie
Limburg. Het eerste jongensteam
tot 12 jaar won op wedstrijdpunten
en verloor twee keer. Het tweede
jongensteam miste net promotie naar
poule 1. Het damesteam tot 15 jaar
won drie keer en verloor één wedstrijd.
Op zondag 15 november namen
drie teams deel aan de Teamcup
Deventer. De dames tot 15 jaar
startten de eerste partij goed.
Dit resulteerde in winst tegen
Judosport Oost. Vervolgens knokten ze voor wat ze waard waren,
maar wisten helaas niet te winnen
van Nijmegen en Bijsterbosch. Het
jongensteam tot 15 jaar won de
eerste partij met 5-2 van de regerend
Nederlands kampioen, maar Bushi
Arnhem was een maatje te groot.
De strijd om het brons wonnen ze
weer van Nijmegen.
De meisjes tot 12 jaar zorgden
voor de meeste spanning. De eerste partij werd nipt verloren van
Nijmegen, waarna winst op Arnhem

noodzakelijk was. Ze wonnen met 4-1.
Het team was in de halve finale te
sterk voor Shogonai en de finale was
bereikt. Daar mochten de dames het
weer opnemen tegen de meisjes van
Nijmegen, die hen dit keer te sterk af
waren.
Zondag 15 november was
Judoclub Helden met 26 judoka’s in
Geleen. Milou Verlaek werd zeer knap
derde. Mika Tillemans en Toon van
Ravenstein werden tweede en eerste.
Kevin Janssen ging na vijf winstpartijen met goud huiswaarts. Vervolgens
mochten de oudere jongens aan de
bak. Artoer Makartjan won zilver en
de broers Tim en Bart Cuppens werden verdiend eerste. Viggo Wilms verloor ook een keer, maar won in superwedstrijden ook vijf keer en werd
derde. Joris Franssen won brons na
een mooie partij. Ook wonnen Owen
van Dijk en Daan Smits brons: zij wonnen ieder twee wedstrijden met zeer
mooie worpen. Diego Coopmans werd
tweede na een winst- en verliespartij.
Eindresultaat voor JC Helden: vier keer
goud, drie zilver en vijf brons.

Verdiende overwinning op Sasja

Bevo doet
weer mee in
BENE-League

Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo HC
Het eerste herenteam van Targos Bevo HC telt weer mee in de BENELeague. De ploeg van Martin Vlijm klom dankzij een verdiende uitoverwinning op KV Sasja uit het Belgische Hoboken (27-31) van de zesde naar een
gedeelde vierde plek.
Volendam, de volgende tegenstander van Bevo, telt net zoveel punten,
maar heeft een slechter doelgemiddelde. De eerste vier ploegen doen
begin volgend jaar mee aan de Final
Four, de finaleronde. OCI Lions, de
winnaar van vorig jaar, voert de ranglijst aan, voor Hasselt en Aalsmeer.
In Antwerpen speelde Bevo zaterdagavond 14 november vol overtuiging.
Zestig minuten lang werd gevochten
voor een goed resultaat. Maar de
voormalig landskampioen speelde ook
wisselvallig. De afwisselend goede en
slechte periodes resulteerden in een
kleine achterstand bij rust (15-14).
Toch won Bevo uiteindelijk nog royaal.
“De tweede helft was niet supergoed”, blikt coach Martin Vlijm terug.
“Maar we speelden met meer snelheid
naar voren en maakten minder fouten.
Bovendien stond de dekking beter.”
Na dertien minuten in de tweede helft
had Bevo een solide ogende voorsprong opgebouwd: 18-23. Nog geen
tien minuten later lag de wedstrijd
weer open. Sasja knokte zich terug naar

25-26. Vlijm: “Ons spel werd onrustig,
in plaats van dat we verder uitliepen,
met als gevolg dat Sasja terug in de
wedstrijd kwam.”

Orde op zaken
Toch gaf Bevo, zonder de geblesseerde Toon Leenders, de voorsprong
niet meer uit handen. In de slotfase werd orde op zaken gesteld.
Hoogtepunt was de spectaculaire treffer
van Sonni de Jonge. Hij plukte een
uitworp van keeper Bart Ravensbergen
binnen de zes meter uit de lucht en
verschalkte de Belgische doelman
vervolgens met een handige draaibal.
“We waren de bovenliggende
partij en hebben daarom verdiend
gewonnen”, aldus de trainer, die ook
blij was met de ruime score. “Het
is lang geleden dat we meer dan
dertig doelpunten gemaakt hebben.
Bovendien zijn de doelpunten goed
verdeeld over de spelers. Maar willen
we de thuiswedstrijden winnen, dan
moeten een een stap maken. Het
niveau moet omhoog.”

Overtuigende 4-0 overwinning heren VC Kessel
Door: VC Kessel
In Eindhoven trof Heren 1 van volleybalvclub Kessel zaterdag 14 november een bekende ploeg. PSV stond laatste
in de poule met slechts twee punten, dus hier waren punten te halen. Het Kesselse team was gefocust en gretig en
gaf nauwelijks iets weg.

Heren VC Kessel won met een veel scorende
Koen van den Beuken relatief eenvoudig van VCE/PSV. (Foto: VC Kessel / Jaap van ’t Ooster)
Na de eerste set die de heren
eenvoudig met 25-17 wonnen, was
de sfeer in het veld ontspannen
maar wel geconcentreerd. Er werden
staffels gelopen en mooie punten
gemaakt, vooral in de tweede en
derde set. PSV had niks in te brengen
en kwam niet onder de druk uit van
Kessel. De tweede set werd 25-15 en
de derde (met een goede invalsbeurt
van de al lange tijd geblesseerde

Sjors van den Beuken) zelfs 25-12.
In de vierde set kon het team
zich veroorloven te spelen in een
fantasie-opstelling. Rik Gubbels
werd aanvaller en Tom Bouwens
spelverdeler en ook Sjors van den
Beuken was fit genoeg om te blijven
staan. Het begin van de vierde
set was goed, maar halverwege
de set kwamen de heren even in
de problemen door enkele fouten

aan Kesselse kant. Bij 15-14 in het
voordeel van PSV, keerde de set in
het voordeel van Kessel en werd er
weer volop gescoord door iedereen.
Rik Gubbels haalde zelfs 100 procent
rendement met diverse molenwiekaanvalsballen.
Een heerlijke wedstrijd voor
VC Kessel eindigde in vijf punten op
zak. Dit betekent een verdienstelijke
vierde plaats in de derde divisie.

VC Kessel
houdt nieuwjaarstoernooi
Volleybalclub Kessel organiseert op zaterdag 2 en zondag 3 januari het VC Kessel Nieuwjaarstoernooi.
Op zaterdag 2 januari spelen ze vanaf 11.00 uur in mixteams en in de categorie ‘vrienden’. Zondag is er tijd voor
indoorbeachvolleybal.
Tijdens het toernooi zijn op
zaterdag volleybalervaring en kunde
minder noodzakelijk. Vooral plezier en
sportiviteit staan voorop in het toernooi aan het begin van het nieuwe

jaar. Tijdens het indoorbeachvolleybal
op zondag 3 januari wordt drie tegen
drie gespeeld, van divisieniveau tot
derde klasse, zowel dames als heren.
Op speciaal gecreëerde velden kunnen

teams in sporthal Achter de Häöf in
Kessel zich op een sportieve manier
voorbereiden op de tweede competitiehelft. Voor meer informatie of
aanmelden, kijk op www.vckessel.nl

Oefenwedstrijd levert turnsters
inzichten op
Door: Concordia Panningen, Castellum Kessel, Alcides Baarlo, SSS Helden en Hosema Sevenum
In ’t Kerkeböske in Helden werd zondag 15 november een oefenwedstrijd georganiseerd voor alle turnsters
van Peel en Maas en Sevenum, met uitzondering van de N-turnsters van SSS Helden en divisie 2 en 3, want deze
meiden deden in Tilburg mee met een wedstrijd.
De allerjongste meiden begonnen in de eerste wedstrijd tussen
verenigingen Concordia uit Panningen,
Castellum uit Kessel, Alcides uit
Baarlo, SSS Helden en Hosema
uit Horst en Sevenum. Voor velen
was het daarom extra spannend.

Het goede van zo’n oefenwedstrijd is
dat kleine en grote fouten dan toch
komen bovendrijven.
In wedstrijd twee kwamen al meer
meiden met ervaring, dus ging het er
echt om of alle oefeningen klopten en
lukten, en ook hier kwamen nog punt-

jes naar boven. Als laatste waren alle
keuzeturnsters en jeugd 1 turnsters
aan de beurt. Er werden mooie
oefeningen geturnd maar ook werd
nu duidelijk waar de komende twee
maanden nog even hard aan gewerkt
moet worden.
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Weer geen winst voor
Panningen
Door: Wiet Leenders, SV Panningen
Weer ging het fout voor het eerste elftal van SV Panningen. Panningen trad zondag 15 november aan
tegen Baarlo op een winderige middag. Het hoofdveld op sportpark Panningen-Noord was slecht bespeelbaar,
maar uiteindelijk is dat voor beide ploegen hetzelfde.
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Kansen over en weer

Grashoek kan
niet stunten
tegen koploper
Door: Piet Spee, SV Grashoek
Vanwege de wind en de regen achtte scheidsrechter Nico van de
Beucken uit Belfeld het hoofdveld van sportpark in Ommel onbespeelbaar. Hij liet Olympia Boys in een wedstrijd tegen het eerste elftal van
SV Grashoek aftrappen op de kunstgrasmat.

Ondanks verwoede pogingen lukte het Panningen niet om de gelijkmaker te scoren (Foto: Gé Nelissen)
Panningen kwam meteen goed uit
de startblokken: Remco Litjens testte
Baarlo-doelman Koen Jacobs meteen
in de tweede minuut. Die redde op
het schot van het Pannings goudhaantje. Anders was het een minuut later,
toen Stan Spee een sprintduel won
van Baarloos vrije verdediger. Hij kon
afronden en dat betekende een voorsprong voor Panningen, 1-0.
Baarlo kwam terug. In de tiende
minuut kon Rick Nelissen, geheel
vrijstaand, een voorzet net niet verzilveren. Dat bleek uitstel van executie, want een vrije trap vanaf rechts
werd niet adequaat weggewerkt door
de Panningse verdediging. Mathijs
Hanssen tikte de 1-1 binnen. Na 18

minuten nam Stan Wijhers een vrije
trap op een meter of dertig van het
doel. Snoeihard joeg hij de bal in de
kruising: 1-2. In de 38e minuut krulde
Michiel Hanssen, met een fraaie actie
op rechts, de bal met links op de paal.
In de tweede helft was het meeste
balbezit voor Panningen, maar zoals zo
vaak in deze competitie werden individuele verdedigingsfouten de groenwitten fataal. Panningen creëerde vlak na
rust enkele kansen, maar scoren is er
niet bij. Roy Schijven was met een vrije
trap in de 49e minuut nog het dichtst
bij de gelijkmaker en dwong de Baarlodoelman tot een uiterste krachtsinspanning. Toch viel het doelpunt aan de
andere kant. Michiel Hanssen toonde

zijn klasse in de 73e minuut met een
schitterende balaanname, een fraaie
solo en een beheerste afronding:
1-3 voor Baarlo.

Slotoffensief
Patrick Joosten bracht de stand
in de 78e minuut nog op 2-3 en
Panningen perste er nog een slot
offensief uit. Maar het mocht niet
baten: weer gaan de punten naar een
tegenstander die zeker niet beter is dan
dit groenwitte vaandelteam. Panningen
zakte weer een plaatsje in 3C en
staat weer op een nacompetitieplek.
Het doelsaldo van 20 voor en 26 tegen
verraadt het probleem: Panningen krijgt
teveel doelpunten tegen.

Forse nederlaag

Egchel weggespeeld door
Neerkant
Door: Thijs Joosten, SV Egchel
Na de 5–2 nederlaag in Helenaveen twee weken geleden, liep het eerste elftal van SV Egchel zondag
15 november tegen een nog grotere opdoffer aan. Op sportpark De Wietel in Panningen moesten ze met 1-8 het
onderspit delven tegen Neerkandia uit Neerkant.
De ‘basis’ voor de forse nederlaag van zondag 15 november werd
gelegd vlak voor het rustsignaal, toen
Egchel binnen vijf minuten maar liefst
vier tegenstreffers om de oren kreeg.
Het eerste deel van de wedstrijd t ussen
de oranjehemden uit Egchel en de
groenwitten uit Neerkant ging goed
gelijk op met een iets gevaarlijkere uitploeg. In de 25e minuut werd de score
geopend. Een schot van afstand liet
keeper Bjorn Oomen door zijn h
 anden
glippen, 0-1. Vervolgens weer een
gelijk opgaande partij met nu wat meer
mogelijkheden voor de thuisploeg,
tot aan de 40e minuut.
Elke kans voor Neerkandia
leidde vanaf dat moment tot een

doelpunt door fouten aan Egchelse
zijde. Tom Smits zorgde voor 0-2.
Twee minuten later maakte Joep
Lemmen 0-3, weer twee minuten later
scoorde Tom Smits 0-4 en op slag van
rust de 0-5, waarmee hij een zuivere
hattrick op zijn naam schreef.

Overtuiging verdween
In de 57e minuut werd het nog
erger voor Egchel, toen een diagonaal schot van Chris Salemans in de
verste hoek verdween, 0-6. Egchel
probeerde het wel, maar de overtuiging was nagenoeg verdwenen.
Neerkandia w
 isselde, Willem Mennen
verving Davey Jakobs. In de 70e minuut
kwam een vrije trap voor Neerkant

op 20 meter van het Egchel doel.
Een prachtig schot in de verre hoek van
Chris Salemans leverde 0-7 op.
Een minuut later kwam de ere
treffer voor Egchel, na een mooie solo
van Frank Gielen, die keeper Simon
van Zomeren kansloos liet, 1-7. Nadat
Neerkandia een dubbele wissel had
toegepast (Arjen Janssen en Willem
Pijnenburg losten Ruud Jonker en
Gert Swinkels af), kwamen de eindcijfers 1-8 op het scorebord. Invaller
Willem Mennen scoorde met een schot
in de uiterste hoek. Scheidsrechter
Van de Rieth uit Haelen floot een
prima wedstrijd en maakte na ruim
90 minuten een einde aan deze voor
Egchel d
 ramatische wedstrijd.

Grashoek was nog niet wakker,
want in de tweede minuut meldde
verdediger Frank van de Weijer zich
voorin en zette met een kopbal de
thuisclub op 1-0. Al in de 14e minuut
werd het 2-0, door Marijn van Bussel.
De 19-jarige linkerspits schoot de bal
onhoudbaar achter Koen Clephas.
Grashoek had snel een antwoord
klaar. Marcin Kokoszka prikte in de
16e minuut met een fraaie omhaal
de bal achter doelman Erik Loomans,
2-1. Hierna ontstond een kijkspel met
aanvallen en kansen over en weer,
maar geen doelpunten.
Na de rust werd Erwin Pijnenburg
vervangen door Wouter van der
Sterren. Ook in deze helft bleven
beide ploegen de aanval zoeken.
Hierdoor bleef het amusementsgehalte hoog. De thuisclub vond
hierbij regelmatig de voortreffelijk
keepende Koen Clephas op zijn weg.
In de 55e minuut moest Olympia
Boys-speler Mart Berkers aan de
rem trekken, wat hem een gele
kaart opleverde. Na 68 minuten

bracht trainer Brahim Akechtabou,
Chris Hunnekens binnen de lijnen voor
Joep Janssen. De 17-jarige youngster
schoot, maar de bal ketste af op de
rechterdriehoek, gevolgd door twee
ballen die met vereende krachten
konden worden weggewerkt.
Een kwartier voor tijd werd
Leike Cuijpers vervangen door
Jarno Steeghs. In de 78e minuut
had Tim van Mourik de beslissing op
de schoen maar liet zich door Koen
aftroeven. De strijd verscherpte zich,
want Grashoek voelde dat er nog een
punt inzat. De goed leidende scheidsrechter Nico van de Beucken moest
de teugels aanhalen. Dit leverde gele
kaarten op voor Nick Megens en Frank
van de Weijer van Olympia Boys en in
de 90e minuut voor Bas Maessen van
Grashoek. Een dure want het is zijn
vierde en dus is Bas geschorst voor de
volgende wedstrijd. In de stand kwam
geen wijziging meer. De Olympia
Boys werden zo door het falen van
concurrenten de grote winnaar van
deze speelronde.

MVC’19 en
Oranje Zwart in
evenwicht
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC ’19
Het eerste elftal van MVC’19 uit Maasbree en Oranje Zwart uit
Helmond hebben elkaar in evenwicht gehouden. Het werd in Maasbree
een terecht 1-1 gelijkspel.
Beide trainers hadden hun huiswerk goed gedaan. In de beginfase
toonden beide ploegen veel respect
voor elkaar. De wedstrijd kwam moeizaam op gang. Het eerste half uur
bracht veel strijd, maar er vielen nauwelijks kansen te noteren. Defensief
stond het goed. Rob Custers leek in de
40e minuut de score te openen, maar
hij stuitte op de keeper van Oranje
Zwart. In de 44e minuut nam MVC’19
de leiding.
De hardwerkende Joris
Timmermans wist, ondanks dat hij fel
op de huid werd gezeten, toch een
splijtende dieptepass te versturen
naar Rob Custers, die zijn snelheid
optimaal gebruikte en MVC’19 op een
1-0 voorsprong zette. Het technisch
goed voetballende Oranje Zwart
probeerde voor rust nog de gelijkmaker te scoren, maar MVC’19-doelman
Sjors Lintjens greep goed in.
In de tweede helft trok Oranje
Zwart het initiatief naar zich toe.

MVC’19 werd onder druk gezet.
De defensie van MVC’19 moest
overuren maken. MVC’19 moest het
hebben van spaarzame, snelle uitvallen. Met kunst- en vliegwerk bleef
MVC’19 overeind, waarbij doelman
Sjors Lintjens vaak de reddende engel
was. In de 86e minuut kon Oranje
Zwart toch juichen. Bij een scrimmage
in het Maasbreese strafschopgebied
viel de bal voor de voeten van Toon
van Lierop, die koelbloedig scoorde.
Het pleit voor beide ploegen, dat ze
tot ver in de blessuretijd probeerden de winnende treffer te scoren.
Ron van de Kerkhof (rakelings naast)
en invaller Nick Peeters (tegen de
paal) waren dicht bij de winnende
treffer aan Maasbreese zijde, terwijl
Oranje Zwart ook kansen kreeg om
de wedstrijd te beslissen. Na afloop
was iedereen het er over eens dat
de beide ploegen met hun positieve
voetbalopvatting een punt hadden
verdiend.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

vakken nu niet meer. Topografie en
kaartlezen kan ik niet. Geschiedenis
gaat over dingen die al zijn geweest.
En jaartallen kan ik al helemaal niet
onthouden.
Wie zou je meenemen naar een
Wat is jouw droomberoep?
onbekend eiland?
Advocaat, dat zeg ik al jaren. Dat lijkt
Mijn moeder, mijn vriend en mijn beste
me heel erg leuk en interessant werk.
vriendin. Ik kan niet zonder ze en kan
Maar ik denk niet dat ik dat ooit ga
alles met ze bespreken. En ik denk dat
worden. Daar zou ik namelijk vijftien
het dan heel gezellig zou zijn. Mijn kat
jaar voor moeten leren. Dat duurt me
Gizmo zou ik ook wel mee willen
te lang. Volgend jaar ga ik naar de
nemen. Het is mijn knuffelbeest.
bakkersschool.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
wakker maken?
De hele dag met vriendinnen kletsen
Perenijsjes! Die zijn zo lekker fris.
en iets leuks gaan doen. En iets bakken, want dat doe ik heel graag. Ik kijk Het maakt me ook niet uit of het zomer
of winter is, ik lust ze altijd.
graag naar Buddy Valastro van Cake
Welk klusje vind je het minst leuk
Boss. De hele dag cakejes, muffins en
om te doen?
taarten maken. Zoete dingen, daar
Eigenlijk heb ik nergens moeite mee.
houd ik van.
Wat is het minst leuke vak op school? Vroeger hielp ik mijn moeder al heel
veel in huis met poetsen, dus zo erg
Aardrijkskunde en geschiedenis vind
vind ik het niet. Ik houd niet van
ik echt verschrikkelijk. Het interesseert
rommel, dus mijn kamer is eigenlijk
me allebei niet. Daarom heb ik die
Deveney Heldens
16
Panningen
het Bouwens

aan
Deveney Heldens

altijd netjes. Opruimen hoef ik dus
eigenlijk nooit.
Welke muziek luister je veel?
Dat is echt van alles. Als ik radio luister,
staat er meestal Slam FM op. Verder
vind ik Bastille, Passenger en Maroon 5
heel erg goed. Kensington ook. Die heb
ik al gezien op EgoPop, met een concert
in Utrecht, op de Zomerparkfeesten en
op Paaspop.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen?
Ik zou heel graag willen parachutespringen met iemand samen. Dat lijkt
me heel vet, maar ik weet eigenlijk
niet of ik het ook zou durven. Als ik het
deed, dan ergens in een mooi land.
Dan heb je ook een mooi uitzicht vanuit
de lucht.
Wat is je favoriete boek?
Onder mijn Huid van Marlies Slegers
vind ik heel erg goed. Het boek gaat
over een meisje dat helemaal verliefd
is op een jongen, en hij ook op haar.
Maar zijn ex-vriendin vindt hem ook

nog leuk. Die jongen vraagt naaktfoto’s
aan zijn nieuwe vriendin en die lekken
uit door de hele school. Ik zou het zeker
aan anderen aanraden. Vooral omdat
het verhaal je waarschuwt voor het
gevaar van naaktfoto’s maken en
versturen.
Welk gerecht kun jij niet zo goed
klaarmaken?
Ik ben niet zo goed in het maken van
pannenkoeken (die ze ten tijde van het
interview aan het bakken was, red.).
Meestal maak ik ze samen met mijn
moeder. We eten ze dan het liefst met
kaas en hagelslag.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Dan zou ik naar Spanje of een van de
Canarische eilanden gaan. Vanwege
het weer en het lekkere eten natuurlijk. Ik ben al eens in Barcelona en
op Lanzarote op vakantie geweest.
Daar was het echt heel mooi. Lanzarote
is een vulkaaneiland en dat was heel
indrukwekkend.
Waar ben je het meest bang voor?
Dan zou ik twee dingen noemen.
Ik vind het pikkedonker heel eng. Dat
het zó donker is dat je niets kunt zien,
niet weet waar je bent of waar je loopt.
Maar ook de dood vind ik een hele
akelige gedachte. Als ik er echt over
na ga denken tenminste. Ik denk dat ik
voor die dingen het meest bang ben.
Heb je ooit iets gewonnen?
Heel lang geleden won ik een dvd van
Stuart Little. Dat was op de kermis met
lootjes trekken. Ik denk dat ik toen een
jaar of zes was. Het was de eerste keer
dat ik iets won. En blij dat ik was!
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Dat is Tunesië denk ik. Daar ben ik in
2007 geweest met mijn ouders en
mijn broertje. We verbleven bij het
strand en de rijkere buurten. Het was er
ontzettend mooi, met veel palmbomen
en een blauwe zee. Echt een droomplaatje. Daar zou ik wel weer naartoe
willen.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Als ik iets kan bakken of met mijn
vriendinnen en vriend samen kan zijn,
helpt dat al een hoop. Ik kan echt met
ze lachen en dan word ik vanzelf weer
vrolijk. Ook ga ik liever iets leuks doen,
zodat ik er niet over na hoef te denken.

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.
Carselispad 10, 5993 EV Maasbree, info@herbergpapilio.nl

LOTGENOTEN VAKANTIES

VOOR GEZINNEN MET VERLIES

w w w.herbergpapilio.nl

Donaties kunnen worden
overgemaakt op:
IBAN: NL91RABO0100913725
BIC: RABONL2U

Wat een
wereld
Zaterdagmorgen werd ik
wakker, fietste naar mijn werk
en het eerste waar mijn baas
naar vroeg was of ik iets mee
had gekregen van Parijs. Ik
wist van niks en kreeg te horen
dat er aanslagen door IS waren
gepleegd in Parijs.
Ik had mijn zaterdag
helemaal volgepland met
afspraken. Eerst werken, daarna
een wedstrijd hockeyen,
vervolgens naar de verjaardag
van een tante en ‘s avonds
lekker met mijn vriendinnen op
stap bij discotheek The Apollo.
Wat een dag. Overal waar ik
kwam werd gesproken over de
aanslagen. Ik hoorde dat
mensen in een concertzaal en in
een restaurant erop los geschoten hadden. Dat mensen zichzelf
hadden opgeblazen, maar ook
dat recht voor een stadion
bommen af waren gegaan.
Er waren op dat moment
126 doden en evenzoveel
gewonden. Toen ik thuis kwam
kreeg ik het verhaal van pap en
mam te horen en ook zag ik dat
heel Instagram er vol mee stond.
Ik schrik hier van en hoop dat
zoiets niet in Nederland zal
gebeuren. Al moet ik zeggen dat
ik wel bang ben, aangezien ik
overal berichten lees dat tussen
de vluchtelingen die ons land nu
binnenkomen ook terroristen
kunnen zitten. Ook lijkt het me
heel erg moeilijk voor alle
mensen in Parijs om het
dagelijks leven weer op te
pakken aangezien een groot
aantal mensen hun familie en
vrienden is kwijtgeraakt.
Zondag heb ik nog naar het
nieuws gekeken en op internet
gezocht, maar ik ben er niet heel
veel wijzer van geworden
waarom de terroristen de
aanslagen gepleegd hebben.
Laten we maar hopen dat dit
niet in Nederland gaat gebeuren.
Op de radio hoorde ik de
Amerikaanse zanger Michael
Franti deze toepasselijke
woorden zeggen:
‘We can bomb the world into
pieces, but we can’t bomb it
into peace’.
Marijn Poulissen
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Liedjesmiddag CV De Dörper
Kuus bij The Apollo

Glow in the Dark
Party Meijel

Carnavalsvereniging De Dörper Kuus houdt op zondag 22 november een liedjesmiddag bij The Apollo in Helden.
Om 15.00 uur gaan zeven groepen strijden om de hoogste eer én de wisselbeker.

Jongerenorganisatie 10R events houdt op zaterdag 21 november
een Glow in the Dark Party in jeugdhonk De Ketter in Meijel. Het feest is
speciaal voor tieners uit de brugklas. De maximumleeftijd is 15 jaar.
Jeugdhonk De Ketter wordt op
het thema ingericht en ook de dj
zorgt voor muziek in de beoogde
stijl. Het feest is toegankelijk voor
tieners uit Meijel en omstreken. De

avond begint om 19.30 uur en duurt
tot 22.30 uur. Op de Facebook-pagina
van 10R events is meer informatie
te vinden over de organisatie en
het feest.

Intocht Sinterklaas
in Baarlo
Sinterklaas brengt dit jaar op zondag 22 november een bezoek aan Baarlo.
De Goedheiligman zet om 13.00 uur voet aan wal bij de stuw in Baarlo.
Voor de aankomst zijn er al Pieten
in het dorp aanwezig, maar de Sint
wordt op de boot ook vergezeld door
zijn trouwe helpers. Vanuit de stuw
vertrekt Sinterklaas naar het centrum,
waar hij onder muzikale begeleiding
De Laatkomers, de winnaar van de liedjesmiddag van 2014
Het gezelschap ‘Op de plaats rust’
bijt de spits af die middag, waarna
Vur de joeks, Fris e-wig, Oad Prinse
Dörp, De Laatkomers, Waem en Alaaf

Airlines om beurten hun nummer ten
gehore brengen. Ook kan het publiek
dit jaar weer mede bepalen wie de
winnaar wordt.

De presentatie is in handen van
Gijs van Soest. Om 18.30 uur is de
prijsuitreiking van deze liedjesmiddag
in The Apollo.

Speculaasconcert in Panningen
Harmonie Panningen houdt op zaterdag 28 november een Speculaasconcert. Het evenement is in het leven
geroepen ter vervanging van het gebruikelijke optreden Kepèl in Harmonie.
Vanwege een dirigentwissel bij
het harmonieorkest uit Panningen,
komt er dit jaar geen Kepèl in
Harmonie. De vereniging geeft aan
hiervoor geen optimale voorbereiding
te hebben kunnen doen.

Het harmonieorkest wordt
nu tijdelijk geleid door Maarten
Rijs. Onder zijn leiding treedt het
harmonieorkest uit Panningen tijdens
het Speculaasconcert samen op met
de slagwerkgroep onder leiding van

Wil van Horck. Het concert begint
om 20.15 uur en vindt plaats in de
theaterzaal van DOK6 in Panningen.
Kijk voor kaartverkoop en meer
informatie op
www.harmoniepanningen.nl

van fanfare Eendracht en drum- en
brassband Voorwaarts de Baarlose
kinderen gaat toespreken. Na de
intocht brengen Sint en Piet ook nog
een bezoek aan de pietendisco in de
bovenzaal van jongerencentrum Sjiwa.

Lezing over Afrika
in Grashoek
Taakgroep Peel & Maas Mondiaal Bewust houdt op woensdag
25 november een lezing door Marc van der Sterren. De avond, die plaatsvindt in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek, heeft als
thema: moet het Westen Afrika voeden?
Van der Sterren is
initiatiefnemer van een weblog
over landbouw in Afrika. Daarnaast
is hij voorzitter van stichting
Kuku Somo, die zich inzet om de
zelfredzaamheid van kleinschalige

boeren in Kenia te vergroten.
Van der Sterren woonde zelf een
jaar in het Afrikaanse land. Inloop
is vanaf 19.30 uur, de lezing begint
om 20.00 uur. Na de lezing is er tijd
voor vragen en discussie.

Liedjesfestival
Beringse Kuus
De eerste officiële vastelaoves-activiteit van carnavalsvereniging
De Beringse Kuus is op zaterdag 21 november. Om 19.41 uur wordt de
nieuwe Beringse Kuuze-vlag gehesen bij het vastelaoves-monument door
prins Rob 1. Aansluitend vindt het liedjesfestival plaats in de Kuuze-tempel,
gemeenschapshuis De Wieksjlaag.
Vijf groepen hebben zich aangemeld om het succes van de
Nananominatie van de Aod Prinse van
het afgelopen seizoen te evenaren of
zelfs te overtreffen. De deelnemende
artiesten van deze avond zijn titel
verdediger De Aod Prinse, de winnaars
van het P&M liedjes festival van 2014,
De Maedjes, de band die beter bekend
staat onder de naam Dookie maar die
met vastelaovend getransformeerd
wordt in De Sjottelslette, de viermans-

formatie Half Wiës, en als nieuwkomers
De Enckies. Deze deelnemers gaan
strijden om de Marcel Sonnemansbokaal en gaan uitmaken wie de
Beringse Kuus mag vertegenwoordigen
op het P&M Liedjesfestival op zaterdag
9 januari in Kessel-Eik.
De winnaar wordt rond 22.00 uur
bekendgemaakt, waarna een feest
wordt gehouden onder begeleiding van
huisdj DJ Leon en de feestband Zak toch
in de Prei uit Reuver.

Hierezitting
Kesselse band PLAT op het Vrijthof in Grashoek
PLAT, de Limburgstalige popband uit Kessel, trad woensdag 11 november in Maastricht op tijdens de
opening van het carnavalsseizoen. Op het hoofdpodium op het Vrijthof speelden ze voor een groot publiek.
Zanger Pim van Wylick, toetsenist Koen Keijsers en gitarist Jerome Lenders komen alle drie uit Kessel.
Het bandje werd voor de gelegenheid aangevuld met blazers Mat Laumen en John Timmermans uit Kessel en
Jack Geerlings en Sven Smeets uit Helden. PLAT werd nog geen jaar geleden opgericht en stond afgelopen
jaar al op het LVK en op de Brand Beer Boètegewoeëne Boètezitting in Venlo. Onlangs speelden ze nog
tijdens de opening van kasteel De Keverberg in Kessel.

Vriendengroep De Beerput uit Grashoek houdt op zaterdag 28 november
in samenwerking met café-zaal Leanzo de eerste Grashoekse Jacobs Advies
Hierezitting.
Artiesten als Jan Gereadts,
Andy Marcellisen, Berry Knapen en
Marleen Rutten treden op tijdens
de avond.

Meer informatie is te vinden
op de facebookpagina van de
Hierezitting of neem contact op via
hierezittinggraashook@gmail.com
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Optreden
Deep & The Dudes
za 21 november 20.30 uur
Locatie: Muziekpodium Thalia

Intocht Sinterklaas
zo 22 november
13.00 uur
Locatie: Stuw en jongeren
centrum Sjiwa

Beringe

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

Lezing Marc van der Sterren:
moet het Westen
Afrika voeden
wo 25 november 20.00 uur
Organisatie:
Taakgroep Peel & Maas
Mondiaal Bewust
Locatie: gemeenschapshuis
De Ankerplaats

Helden

Egchel

Sinterklaas
zondag 22 november 11.00 uur
Organisatie:
Kinder Vakantiewerk Egchel
Locatie:
gemeenschapshuis ‘t Erf

Intocht Sinterklaas

zo 22 november 14.00-15.30 uur
Organisatie: Sint Comité
Locatie: Kerkplein en dorpshuis
De Sprunk

do 19 november 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging
Peel en Maas
Locatie: dorpscentrum
‘t Kerkeböske

Struikplantdagen
za 21 november
13.00-16.00 uur en
zo 22 november
11.00-16.00 uur
Organisatie: werkgroep
Onderse Schans
Locatie: verdedigingswal
Onderse Schans

Liedjesmiddag
zo 22 november 15.00 uur
Organisatie: cv De Dörper Kuus
Locatie: The Apollo

Kessel-Eik

Optreden
Bert van den Bergh & ’t
Verlange
do 19 november 20.00 uur
Organisatie: Vorkmeer Steunpunt
Mantelzorg Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis

Tabletcafé
wo 25 november 10.00-12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Meijel

za 21 november 14.00-16.30 uur
Organisatie: Stichting Bevordering
Welzijn Inwoners Koningslust
Locatie: Dorpshuis De Sprunk

Thema-avond
Me Myself & jullie

Pieten in De Speelfabriek
wo 18 november 14.00-17.00 uur
Locatie: De Speelfabriek

Meijel

Presentatie BMX-plan
do 19 november 20.00 uur
Organisatie: Werkgroep
BMX Meijel
Locatie: bedrijfslocatie BijJoppe

do 19 november 19.00 uur
Organisatie: theatergroep Playback
Locatie: Het Bouwens

Muzikale voorstelling
Babba baby peuter
vr 20 november 14.30-15.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Music in Between
za 21 november 20.15 uur
Organisatie: zanggroep
In Between
Locatie: DOK6 Theater

Najaarsconcert Eigenwijs
Glow in the Dark party
za 21 november 19.30-22.30 uur
Organisatie: 10R Fest
Locatie: jeugdhonk De Ketter

za 21 november 19.30 uur
Organisatie: close harmony groep
To Be Continued
Locatie: kapel van de Lazaristen

Intocht Sinterklaas

Tommies Live: 7th Heaven

zo 22 november 13.30-14.30 uur
Organisatie: Jong Nederland Meijel
Locatie: begin bij zorgcentrum Sint
Jozef, daarna bij D’n Binger

za 21 november 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar

Voorlichting crowdfunding
ma 23 november 20.00 uur
Org: Peelgeluk voor jou en MeIJel
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

zo 22 november 20.15 uur
Locatie: Dok6 Theater

Eerste inloopcafé
Rob de Nijs – Liefde voor Altijd tablet en iPad
wo 18 november 20.15 uur
Locatie: Dok6 Theater

Maasbree

Theatershow
Opvliegers

Panningen

Open dag
Dorpsdagvoorziening

Entertainment-avond

Liedjesfestival
za 21 november
19.41 uur
Organisatie: cv De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Koningslust

di 24 november 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven

Ontmoetingsochtend
voor werkzoekenden
di 24 november
10.00-12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

The Phantom of the Opera
met orgelmuziek
di 24 november 20.00 uur
Organisatie: Orgelkring
Peel en Maas
Locatie: kapel van de Lazaristen

Theatershow
Je Suis Ali – Ali B
di 24 november 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Informatiebijeenkomst
Van pesten naar verbinding
wo 25 november
20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en
Maas, jeugdstation en
Happy Hearts
Locatie: basisschool Nieuweschool

Robuust Live: Hard2Get
za 21 november 21.00 uur
Locatie: Robuust

Intocht Sinterklaas
zo 22 november 13.30-15.30 uur
Locatie: Raadhuisplein

Struikplantdagen in
Helden
De werkgroep Onderse Schans uit Helden houdt in het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 november twee
dagen struiken planten voor kinderen. Iedereen is welkom om een struik in de grond te zetten.

Concert
To Be Continued
Close harmony groep To Be Continued uit Helden geeft op zaterdag
21 november een najaarsconcert. Zij treden op in de kapel van de Paters
Lazaristen in Panningen. Het concert begint om 19.30 uur.
To Be continued werkt voor het
concert samen met De Walsbergse
Zangvereniging uit Deurne en Una
Sono uit Liessel.
De drie koren zijn aan elkaar

verbonden via hun gemeenschappelijke dirigent Mario Geurtjens uit
Panningen. Bel voor meer informatie
over kaartjes naar Peter Klaasen op
telefoonnummer 077 307 73 97.

De kinderen kunnen een glazen
flesje meenemen, dat vervolgens
met de struik mee de grond ingaat.
Het flesje is bedoeld als tijdcapsule
en wordt gevuld met een brief die de
kinderen zelf mogen schrijven.

Het planten vindt plaats op de
v erdedigingswal van de Onderse Schans
in Helden. De werkgroep stelt het op
prijs als ouders en grootouders van de
kinderen ook aanwezig zijn, omdat de
wal nogal schuin is en de kinderen wat

steun wel kunnen gebruiken. De deelnemers moeten zelf een schep en
flesje meenemen.
Het planten duurt op zaterdag van
13.00 tot 16.00 uur en op zondag van
11.00 tot 16.00 uur.
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Kerkberichten
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
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Carnavalsseizoen
ingeschoten in Baarlo
Het carnavalsseizoen is weer begonnen. In diverse plaatsen in de gemeente werd woensdag 11 november
het seizoen ingeluid met de traditionele elf kanonschoten van de plaatselijke schutterij.

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

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 22 november
H. Mis 09.30 uur - Christus Koning t.i.v.
alle vrijwilligers van de parochie
Mededeling: overleden Frans Peeters,
Meijelseweg 36, 74 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 012079586
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 15 november
Vrijdag 20 november
H Mis 19.00 uur voor alle
vrijwilligers van de parochie b.g.v. de
vrijwilligersavond
Zondag 22 november
H. Mis 11.00 uur - Christus Koning t.i.v.
Wiet Steeghs, pastoor Cees Konings
(verj)

Parochie Grashoek
Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 november
H. Mis 10.00 uur - Christus Koning
t.i.v. Sjang Gommans (jaardienst);
Jo Hunnekens (jaardienst) en Nel
Hunnekens-Gommans en overl. ouders
Hunnekens-van Berlo; de lev. en overl.
leden kerkelijk zangkoor; Drika KeizersDrissen (trouwdag) en de overl. familie
Keizers-Drissen; uit dankbaarheid
Mededeling: let op aanvangstijd 10.00
uur v.w. Caeciliafeest

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 19 november
H. Mis 09.00 uur
Zondag 22 november
H. Mis 10.00 uur - Christus Koning
herenkoor t.i.v. Harrie Engels en overl.
familie Engels-Korsten; Door PeetersSmolders, overl. familie PeetersSmolders-Houtappels; Ida JoostenJanssen en Mathieu Joosten; Ton Hillen
en Martha Hillen-Reijnders en familie;
Ton van der Zandt (29ste jaardienst)
mgr. Willy Heuvelmans en familie
Heuvelmans-te Locke; overl. ouders
Teeuwen-van Cauwenberghe

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

Kerkdiensten
Zaterdag 21 november
H. Mis 17.30 uur - Christus Koning t.i.v.
Wiel Berkers en Gertie (jaardienst)

Parochie Meijel
Misintenties
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 21 november
H. Mis 19.00 uur – harmonie
‘Eendracht’ t.i.v. Roos Heldens-Kessels
(zeswekendienst); Mien van BreeGeelen (jaardienst) Peter Verstappen,
Maria Verstappen-Thijssen en overl.
familie (jaardienst); Theo Janssen,
zoon Sjef en dochter Marian; An
Heeskens-van Houts en overl. familie;
Harrie Vrinssen en Jo Vrinssen-van den
Eijnden; Harrie Strijbos (coll); Harrie
Scheres (coll); Jan van Rijt (coll); Henk
Willems; uit dankbaarheid
Zondag 22 november
H. Mis 11.00 uur - Christus Koning,
dames- en herenkoor t.i.v. lev. en
overl. koorleden; uit dankbaarheid
Doopviering 13.30 uur - Luuk Pouls,
De Rosecker 6
Maandag 23 november
Stille aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 24 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken op de pastorie
Donderdag 26 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille aanbidding 09.30-10.00 uur

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 12.00 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 21 november
Biechtgelegenheid in de pastorie
10.00-11.00 uur
H. Mis 19.00 uur - Christus Koning,
gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Jan
Engels (coll); Jac Ebisch en Christien
Ebisch-Ghielen; Matheus Steeghs en
Maria Gommans en overl. familie;
Truus Mestrom-Jacobs (verj); Mien de
Wit-Gommans (verj); Sjeng Gommans
en dochter Arna
Woensdag 25 november
Rozenkrans 08.30 uur
H. Mis 09.00 uur
Mededeling: overleden Tjeu
Gommans, Dr. Poelsplein 1, 87 jaar

Zo ook op de Markt in Baarlo,
waar woensdag 11 november om
20.11 uur de elf kanonschoten
werdengelost door de kanonniers van
schutterij St. Antonius en St. Petrus.
Alle aanwezigen en de leden van

VV De Kook zongen met ondersteuning
van Fanfarekapel Baarlo het Limburgs
volkslied.
Daarna werden de nieuwe steken
opgezet die gefinancierd zijn uit
onder andere de opbrengsten van

de dienstenveiling van afgelopen
zomer.
Na de traditionele Baarlose borrel
trok de stoet met muziek en al richting
zaal Unitas, de nieuwe residentie van
VV De Kook.

Phantom of the Opera in
kapel Panningen
Orgelkring Peel en Maas vertoont op dinsdag 24 november de film The Phantom of the Opera in de kapel van de
Heren Lazaristen in Panningen. Organist Joost Langeveld voorziet de film live van improvisaties. De zang wordt
verzorgd door sopraan Catharina Jansen.
Organist Joost Langeveld
behaalde het diploma uitvoerend
musicus met de hoogste
onderscheiding en won twee maal
de eerste prijs op het Internationale

Orgelimprovisatieconcours in
Haarlem.
De stomme film The Phantom of
the Opera draait om een mysterieuze,
mismaakte man die in de catacom-

ben van de Parijse Opéra woont. Hij
wordt verliefd op een zangeres en
probeert haar mee te voeren naar
zijn rijk. De voorstelling begint om
20.00 uur.

Jeugdorkesten Peel en Maas
organiseren Kids Live
Onder leiding van dirigent Maarten Rijs vertonen Jeugdorkesten Peel en Maas op zondag 29 november Kids Live.
Het evenement vindt plaats in het DOK6-theater.

Kids Live is een rondreis waarbij
een zeer gevarieerd programma ten
gehore wordt gebracht. Kids Live laat
het publiek van de ene muziekstijl naar
de andere gaan. Jeugdorkesten Peel en

Maas is een samengevoegd jeugdorkest
van Helden, Panningen en Kessel. Deze
muzikanten bespelen minimaal een
jaar een instrument en spelen voor het
eerst samen. De muziekstijlen gaan

van klassieke filmmuziek tot böhmische
klanken. Ook stevige hedendaagse
rocknummers gaan ze niet uit de weg.
Voor meer informatie, kijk op
www.fanfarehelden.nl
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Terugblik

Rond de zomer van 2014 groeide in de gemeenteraad van
Peel en Maas de wens om de lokale democratie verder te
versterken. Ruim een jaar later, op 10 oktober 2015, is de
eerste Sociale Raad bijeen gekomen, een burgerraad van
willekeurig gelote inwoners van Peel en Maas.

Openbaar Verslag

Op 14 april 2015 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas
unaniem besloten een experiment te starten met de Sociale
Raad, een gelote burgerraad gericht op sociaal maatschappelijke vraagstukken. Dit experiment heeft als doel het blikveld
van de gemeenteraad te verbreden en de burger meer te betrekken bij democratische besluitvorming.
Op 11 en 12 september 2015 zijn willekeurig
gelote inwoners van Peel en Maas persoonlijk
uitgenodigd om deel te nemen aan de Sociale Raad. Ruim 30
inwoners zijn in staat gebleken hier een hele zaterdag voor
vrij te maken en waren samen de eerste groep die deel
hebben genomen aan de bijeenkomst van de Sociale Raad.

Najaar 2015

Bijeenkomst 10 oktober

10 voorstellen

Op zaterdag 10 oktober was om 9.00u in de
ochtend het moment eindelijk daar. Het
secretariaat van de Sociale Raad, de
verslagleggers, gespreksleiders en
ondersteuners mochten de allereerste
deelnemers aan de Sociale Raad ontvangen.

Aan het eind van de dag werden de resultaten per gesprekstafel
verzameld, gepresenteerd en met elkaar besproken. Deelnemers vatten de resultaten samen in tien oplossingen:
1. Informatiecentrum in de kernen/dicht bij de mensen zelf
(van ontmoeting tot aanmelding);
2. Gemeenteloket voor vraag & aanbod van vrijwilligers en
uitgebreide informatievoorziening/vrijwilligersbank;
3. De maatschappelijke stage weer invoeren;
4. Betalen voor werk dat tussen de professional en vrijwilliger
valt (grijs gebied);
5. Laat een team van professionals uitkeringsgerechtigden op een
positieve/ondersteunende manier stimuleren om actief te
worden;
6. Meer betalen
door zorgvrager zodat er geen verdringing
b
(baanverlies) en meer tijd voor het werk is;
7. Uitkeringsgerechtigden meteen vrijwilligerswerk laten doen
(niet pas na 6 maanden, zonder te korten en op basis van
vrijwillige keuze van de uitkeringsgerechtigde);
8. Minder bureaucratie en minder regels;
9. Repetitief werk automatiseren waardoor vrijwilligers meer
ruimte krijgen voor persoonlijk contact;
10. Stimuleren dwarsverbanden (word elkaars vrijwilliger).

De centrale
vraag waar de deelnemers mee
ce
aan de slag zijn gegaan luidde:
“Wat zou er gedaan kunnen worden aan de
toenemende belasting van zorgvrijwilligers?”
In groepen van zes gingen de deelnemers,
begeleid door een gespreksleider en verslagbe
legger, aan de slag met deze centrale vraag. In
het vervolg van de gesprekken, na de lunch,
kregen de deelnemers de opdracht om zo
concreet mogelijke oplossingen voor de
centrale vraag te formuleren.

Motie gemeenteraad

Op dinsdag 10 november heeft de Gemeenteraad van Peel en Maas unaniem de motie ‘Aanbevelingen Sociale
Raad’ aangenomen. Dit gebeurde tijdens een openbare besluitvormende vergadering.
De ttwee voorstellen met de meeste stemmen werden door de gemeenteraad enthousiast ontvangen en unaniem
omarmd. Zo zal worden onderzocht of er een informatiecentrum in alle kernen kan worden opgezet waar inwoners zich kunnen aanmelden en wordt er bekeken of er een (gemeentelijk) informatieloket ingericht kan worden
waar vraag, aanbod en informatie samen kunnen komen. Tevens zal worden onderzocht in hoeverre het binnen
de regelgeving mogelijk is om uitkeringsgerechtigden kansen te bieden om zich middels vrijwilligerswerk verder
te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.
Een buitengewoon mooi resultaat voor de eerste editie van dit experiment. Er wordt vol verwachting uitgekeken
naar de volgende Sociale Raad die in het voorjaar van 2016 zal plaatsvinden.
Het volledige verslag van de eerste Sociale Raad is te vinden op onze website www.socialeraad.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: Nicole Estejé, Carla Hermans of Anke van Kempen
via info@socialeraad.nl of 077 306 6666.

