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‘Veel ouders weten te
weinig over honden’
“Ik wil met die hond spelen”, vertelt een van de kinderen. “Eerst gaan we maar eens leren hoe je ermee om moet gaan”, antwoordt Anja Doove. De 54-jarige
 ondenschoolhoudster uit Panningen gaf op donderdag 19 november een cursusje over hoe kinderen met honden om moeten gaan in basisschool De Wissel in Panningen.
h
“Ik zie helaas te vaak dat ouders bar weinig kennis hebben over hoe ze hun kinderen moeten laten omgaan met honden.” Lees verder op pagina 14

Oplossingen om toekomst gemeenschapshuis veilig te stellen

Legio voorstellen voor De Ankerplaats
Stichting Gemeenschapshuis Grashoek en het dorpsoverleg Grashoek hielden op vrijdag 20 november een
bijeenkomst over de toekomst van gemeenschapshuis De Ankerplaats. De bijeenkomst, natuurlijk ook
gesitueerd in De Ankerplaats, werd gebruikt om inwoners van Grashoek te laten meedenken over de
exploitatietekorten die het gebouw nu heeft. De Grashoekse gemeenschap kwam met een breed scala aan
voorstellen op de proppen.
Voorzitster van De Ankerplaats,
Miranda Gommans (45), vertelt
waarom de bijeenkomst nodig
was. “Het is uit voorzorg. Het is
geen vijf voor twaalf voor het
gebouw, eerder half twaalf. We
schrijven nu al een paar jaar
rode cijfers en met behulp van
de aanwezigen willen we ideeën

opdoen om de toekomst van het
gemeenschapshuis veilig te stellen.”
Een presentatie gaf de
aanwezigen inzicht in de huidige
situatie. In 2013 werd ruim 7.500
euro verlies geleden, gevolgd door
een tekort van 12.500 euro in
2014. Het gemeenschapshuis kan
momenteel nog teren op reserves

die in het verleden opgebouwd zijn.
Als er echter niets verandert, zijn
die snel leeg. Na een presentatie
over de huidige situatie werden
de aanwezigen, zo’n negentig in
getal, opgedeeld in groepjes die
hun ideeën op papier mochten
zetten. Aan het eind van de avond
werden de uitkomsten van die

brainstormsessie gedeeld met de
gehele zaal.

Betaalde
vrijwilligers
Het punt waar uiteindelijk de
meeste groepen de aandacht op
wilden vestigen, was het thema
‘betaalde vrijwilligers’. Veel van de
aanwezigen vinden dat op dat punt
bezuinigd kan worden door ‘echte
vrijwilligers’ in te zetten. Verder
dachten veel groepen dat er meer
georganiseerd en er meer reclame

gemaakt moet worden. “Dat is
echter niet mogelijk”, zo vertelt
bestuurslid Jack Teeuwen (48).
“Omdat wij een stichting zijn
en geen horecagelegenheid,
mogen wij geen commerciële
activiteiten organiseren. Dus de
zaal verhuren aan een bedrijf
mag alleen als de medewerkers
betaald krijgen zoals in de wet
beschreven staat. Geen vrijwilligers
dus. Met vrijwilligers zouden we
oneerlijke concurrentie zijn voor
nabij gelegen horeca.”
Lees verder op pagina 02
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Legio voorstellen voor De Ankerplaats
Andere ideeën zijn bijvoorbeeld
het verhuur van de keuken in het
weekend, de boekhouding laten doen
door een vrijwilliger en zonnepanelen
op het dak. “We gaan nu met het
bestuur kijken welke ideeën haalbaar
zijn en snel uitgevoerd kunnen
worden”, vertelt Jack. “Die willen
we zo snel mogelijk in de praktijk
hebben.”

Teruglopend
aantal bewoners
Maar hoe kan het eigenlijk dat
er zo’n tekorten zijn ontstaan in het
budget van het gemeenschapshuis?
Miranda en Jack leggen uit: “Een van
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de problemen is het teruglopend
aantal inwoners van Grashoek. Omdat
er te weinig kinderen bijkomen,
moest de school andere manieren
verzinnen om de broek omhoog te
houden. Nu zijn de bibliotheek en de
buitenschoolse opvang van hier naar
de school verhuisd. Daardoor hebben
wij ook weer minder inkomsten uit de
verhuur van de ruimtes.”
“Daarnaast hebben veel
verenigingen te kampen met een
teruglopend aantal leden. Eerst zat
hier de hele bar vol als de fanfare
gerepeteerd had. Dat is nu bij lange
na niet meer”, vertelt Jack. “Toch is
het niet zo dat hier nooit iets te doen
is. Op sommige avonden zitten we
helemaal volgeboekt, maar op veel
avonden is er gewoon te weinig te
doen.”
Het idee dat uiteindelijk de
meeste beroering veroorzaakt, is het
plan om de consumpties duurder te
maken. Maar daar zijn maar weinig
aanwezigen het mee eens.

Informatieavond Jong Nederland Maasbree

Weinig bezwaren tegen natuurcamping Maasbree
Tijdens de informatieavond die Jong Nederland Maasbree op maandag 23 november hield over de aanleg van een natuurcamping kwamen weinig
bezwaren naar voren. Frans Willems, voorzitter van de jongerenorganisatie, laat wel weten dat er naar aanleiding van opmerkingen tijdens de avond extra
aandacht wordt besteed aan de verkeerssituatie rondom de nieuw te maken natuurcamping.
Jong Nederland Maasbree wil
graag een natuurcamping, een
wandelroute en een buitenspelterrein
beginnen op de oude trimbaan
in Maasbree. De informatieavond
was ingepland om buurtbewoners
en andere belangstellenden hun
mening te laten geven over het
project. Frans Willems vertelt dat
vooral buurtbewoners op de avond
afkwamen.
Frans: “De mensen wilden vooral

weten hoe we het gaan regelen met
auto’s rondom het terrein. Bij de
blokhut is het nu zo dat er regelmatig
opstoppingen ontstaan als ouders
hun kinderen komen ophalen.
Dat komt omdat de blokhut een
kilometer buiten het dorp aan een
onverlichte weg ligt. In de winter is
het dan te donker om de kinderen te
laten fietsen, wat er voor zorgt dat
het druk wordt met auto’s. We gaan
nu goed kijken hoe we dat bij de

trimbaan kunnen voorkomen.”
Verder was er nog een vraag over
de riolering bij het terrein. “Voorheen
lag hier een champignonbedrijf in de
buurt en toen waren er regelmatig
problemen met de riolering”,
vervolgt Frans. “De buurtbewoners
dachten dat als de kinderen allemaal
naar de wc gaan, dat ook problemen
kan opleveren. We gaan nu kijken
hoe we het precies gaan doen met
de wc’s.”

Het plan was om een septic
tank in de grond te graven, maar de
gemeente is het daar nog niet mee
eens. Frans: “We hebben te maken
met de Ecologische Hoofdstructuur
die op dit gebied van toepassing
is. Dat betekent dat er niet zomaar
aanpassingen mogen worden gedaan
aan de natuur, dus ook daar moeten
we rekening mee houden. Maar over
het algemeen zijn we tevreden over
de uitkomsten van de avond.”

Mogelijke overname

Kindcentra Peel en Maas failliet
Stichting Kindcentra Peel en Maas is donderdag 19 november failliet verklaard door de Rechtbank van Limburg. Verschillende partijen hebben inmiddels
al interesse getoond om de activiteiten van de kinderopvangorganisatie over te nemen, zo laat curator Jan van den Heuvel weten.
Van den Heuvel geeft
aan dat de oorzaak van het
faillissement waarschijnlijk ligt in
de personeelskosten die te veel op
het budget drukten. “We gaan het
nog verder uitdiepen, maar op dit
moment denk ik dat dat inderdaad
de reden is. We hebben nu eerst
een bijeenkomst met het personeel
gehad en de ouders van de kinderen
geïnformeerd. Het onderzoek is nog
in volle gang.”
Alle activiteiten van Kindcentra
gaan gewoon door, totdat er
duidelijkheid is gekomen over een
eventuele overname. Van den Heuvel
hoopt binnen drie weken zekerheid
te krijgen over een overname.
Stichting Kindcentra Peel en Maas
heeft locaties in Beringe, Grashoek,
Egchel, Kessel, Kessel-Eik, Panningen,
Helden en Koningslust.
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Mantelzorgvriendelijke bedrijven erkend

Ruimte voor mantelzorg
in Peel en Maas

Met lekkere speculaas kruimels!

Drie bedrijven uit Peel en Maas hebben donderdag 19 november een erkenning ‘Wij werken mantelzorg
vriendelijk’ uitgereikt gekregen. Gemeente Peel en Maas, Kömhoff Installatie en Sanitair en Zorgcentrum Vincent
Depaul ontvingen de landelijke erkenning uit handen van leden van het Mantelzorgforum Peel en Maas.

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

ZONDAG

De ontvangers van de erkenning en de leden van het Mantelzorgforum Peel en Maas
De drie bedrijven kregen de
erkenning omdat ze volgens het
Mantelzorgforum Peel en Maas veel
aandacht besteden aan de mantelzorg
die hun werknemers op zich nemen.
De ontvangers van de erkenning h
 ebben
het thema bespreekbaar gemaakt bin
nen hun bedrijf en denken mee met de
werknemers, aldus het forum.
Met deze erkenning hoopt de
landelijke Stichting Werk&Mantelzorg
ervoor te zorgen dat meer bedrijven
mantelzorg op de agenda zetten.
Gerrie van Gemert (68) uit Panningen
is lid van het Mantelzorgforum Peel en
Maas en vindt het belangrijk dat werk
gevers weten dat mensen naast hun
werk mantelzorg verlenen. “Ik heb het
zelf ook meegemaakt. Mijn man heeft
een tijdje op de intensive care gelegen
met ernstig hersenletsel en dankzij de
hulp van mijn toenmalige werkgever
kon ik toch heel veel bij hem zijn. Dat
was echt heel fijn.”
May Verschaeren weet ook
wat het is om mantelzorger te zijn.
De 55-jarige Panningse werkt in de

gehandicaptenzorg en zorgt daarnaast
voor haar moeder. “Die zit nu in een
zorgappartement in De Groenling in
Panningen. Daar krijgt ze verzorging,
maar bezoek is natuurlijk net zo
belangrijk. Ik werk 24 uur in de week
en daarbij ben ik nog zeker een uur of
vijf per week bezig met mijn moeder.”
Het verschilt per keer hoeveel
tijd May kwijt is aan de zorg voor
haar moeder. Samen met haar broers
en zussen neemt ze de taak op zich.
“Ik doe iedere week de was van ‘ons
mam’ en ga bijvoorbeeld regelmatig
met naar het ziekenhuis en boodschap
pen doen. Daar gaat stiekem ook veel
tijd in zitten. Op het werk wordt er
niet speciaal rekening mee gehouden,
maar gelukkig krijg ik het allemaal wel
geregeld.”
Gerrie: “We willen met het
Mantelzorgforum voor elkaar krijgen
dat er in ieder geval gepraat wordt
over het onderwerp op het werk.
Dat het op de agenda komt. Luisteren
naar je werknemer is heel belangrijk.
Als werkgever krijg je ook iets terug

van de mensen die je helpt. Die zullen
gemotiveerder zijn om iets terug te
doen voor de baas en waarschijnlijk
harder gaan werken.”

‘Ze fleurt op’
May is vooral blij om te zien hoe
haar moeder opfleurt als ze onder men
sen komt. “Toen ze net in De Groenling
kwam wonen, zat ze in haar kamertje
te wachten op wat zou gebeuren. We
hebben haar echt aan de hand mee
moeten nemen. Ik wil niet dat mijn
moeder zo iemand wordt die de hele
dag op de kamer zit en niets anders
doet dan wachten op het eten. Je ziet
haar gewoon blij worden als we ergens
heen gaan of als ze met anderen tijd
kan doorbrengen.”
Een beloning wil May absoluut
niet. “Nee joh, ik hoef niets materieels.
Het is ook gewoon fijn. Mijn moeder
is een leuke vrouw, dus het is niet erg
om er zo vaak te zijn. Het voelt echt
niet als een verplichting om dit te doen
voor mijn moeder. Je groeit er zo in. Je
wil gewoon je moeder helpen.”

Brandweer Panningen
rukt uit voor stoommelding
De brandweer van Panningen is zaterdag 21 november om 20.30 uur opgeroepen voor een vermoedelijke
brand op het Industrieterrein in Panningen.
Toen de brandweer aankwam,
bleek het om een melding van
brandgerucht te gaan op de
Ninnesweg in Panningen, een

kilometer verderop. Ter hoogte van de
plaatselijke steenfabriek was
rookontwikkeling waargenomen door
de melder, maar ter plaatse bleek er

niets aan de hand te zijn. De rook die
was gezien bleek stoom te zijn,
afkomstig van de droogkamers van
een fabriek in de buurt.

Auto over de kop op A67 Helden
Op de A67 bij Helden is zaterdagochtend 21 november rond 08.30 uur een auto over de kop geslagen.
Daarbij is een persoon gewond geraakt.
Het voertuig was na het ongeluk
ondersteboven op de vluchtstrook
terechtgekomen, waardoor het
slachtoffer bekneld was geraakt.
De opgeroepen hulpdiensten

wisten het slachtoffer uit de auto te
bevrijden. De snelweg A67 was na
het ongeluk ‘een grote ravage’
aldus brandweer Panningen, die
met een tankautospuit en een

hulpverleningsvoertuig werden
opgeroepen. Waardoor het voertuig
over de kop sloeg, is niet duidelijk.
Ook is niet bekend hoe het
slachtoffer er aan toe is.

OPEN
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

Bezoek
onze
mooie
kerstshow!
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl
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Rijksmonumenten in Peel en Maas
3/11

Grafmonument Panningen

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 de derde aflevering: het grafmonument van Guillon-Engels op het oude kerkhof in
Panningen.

plek op het kerkhof in Panningen, met
vergunning om er een monument op
te zetten. Het moest een begraafplaats
worden voor hemzelf, zijn vrouw Maria
Elisabeth Engels en zijn nakomelingen.
Uiteindelijk werd het grafmonument
niet alleen het graf waar het voor
bedoeld was, maar ook een uiting van
liefde voor zijn vrouw Maria, de dochter
van burgemeester Engels. Zij overleed,
twee jaar nadat ze met Charles Guillon
was getrouwd, op 29-jarige leeftijd in
1851. In 1873 werd Charles Guillon zelf
in het graf bijgezet.

Grote
beeldkunstenaars
De Roermondse beeldhouwer
Jean Henri Leeuw sr. (1819) maakte
het zeven meter hoge monument in
opdracht van notaris Guillon. Leeuw
werkte jarenlang in Frankrijk als leerling
van grote beeldkunstenaars van de
negentiende eeuw en werkte mee aan
de restauratie van de Notre-Dame in
Parijs. Notaris Guillon en Leeuw raakten
bevriend en de beeldhouwer werkte
veel in opdracht van Guillon. Zo ook aan
het grafmonument in Panningen, dat
Leeuw maakte in neogotische stijl en
waarbij Frans kalksteen werd gebruikt.
Op de zijkanten staat onder andere
Maria uitgebeeld in een plechtige
houding. Het monument staat nu
midden op het oudste gedeelte van het
oude kerkhof in Panningen. Dat was
vroeger anders. “Eerst liep de muur van
de begraafplaats langs het monument”,
vertelt Frans.

Zelfstandige parochie
kapel
Het is de ‘eyecatcher’ van het
oude kerkhof aan de Kerkstraat
in Panningen. “Het is gewoon
een kunstwerk”, omschrijft de
Panningse Frans Wulms van heem
kundevereniging De Moennik uit

Helden. “Ik vind het grafmonument het
mooiste monument dat er is”, voegt hij
daaraan toe. Bijna in het midden van
het kerkhof, tussen allerlei grafkruisen
staat een imposant hoog, wit monu
ment van Frans kalksteen. De zeven

meter hoge constructie is het 160-jaar
oude grafmonument van GuillonEngels.
De Heldense notaris Gerard Karel
Hubert (roepnaam Charles) Guillon
kocht in 1852 voor vijftig gulden de

Het oude kerkhof in Panningen is
van oorsprong een parochiekerkhof.
Burgemeester Jan Michael Engels,
de vader van Maria, streed in de
negentiende eeuw voor een zelf
standige parochie. Dat lukt hem
uiteindelijk: Panningen, toen nog

bekend als ‘Kapel’, kreeg haar
afzonderlijke parochiekerk. Dat het
echtpaar Guillon-Engels in navolging
van burgemeester Engels veel
heeft betekend, is dan ook niet
zo verwonderlijk. Frans Wulms
zocht voor het historische blad De
Moennik uit wat Charles en Maria
zoal hebben gedaan voor de kerk in
Panningen. Hij ontdekte dat ze grote
weldoeners waren. Zo schreef hij dat
het echtpaar in 1852 het kerkorgel
schonk met een waarde van
‘5.000 fr.’, dat ze pastoor Van Roij
in 1865 of 1866 125 gulden gaven
‘voor het kerkhof te vergrooten’ en
dat ze een steen voor het Mariabeeld
doneerden met een waarde van
300 gulden.

Nationaal
monument
Uiteindelijk nam de gemeente
het oude kerkhof rond 1980
over van de parochie Panningen.
In 2002 werd het grafmonument
Guillon-Engels ingeschreven in het
nationale Monumentenregister bij
de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Dit vanwege de cultuur
historische waarde en omdat het een
van de weinige grafmonumenten
van Jean Henri Leeuw sr. is. Naast dat
alles is het monument vooral een
mooie uiting van de liefde en laat
het zien hoe belangrijk Charles en
Maria Guillon-Engels waren voor
Panningen in de negentiende eeuw.
In 2009 werd het oude
parochiekerkhof gerenoveerd om
aan de actuele eisen te kunnen
voldoen. Door de renovatie is een
aantal graven vrijgekomen. In 2011
is het kerkhof weer actief in gebruik
genomen en sindsdien kunnen er
weer overledenen worden begraven.
Frans: “Zo houd je het kerkhof als het
ware ‘levend’.
(Bron: Frans Wulms, Heemkundevereniging
Helden en redacteur De Moennik)
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Korte opvang tot kerst

Crisisopvang vluchtelingen op Kasteel
de Berckt Baarlo
Gemeente Peel en Maas gaat vanaf 30 november maximaal 250 vluchtelingen opnemen bij Kasteel de Berckt in
Baarlo. Dat maakte burgemeester Wilma Delissen donderdag 19 november bekend.

De groepsaccommodatie heeft
in totaal honderd kamers en stelt
die tot de kerst beschikbaar om de
groep vluchtelingen op te vangen.
Niek Nagels van Kasteel de Berckt laat
weten dat ze alles in ‘eigen beheer’
gaan verzorgen. “We zijn gewend om
grote aantallen mensen te verzorgen
en gaan er dan ook niet vanuit dat deze
groep anders is dan andere groepen.”
De groep vluchtelingen wordt opge
vangen voor de duur van drie dagen
met uitloop van maximaal 24 uur. Het
gaat om een zogenoemde crisisnood
opvang, waar vluchtelingen na die vier
dagen doorstromen naar een opvang
centrum elders. De burgemeester
heeft voor de crisisnoodopvang geen
toestemming nodig van de raad. Toen
Wilma Delissen door het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA)
werd benaderd met de vraag of Peel
en Maas vluchtelingenwilde en kon
opvangen, heeft zij groepsaccommo
datie Kasteel de Berckt aangewezen
als de meest geschikte locatie voor
crisisnoodopvang in Peel en Maas.
“Ze hebben ervaring met het verzorgen

Dorpsbewoners verrast

U

U

R

077 - 306 02 74
info@satinv.nl
www.satinv.nl

H

Blokken op weg Beringe
onderdeel van proef

van grote groepen mensen en hier
hebben ze de voorzieningen voor”,
aldus burgemeester Delissen. Het COA
heeft uiteindelijk zelf de eigenaar van
Kasteel de Berckt benaderd en bereid
gevonden het maximaal aantal van
250 vluchtelingen op te nemen in de
periode tot kerst.
De negentien directe omwonen
den van de groepsaccommodatie zijn
donderdagochtend 19 november door
de gemeente op de hoogte gesteld
van de komst van de vluchtelingen op
30 november. De mogelijkheid bestaat
dat er vóór het einde van het jaar nog
twee keer een groep van 250 vluchte
lingen wordt opgevangen, maar dit is
nog niet zeker.
Gemeente Peel en Maas heeft
een klantcontactcentrum geopend
waar inwoners van Baarlo en omge
ving met vragen terecht kunnen.
Dit is te bereiken via het telefoon
nummer 077 306 66 66 en via
vraagenantwoord@peelenmaas.nl
Daar kunnen zich ook vrijwilligers en
verenigingen melden die graag willen
helpen met de opvang.

De blokken die sinds woensdag 11 november voor de kerk in Beringe op de weg liggen, zijn een proef van
gemeente Peel en Maas en het Dorpsoverleg Beringe. Die hadden vernomen dat het onderscheid tussen weg en
parkeerplaats niet duidelijk genoeg was voor veel weggebruikers. Veel bewoners van het dorp wisten echter niets
van de proef en waren verrast door de plotselinge verschijning.

Kantoor unit(s) ALL IN PRIJS
Industrieterrein 22, Panningen

VERENIGINGSBOEKJES
FLYERS
SCRIPTIES

NIEUW
in panningen

Gemeente Peel en Maas laat
via een woordvoerder weten dat
er bekeken wordt of de blokken
een goedkoop alternatief kunnen
zijn voor kostbare ingrepen in het
wegdek. “De blokken zijn voorzien van
reflectiemateriaal en er staan borden
die aangeven dat de verkeerssituatie is

gewijzigd. Door deze blokken wordt de
rijbaan versmald en wordt de over
steeklengte verkort.” De woordvoerder
laat ook weten dat de gemeente
bekend is met een ongeval dat zater
dag 14 november plaatsvond bij de
nieuwe obstakels. “Eén van de blokken
is toen rechtgezet. Details over schade

of iets dergelijks zijn op dit moment
(nog) niet bij ons binnengekomen en
dus ook niet bekend.” Over drie weken
wordt de maatregel met de blokken
geëvalueerd. Dat wordt onder meer
gedaan door het vergelijken van de
snelheidsmetingen ten opzichte van die
in de oude situatie.

HKI
COPY CORNER

klaar terwijl u wacht

VOORDELIG
KLEUR EN ZWART-WIT
PRINTEN EN KOPIËREN

VOUWEN
NIETEN EN INBINDEN
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Rieterlaan 2 | Panningen | 0773071970
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Welkom lief wondertje

Geboren op
14 november 2015

Dex Peeters
Zoon en broertje van
Marcel en Joyce
Cas
Mariaplein 10
5988 CJ Helden

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.
Reach Up voor grip op leren en
opgroeien! O.a. bijles Eng, Ned,
rekenen, (begrijpend) lezen, coaching
dyslexie, A(D)HD, autisme. Vergoeding
vanuit gemeente mogelijk.
info@reachup.nl tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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.
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.
www.timmerbedrijfjoosten.nl
U bent op zoek naar een
timmerbedrijf of aannemer?
Kijk op www.timmerbedrijfjoosten.nl
of bel 077 477 26 64.
Verloren zaterdag 14 november
zilveren ring met steen.
Is aandenken, ben zeer gedupeerd.
Tel. 06 11 05 63 98.
Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!
Qi gong en High Tea. Zondag
13 december bij Lekker Laeve! Info en
aanmelden op www.lekkerlaeve.nl
Bidprentjes gevraagd Baarlo, Kessel
e.o. Sjaan Vaessen, Napoleonsbaan
Zuid 35, 5991 NB Baarlo.
Te koop kerstbomen. Nordmann
kerstbomen in verschillende maten
van 1,25 tot 2,50 meter. Reserveren
is mogelijk. Verkoop op zaterdag
5 december van 8.30 uur tot 16.00 uur.
Theunissen Kaumeshoek 21b Beringe
06 10 06 55 43.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Uit

Peel
en
Maas

Rens
Langenhorst

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
We starten de serie met Rens Langenhorst uit Helden. Hij verliet Peel en Maas 3,5 jaar geleden om bij zijn grote
liefde te gaan wonen in Zweden.

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
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of voor
export, ook bedrijfsauto’s. RDW erkend,
direct geld. Tel. 06 54 97 63 59.
Zomerhuis te huur in Mallorca
in voor- en najaar, 150 meter van het
strand www.huisbertcati.nl
facebook huisbertcati
Werk vanuit huis! Gezocht mensen
met goede sociale vaardigheden:
Bel: 06 5425 67 86.
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, aan het skigebied,
geschikt voor kleine kinderen.
Inlich.: jeanne.verdellen@hotmail.com
of tel. 06 46 32 00 39.
Zwarte Pieten op pakjesavond?
Thuis, op school of bij je bedrijf.
Het staat allemaal in Het Grote Boek.
Reserveer zelf online je bezoektijd
op www.hetgroteboek.nl, of bel
06 51 06 46 81.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op.
Reparatie aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, antivirus, beveiliging.
06 14 51 11 20.
Trap bekleden v.a. € 150,00.
Trapbekleding incl. tapijt+leggen v.a.
€ 150,00 www.woningstoffeerderij
vandenbroek.nl Bel: 06 16 37 45 14.
Hondenbrokken. DiDji’S Natuurlijk
Dierenvoeding gemakkelijk en snel.
Gratis thuis bezorgen mogelijk.
Honden en kattenbrokken, vers vlees.
www.didji.nl 06 40 88 97 54.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of hulp
bij mantelzorg? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
Vrachtwagenchauffeur (oproep).
Gezocht energieke vrachtwagenchauffeur (rijbewijs BC) voor ca. 15 uur
per week voor het bezorgen van
aardappelproducten, ook op zaterdag.
www.bexbv.nl te Kessel 077 462 81 28.

Introductie Mindfulness workshop
bij yoga en runningcentrum “Lekker
Laeve!” te Helden op donderdag 10
en 17 december van 20.00-21.30 uur.
Kosten € 24,20. Tel. 06 13 74 75 29 |
www.sensus-pvs.nl | info@sensus-pvs.nl

MoRE Transport App. Transporteurs,
u kunt veel geld besparen door uw
dagstaten en ritregistratie te digitalise
ren met de MoRE Transport App.
Voor meer info: www.registratieapps.nl
of 077 396 99 33 of info@adlog.nl

Zaag-/kloofmachine te huur.
Geen zin om zelf hout op lengte te
zagen en te kloven? Laat het ons op
een snelle en veilige manier doen met
onze zaag-/kloofmachine. Meer info:
www.wijnenmaasbree.nl/zagen-kloven
of bel 06 20 58 73 33.

Noveen heilige Clara. Bid 9 dagen
bij een brandende kaars een weesgegroetje tot de heilige Clara en
vraag drie dingen die u aan het hart
liggen. Laat de laatste dag de kaars
geheel opbranden. U krijgt waar u om
gevraagd heeft.

MoRE Vrachtbrief App. Transporteurs
en verladers, U kunt veel geld besparen
door al uw vrachtdocumenten te digi
taliseren met de MoRE Vrachtbrief App.
Voor meer info: www.registratieapps.nl
of 077 396 99 33 of info@adlog.nl

Computerhulp Automation Support,
voor al uw computervragen, reparaties,
onderhoud, installatie, instructie.
Verkoop van pc’s, laptops, printers enz.
Wij komen graag bij u aan huis.
Tel. 06 40 28 36 49 info@autosup.nl

Rens tijdens een vakantie afgelopen zomer bij het meer Mälaren
Na meer dan twintig jaar in Panningen en Helden
gewoond te hebben, besloot Rens Langenhorst (25)
in januari 2012 om zich te vestigen in Zweden. Over
de reden is hij heel duidelijk: “Puur voor de liefde.”
Hij ontmoette zijn Zweedse vriendin tijdens een vakantie
met zijn vrienden in Bulgarije in 2009. “Het was niet echt
serieus ofzo, maar we bleven na de vakantie wel contact
houden”, vertelt Rens. “Toen besloot ik in de herfstvakan
tie van dat jaar om naar haar toe te reizen.” Van het een
kwam het ander en voor hij het wist zat hij regelmatig
één of twee weken in Zweden om haar op te zoeken.

Inburgeringscursus
In 2012 besloot hij definitief de grote stap te zet
ten. “Vanwege de internationale studie die ik volgde in
Nederland, vond ik vrij makkelijk een masterstudie in
Zweden. Ik had wat geld gespaard en mijn vriendin en ik
gingen meteen samenwonen. Het eerste halfjaar hoefde
ik nog niet te beginnen met de studie, dus toen heb ik
besloten een taalcursus en een soort inburgeringscursus te
volgen. In die periode werkte ik ook als voorman van een
groep jongeren van het landbouw vmbo. We onderhiel
den daar het terrein.” Die contacten hielpen Rens met
integreren in de Zweedse samenleving, al was het niet zo
dat hij blanco het avontuur in ging. “Als ik eerlijk ben, was
de eerste keer helemaal alleen naar haar toe reizen enger

dan toen ik definitief vertrok. Toen was ik al wat gewend
hier.”
Met de taal heeft Rens maar weinig moeite gehad.
“Ik spreek het inmiddels vloeiend. Vaak zie je dat ook bij
Zweedse voetballers die in Nederland komen spelen, die
pakken onze taal ook snel op.” Zijn studie is inmiddels
afgerond en na een baan bij een bank zit hij nu op kan
toor bij een bedrijf dat treinen onderhoudt. Het verschil
in cultuur merkt hij wel bij zijn baan. “Bij de functie die ik
heb, zou je in Nederland altijd een pak aan moeten heb
ben, hier blijft het bij een nette blouse. Het is hier minder
hiërarchisch dan bij jullie en de focus ligt meer op het
gezinsleven. In Nederland is het lastig voor iemand die
net vader is geworden om vrij te krijgen van de baas, hier
wordt daar niet moeilijk over gedaan.”

Het land verkennen
Inmiddels woont Rens met zijn vriendin in het midden
van het uitgestrekte land in een appartement in Västerås,
100 kilometer ten westen van Stockholm. Hij moet het
land nog echt goed verkennen, maar tijd en geld weer
houden hem vooralsnog van dat plan. “Dan ga ik toch
liever echt op vakantie naar een warm land of naar mijn
ouders. Daarnaast is het bij mijn vriendengroep traditie
om ieder jaar naar het slotconcert van Rowwèn Heze te
gaan in America. Daar kom ik graag voor terug.”

Vrouw beroofd via
babbeltruc in Panningen
Een vrouw in Panningen is woensdag 18 november via een babbeltruc beroofd van haar papiergeld en haar
toegangskaartje voor Rob de Nijs.
Op de Raadhuisstraat in
Panningen werd de vrouw woensdag
18 november in het Engels
aangesproken door een vrouw
die vroeg om een handtekening.
Ze overhandigde het slachtoffer een
schrijfblok, waarop de handtekening
werd gezet. Ook gaf het slachtoffer

een euro die bedoeld zou zijn voor
het ‘goede doel’.
De vrouw bedankte het slachtoffer
vervolgens door haar te zoenen.
Tijdens deze afleidingsmanoeuvre,
zoals de politie het noemt, werd al
het papiergeld uit de portemonnee
van het slachtoffer gehaald. Ook het

toegangskaartje dat de vrouw net
daarvoor had gekocht voor het concert
van Rob de Nijs was weggenomen.
Het slachtoffer is met agenten die
haar thuis bezochten na het incident
naar Dok6 gegaan en heeft daar een
nieuw toegangskaartje gekregen
nadat ze het verhaal had uitgelegd.
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GEPLUKT Gaby Wilms

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.

meer, heeft geen noemenswaardige
hobby’s en is een echte Panningse
die af en toe graag de kroeg in gaat
met vrienden om even te ontspannen.
“Ik ben maar heel gewoon”, vertelt ze
lachend. “Echt een dorpsmens, die van
Top 40-muziek houdt, het liefst naar de
kroeg gaat, goed contact heeft met de
buren en heel makkelijk met de stroom
mee gaat.”

Ze is ’One of
the guys’

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? Gaby Wilms (44) is deze week aan de
beurt om geplukt te worden. Ze werkt al 24 jaar tussen de mannen in een machinefabriek en woont samen met
partner René Scheres (46) van ‘De Breurkes’ en hun twee kinderen in Panningen.
Terwijl René buiten de bladeren
bij elkaar veegt, dochter Bobby van
twee jaar boven een dutje doet en
zoon Joppe van vijf aan het knutselen
is, kan Gaby even rustig zitten.

Nadat ze de middelbare school had
afgemaakt, koos ze voor een opleiding
aan de tuinbouwschool. Haar plan
was om daarna als hovenier aan het
werk te gaan. “Maar toen ik klaar was,
kwam ik er achter dat ik helemaal
niks met tuinieren had”, vertelt ze
grinnikend. “Ik wist op de middelbare
school niet wat ik moest doen, dus
ik koos toen iets wat me leuk leek.
Als ik er nu over nadenk, had een
richting in de bloemsierkunst me
beter gelegen.” In 1991 solliciteerde
ze bij haar huidige werkgever, waar
ze inmiddels 24 jaar met veel plezier
werkt. Ze is ‘one of the guys’ tussen
allemaal mannelijke c ollega’s en draait
ploegendiensten. “Dat werk heeft me
een hoop zelfstandigheid gegeven”,
vertelt Gaby. “Ik kon mezelf daardoor
prima onderhouden. Zo kocht ik een
eigen huis, sportte zo’n vier à vijf keer
per week en ging twaalf jaar lang elk
jaar op wintersport.”
Inmiddels woont Gaby al een
aantal jaar samen met haar vriend
René Scheres in Panningen. Samen
kregen ze zoon Joppe en dochter

Bobby. René had al twee dochters uit
een eerdere relatie, inmiddels vijftien
en zeventien jaar, die ook regelmatig
over de vloer komen. En dat brengt
soms de nodige hectiek met zich mee.
“Vroeg opstaan, kids naar school,
boodschappen doen, koffie drinken
met een vriendin, Joppe uit school
halen en Bobby een dutje laten doen,
koken, eten, kinderen naar bed. Dan
hebben we even rust.” Met fanatiek
sporten is Gaby dan ook op een
gegeven moment gestopt. “Het was
niet meer te combineren allemaal”,
vertelt ze. “Ik had er geen tijd meer
voor, maar eigenlijk ook niet zo’n zin
meer in.”

Recepten zoeken
op Pinterest
Op de keukentafel staat een
schaal met zelfgebakken appel
cakejes en een glazen pot met allerlei
soorten zandkoekjes. Staat ze veel in
de k euken? “Dat valt best wel mee,
eigenlijk. Ik ben ook niet bijzonder
culinair”, grapt Gaby. “Af en toe iets
bakken vind ik wel leuk en soms
probeer ik eens wat uit met koken.
René is een makkelijke eter, die lust
alles. De kinderen zijn wat kies
keuriger, dus vaak eten we standaard
wat aardappelen, groenten en vlees.”
Als Gaby iets wil uitproberen, zoekt
ze op Pinterest naar lekkere recepten.
Het liefst van de Italiaanse keuken,
haar favoriet. “De lekkerste pasta die ik
maak, is met courgette, champignons,
spekjes, crème fraîche, roomkaas en
gewone kaas. Heel simpel, maar dat
eten we ontzettend graag.”

Alhoewel ‘rustig’, het gezinsleven
draait gewoon door. “Straks moeten
we naar zwemles”, vertelt Gaby.
Ze werkt in een machinefabriek, heeft
twee kleine kinderen, doet geen sport

PUZZEL

Sudoku

Stichting

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

2

2

3

9
8

6
7

8

6
4

2

5

7

5
6
7

1

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

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

Stichting Ayubowan Yaluwa
Jan Kerkhofs, jan.kerkhofs@live.nl of bezoek de website www.ayubowan-yaluva.nl
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Palladio ondergaat forse verbouwing

’Stappen is van alle tijden, we wilden iets
nieuws bieden’
“Het is hartstikke spannend, maar we hebben het tussen de verbouwing door veel te druk om ons ergens
zorgen over te maken”, vertellen Ans Gommans en Erwin Jacobs, die sinds 1991 de eigenaren zijn van Palladio in
Helden. Hun discotheek, die volgend jaar 25 jaar bestaat, wordt momenteel flink verbouwd. Over tweeënhalve
week moet alles klaar zijn voor de heropening van het nieuwe Club Palladio 2.0.

met Interieurbedenkers uit Helden
aan tafel gaan zitten. Zij hebben het
verder opgepakt en uitgewerkt.”
Vervolgens zijn we in gesprek gegaan
met Hay Dorssers Verbouwingen uit
Helden. De ideeën bleken uitvoer
baar in het tijdsbestek van zo’n zes
weken en begin november begon het
sloopwerk. “Nu zijn we continu bezig”,
vertelt Erwin. “Tijd om na te denken
hebben we bijna niet”, vult Ans grin
nikend aan. Erwin: “We hebben nog
drie bedrijfsfeesten die we moeten
verzorgen en de JAKS bar en de lounge
zijn geopend. De rest gaat dus gewoon
door. Verbouwing of niet.”

’De rest gaat door,
verbouwing of niet’

Eigenaren van Club Palladio 2.0 Ans Gommans en Erwin Jacobs
besloten ze dit jaar echt een verbou
De ideeën om hun discotheek te
wing door te zetten. “Eerst hebben we
vernieuwen, ontstonden al in 2013.
Na lange tijd denken, wikken en wegen zelf uitgetekend hoe we het wilden

hebben”, vertelt Erwin. Om inspiratie
op te doen gingen ze de grote clubs
in het buitenland af. “Daarna zijn we

In het weekend van 11 en
12 december gaan Ans en Erwin de
deuren openen van Club Palladio 2.0,
zoals de uitgaansgelegenheid gaat
heten. ‘Luxe stappen’ is hetgeen waar
de eigenaren de nadruk op willen leg
gen. Zo worden er vip-tafels geplaatst,
kunnen delen van de zaal worden
afgehuurd en kan er gebruik worden
gemaakt van ‘bottle service’; een fles
drank die aan tafel wordt gebracht.
“We willen wat nieuws bieden in de
omgeving”, aldus Ans.

Ook wordt er een extra
doelgroep aangesproken. De
toegang tot Club Palladio houdt
de minimumleeftijd van 18 jaar.
Daarnaast komt er in het pand een
aparte ingang naar een ‘Deluxe’
deck waar een minimumleeftijd van
27 jaar geldt. Bezoekers krijgen een
toegangsbandje en maken gebruik
van een eigen ingang, garderobe,
rookruimte, bar en toiletten.
Het gedeelte van de zaal waar de
27-plussers vertoeven wordt door een
lage balustrade gescheiden van de
zaal waar de jonge twintigers uit hun
dak gaan. “Uiteindelijk kunnen de
aanwezigen elkaar wel zien in de zaal
en samen genieten van de muziek,
maar is het voor de 18-plussers niet
mogelijk om in het ‘Deluxe’-gedeelte
te komen”, legt Ans uit.

Van discotheek
naar club
Terwijl de bouwvakkers het
Palladio zoals vele jongeren uit
de omgeving het kennen aan het
afbreken zijn, lopen Ans en Erwin
rond om hun discotheek langzaamaan
te zien veranderen in een club.
Ans, lachend: “We gaan niet zitten
wachten totdat het klaar is natuurlijk.”

Bruynzeel wint Limburg
Export Award
Bruynzeel Storage Systems uit Panningen heeft woensdag 18 november de Limburg Export Award (LEA)
 ewonnen. Bij Linssen Yachts uit Maasbracht, de winnaar van vorig jaar, kreeg Bruynzeel uit handen van minister
g
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen de award uitgereikt.

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

werkt direct

Exportmanager Rob Reijnen en area sales manager
Jasper Hunnekens van Bruynzeel bij de Limburg Export Award
De jury van de LEA roemde het
management, de goede cijfers van
het bedrijf en de exportstrategie.
Het bedrijf uit Panningen ontwik
kelt, produceert, verkoopt en
onderhoudt innovatieve opslagoplos
singen voor kantoren, archieven en
depots. De cheque van 10.000 euro
die bij de prijs hoorde, werd over
handigd door commissaris van de

koningin in Limburg Theo Bovens.
Bruynzeel liet via een woordvoer
der weten dat het bedrijf het prijzen
geld wil inzetten om in samenwerking
met scholen innovatie onderdeel te
laten worden in het technische onder
wijs. Het overige deel zouden ze graag
willen inzetten op innovatieprojecten
waarbij informatie van andere culturen
moet leiden tot andere inzichten voor

de onderzoek en ontwikkelingsafdeling
van Bruynzeel. Naast het geldbedrag
wint Bruynzeel ook een kunstwerk.
De LEA werd voor de tiende keer
uitgereikt. De organisatie achter de
prijs is de Limburgse Export Sociëteit.
Bruynzeel was eerder in 2013 ook
genomineerd voor de prijs, maar
Thomas Regout uit Maastricht ging toen
met de award aan de haal.
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Knuffels van kleding met een herinnering

‘Ik recycle emoties, geen kleding’
De eerste knuffel die de Maasbreese Linda Engels (42) maakte, kan ze zich nog goed herinneren. Die was voor
een meisje dat haar vader was verloren aan zelfdoding. “Noem het vergeet-me-niet-knuffels. Ze geven een gouden
randje aan verdrietige emoties.”

Elke week krijgt ze stapeltjes
kleding in haar handen gedrukt
om knuffels van te maken. Zachte,
pluchen beesten in de vorm van een
beer, konijn, bosuil, big, aap of poes
die een herinnering bij zich dragen.
Linda Engels (42) van Studio Dada uit
Maasbree maakt er inmiddels zo’n
tien per week. “Met wat hulp van mijn
schoonmoeder en vriendin. De vilten
hoofden van de dieren worden in
sociale werkplaatsen in Sittard en Horst
gemaakt. Het maken van een DadaDier
(zo heten de knuffels, red.) is hard wer
ken. Ik stop er vele uren in om er mijn
boterham mee te verdienen. Dit werk
geeft me ontzettend veel voldoening.”

’Het geeft me veel
voldoening’

Daan Verenselaar en Mike Peeters hebben een ontwerpwedstrijd van Bruynzeel Storage Systems gewonnen.
De 14-jarige leerlingen van het Bouwens uit Panningen hebben volgens het bedrijf het beste werkstuk ontworpen dat andere jongeren enthousiast moet maken voor techniek.

De ontwerpwedstrijd werd begin
dit jaar uitgeschreven. Leerlingen van
de zes jaar durende techniekopleiding
van het Bouwens en leerlingen van
het St. Jans College uit het Belgische
Maaseik mochten een eigen werkstuk
ontwerpen en bouwen. Daan en Mike
ontwierpen een zenuwspiraal.
Ze ontwierpen één zenuwspiraal
in de vorm van een auto voor de jon
gens en één in de vorm van een duim
omhoog voor de meisjes. Als beloning

voor dit ontwerp mogen de winnaars
hun naam verbinden aan het werk
stuk dat door tweeduizend kinderen
gemaakt gaat worden.
Het werkstuk moest verwonderen,
verbazen en uitdagen. Het moest een
‘hebbeding’ zijn voor jongeren en door
jongeren zelf te maken zijn. Volgens
Bruynzeel maakte het werkstuk van
Daan en Mike jongeren het meest
enthousiast voor technische vakken
en beroepen. Sinds jaren loopt die

belangstelling terug en het bedrijf uit
Panningen wil dat veranderen.
Woensdag 18 november werden
de twee winnaars met hun klasgeno
ten ontvangen voor een excursie bij
Bruynzeel Storage Systems en moch
ten ze onder leiding van onderhouds
medewerker Peter van den Boogaart
het werkstuk maken. Beide winnaars
kregen als prijs een Quadcopter met
camera. De andere leerlingen kregen
een troostprijs.

LEVEN ROND DE DOOD

Daan en Mike winnen
ontwerpwedstrijd Bruynzeel

De studio van Linda op de tweede
verdieping van haar huis in hartje
Maasbree staat vol met allerlei
materialen. Haken aan de muur met
daaraan linten in alle kleuren van de
regenboog, inspirerende plaatjes en
teksten op de muur en planken vol met
knopen, vilt, garen en strikken gesor
teerd in bakken. Op de grond staan
plastic boodschappentassen met daarin
kledingstukken. Van een geliefde die is
overleden, of juist van iemand die nog
midden in het leven staat en tijdelijk
een dierbare moet missen vanwege
een buitenlandse reis. Truien, shirts,
pyjama’s, handschoenen, sjaals en zelfs
(schone) boxershorts: Linda verwerkt
het allemaal in een DadaDier, zoals ze
haar knuffels noemt.
Ze maakt knuffels voor allerlei
gelegenheden, van kraamcadeau tot
afscheidspresentje, maar merkt dat
steeds meer mensen behoefte hebben
om de kleding van een overledene te
verwerken in een herinneringsknuffel.
“Veel mensen bewaren die kleding bij
voorbeeld in de kast. Dat stapeltje stof
krijgt dan zo’n zware lading, dat men
sen niet weten wat ze ermee moeten
doen. Ze kunnen het niet weggooien,
maar vinden het ook niet prettig om
het maar in de kast te laten liggen.
Door de kleding aan mij te geven en
te laten verwerken in een knuffel
krijgen ze er weer iets compleets voor
terug.” Waar Linda tijdens het maak
proces op let, is dat de kleding niet tot

onherkenbare lapjes wordt geknipt.
Ze pakt er een paar voorbeeldknuffels
bij die in haar atelier staan. Een uil met
handschoenen als vleugels, een dier
met regenboogsokken als benen, een
beer met een echte spijkerbroek aan.
“De kleding moet herkenbaar zijn als
het truitje dat oma altijd droeg, of de
pyjama die papa altijd aanhad. Daarom
zeg ik niet dat ik kleding recycle.
Ik recycle de emoties die mensen in
kleding hebben zitten.”

Een knuffel met
kleding van mama
Cindy
Kyle van vijf en Nate van acht zijn
twee nieuwe klanten van Linda. Samen
met hun moeder Wendy Sillekens
hebben ze hun knuffel samengesteld
met de kleding die ‘mama’ heeft mee
gebracht. “Afgelopen juli is mijn vrouw
en hun moeder Cindy overleden”,
vertelt Wendy. “We woonden in
Amerika en gingen ervan uit dat we
daar de rest van ons leven zouden
blijven. Ze had kanker en halverwege
juni bleek dat ze niet meer beter zou
worden.” Uiteindelijk overleed Cindy op
3 juli en op 31 augustus moest Wendy
het land uit zijn, want ze mocht er niet
blijven wonen met haar twee zoons
Kyle en Nate. Op stel en sprong moest
Cindy worden gecremeerd. Spullen
die niet mee naar Nederland konden,
werden verkocht en zo verhuisden
ze weer terug naar Nederland.
“Eigenlijk hebben we het nog niet
echt een plekje kunnen geven dat ze
is overleden”, vertelt Wendy. Ze kende
Linda nog van vroeger en wilde graag
iets tastbaars van Cindy voor de
kinderen.
“We woonden in een nieuw huis,
hadden nieuwe spullen en woonden
weer in Nederland. Hier ‘was’ Cindy
niet. Daarom wilde ik DadaDieren laten
maken voor de jongens.” Van onder
andere een pyjama en wat poloshirts
van Cindy maakt Linda een hond
en een ‘krokodilhaai’. “Zo krijgen
verdrietige emoties toch nog een
gouden randje”, aldus Linda. En
daardoor is hun mama er toch nog een
beetje voor Kyle en Nate, en kunnen ze
straks weer met haar knuffelen.

U staat er
niet alleen
voor!
• U bent mantelzorger en
de zorg wordt u te veel
• U bent ongeneeslijk ziek
• U hebt een dierbare verloren
• U wilt begeleiding en praten
over wat u en het gezin
bezighoudt
VPTZ - Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg
06-51 21 34 43

Wat kost onze hulp?
Alle hulp is kosteloos. Indien u de
Stichting financieel wilt steunen, is
een gift altijd welkom:
NL48 RABO 0120 7272 34
t.n.v. Stichting leven
rond de dood.
LPZ - levensbeschouwelijke
Psychosociale Zorg:
06-22 98 51 19

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

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lisa Lamber
15
Panningen
het Bouwens

Wat was de eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik dacht aan de handbalwedstrijd van
vandaag. We moeten laten zien wat we
kunnen. We moeten deze echt knallen.
Natuurlijk ben ik ook echt heel erg
zenuwachtig.
Waar mag je jou ’s morgens voor
wakker maken?
Er is maar één ding waar je mij
’s morgens vroeg voor wakker mag
maken. En dat is sushi! Alhoewel,
misschien ook wel voor een
handbalwedstrijd, want daar geniet ik
enorm van.
Wat is jouw droomberoep?
Actrice in een film. Ik hield vroeger al
erg veel van dansen, zingen en acteren.
En nu nog. Ik dans vaak met mijn zusje
door de kamer en als ik een liedje
ken, wil ik het liefst op volle toeren
meezingen.

Heb je een gekke gewoonte?
Ja, ik draai namelijk altijd aan mijn
haar. Waarom ik het doe weet ik ook
niet. Ik denk dat als ik niks te doen
heb, ik ga zoeken naar iets om te doen.
Ik kan niet gewoon stil blijven zitten.
Als ik niet aan mijn haar draai, dan tik
ik wel met mijn vingers op de tafel.
Met wie zou je een week van leven
willen ruilen?
Met Beyoncé. Dat is een erg makkelijke
keuze. Ik vind haar gewoon geweldig.
Zoals zij danst en zingt. Ach, iedereen
heeft zijn eigen voorbeeld. Voor mij is
dit Beyoncé.
Waar ben jij het meest bang voor?
Krabben en spinnen. Als ik op mijn
kamer een spin tegen kom, wil ik er
eigenlijk een week lang niet meer
slapen. Ook al weet ik dat hij weg is.
Gewoon het gevoel dat er zo’n vieze
enge spin ergens op mijn kamer kan
zitten, bah! Met krabben is dit gelukkig
niet zo, maar als ik een krab tegen kom
in de zee, zal je mij er niet snel meer in
terug zien.
Heb je ooit iets gewonnen?

aan
Lisa Lamber

Heel veel kleurwedstrijden en bingo.
Ik heb ook wel een paar serieuze
dingen gewonnen, zoals verschillende
medailles met wedstrijdzwemmen en
een fairplay prijs met handballen.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of vader?
Uiterlijk lijk ik op papa. Volgens velen
vooral met mijn neus, die zit namelijk
in de familie. Met mijn gedrag lijk ik
eigenlijk ook wel op papa. Ik ben net
zo als hem een beetje gek, normaal
doen is niet echt ons ding. Maar wat
maakt dat uit? Wij zijn gewoon lekker
gestoord, en ik zou het niet anders
willen hebben.
In welke bestaande film had je
willen spelen?
In heel erg veel films. Actiefilms, zoals
Fast and the Furious, Rambo, GI Jane en
Lara Croft: Tomb Raider, lijken mij wel
echt gaaf om in te spelen. Maar aan de
andere kant zou het meisje in mij ook
wel mee willen spelen in High School
Musical.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?

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

LOTGENOTEN VAKANTIES

VOOR GEZINNEN MET VERLIES

Ik zou eigenlijk niks aan een helder
ziende willen vragen. Dat betekent dat
mijn toekomst vast zou staan en dat
wil ik niet. Ik wil zelf mijn toekomst
bepalen en niet iets doen, omdat een
helderziende heeft gezegd dat iets zal
gebeuren.
Wat ligt er onder je bed?
Niks engs, geen spook ofzo. Tenminste
dat hoop ik. Ik heb eigenlijk niks
onder mijn bed liggen behalve kleren.
Het kan dat mijn vriend Jesper er wel
eens ligt, maar ik hoop toch van niet.
Wat zou je ooit wel eens willen doen?
Zo veel! Ik vind het zo moeilijk om
dingen te kiezen die ik het allerliefst
zou willen doen. Maar als ik echt een
keuze zou moeten maken zou ik gaan
voor duiken in Egypte, het is daar zo
mooi. Ook zou ik in een actiefilm mee
willen spelen. Deze twee staan toch
echt bovenaan aan mijn to-do list.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Dit is een lastige. Als ik zou moeten
kiezen, zou ik gaan voor de tijd van
de Grieken en Romeinen. In deze tijd
waren namelijk de eerste Olympische
Spelen. Ik had erg graag willen zien
hoe dit in zijn werk ging en hoe de
sporten er toen uit zagen. Toch is het
wel jammer dat als ik in die tijd had
geleefd, ik als vrouw zelf niet mee had
mogen doen. Want zover was men in
die tijd niet.
Welke gebeurtenis in je leven heeft
een grote impact gehad?
Toen ik stopte met zwemmen en op
handbal ging. Ik heb namelijk van
kleins af aan al op zwemmen gezeten.
Ik was een echte waterrat. Voordat
ik echt de keuze had gemaakt om
bij het handballen te gaan, heb ik
voetbal uitgeprobeerd. Dit vond ik heel
leuk, maar handbal paste veel beter
bij mij. Ik ben nu erg blij dat ik deze
verandering heb gemaakt. Ik denk niet
dat ik weet wat ik moet doen, als ik
niet meer zou kunnen handballen.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Ben gewoon jezelf dan ben je het
leukst! Dit advies heb ik gekregen van
mijn kleuterjuffrouw. Zij zei wel eens:
‘je hoeft niet popiejopie te doen. Als je
jezelf bent, ben je veel leuker’. Ik ben
blij dat ik dit advies zo vroeg heb
gekregen. Ik heb er namelijk erg veel
aan gehad, want als ik gek ga doen,
dan herinnert het mij eraan dat ik even
moet dimmen en mijzelf moet zijn,
want dan ben ik namelijk veel leuker.

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

Stoppen met
sociale media?
Deze week zag ik in een
onderzoek voorbij komen dat
één op de zes jongeren
verslaafd is aan sociale media.
Bij meisjes speelt dit probleem
schijnbaar meer dan bij
jongens. Uit het onderzoek van
het Centraal Bureau van de
Statistiek blijkt dat meisjes
langer op Facebook, Whatsapp,
Instagram en Skype zitten dan
jongens tussen de 12 en 18
jaar.
Ik denk dat jullie het ook
vaak genoeg van je ouders
horen dat je te veel naar je
mobiel staart, of dat je verslaafd
bent aan sociale media. Volgens
het onderzoek ben je pas
verslaafd als je meer dan vijf uur
per dag bezig bent met sociale
media. Afgelopen week heb ik
eens gekeken of we echt zo
verslaafd zijn. Op school lopen
inderdaad heel veel leerlingen
met hun mobiel in de hand over
de gangen, snel even checken of
ze iets gemist hebben tijdens de
les. Ook in de pauze zitten er
veel te whatsappen of te gamen,
terwijl ze soms aan dezelfde
tafel zitten. Dit weekend ben ik
gaan lunchen met familie en ook
daar kwam regelmatig de
mobiele telefoon uit de tas.
Elkaar foto’s laten zien of toch
even naar je berichten kijken.
Uit onderzoek blijkt dat ‘heavy’
sociale media gebruikers in feite
contactarm zijn. 500 vrienden
online betekent niet dat dit jou
sociaal maakt in het echte leven.
Ook blijkt dat jongeren door hun
mobiele telefoon grote concentratieproblemen hebben. Van het
kwartier dat jongeren leren,
gaan slechts drie minuten naar
het geconcentreerd leren.
De andere twaalf minuten zijn
gereserveerd voor het in de
gaten houden van de mobiele
telefoon. Dit heb ik zelf ook
ervaren, als ik mijn mobiel met
leren of huiswerk maken
beneden laat liggen, ben ik veel
sneller klaar dan met mobiel.
Moeilijk om toe te geven, maar
onze ouders hebben misschien
toch gelijk. Geniet van sociale
media, maar wel met mate.
Janique
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Bespreking Poll week 46

Een aftrap van het carnavalsseizoen op de elfde van de elfde kan ook
in Peel en Maas
Een aftrap van het carnavalsseizoen op de elfde van de elfde kan ook in
Peel en Maas. Dat was de eerste stelling die we u als lezers van HALLO Peel en
Maas voorlegden. Er werd massaal gestemd en de uitslag was overweldigend
duidelijk: 83 procent van de stemmers op www.hallopeelenmaas.nl was het
eens met de stelling.
De ruime meerderheid van de stemmers vonden dat een aftrap van het
carnavalsseizoen op 11 november ook best op één locatie in Peel en Maas
kan plaatsvinden. Nu doen veel carnavalsverenigingen al een individuele
aftrap, maar trekken ook veel ‘vasteloavesgekken’ naar Maastricht. Met een
goed programma en een goede locatie kan het ook in onze gemeente een

succes worden. Veel mensen trekken juist niet naar Maastricht vanwege de
onhandige bus- en treinreizen en de kosten van het openbaar vervoer, vinden
de meesten.
Van de stemmers vindt daarentegen 17 procent dat de elfde van de elfde
in Maastricht traditie is. Zij zien een gezamenlijke aftrap in Peel en Maas
nog niet zo snel gebeuren. Het is juist leuk om met mensen buiten de regio
het carnavalsseizoen in te luiden op een plek waar veel volk is, redeneren
sommigen van hen.
Ook reageren op onze polls? Dat kan! Ook deze week hebben we weer een
nieuwe stelling voor u. Stemmen én reageren kan op onze website.

Ik begrijp wat de drie decentralisaties inhouden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor
taken rondom maatschappelijke ondersteuning van zieken en gehandicapten,
ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jeugdzorg.
Vóór 2015 was de overheid hier verantwoordelijk voor. Deze drie vormen van
zorg worden ‘decentralisaties’ genoemd. Het gaat hier om jeugdzorg, werk en
inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Inmiddels zijn de gemeenten
in Nederland, zo ook gemeente Peel en Maas, al bijna een jaar het eerste aan
spreekpunt voor mensen die deze zorg nodig hebben.

Hallo
Sinterklaas

Gemeente Peel en Maas heeft kortgeleden een onderzoek gehouden onder
mensen in de gemeente die (een van) de drie vormen van zorg ontvangen.
Zo wilde zij erachter komen hoe de inwoners van Peel en Maas de decentrali
saties en de informatievoorziening daaromheen hebben ervaren.
Wij van HALLO Peel en Maas zijn benieuwd of iedereen in gemeente
Peel en Maas weet wat de drie decentralisaties zijn waar de gemeente
verantwoordelijk voor is. Begrijpt u wat de drie decentralisaties precies
inhouden?

Uitslag vorige week (week 47) > Ik voel me veilig in Peel en Maas > eens 80% oneens 20%

(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

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

Aanbieding 1

Aanbieding 2

Aanbieding 3

Winter
inspectie

4-delige
winterset

Bij aankoop van een
auto vanaf € 4.500,-

aan uw auto

inclusief 1 jaar
pechhulpservice
Nu voor slechts

€ 49,95
Open & Eerlijk

Voorstander van leasen
voor particulieren

IJskrabber
Condensdoek
Ruitontdooier
Ruitensproeier-antivries
Slechts

€ 1,95

op=op!

Liefhebber & Specialist

Superscherpe
Prijs / Kwaliteit

Gratis
telefoon

Kerstshow
Kerstshow
en tevens
inschrijven
kerstworkshops
en
tevens
Kerstshow en
en tevens
tevens
Kerstshow
Zaterdag
21 nov.
- Zondag
22 nov.
inschrijven
inschrijven
kerstworkshops
inschrijven kerstworkshops
kerstworkshops

Zaterdag 28 nov. - Zondag 29 nov.
Zaterdag 21 nov. - Zondag 22 nov.
uur 22 nov.
Zaterdag 10.00-16.00
21 nov. - Zondag
Zaterdag 28 nov. - Zondag 29 nov.
Open
zaterdag29 nov.
Zaterdag
28 iedere
nov. - Zondag
10.00-16.00 uur
van
10.00-15.00
uur
10.00-16.00
uur
Open iedere zaterdag
Verder
op telefonische
afspraak.
Open
iedere zaterdag
van 10.00-15.00 uur
van 10.00-15.00 uur
Verder op telefonische afspraak.
Verder op telefonische afspraak.

met 1 jaarabonnement

Samsung Galaxy Grand Prime

SERVICE

Heldensedijk 11
Roggel tel. 0475-491315
Heldensedijk 11
www.blomenboske.nl
Heldensedijk 11
Roggel tel. 0475-491315
Roggel tel. 0475-491315
www.blomenboske.nl
www.blomenboske.nl

Nee, ik zal geen clichématig
versje starten gericht aan uw
onbetwistbare, belangeloze
bestaan. Ik wil graag een open
en eerlijk bericht sturen. Nu ik
onlangs een maandelijkse
column heb gekregen in dit
mooie blad voor onze
gemeente, gaat dat een stuk
makkelijker! Niet dat er twijfel
bestaat over het wel of niet
lezen van de brieven die ik
altijd bij mijn schoenen heb
gelegd, hoor. Het water en de
wortel voor uw paard was
immers iedere ochtend weg.
Samen met de brief. Bewijs
genoeg, lijkt me.
Lieve Sinterklaas, ik moet
eerlijk bekennen: ik ben helemaal niet braaf geweest dit jaar.
Mijn naam staat vast en zeker in
uw boek. In blokletters en
onderstreept, ben ik bang. Ik heb
geen lekkers verdiend. Mij
behoort de roe toe, want wie
stout is… Toch durf ik vanavond
mijn schoen te zetten. En weet u
waarom, Sinterklaas? Omdat ik
nu weet dat ietwat ondeugend
zijn zo erg nog niet is. En dus
vrees ik niet voor een bosje
takken in mijn zwartlederen
pumps. U begrijpt toch wel hoe
ongepast dat zou zijn? Kijk toch
eens naar de wereld om u heen,
beste Goedheiligman. Of liever
gezegd, kijk maar niet. Ik durf in
ieder geval niet meer te kijken.
Wat moet u geschrokken zijn van
alle ellende. De maatschappelijke
moeilijkheden maken mensen
steeds intoleranter. Terecht,
wellicht. Maar oh, wat is het
zonde. Wat is het vreselijk om te
zien hoe mensen steeds vreselijker tegen elkaar doen. Heeft u
nog wel genoeg ruimte in uw
boek? Vast niet. Daarom mag u
mij gerust schrappen. Ik was niet
altijd zoet, maar hier heb ik spijt
van. Ik doe mijn uiterste best het
goed te doen voor iedereen, ook
al lukt dat niet altijd. Is dat
genoeg, Sinterklaas? Het is meer
dan ik van sommige anderen
verwacht… Ik hoop dat u begrijpt
wat ik bedoel en ik kijk uit naar
de pepernoten in mijn schoen
morgen.
Liefs, Jill Engelen

12

Peel en Maas
geeft gehoor
Om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave van de instroom van vluchtelingen heeft het gemeentebestuur een duidelijk standpunt ingenomen.
Wij willen op een humane en passende manier voldoen aan het verzoek van de Rijksoverheid om vluchtelingen tijdelijk op te vangen en vergunninghouders/
statushouders te huisvesten.

Vluchtelingen
De afgelopen maanden zijn wij
overspoeld met televisiebeelden van
mensen die op de vlucht zijn en al
hun bezittingen hebben achtergelaten. Ook de gemeente Peel en Maas
draagt haar steentje bij om deze mensen op te vangen. Dit doen wij met
het faciliteren van crisisnoodopvang
in groepsaccommodatie Kasteel de
Berckt in Baarlo.
Vluchtelingen in een crisisnoodopvang
Vluchtelingen zijn mensen die hun
land verlaten omdat ze angst hebben voor hun veiligheid in eigen land.
De toestroom van vluchtelingen is zo
groot dat de bestaande asielzoekerscentra vol zijn. Daarom is tijdelijke
crisisnoodopvang noodzakelijk. De

tijdelijke crisisnoodopvang die wij
aanbieden is kortdurende opvang in
groepsaccommodatie Kasteel de Berckt in Baarlo.

Vergunninghouders/
statushouders

Net als voorgaande jaren, moeten
wij voldoen aan de taakstelling om
vergunninghouders/statushouders een
woning aan te bieden. We verwachten
dat de Rijksoverheid onze gemeente in
2016 de taakstelling oplegt om ongeveer 110 statushouders een woning
aan te bieden. Dit doen wij samen met
woningcorporaties in onze gemeente.
Dat zijn Antares, Woningstichting Kessel
en Wonen Limburg.

Vergunninghouders, ook wel statushouders genoemd zijn vluchtelingen
met een (tijdelijke) verblijfsvergunning.
Waar, wanneer en hoeveel
Iedere gemeente is verplicht ieder jaar
Groepsaccommodatie Kasteel de
een aantal vergunninghouders/statusBerckt heeft veel ervaring met de
opvang van grote groepen mensen. Alle houders te huisvesten. Hoeveel het er
zijn wordt door het Rijk vastgesteld.
voorzieningen zijn hier aanwezig om
mensen op een gastvrije manier op te Dat wordt de ‘taakstelling’ genoemd.
vangen. Op 30 november 2015 ontvan- De afgelopen jaren hebben wij in totaal
gen zij maximaal 250 vluchtelingen voor 359 statushouders een woning aange- Taal
boden. Deze mensen worden inwoner Het leren van de Nederlandse taal heeft
3 dagen. Deze opvang kan verlengd
van Peel en Maas.
worden met maximaal 24 uur als het
de hoogste prioriteit want dat is de
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
sleutel om zo snel mogelijk zelfstandig
(COA) aangeeft dat hier behoefte aan is. Huisvesting statushouders
mee te kunnen doen in de samenleHet aantal vergunninghouders/status- ving. O.a. onderwijs, sport, leerwerkthouders dat wij moeten huisvesten
Als het in december nogmaals nodig
rajecten, taalstages en vrijwilligerswerk
is om vluchtelingen crisisnoodopvang neemt toe. Daarom hebben wij nog
worden ingezet om mensen te helpen
eens goed naar onze uitgangspunten
aan te bieden dan is groepsaccomde taal onder de knie te krijgen.
modatie Kasteel de Berckt beschikbaar gekeken. Door het huisvesten van
om, tot aan Kerst, nog twee keer hierin vergunninghouders/statushouders
Onderwijs en zorg
te voorzien. Dit gebeurt na goed over- mag er geen extra druk ontstaan op het Alle kinderen in Peel en Maas gaan
leg met de omwonenden, de eigenaar huuraanbod in Peel en Maas. Dit vraagt naar school en hebben recht op goed
de komende jaren nieuwe en creavan Kasteel de Berckt en het COA.
onderwijs. Dat geldt ook voor kinderen
tieve oplossingen om te zorgen dat er
van statushouders. Iedereen heeft ook
voldoende huuraanbod blijft in Peel en recht op goede zorg. Daarbij is het van
Maas. Om aan deze opgave te voldoen belang oog te hebben voor de persoonkijken wij naar nieuwe mogelijkheden
lijke situatie, eventuele trauma’s, taalom leegstaande gebouwen te verbou- en cultuurverschillen.
wen en om nieuwe (tijdelijke) huurwoningen te bouwen.
SAMENleving
Zeker als vluchtelingen langer hier
blijven is het van belang dat zij zich zo
snel mogelijk thuis voelen in ons land,
in onze gemeente. Wij vinden integratie
erg belangrijk. Samen met de inwoners
van Peel en Maas spelen wij hier een
belangrijke rol in. Elkaar ontmoeten en
steunen doen wij volgens onze Nederlandse kernwaarden.
Vragen
Kijk op de website www.peelenmaas.nl
en klik op de button ‘vluchtelingen’.
• Stuur een e-mail aan
vraagenantwoord@peelenmaas.nl
• Bel het klantcontactcentrum
tel. (077) 306 66 66
Foto: Jazzmany /
Shutterstock.com

Wij staan u graag te woord.

Wilma Delissen - van Tongerlo:
“Peel en Maas is een gastvrije
gemeente en dat stralen
wij uit! Iedereen mag zich
welkom voelen in onze
gemeente.”

13

Week 48
25 november 2015

gemeente
nieuws

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

Postbus 7088,
5980 AB Panningen

Aangepaste openingstijden

Afval inzameling

In verband met ICT-werkzaamheden is het Huis van de Gemeente op vrijdag 27 november
vanaf 13.00 uur en zaterdag 28 november de gehele dag gesloten. De Bibliotheek is geopend.

Inzameling oud papier

Jubileumuitreiking Cultuurprijs op 27 november

•
•
•

Op 27 november wordt voor de 25ste keer de Cultuurprijs Peel en Maas uitgereikt. In dit jubileumjaar krijgt de uitreiking een extra feestelijk karakter door de medewerking van een aantal
plaatselijke podiumartiesten die garant staan voor een afwisselend programma.

Inzameling Oud ijzer

Drie prijzen
Naast de cultuurprijs, uit te reiken door de burgemeester, wordt door de aanwezigen een
publieksprijs en een stimuleringsprijs toegekend aan twee van de vijf genomineerden: Marijke
Gijsen, Omroep P&M, Rockband New Age, Stichting Cultuurpodia Peel en Maas en Stichting
Keverberg.
Afwisselend programma met plaatselijke artiesten
De uitreiking wordt omlijst met zang, dans, kunst, cabaret en muziek, alles uitgevoerd door
mensen uit Peel en Maas.
Na de presentatie van de 5 genomineerden volgt een revue-achtig programma met ballerina’s
van Balletstudio Susan Kruisheer, het Kessels a capella-quintet Mannewerk, de meiden van
Ut Overgerdien en het 14-koppige koperensemble Eendracht uit Baarlo die zorgen voor een
opmaat naar de uitreiking van de cultuurprijs van de gemeente en van de 2 prijzen waar u als
publiek op deze avond een stem in heeft gehad. De presentatie van deze avond is handen van
Robert Janssen.
Kaartverkoop via Dok6
Kaarten voor de uitreiking zijn à € 5,-- verkrijgbaar bij de balie van Dok6 Theater of te bestellen
via de website www.dok6.eu.

•

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Vrijdag 27 november: Kessel-Eik
Zaterdag 28 november: Kessel
Dinsdag 1 december: Maasbree

Zaterdag 28 november

Alleen schoon ijzer mag ingeleverd of opgehaald worden. IJzer vervuild met bijvoorbeeld
olie of koelmiddel (koelkast) mag niet. Het komt regelmatig voor dat in onze gemeente oud
ijzer opgehaald wordt door een illegale inzamelaar/handelaar. Alleen verenigingen hebben
toestemming voor het inzamelen van oud ijzer en metalen.
•
•
•

Kessel en Kessel-Eik Zangvereniging Aodemnöet: 10-12 uur, ophalen alleen op afroep.
Aanmelden via SMS 06-55 92 04 39 vóór vrijdagmiddag 17 uur.
Meijel Schutterij St. Nicolaas: 10-12 uur; locatie Schutterij St. Nicolaas, Donkersveld
brenglocatie.
Baarlo Fanfare Eendracht: 10-12 uur; parkeerplaats Sprunklaan, brenglocatie.

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.

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!

www.peelenmaas.nl

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.

Begroting 2016: Perspectief, maar ook vinger aan de pols
Als Lokaal Peel & Maas vinden wij kwaliteit van leven en politieke
vernieuwingen van groot belang. Politiek aangepast aan de huidige tijd
en inwoners meer betrekken bij politiek. De begroting voor 2016 is een
vrij sobere maar wel gezonde financiële basis, met ruimte voor
vernieuwingen.
Er is een tekort aan woonruimte
voor mensen die op korte termijn
iets zoeken voor niet te veel geld.
Lokaal Peel en Maas wil dat graag
oplossen. Heeft u ideeën, laat het ons
dan vooral weten.

Verkeersveiligheid in alle kernen vinden
wij belangrijk. Daarom dienden wij
een motie in om kernen zo tractorvrij
mogelijk te maken.
Over de loswal in Kessel zal maximaal
overleg plaatsvinden met betrokkenen,

zo werd Lokaal Peel en Maas in juli al
toegezegd. Wij zijn tevreden over hoe
de zorg aangepakt wordt. Natuurlijk
zijn er altijd verbeteringen mogelijk en
noodzakelijk. Helaas is de eenzaamheid
van mensen toegenomen, daarom
onze motie om waar mogelijk daar ook
wat aan te doen. Ook deze motie werd
unaniem aangenomen.
De verbetering van het onderwijs
in Peel en Maas heeft onze volle
aandacht, de brandweerkazernes

blijven, maar leveren niet de
geplande besparing op. De GGD valt
ook onder de Veiligheidsregio, zij
bieden zorg die behouden blijft. Het
klantcontactcentrum levert goede
prestaties, maar er zijn ook nog
verbeterpunten. Kortom, we zijn
tevreden, maar er is ook nog veel te
doen. Dat willen wij samen doen, dus
ook met u!
Rob Willems,
fractievoorzitter Lokaal Peel & Maas

Opvang vluchtelingen onze morele plicht
PvdA/GroenLinks is verheugd dat gemeente Peel en Maas vanaf
30 november noodopvang biedt aan asielzoekers in Kasteel de Berckt te
Baarlo. De opvang blijft beperkt tot 72 uur, met een mogelijke uitbreiding
van 24 uur. Wij hadden graag gezien dat de vluchtelingen langer opvang
was aangeboden, maar dat is gezien de beperkte beschikbaarheid van het
kasteel helaas niet mogelijk.
Het slepen met asielzoekers
van hot naar her is ons een doorn
in het oog. Velen van hen hebben
traumatische ervaringen opgedaan
in hun moederland en mogelijk ook
tijdens hun vlucht. Vooral voor de

kinderen onder hen is rust en stabili
teit belangrijk. Daarom zou het goed
zijn wanneer het College door blijft
zoeken naar geschikte noodopvang
locaties in onze gemeente. Om meer
doorstroming te creëren in de huidige

asielzoekerscentra is het nodig dat
meer vluchtelingen met een verblijf
status een woning krijgen toegewezen.
PvdA/GroenLinks heeft er daarom
ook, samen met de andere partijen
in de gemeenteraad, mee ingestemd
dat er voldoende sociale huurwo
ningen beschikbaar worden gesteld
voor statushouders. Aangezien er nu
onvoldoende beschikbaar zijn, valt er
niet aan te ontkomen om ook tijdelijke
woningen te bouwen. Woningen die
gelijktijdig beschikbaar komen voor

woningzoekenden die reeds in onze
gemeente wonen. Deze woningen
zullen zoveel mogelijk worden ver
spreid over alle woonkernen. Ze zullen
aan de wettelijke kwaliteitseisen moe
ten voldoen maar niet altijd dezelfde
uitstraling hebben die reguliere
woningen hebben. Daarom is het
belangrijk dat er goed wordt gecommu
niceerd met de huidige bewoners van
de betreffende woonkernen.
Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks
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Slagwerkgroep fanfare
‘Veel ouders
weten te weinig St. Cecilia kampioen
over honden’
Vervolg voorpagina

De slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia Helden heeft zondag 22 november het Limburgs kampioenschap
behaald bij de podiumwedstrijden van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in Geleen. In de vierde divisie
scoorden zij 91 van de honderd te behalen punten. Die prestatie was goed voor een eerste prijs met promotie, lof
van de jury en de Limburgse titel.

Anja heeft al 35 jaar ervaring in het
vak en probeert met twee bijeen
komsten de kinderen (en een aantal
aanwezige ouders) nu zelf te leren
hoe ze het best om kunnen gaan met
een hond. De eerste bijeenkomst was
donderdag 19 november, de tweede
vindt donderdag 26 november plaats.
Ze werd gevraagd de lessen te geven
door PadXpress, een organisatie
die zich bezighoudt met naschoolse
activiteiten voor kinderen die op de
basisschool zitten.
Tijdens de presentatie leren de
kinderen, tien in totaal, hoe een hond
denkt en reageert. Het reukvermogen,
zicht, gehoor en de lichaamstaal van
honden komt voorbij. Anja laat onder
andere zien waar de kinderen het
best kunnen aaien (“aan de zijkant,
niet bovenop”), hoe ze de hond kun
nen aansturen (“honden kijken naar
lichaamstaal, niet naar onze mond”)
en hoe ze moeten reageren als ze niets
van een hond willen (“als een boom
gaan staan”).
De moeilijkste vraag krijgt ze
op het eind van haar presentatie:
“Hoe kun je zien of een hond een jon
getje of een meisje is?” Anja reageert:
“Een jongetje heeft een waterpistooltje
en een meisje niet.” Het antwoord kan
op gelach van de aanwezige ouders
rekenen. Eén van de kinderen trekt

echter een beteuterd gezicht. “Ik snap
de mop niet.”
Tijdens haar presentatie laat Anja
ook foto’s zien van kinderen die fout
omgaan met honden, zoals te hard
knuffelen of een kusje geven. Na de
bijeenkomst vertelt dat ze blij is dat er
ook ouders aanwezig waren. “Het zijn
vaak de ouders die dat soort foto’s
online plaatsen. Per jaar zijn er 30.000
hondenbeten in Nederland, waarvan
een groot gedeelte bij kinderen. En dan
zie ik op Facebook foto’s van kinderen
die een hond een kusje geven terwijl
het dier zijn tanden laat zien. Dat vraag
ik me af waar die mee bezig zijn.
Ze weten er gewoon te weinig over.”
Ook Cesar Millan, de Dog Whisperer
van National Geographic Channel, laat
volgens haar niet het goede voorbeeld
zien. “Die moeten ze in een kistje
stoppen en naar een ver land sturen.
Zijn methode is helemaal niet diervrien
delijk. Het zorgt er alleen maar voor
dat de hond zijn agressie uit op iets of
iemand die lager in de hiërarchie staat.”
Anja hoopt dat ouders inzien
dat honden vaak niet blij zijn als er
kinderen willen knuffelen speciaal voor
een foto. “Misschien wordt het kind
gebeten of omver gelopen. Het komt er
op neer dat je je kind in gevaar brengt
en de hond wordt afgemaakt. Dat wil
toch niemand?”

Dankzij de overwinning kreeg de
slagwerkgroep een uitnodiging voor
de nationale kampioenschappen.
De vereniging is er nog niet over uit

of ze gaan deelnemen aan die strijd.
Bij terugkomst in Helden werd
Gerrit Sengers gehuldigd in verband
met zijn veertigjarig lidmaatschap van

de slagwerkgroep. Hij kreeg daarvoor
een onderscheiding van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen
opgespeld.

Strijden om
de Kievelprisj Meijel
De 35e editie van De Méélse Liedjesavond vindt zaterdag 28 november plaats bij D’n Binger in Meijel.
Dit jaar met een primeur in de gemeente: vier jeugdgroepen gaan die avond ook strijden tijdens het allereerste
Jeugdliedjesfestival.

Fanfare Eendracht Baarlo

Jubilarissen
geëerd

Zeven jubilarissen van Fanfare Eendracht Baarlo zijn zaterdag
21 november tijdens de Caeciliaviering gehuldigd vanwege hun jubilea.
Nadat de fanfare zelf tijdens de
Heilige Mis in de kerk had gespeeld,
ging het gezelschap naar zaal Unitas
voor de viering van het traditionele
Caeciliafeest. In totaal werden zeven
mensen gehuldigd door voorzit
ter Marcel Kleinen. Theo Peeters,
Monique Koopmans-Merkx, Sharon
Merkx, Peter Hanssen, Cristel Noten
en Helma Vliegen-Wolfs werden
geëerd vanwege hun 25-jarig lid

maatschap. Piet Cootjans, een van de
nestors en ‘mannen van het eerste
uur’ werd gehuldigd vanwege zijn
60-jarig lidmaatschap. Ook werd hij
getrakteerd op een serenade door
de jeugdfanfare voor zijn bijdrage als
bassist aan het jonge gezelschap.
Dorry Besouw, de vertegenwoor
digster van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen, reikte de bij
behorende oorkondes en insignes uit.

Prins Rob I en Vorst Wiljan openen
de avond om 20.15 uur, waarna
veertien groepen gaan strijden om
de Kievelprisj. De vier jeugdgroepen

uit het voortgezet onderwijs gaan
de muzikale strijd aan voor de jeugd
Kievelprisj. Het duo De Breurkes uit
Panningen treden die avond op en

dj John zorgt in de pauzes en na afloop
voor de muziek.
De liedjesavond begint om
20.15 uur bij D’n Binger in Meijel.
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Binding met dorp onder oudere jeugd

Liedjesavond Koningslust ongekend populair
Bij de liedjesavond in Koningslust op zaterdag 14 november deden liefst tien artiesten mee. Dat is een hoog
aantal voor zo’n klein dorp, zo geeft ook Danny Wijnands aan (35) aan. Hij is vanuit het bestuur van carnavalsvereniging De Brookhaze een van de organisatoren van de liedjesavond. “We waren er zelf ook wel verwonderd over.”

“We proberen deelname aan de
liedjesavond vanuit de organisatie
ook wel aantrekkelijker te maken”,
vertelt Danny. “ Toch hadden we niet
verwacht dat we tien deelnemers
zouden hebben. Maar eigenlijk hebben
we ook veel te danken aan de groep
Meine Muttie die vorig jaar en ook
deze editie de presentatieprijs wonnen.
Die groep bestaat uit jongeren en hun
nummer werd vorig jaar veel gedraaid
hier tijdens carnaval. Die hebben het
enthousiasme onder de jeugd wel
aangezwengeld.”

Nieuwkomers
gewonnen
De nummer één van dit jaar, Alles
Kips, deed voor de eerste keer mee.
Maar ook de zilveren medaille ging
naar een nieuwkomer: De Musseclub.
Beide groepen bestaan uit personen
die jonger dan 30 jaar zijn. “Die twee
gooiden hoge ogen ja, maar daar
naast was er nog een groep die voor
de eerste maal meedeed: Onjesop”,
vervolgt Danny. “Ook die groep bestaat
uit jongeren.”
Ook de aanvoer van onderuit voor

Nieuwkomer en winnaar van de liedjesavond 2015 van De Brookhaze: Alles Kips

de toekomst hopen De Brookhaze al
geregeld te hebben. “We hebben nu
al zo’n vijf jaar een liedjesmiddag voor
de jeugd tot 16 jaar. Daar zijn nu nog
geen deelnemers aan de liedjesavond
voor volwassenen uit voortgekomen,
aangezien er vooral basisschoolkinde
ren aan meedoen. De zestienjarigen
interesseren zich niet zoveel voor de
liedjesmiddag, dus het is nog even
wachten tot die deelnemers van vijf
jaar geleden ouder zijn. Als ze rond de
achttien zijn, willen we ze graag terug
zien in de zaal. Maar we zien ook wel
dat onder die oudere jeugd de binding
met Koningslust blijft.”

Kinderliedjesmiddag
De carnavalsvereniging probeert
ook actief om de jongeren te blijven
binden, zo vertelt Danny. “We heb
ben een jonge raad van elf, wat al
helpt in het aantrekken van jongeren.
Daarnaast proberen we zoveel mogelijk
via Facebook te werken. Daar is de
jeugd vooral op te vinden. Ik schat dat
er ook zo’n tweehonderd mensen in
de zaal stonden, van wie er heel veel
jongeren waren. Het was echt een
feestje.”

Koninklijke Onder
scheidingen in Meijel
Burgemeester Wilma Delissen heeft zaterdag 21 november drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan
leden van Harmonie Eendracht in Meijel.

Harmonie Panningen

Richard Bonné
nieuwe dirigent
Piet Oomen, Piet van Bree en Mart Philipsen (Foto: Vera Snijders)
Voorafgaand aan het jaar
lijkse St. Ceciliafeest van harmonie
Eendracht Meijel werden Piet van
Bree, Piet Oomen en Mart Philipsen uit
Meijel benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
De heer Van Bree is al sinds
1964 bestuurslid van en vrijwilliger
bij Harmonie Eendracht in Meijel.
Hij was lid van de muziekcommissie
jeugdharmonie, helpt wekelijks bij
het inrichten en opruimen van de
repetitiezaal, is collectant en verricht
hand- en spandiensten bij concerten
en optredens. Daarnaast was hij
vrijwilliger bij de Fiets4Daagse De Peel
in Meijel van 1992 tot 2010.

Meijelnaar Piet Oomen
is al 39 jaar vrijwilliger bij en
penningmeester van de Harmonie
Eendracht. Hij was lid van de
kledingcommissie, taptoecommissie
en meerdere malen van de
kascommissie. Hij verleent muzikale
ondersteuning voor de jeugdgroep,
is collectant, helpt bij het opbouwen
en afbreken van de jaarmarkt en is
opnieuw lid van de kascommissie.
Daarnaast was hij van 1990 tot 2011
vrijwilliger bij en grensrechter van
RKMSV Meijel en fungeerde hij als
trainer bij diverse jeugdteams en was
hij wedstrijdsecretaris. Ook is de heer
Oomen al zes jaar actief als chauffeur

bij Stichting Dorpsvervoer Meijel.
Mart Philipsen is al veertig jaar
vrijwilliger bij Harmonie Eendracht en
is actief als marcheercommandant,
begeleider van de jeugdharmonie,
organisator van de kienavonden,
collectant voor de donateursactie en
mede-organisator van de musical
voor het tienjarig bestaan van
Gemeenschapshuis D’n Binger. Ook is
hij sinds 1994 lid en penningmeester
van het kerkbestuur en is hij vrijwil
liger bij de Parochie Sint Nicolaas in
Meijel. Hij is actief als gastheer op
de dagen dat mensen de kerktoren
mogen beklimmen en hij realiseerde
een afscheidsruimte op het kerkhof.

De Koninklijke Harmonie Concordia Panningen heeft een nieuwe
dirigent. Richard Bonné wordt tijdens het Speculaasconcert op zaterdag
28 november officieel gepresenteerd in de theaterzaal van Dok6 in
Panningen.
Richard Bonné was eerder
dirigent van het harmonieorkest van
2000 tot 2009 en keert nu weer terug
naar de harmonie in Panningen. Hij
begon als 8-jarige met muzieklessen
bij de harmonie in Posterholt en
koos voor de klarinet. Hij was soloklarinettist van het Limburgs Symfonie
Orkest en speelde jarenlang met veel
bekende dirigenten in verschillende
samenstellingen. Richard heeft een
carrière als dirigent in onder meer
Herkenbosch, Kerkrade, Nieuwstadt

en Panningen achter de rug. Na zes
jaar afwezigheid keert hij nu weer
terug bij Koninklijke Harmonie
Concordia.
Het Speculaasconcert wordt
zaterdag 28 november geopend door
het harmonieorkest onder leiding
van Maarten Rijs. Dit is voor hem het
laatste optreden als tijdelijke dirigent
met het harmonieorkest. Na een
pauze vervolgt de slagwerkgroep
onder leiding van Wil van Horck het
programma.

16

verenigingen

25
11

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Grashoek

Jubilarissen
gehuldigd

In gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek werd zondag
22 november het jaarlijkse Caeciliafeest van de kerk van Grashoek gevierd.
Twee leden van het zangkoor werden deze avond gehuldigd vanwege hun
lange lidmaatschap.

Struikplantdagen in Helden
Jubilarissen An Gielen en Nes Drissen
Voor de brunch, die jaarlijks wordt
georganiseerd door het kerkbestuur,
werden twee leden van het zangkoor
in het zonnetje gezet. Nes Drissen
werd gehuldigd vanwege haar 40-jarig
lidmaatschap en Annie Gielen vanwege
het 50-jarig lidmaatschap. Voorzitster

Corry van Sleeuwen dankte de jubilaris
sen hartelijk voor hun inzet al die jaren
tijdens de kerkdiensten.
De jubilarissen kregen een
speldje en oorkonde uitgereikt van de
Gregorius vereniging door de voorzit
ster en ontvingen een bos bloemen.

Werkgroep Onderse schans hield op zaterdag 21 en zondag 22 november twee struikplantdagen.
Kinderen konden op de verdedigingswal van de werkgroep in Helden struiken planten. De kinderen mochten
een glazen flesje meenemen, die gevuld kon worden met een zelfgeschreven briefje van de jongeren zelf.
Het flesje dient als tijdcapsule. Ook de ouders en grootouders waren welkom om mee te helpen met het
planten van de struiken op de steile wal.

Opening vastelaovesseizoen

Sjottelslette winnen
liedjesfestival Beringe
De Sjottelslette uit Beringe wonnen zaterdag 21 november het liedjesfestival van De Beringse Kuus. Het trio
wist de jury te overtuigen met het liedje ‘Onbereikbar’.

Maasbrees Mannenkoor

Wim Hermans
40 jaar lid
Tijdens de Caeciliaviering van het Maasbrees Mannenkoor werd zaterdag
21 november Wim Hermans in het zonnetje gezet. Dit omdat hij al 40 jaar lid is
van het koor en hij sinds februari van dit jaar de functie van voorzitter vervult.
Wim, die hoort bij de baritons
van het mannenkoor, ontving van de
vertegenwoordiger van de Limburgse
afdeling van het Koninklijk Nederlands
Zangersverband de verenigingsspeld
voor 40 jaar lidmaatschap en

de daarbij behorende oorkonde.
Vice-voorzitter Ton Theeuwen van
het mannenkoor bood de jubilaris
nog een passend geschenk aan.
Wim’s echtgenote Joosje ontving
een bloemetje.

Voorafgaand aan het festival werd
het ‘vastelaovesseizoen’ om elf minu
ten over half acht officieel geopend
door het hijsen van de nieuwe Beringse
Kuuze vlag door Prins Rob 1. De vijf
artiestengroepen gooiden daarna al
hun charmes en energie in de strijd om

het liedjesfestival te winnen.
Na twee keer hun liedje ten
gehore te hebben gebracht, kwamen
uiteindelijk de Sjottelslette als winnaar
uit de bus met het liedje ‘Onbereikbar’.
Op de tweede plaats volgden De
Maedjes met het liedje ‘Sambabal’

en de Aod Prinsen eindigden
op de derde plek met ‘Sjuuve’.
De aanmoedigingsprijs werd gewonnen
door Eric Minten en Jeroen Gielen.
De avond werd afgesloten met
muziek van de feestband ‘Zak toch
in de prei’.
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Hans en René Gorts

Na rust omver gewalst

MVC’19 houdt eerste
helft stand in bekerduel
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC ’19
Het bekeravontuur van derdeklasser voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree is zondag 22 november in
Gemert geëindigd. Een helft kon MVC’19 hoofdklasser Gemert bijbenen, maar na rust walste de thuisclub over
MVC’19 heen, getuige de 8-0 eindstand.
MVC’19 gaf in de eerste helft
goed partij. Zeer compact voetballend
in een 4-4-2 systeem hield de ploeg
Gemert goed in bedwang. Na de
in de 11e minuut opgelopen 1-0
achterstand, gooide MVC’19 de
schroom van zich af. De Maasbreese
ploeg probeerde zelfs de aanval
te zoeken. Hun positieve voetbal
opvatting leek MVC’19 in de 33e
minuut op gelijke hoogte te brengen,

toen Bart Crienen Gemert-keeper Sven
van Ommeren omspeelde, maar zijn
inzet werd door een Gemert-verdediger
van de lijn gehaald.
Na een foute ingooi van de goed
keepende Sjors Lintjens verdubbelde
Thijs van Pol de score. Vervolgens was
het verzet van de Maasbreese ploeg
gebroken en kon de in een hoog
tempo spelende hoofdklasser de score
opvoeren tot 8-0. Het was MVC’19 niet

sport 17

gegund om de eretreffer te scoren,
al was Rob Custers in de slotfase dicht
bij die treffer. Zijn gericht schot ging
echter rakelings langs.
Het familieduel tussen de neven
Vincent Buijssen (Gemert), Youri
Daniëls en Marco Daniëls (beiden
MVC’19) eindigde in een prestigeoverwinning voor Vincent Buijssen,
die twee keer voor de thuisclub
scoorde.

Winnaars beugel
toernooi Meijel
Door: beugelclub Meijel
Hans en René Gorts hebben op zondag 22 november samen het tweejaarlijkse Lotto Inivitatietoernooi van de Beugelclub Meijel gewonnen. Niet-beugelaars kunnen tijdens dit toernooi kennis maken met de beugelsport door
samen met een lid van de beugelclub een paar wedstrijden te beugelen.
Negen koppels streden om een
plek in de halve finale. In deze halve
finales waren Louis Maessen met Frits
Snijders en Hans Gorts met René Gorts
te sterk voor hun tegenstanders. Jo van
Heugten met Kevin Daems en Erwin
Lansbergen met Marc Stemkes mochten

daarom spelen om de derde plaats en
deze wedstijd werd gewonnen door
Erwin en Mark. In een spannende finale
wonnen Hans met René van Louis met
Frits (30-22), waardoor Hans en René
zich dit jaar de winnaars mogen
noemen.

Heren VC Olympia wint
afgetekend
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De heren van volleybalvereniging VC Olympia hebben zaterdag 21 november thuis met 4-0 gewonnen van
VC Maasdal uit Wessem. De openingswedstrijd van het seizoen was uitgesteld naar zaterdag. De gasten uit
Wessem hadden er zin in, maar waren niet compleet. Met toch een redelijk vertrouwde opstelling begon
VC Olympia vol goede moed aan de wedstrijd.
Op 6-6 in de eerste set sloeg
het noodlot toe voor Maikel.
Een schreeuw van pijn zei genoeg
over de ernst van de blessure. Maikel
is inmiddels geopereerd en begonnen
aan het herstel.
Na de blessureonderbreking werd
een time-out aangevraagd en een
gedwongen spelerswissel toegepast.
Naast het doortrekken van de lijn van
de laatste weken had het team per
direct een ander doel: volleyballen
en puntjes binnenhalen voor Maikel.
De focus was meteen goed en via
13-8 haalde de ploeg uit Panningen
probleemloos de eerste set binnen.
De kansen die gecreëerd werden,

werden benut en er werd gewerkt voor
elk punt.

Maasdal op afstand
gehouden
In de tweede set werd de ontstane
fantasieopstelling gewijzigd. zodat de
passer-lopers hun eigen plekje weer
hadden. De lijn van de eerste set
werd vervolgd en met attent zijn en
inzet tonen, wist het team Maasdal op
afstand te houden. Degelijk en met een
goede servicedruk sleepte VC Olympia
set twee binnen met 25-19. De derde
set was twee wedstrijdpunten waard
en daar dacht Maasdal net zo over.

Olympia maakte meer fouten dan in
de voorgaande sets en daardoor was
de gehele set het verschil maximaal
twee punten. Soms in het voordeel
van de een en dan weer in het
voordeel van de ander. Na een gelijke
22-22 stand, kwam VC Olympia met
23-24 achter, maar werd de set uitein
delijk met 26-24 toch binnengehaald.
Met de derde setwinst was de
wedstrijd in de zak voor de mannen
uit Panningen. Het vijfde punt was
uiteindelijk geen enkel probleem.
Een terechte 4-0 overwinning die
VC Olympia op plek vier in de stand
brengt. Een plaats in de subtop, waar
het team thuishoort.

Achter feiten aan

Door: voetbalvereniging BEVO
Voetbalvereniging BEVO heeft zondag 22 november de inhaalwedstrijd uit tegen Belfeldia met 3-0 verloren.
BEVO begon vol goede moed aan het duel met Belfeldia, de nummer laatst in deze klasse, ondanks het wegvallen van centrale verdediger Luuk van Rijt. Die bleek onvoldoende fit om te starten.
BEVO bleef het beste van het
spel houden, maar had ook heel veel
balverlies evenals overigens Belfeldia.
Het spel golfde op en neer, waarbij
BEVO het wel probeerde, maar onvol
doende standvastig was in de opbouw.
Ongeveer 10 minuten voor rust
nam Belfeldia zelfs een 2-0 voorsprong,
na een onnodig weggegeven vrije trap
aan de linkerkant van de verdediging.
Deze vrije trap werd strak en hoog voor
het doel gegooid, waarbij Belfeldia’s
laatste man steenhard binnenkopt.
BEVO liep hierna nog meer achter
de feiten aan. In de rust probeerde de
trainer van BEVO de zaak een beetje

Panningse jeugd
scoort op Limburgse
Jeugdmasters
Door: tafeltennisvereniging TTC’74 Panningen
Vijf jeugdleden van TTC ’74 uit Panningen namen zondag 22 november
deel aan het eerste toernooi van de Limburgse Jeugdmasters 2015/2016 in
Heerlen. Door de goede resultaten in de editie 2014/2015 waren de
Panningse spelers en speelsters in hogere klassen ingedeeld.

BEVO verliest van
Belfeldia
Al in de derde minuut kreeg
BEVO een vrije trap te nemen op
zo’n 25 meter van het doel na een
overtreding op Kevin Vossen. Sjors van
Horen posteerde zich achter de bal
en schoot snoeihard op de lat. Aanval
op aanval volgde op het Belfeldia
doel, waarbij eerst Sjors van Horen
in de afwerking faalde en daarna
Rob Minten twee keer had moeten
scoren. Belfeldia scoorde hierna uit
een onoverzichtelijke situatie, waarbij
de bal heel gelukkig voor de voeten
caramboleerde van de rechtsbui
ten. Die rondde vrij voor de keeper
beheerst af: 1-0.

Guus van der Looij met zijn prijs

op te peppen, maar dit had ook
weinig effect.
De gehele tweede helft domi
neerde BEVO, echter de aanslui
tingstreffer wilde maar niet vallen.
Dit kwam deels door pech, maar
anderzijds ook door eigen falen en
problemen in de afwerking.
Ongeveer vijf minuten voor het
einde, toen BEVO alles op de aanval
gooide, scoorde Belfeldia zelfs
nog de 3–0. Deze was meer voor
de statistieken. Een geflatteerde
overwinning voor de hekkensluiter.
Een complete offday voor de BEVOploeg.

Door de indeling moest Guus als
enige om 09.00 uur beginnen. Hij wist
in zijn poule in de 3e klasse één
wedstrijd te winnen en werd daardoor
derde. Hij ging hiermee door naar de
troostronde. In deze ronde won hij de
ene na de andere wedstrijd en bereikte
de finale. Ook hierin was hij de sterkste
en werd winnaar van de troostronde in
de derde klasse. Hij mocht een beker in
ontvangst nemen.
Voor Robin (sinds donderdag lid
van TTC Panningen) was het de eerste
kennismaking met het LJM en dus het
Limburgse tafeltennis. Omdat er alleen
nog plek was in de eerste klasse was
het een moeilijke opgave en werd hij
helaas laatste in de poule. In de troost
ronde deed hij wel van zich spreken en
behaalde hierin, met twee overwinnin
gen, de halve finale. In de halve finale
moest hij de tegenstander echter felici
teren met de overwinning en eindigde
hij op een gedeelde derde plaats.

Sven, voor het eerst in de
tweede klasse, moest net als Robin in
de poule zijn tegenstanders telkens
feliciteren, maar liet in de troostronde
zien dat ze bij een volgende LJM
rekening met hem moeten houden,
want hij bereikte de kwartfinale.
Esmay, ook voor het eerst in de
tweede klasse, begon heel sterk en
wist in de poule al haar wedstrijden
te winnen. In de hoofdronde moest
ze in de achtste finale de meerdere
erkennen in haar tegenstander.
Sharon, vorige week nog winnaar
van het Ranglijsttoernooi in Tilburg,
moest ook voor het eerst een stapje
hoger aantreden, in de eerste klasse.
In de poule wist ze drie van de vier
wedstrijden te winnen en plaatste zich
voor de hoofdronde. Hierin zette ze de
goede lijn door en bereikte de halve
finale. Ze verloor hier van de uiteinde
lijke w
 innaar van het toernooi en werd
gedeeld derde.
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Alle tegenstanders verslagen

Heren Peelpush winnen drie maal in de beker
Door: Mieke Basten, volleybalvereniging Peelpush
In het tweede competitievrije weekend stonden er voor de heren van Peelpush drie bekerwedstrijden op het programma. Op zaterdag 21 november
waren Next Volley Dordrecht en DIO/Bedum de andere twee Topdivisie ploegen waar tegen gestreden werd. Gastheer VTC Woerden uit de 2e divisie was de
vierde ploeg in deze bekerronde. Alle tegenstanders werden verslagen door het team uit Meijel.

Wedstrijd één werd begonnen
tegen Next Volley uit Dordrecht. Als een
ware diesel startte Peelpush maar

moeizaam op en was het juist Dordrecht
dat wel scherp aan de wedstrijd
begon. De foutenlast was erg hoog

aan Peelpushzijde en hierdoor werd er
grotendeels tegen een achterstand aan
gekeken in de eerste set. Peelpush wist

zich echter terug te knokken en langszij
te komen. Maar toch ontbrak het aan
concentratie en zo werden matchpoints

omgezet in eigen fouten die uiteindelijk
resulteerden in een setwinst voor Next
Volley, 27-25.
In de tweede set was er weinig van
de foutenlast terug te zien en Peelpush
begon meer geconcentreerd en gemoti
veerd te spelen. Een voorsprong kon
vastgehouden worden en de tweede
set kon verzilverd worden: 18-25.
Ook set drie werd degelijk en met een
lage foutenlast uitgespeeld, 8-15.
De tweede wedstrijd werd
gespeeld tegen DIO/Bedum.
Met geconcentreerd volleybal werd
DIO overrompeld en helemaal zoek
gespeeld. Met duidelijke cijfers werd
de eerste set binnengehaald, 14-25.
DIO probeerde in de tweede set met
enkele wissels nog iets uit te halen
maar dit was tevergeefs. Na ruim een
half uur kon ook de tweede set toege
schreven worden aan Peelpush, 16-25.
VTC Woerden, gastheer van deze
bekerronde, was de laatste tegenstan
der van Peelpush. Vanaf het begin was
het verschil te groot voor Woerden om
serieus aanspraak te maken op een
(set)winst. Woerden probeerde nog
met een onderonsje met de arbitrage
de concentratie van Peelpush te onder
breken, echter bleek dat de thuisploeg
er zelf meer last van ondervond, 25-11
en 25-16. (foto: Wim Simons)
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Tegenstander kreeg geen kans

Volleybalsters Olympia w
 innen van koploper
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van VC Olympia hebben zaterdag 21 november thuis met 3-1 gewonnen van koploper Energo uit Beers. Een week eerder werd er na een slechte start alsnog gewonnen, maar voor
de wedstrijd tegen Energo was het duidelijke dat de dames vanaf de start erbij moesten zijn.
En wat voor een start kenden
de dames zaterdag. Besproken was
dat de tegenstander serverend
onder druk gezet moest worden,
om zo de aanvalsmogelijkheden
te reduceren. En dat deden ze
ook. Met een goede serve en dito
passing werd de eerste set in no
time met 25-6 binnengesleept.

De tegenstander kreeg geen kans. Als
ze de service al veroverde, werd die
direct teruggehaald door de Olympiadames.
Met een flinke waarschuwing
werd begonnen aan de tweede set.
Energo, met ook wel wat ervaring
in het team, zou zich niet zo maar
naar de slachtbank laten leiden.

Ze begonnen de tweede set ook met
veel enthousiasme, wat de Panningse
dames even overrompelde. Energo liep
langzaam weg en Olympia liep achter
de feiten aan. Een time-out en enkele
wissels brachten de thuisploeg wel
weer in de wedstrijd, maar helaas was
dit te laat om de set nog te winnen.
Een achterstand van meer dan tien

punten werd teruggebracht tot een
19-25 setverlies.
De Olympia-dames waren dus weer
terug in de wedstrijd en dat werd voor
de tegenstander ook wel duidelijk.
Met goed spel werd de tegenstander
continu onder druk gezet. De dames
van VC Olympia konden zich goed
uitleven in serve en aanval en ook de

blokkering stond goed, waardoor het
achterveld zich goed kon opstellen
en de ballen kon verdedigen.
Dit resulteerde uiteindelijk in twee
sets die gewonnen werden met de
duidelijke cijfers van 25-14 en 25-16.
Met deze wedstrijd liet de ploeg zien
de kleine misstap van vorige week
weer rechtgezet te hebben.

Crosswedstrijden Slechte start
Dames Peelpush
Jos Feron-cup
verliezen van Taurus
in Meijel
Door: Ger Hermans
In de Simonshoekse bossen in Meijel werden zondag 22 november
wedstrijden verreden voor veldrijders en mountainbikers in tien
verschillende categorieën. Het was de zevende wedstrijd in de Jos Feron Cup,
een wedstrijdenreeks van in totaal vijftien wedstrijden door de
hele provincie Limburg.

Door: volleybalvereniging Peelpush
Hoe graag de speelsters van Peelpush ook punten hadden gepakt tegen eredivisiedebutant Taurus uit Houten,
het heeft niet mogen baten. Zondag 22 november stond er na afloop in sporthal de Körref een 1-3 nederlaag op
het scorebord.

Noud Peeters uit Kessel in actie (Foto: Theo Gelissen)
Veel regionale renners stonden in
Meijel aan de start in de wedstrijd, die
door TWC de Vélo werd georganiseerd.
Baarlonaar Daan Bongers won de
veldrit bij de amateurs. Hij bleef
Johnny Kleingeld uit Maasbree voor.
Edwin Raats, Jeroen Killaars en Karin
van Grimbergen wonnen in de andere
cyclocross-categorieën.
Bij de junior-mountainbikers ging
de zege naar Kessel. Noud Peeters,
lid van MTB Baarlo, won alweer
zijn derde wedstrijd en verstevigde
de leiding in het klassement. Jordy
Lamers uit Helden werd vierde. Bij
de amateurs ging later op de middag

de zege naar Edwin Arts, die in een
spannend duel en in de sprint de
Belg Mike Mulkens verwees naar de
tweede plaats. William Beurkens uit
Panningen werd achtste. Stephan
Lotz ging met de bloemen naar huis
in de categorie van de masters. In
de jeugdcategorieën kwamen Finn
Keunen (Baarlo, jeugd 2) en Sem
Horsten (Grashoek, jeugd 1) als
zevende over de meet en gingen de
overwinningen naar de Belg Simon
van der Looij, de Brabander Daan van
den Eijnde en Max Rijvers uit Lottum.
In totaal verschenen 174 renners aan
de start.

Aan de eerste set moeten maar
niet al te veel woorden vuil gemaakt
worden. De 11-25 was vooral het
gevolg van een slechte start. Aan
Meijelse zijde werden veel persoonlijke
fouten gemaakt. De passing was
moeizaam en de service haperde te
vaak. Taurus had daarentegen de
verdediging prima op orde en daar had
Peelpush geen antwoord op.
In set twee kreeg Peelpush het
publiek op de banken. Ilvy Sanders
begon met drie mooie punten en in
de slotfase zorgde Karlijn Jongbloets

voor de nodig rust in de passing.
Het was ongelooflijk spannend. De
thuisploeg sleepte de set puur op
karakter binnen. Een 21-24 achterstand
werd omgebogen tot 24-24. Na een
spannend slot werd het 30-28 voor
Peelpush.

Het werd moeilijk
scoren onder druk
Ook in de derde set ging het lang
gelijk op en bij 20-19 leek Peelpush in
de tweede setwinst te gaan pakken.

Maar het werd via 20-21 uiteindelijk
21-25.
De vierde set bleek helaas de laat
ste te zijn: 20-25. Het ging lang gelijk
op, maar ook nu bleek Peelpush niet in
staat om de setwinst binnen te harken.
“In de slotfase van de set werd
de druk hoog en werd het scoren
moeilijker”, zei passer-loper Laura de
Jong na afloop van de wedstrijd.
Tegen Taurus werden er met de
service veertien punten weggegeven
en ging het in de passing dertien keer
mis. (foto: Wim Simons)
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RKMSV ondanks goed
spel uit beker
Door: voetbalvereniging RKMSV
Het bekeravontuur voor het eerste elftal van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel is voorbij. Uit bij BSV
Limburgia in Brunssum was RKMSV een groot gedeelte van de wedstrijd de betere ploeg, maar Limburgia toonde
zich zeer effectief door in een kort tijdsbestek een aantal keer toe te slaan. In een vermakelijk bekerduel verloor
RKMSV met 4-3.
In de openingsfase van de
wedstrijd probeerde Limburgia druk
te zetten. De Meijelse ploeg pakte dit
snel op en kon steeds verder vooruit
voetballen, maar kon de bal niet
lang genoeg in de ploeg houden op
het zware, gladde veld. Bij een van
deze momenten werd de bal te kort
teruggespeeld, in de voeten van de
Limburgia-spits. Na een versnelling
rondde hij bekwaam af: 1-0.
RKMSV kwam steeds dichter bij
de goal. Tom Lalieu bereikte bij een
goede aanval net geen medespeler,
Loek Beeren kon een voorzet net niet
op doel koppen en een scrimmage bij
de eerste paal leverde geen doelpunt

VC Kessel-aanvoerder Tom Bouwens verschalkt met zijn
aanval het blok van VC Goirle (Foto: VC Kessel / Jaap van ’t Ooster)

Heren VC Kessel
winnen van Goirle
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Tegen VC Goirle HS2 boekten de heren van het eerste team van VC Kessel
zaterdag 21 november een verdienstelijke 3-2 zege. Er werd goed begonnen
aan de wedstrijd waarin de eerste set langzaam door VC Kessel naar zich
toegetrokken werd na een kleine achterstand in de beginfase.
Er was veel dreiging vanuit de
aanval en met een aantal goede scores
werd de eerste set met 25-23 gewon
nen. In de tweede set werd er snel
naar 16-8 uitgelopen en dit werd niet
meer weggegeven.
In de derde set verloren de heren
de concentratie. De pass werd minder
en er kon minder druk uitgeoefend
worden. Goirle won de set dan ook
eenvoudig met 25-19. De belangrijke
vierde set werd weer goed en agressief
begonnen. De Kesselse heren kwamen

op. RKMSV voetbalde beter, maar ging
met 1-0 rusten.
De gastheren kwamen goed uit
de kleedkamer en profiteerden een
aantal keren van de ruimte die er lag
na balverlies aan Meijelse zijde. In de
omschakeling kwam de rechtsbuiten
van Limburgia erdoor, om de spits zijn
tweede van de middag te laten maken.
Sem Nijssen bracht de spanning
terug door een corner bij de tweede
paal binnen te schieten. Even later had
dezelfde Sem de 2-2 op zijn schoen,
maar zijn inzet verdween rakelings
naast. RKMSV drukte meer en meer
naar voren en kreeg kansen. Toch
sloeg Limburgia toe. RKMSV liet zich

verrassen bij een snel genomen
inworp: 3-1. Ook aan de 4-1 ging
balverlies aan Meijelse zijde aan
vooraf. RKMSV hield het betere van
het spel en zocht naar de aansluiting.
Die kwam er: invaller Toon Basten
schoot een afgeslagen aanval
schitterend over de doelman in de
verre hoek.
Loek Beeren bracht de spanning
helemaal terug toen hij een scrim
mage kon afronden: 4-3. De ingescho
ven Sjoerd Boots had de 4-4 op zijn
schoen, maar een verdediger haalde
zijn inzet van de lijn. RKMSV vocht tot
de laatste seconde voor een doelpunt,
maar uiteindelijk bleef het 4-3.

Overlopen door tegenstander

Kansloze bekermissie
VV Baarlo in Schaesberg
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het bekeravontuur voor het eerste elftal van VV Baarlo eindigde zondag 22 november abrupt bij VV Schaesberg
uit Landgraaf. Niet geheel onverwacht, want VV Schaesberg was als trotse koploper van de 2e klasse G huizenhoog
favoriet. Alleen in de eerste helft was er eigenlijk sprake van een wedstrijd en hield Baarlo de score beperkt.
Na rust werd Baarlo overlopen door de voetbaltechnisch en fysiek sterkere opponent.

op een 15-10 voorsprong maar konden
dit helaas niet vasthouden.
Goirle kwam zelfs op 24-20 maar
kon de eerste vier setpunten niet verzil
veren. Bij 24-24 scoorden ze wel weer.
Een fout aan Kesselse zijde zorgde voor
setwinst voor Goirle. Het stond 2-2 in
sets. Gelukkig kon VC Kessel in de vijfde
set de druk weer opvoeren en snel op
10-5 voor komen. Dit gaven de heren
niet meer weg. Het werd uiteindelijk
een 3-2 zege, maar er had eigenlijk
meer in gezeten.

FLORES INDONESIË

HEEFT UW STEUN NODIG!
Kita Juga

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

Donaties op rekeningnr.: NL12 RABO 0130 8217 99
Stichting ‘Kita Juga!’ | Wilhelminalaan 7 | 5993 AB Maasbree |
info@kitajuga.com | www.kitajuga.com

Baarlo-verdediger Dennis Beurskens in achtervolging
op een Schaesberg-speler met bal (foto: Len Gielen)
Het bekerduel werd gespeeld op
een keihard kunstgrasveld, waar met
name Baarlo erg aan moest wennen.
De eerste kans was voor de thuisploeg.
Een boogballetje over doelman Koen
Jacobs werd echter door Luc Canjels
nog op de doellijn gekeerd. Nog geen
minuut later was het toch raak, toen
Tim Maassen ongehinderd kon uithalen
en de bal de kruising in joeg: 1-0.
Het meeste balbezit bleef
voorbehouden aan VV Schaesberg,
maar ook Baarlo kwam er daarna een
paar maal op de counter gevaarlijk uit.
De grootste kans op de gelijkmaker

was voor Michiel Hanssen. Een hoge
dieptebal van Stan Wijhers werd
weer knap aangenomen en vanuit
vrije positie ingeschoten door de
Baarlose aanvoerder. De bal ging
echter rakelings langs het doel. Baarlo
kwam enkele malen goed weg bij
flipperkastsituaties, waarbij Baarlodoelman Koen Jacobs zich wist te
onderscheiden met enkele goede
reflexen of verdedigers op de doellijn
redding brachten. Met de minimale
1-0 achterstand leek Baarlo te kunnen
gaan rusten, maar op slag van rust viel
alsnog de 2-0.

In de tweede helft gunde Baarlotrainer Rob Geenen, waarschijnlijk
met het oog op het komende
competitieduel tegen MVC’19, het
aanvalskoppel Michiel en Matthijs
Hanssen rust. Aanvallend kon Baarlo
nauwelijks nog een vuist maken.
De verdediging hield nog een half uur
redelijk stand waarin slechts één extra
tegentreffer werd geïncasseerd. In het
laatste kwartier was de weerstand
echter gebroken en gingen vijf treffers
van de thuisclub in korte tijd als
warme broodjes over de toonbank.
Eindstand: 8-0.
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Goed weekend voor judoclub Helden
Door: judoclub JC Helden
Judoclub Helden was goed vertegenwoordigd op het Limburgs Kampioenschap jeugd in Roermond op zondag
22 november. Daarnaast deed JC Helden ook met de jongens en meisjes onder 15 en onder 18 mee in Beek en Donk.
Minke Boonen werd eerste in
haar eigen leeftijdsklasse op het LK in
Roermond, en mocht zich meten aan
oudere meisjes met hetzelfde gewicht.
Hier won ze heel knap een wedstrijd.
Ook was er goud voor Marlouk Colbers
en Eefje Moors, nadat ze in de poule en
vervolgens in de kruisfinale alles wisten
te winnen.
Dali Lucker en Noa Janssen werden
allebei Limburgs Kampioen. Meike
Timmermans won vier keer op rij,
moest in de finale haar meerdere
erkennen en won zilver. Zilver was
er ook voor Suus Horvath en Barbara
Konings na twee keer winst. Isis
van Dril en Joyce Peters wonnen
verschillende wedstrijden, en gingen
met een bronzen medaille naar huis.
Sara Theeuwen won ook brons in een
zware poule. Bij de jongens was er
goud voor Brent Schuijers. Hij won
maar liefst zes wedstrijden met slim
en mooi judo en liet daarmee zien
dat de afgelopen toernooien geen
toevalstreffers waren. In dezelfde poule
deed ook Bram Timmermans het goed,
maar kwam net niet in de kruisfinales.

Brent Schuijers (links) in een
verbeten gevecht met zijn tegenstander

Kevin Janssen blijft stuivertje wisselen
met een aantal deelnemers die hij vaak
tegenkomt, hij won vandaag zilver.
Toon van Ravenstein werd ook tweede.
Voor Thom Schmidt, Zack Wilms
en Viggo Wilms waren er bronzen
medailles weggelegd. Zij kwamen in
de kruisfinale bij de laatste vier, maar
wisten net niet tot de finale te komen.
Quinn Janssen en Artoer Makartjan
domineerden de cateorie onder 60 kg
tijdens de wedstrijd in Beek en Donk.

Quinn bereikte de finale na drie mooie
ippons, Artoer na twee mooie ippons.
In de finale was Artoer de betere en
pakte het goud. Quinn won daarna nog
een keer en pakte zilver.
Mark van Dijk won alle drie zijn
partijen op ippon in de finale tegen
een sterke tegenstander en pakte dus
goud. Janine Janssen verloor de eerste
partij, herstelde zich daarna goed met
drie winstpartijen en won daardoor
brons.

Turnster Niki
Meerts tweede
in Tilburg
Door: Ellen Berkers, turnvereniging SSS Helden
Niki Meerts van turnvereniging SSS Helden heeft op zaterdag
21 november een tweede plek behaald in de categorie jeugd 1 N4 bij de
Open Tilburgse Kampioenschappen. Lieke Teeuwen behaalde in dezelfde
categorie de zesde plek. Verschillende andere leden van SSS kwamen ook
in actie.

HBC naar koppositie
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC Helden
De beugelaars van het eerste team van HBC Helden hebben zaterdag 21 november met 5-0 gewonnen van
Meijel. Dankzij de overwinning steeg de club naar koppositie in de ereklasse.
Johan Peeters opende deze avond
tegen Erwin Lansbergen. De partij
verliep in het begin stroef en pas op
10-10 speelde Johan zich perfect voor
om twee punten te pakken. Op 22-22
speelde Johan zich weer voor en
hield de speelbol van Erwin vast.
Deze voorsprong gaf hij niet meer uit
handen en hij zette HBC op een 1-0
voorsprong.
De tweede partij ging tus
sen Johan Hoeijmakers en Dre van
Enckevort. Op 6-4 flatste Dre en sloeg
Johan zich op vier punten voorsprong.
Dre pakte nog twee puntjes terug en
op 12-10 zette Johan een bal schuin
over de ring. Dre probeerde nog terug

te komen, maar Johan volgde rustig
de bollen van Dre en behield zo zijn
voorsprong tot de eindstreep.
Frank Kusters moest op 3 tegen Roy
Scheres. Roy flatste met opbeugelen.
Frank wilde direct profiteren maar het
lukte hem net niet, waardoor de partij
begon met een 2-2 gelijke stand. Het
was Frank die op 16-16 een lastige bal
met rechts erdoor deed en zo 2 punten
voorsprong pakte. Enkele beurten later
probeerde Roy een bal van Frank te
kameren, wat hem mislukte. Even later
gevolgd door een flats van Roy en de
partijwas gelopen. Tussenstand 3-0.
Op vier moest Paul Reijnders tegen
Mark Hanssen. Na een lange aanloop

sloeg Paul een mooie bal mee vrij
hetgeen een twee punten voorsprong
opleverde. Enkele beurten later leek
Mark vier punten voorsprong te pak
ken, maar het werd echter gelijk. Na
een slagenwisseling kwam een flats
van Mark, hier pakte Paul zijn twee
punten weer terug. Deze twee punten
voorsprong gaf Paul niet meer uit
handen en op 28-28 maakte hij de 30.
Als laatste speelde Johan Verest
tegen Harrie Hanssen. Harrie flatste
met opbeugelen waarvan Johan
direct profiteerde door te kameren.
Wat Harrie ook probeerde, Johan
beugelde perfect naar de 30 en zette
een 5-0 eindstand op het scorebord.

Meijelse topatlete
35e bij Warandeloop
Jolanda Verstraten, de 32-jarige topatlete uit Meijel, is zondag 22 november als 35e geëindigd bij de
Warandeloop in Tilburg. Jolanda deed mee aan het Crossgala, een veldloop die dwars door de natuur en door
zand, modder en over ongelijke bospaden gaat.
“Ik ben eigenlijk heel tevreden”,
vertelt Jolanda. “Het had tegen
kunnen vallen, maar aangezien
ik pas twee maanden weer echt
aan het trainen ben heb ik het
goed gedaan. Ik heb een minuut
en 46 seconden hard gerend dan
vorig jaar, dus dat is een persoonlijk
record.” Ze werd zondag 22
november 35e op het Lotto Crosscircuit bij zowel de vrouwen als bij
het algemeen klassement. “De echte
Europese top stond aan de start”,

aldus Jolanda. Afgelopen augustus
studeerde Jolanda af als huisarts.
Inmiddels werkt ze als waarnemend
huisarts in een praktijk in het MiddenLimburgse Thorn. Ook is ze werkzaam
in haar eigen praktijk in Meijel, waar
ze zich heeft gespecialiseerd in het
behandelen van sportblessures.
Nu ze afgestudeerd is, “is de balans
hersteld”, aldus Jolanda. “Weer of
geen weer, nu kan ik weer wat
meer gaan trainen in de bossen en
op de atletiekbaan.” Jolanda werd

driemaal Nederlands kampioen op
de 3.000 meter bij de hindernisloop
(ook wel steeplechase genoemd,
red.), waar ze 28 op horde lijkende
hindernissen en zeven waterbakken
moet passeren. Ook heeft ze
zich toegelegd op het veldlopen,
of cross(country) genoemd.
Jolanda doet al sinds 1999 mee aan
de internationale hardloopwedstrijd
Warandeloop in Tiburg, dat
plaatsvindt in het Tilburgse
sterrenbos de Oude Warande.

Bij de pupillen 1 N3 kwamen Lynn
van de Meene en Pleun Duijf in actie.
Zij turnden vorig jaar nog D2 en nu
dus een flink niveau hoger. Pleun werd
zesde en Lynn veertiende. Bij de jeugd
1 divisie 3 mocht Kyra Hendricks voor
het eerst in de keuzeoefenstof haar
oefeningen gaan turnen. Ze haalde het
hoogste balkpunt en werd uiteindelijk
zevende.
Bij de pupillen 2 N3 mochten Lieve
Boots en Bo Ottenheim hun kunsten
vertonen. Bo behaalde ook het hoogste
balkpunt en in totaal een zesde plaats
en Lieve een super mooie negende
plaats. Aan de andere kant mochten
Tess Smits en Chayenne Bos bij de
junioren divisie 3 hun oefeningen
vertonen. Een leeftijd en supplement

hoger is dan toch even wennen.
Bij Tess gingen twee toestellen super,
maar ook twee wat minder. Chayenne
turnde een mooie stabiele wedstrijd.
Chayenne werd uiteindelijk 14e en Tess
24e .
Aan de andere kant bij de senioren
divisie 3 waren José Ummenthun en
Femke Steeghs ook aan de beurt.
Voor Femke is dit het eerste seizoen
bij de senioren en ook nog eens een
divisie hoger, dus dit was erg spannend.
Zeker een goede oefenwedstrijd voor
beide turnsters. José werd negende en
Femke werd 27e.
SSS Helden kijkt terug op een
wedstrijddag met zeer mooie resultaten
en ook zeer zeker een goede oefen
wedstrijd voor de keuzeturnsters.
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Helden

Kerstfair

Hardstylefeest Iconoclasma
za 28 november
22.00-03.30 uur
Locatie: The Apollo

za 28 november 11.00-16.00 uur
Organisatie: Wereldwinkel
Peel en Maas
Locatie: lunchroom Oppe Koffie

Baarlo

Rave van Fortuin

Méélse Liedjesavond

Cd-presentatie
Kook van Eige Deig

za 28 november
Locatie: Palladio

za 28 november 17.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas

Kerstfair

za 28 november 20.15 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Uitreiking 25e Peel en Maas
cultuurprijs

Symfonieorkest
ontmoet kerkorgel

vr 27 november 20.00 uur
Locatie: Dok6 theater

zo 29 november 16.00 uur
Organisatie: Stichting Orgelkring
Peel en Maas en het Venloos
Symfonie Orkest
Locatie: Kapel van de Heren
Lazaristen

Live: Fragment!

Adventsconcert
zo 29 november 11.00 uur
Organisatie: kerkelijk herenkoor
Baarlo, Animo uit Steyl en de
koorklas van de Tegelse
muziekschool
Locatie: parochiekerk

zo 29 november
11.00-16.00 uur
Organisatie:
Wereldwinkel Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

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

Hiërezitting
za 28 november 20.00 uur
Organisatie: Vriendengroep
De Beerput
Locatie: café-zaal Leanzo

zo 29 november
09.00-12.00 uur
Organisatie: Jeugd en Natuur
Maasbree
Locatie: start Kennedyplein

Pietenontbijt
zo 29 november
09.30-11.30 uur
Locatie: De Speelfabriek-pann

Meijel

Shopping Sunday
zo 29 november 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Panningen

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

Voorlichtingsmiddag
smartphones

zo 29 november 11.00 uur
Organisatie: Jeugdorkesten Peel
en Maas
Locatie: Dok6 theaterzaal

zo 29 november 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Vertrekdatum: 6 februari 2016

€ 695,-

Carnavalsreis
HLUBOKÁ BOHEMEN –
TSJECHIË

Vertrekdatum: 6 februari 2016

€ 395,-

Carnavalsreis
WINTERBERG-ZÜSCHEN
SAUERLAND -DUITSLAND
5-dgn halfpension

za 28 november
Locatie: Tommies Bar

Sinterklaaskoopzondag

Carnavalsreis KRAKOW

Tijdens deze 9-daagse reis maakt u kennis met de steden Krakow, Wroclav en Dresden.
Verder staan er indrukwekkende bezoeken aan Auschwitz en de befaamde zoutmijnen van
Wieliczka op het programma. Deze reis is op basis van halfpension en incl. afscheidsdiner,
gidsen voor Krakow, Wroclav en Dresden, bezoek Auschwitz en excursie zoutmijnen Wielickza.

Carnavalsreis
GOSLAR
HARZ – DUITSLAND

Vertrekdatum: 6 februari 2016

€ 590,-

Vertrekdatum: 6 februari 2016

We love the 90s

do 26 november 20.15 uur
Locatie: Dok6 theater

Carnavalsreis
OOSTZEECRUISE EN
HELSINKI - FINLAND

6-dgn halfpension

za 28 november 20.15 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie
Concordia
Locatie: Dok6 theaterzaal

wo 25 november 10.00-12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Meijel

Vertrekdatum: 6 februari 2016

€ 395,-

6-dgn halfpension

NIEUW!

wo 2 december 14.00-17.00 uur
Locatie: De Ringoven

Speculaasconcert

Theatervoorstelling ‘Henk’
van Schudden

Carnavalsreis
BARCELONA & CATALONIË
SPANJE

Pietenpakhuis

Showconcert

do 26 november 14.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven

Vertrekdatum: 6 februari 2016

7-dgn halfpension

za 28 november 15.00 uur
Organisatie: SSS Helden,
Volharding Maasbree, KSV
Castellum Kessel en Concordia
Panningen, Beringe en Grashoek
Locatie: sporthal Piushof

Tablet-café

Genieten...

9-dgn halfpension

Peel en Maas recreatief
turntoernooi

Informatiebijeenkomst
Van pesten naar verbinding

Maasbree

Wandelen in de Groote Peel

Grashoek

vr 27 november
Locatie: café Dotje

€ 460,-

Carnavalsreis
BLANKENBERGE
BELGISCHE KUST

NIEUW!

€ 695,-

NIEUW!
Carnavalsreis
BERGEN AAN ZEE
NOORD-HOLLAND – NL
Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn halfpension

Carnavalsreis
PRAAG

Vertrekdatum: 6 februari 2016

Vertrekdatum: 7 februari 2016
4-dgn halfpension

€ 295,-

Carnavalsreis
RIJS FRIESLAND –
NEDERLAND

Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn VOLPENSION!

5-dgn logies/ ontbijt

€ 280,-

Carnavalsreis
BERLIJN

Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn MORE-INCLUSIVE!

€ 450,-

€ 425,-

Carnavalsreis
DE KOOG
TEXEL – NEDERLAND

€ 450,-

BESPAAR TOT € 25,OP UW CARNAVALSREIS!

Vertrekdatum: 8 februari 2016

Reserveer vóór 1 december en ontvang € 5,- korting
per reisdag, met een maximum van € 25,- per persoon.

3-dgn halfpension

(Geldig voor alle meerdaagse Carnavalsreizen uit onze gids: Winterreizen 2015-2016)

€ 250,-

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis reisgidsen en Winterdagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl
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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
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|

lemmensh@hetnet.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

service 23

Wandelen met Maasbree
naars in de Groote Peel
Jeugd en Natuur Maasbree nodigt alle wandelliefhebbers uit Maasbree uit om mee te gaan wandelen in de
Groote Peel op zondag 29 november.

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 29 november
H. Mis 09.30 uur 1ste Advent
t.i.v. Nel Theunissen-Schreurs
(jaardienst) en overl. fam; Gerrit
Kessels (verj); Louis Peeters en Anna
Peeters-Peeters en familie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 29 november
H. Mis 11.00 uur 1ste Advent
t.i.v. Mie Manders (verj)
Parochie Grashoek
Zaterdag 28 november
H. Mis 19.00 uur 1ste Advent t.i.v.
de zieken in de parochie

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

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 26 november
H. Mis 09.00 uur
Zondag 29 november
H. Mis 10.00 uur 1ste Advent
herenkoor t.i.v. Jan Nijssen
(jaardienst); Lucie en Drees
Hermkens-Kartner; Extra collecte v.w.
de misboekjes
Donderdag 3 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. voor het geest.
en tijd. welzijn van onze gezinnen
(v.L.);
Vrijdag 4 december
De H. Communie wordt thuis
gebracht: 09.00 uur

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 28 november
H. Mis 17.30 uur 1ste Advent t.i.v. lev.
en overl. fam. Nijssen; Sef Berkers

(maanddienst) en Bertha BerkersThijssen; overl. ouders Bos-Daniels
en dochter Anna; lev. en overl. fam.
Smets (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
Donderdag 26 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille aanbidding 09.30-10.00 uur
Zaterdag 28 november
H. Mis 19.00 uur - Schutterij Sint
Nicolaas t.i.v. Pierre v. Bommel (coll);
uit dankbaarheid
Zondag 29 november
H. Mis 11.00 uur 1ste Advent t.i.v.
Jan Veltmans, Leen VeltmansSanders en overl. kinderen (gest.
jaardienst); Gerarda Bruinen-Verbugt
(jaardienst.); uit dankbaarheid
Maandag 30 november
Stille aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 1 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de
gezinnen, aansluitend koffiedrinken
op de pastorie.
Donderdag 3 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Onder leiding van enkele seniormedewerkers van Jeugd en Natuur
wordt de wandeling gemaakt.
Onderweg wordt er van alles verteld
over het gebied dat aan de westzijde
van de gemeente Peel en Maas ligt.
Het beslaat ruim 1.400 hectare en
wordt niet doorsneden door autowegen

of hoogspanningsmasten. Het is een
natuurgebied met een rijke historie.
Tijdens de wandeltocht komne een
plaggenhut, klimmen op een toren en
een drijftil aan bod. Wat dat laatste is,
wordt nog even geheim gehouden.
Zondag 29 november verzamelt men
zich om 09.00 uur op het Kennedyplein

in Maasbree. Daarna verdelen de
aanwezigen zich over de auto’s om
naar het natuurgebied te rijden.
Rond 12.00 uur is de wandeling
afgelopen. Laarzen, oude kleding en
een regenjas worden bij slecht weer
aangeraden. Voor meer vragen, bel
Peter Schutte op 077 465 31 83.

Het Bouwens

Ruim 200 ouders
bezoeken thema-avond
Zo’n 260 ouders uit de gemeente Peel en Maas bezochten donderdag 19 november de thema-avond over geld,
alcohol- en drugsgebruik en groepsdruk op het Bouwens die in samenwerking met theatergroep PlayBack werd
georganiseerd.

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 28 november
Biechtgelegenheid in de pastorie
10.00-11.00 uur
H. Mis 19.00 uur 1ste Advent
gemengd koor t.i.v. Sjeng Giesen,
Gritje Giesen-Brummans, zoon Piet
en dochter Lies (jaardienst); Fien
Schmitz-Giesen (jaardienst); Bernhard
Segers, Gertruda Segers-Pubben, Julie
Segers; Jo Wilms en overl. fam; To
Gellen-Theeuwen (coll)
Extra collecte v.w. de misboekjes
Zondag 29 november
Doopsel in Missiehuis Finn Hardeman
(Ruijsstraat)
Woensdag 2 december
Rozenkrans 08.30 uur
H. Mis 09.00 uur
Een aantal aanwezige ouders
betrad het podium om samen met de
acteurs situaties uit te beelden en te
laten zien hoe zij als ouder zouden
reageren. Het publiek kwam met oplos

singen en er werden onderling tips uit
gewisseld. Veel aanwezigen waren van
mening dat in gesprek gaan met je kind
in alle situaties van belang is. Vóór en
na de voorstelling konden ouders

voor advies en informatie terecht bij
professionals van de Gemeente, Politie,
Rabobank, Vorkmeer, Vincent van Gogh,
GGD, Gezinscoaches en het Zorgteam
van de school.
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Maak van je echtscheiding
geen vechtscheiding!

Heeft u nog wel voldoende aandacht
voor uw kinderen?
Behoefte om hierover te praten?

Neem vrijblijvend contact op met de gezinscoach!
tel. (077) 306 66 66
mailen naar vraag@peelenmaas.nl
Wilhelminaplein 1 in Panningen
Vrije inloop maandag t/m vrijdag 8.30 uur tot 17.00 uur.
Daarnaast werken we nog twee dagdelen alleen op
afspraak.

• maandag 17:00 uur - 19:30 uur alleen op afspraak
• zaterdag 8:30 uur - 12:00 uur alleen op afspraak
U kunt een afspraak maken via
www.peelenmaas.nl/vele_handen. Klik vervolgens op de
knop ‘afspraak maken’.
Kijk voor meer informatie over werk, inkomen, jeugdhulp
en zorg op www.peelenmaas.nl/vele_handen.

