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122 gouden bruidsparen
Ze gaven vijftig jaar geleden het ‘jawoord’ aan elkaar en die mijlpaal moet gevierd worden, vond gemeente Peel en Maas. In totaal kwamen 122 gouden bruidsparen uit
heel Peel en Maas donderdag 26 november naar in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel om daar in het zonnetje te worden gezet. HALLO Peel en Maas ging op zoek naar het
geheim van een goed huwelijk.

Vier nieuwe vuilniswagens voor
Peel en Maas
Gemeente Peel en Maas heeft vier nieuwe afvalwagens nodig om het huisvuil in te zamelen in alle elf dorpen. Hiervoor is in totaal 960.000 euro
gereserveerd in de begroting.
“In totaal krijgen we vier nieuwe
afvalwagens, maar we hebben er
pas drie besteld omdat we die als
eerste nodig hebben”, laat Peter
Peeters, teamleider Buitendienst
van gemeente Peel en Maas, weten.
De vierde wagen wordt op een later
moment besteld en is bedoeld voor
de dorpen Kessel, Kessel-Eik en
Meijel. Daar wordt het vuilnis nu nog
opgehaald door RD Maasland, waarmee het contract per 1 januari 2017
wordt beëindigd. De gemeente wil

één dienst om het afval in alle dorpen
in te zamelen. Er is in totaal 960.000
euro vrijgemaakt in de begroting om de
nieuwe vuilniswagens van te betalen.
“Maar dat gaan ze heus niet kosten”,
aldus Peter Peeters. “We zijn uitgegaan
van 240.000 euro per wagen, maar
weten nu al dat ze goedkoper gaan
worden.” Hoeveel goedkoper kon hij
nog niet zeggen.
Ron Koolen werkt als adviseur bij
de buitendienst van gemeente Peel en
Maas en heeft de aanbesteding gedaan

van de nieuwe vuilniswagens. “Het
worden schonere dieselwagens die
minder uitstoten”, aldus Ron Koolen.
“Ze zien er een stuk soberder uit, maar
zijn qua uiterlijk wel vergelijkbaar met
de wagens van nu. En omdat het plastic, drankkartons en metaal samen kan
worden ingezameld, heeft de wagen
maar twee compartimenten voor
het vuil in plaats van drie. Daardoor
is de vuilniswagen ook een stuk
korter, waar we bewust voor h
 ebben
gekozen. We hebben gemerkt dat

het in sommige dorpen erg moeilijk
manoeuvreren was met zo’n lange
wagen in de smalle straten. Daar
hebben de chauffeurs straks geen last
meer van.” Ook zouden er aanpassingen komen voor de vuilnismannen.
Ron Koolen: “Ze kunnen zich straks
veel beter vasthouden aan de wagen
en de uitlaat wordt verplaatst zodat
ze minder worden blootgesteld aan
de uitlaatgassen.” De nieuwe wagens
zijn besteld bij Terberg Matec in het
Utrechtse IJsselstein.

Elk jaar nodigt gemeente Peel
en Maas de gouden bruidsparen van
dat jaar uit voor een bijeenkomst.
“Niet iedereen is op hogere leeftijd
nog heel mobiel natuurlijk, maar
we vinden het geweldig dat er nog
zo veel mensen op de uitnodiging
afkomen”, vertelt Monique VerspaVerheijen van gemeente Peel en
Maas. De verwachting is echter dat
gouden bruidsparen over een paar
decennia niet of minder vaak voor
gaan komen. “Trouwen is niet meer zo
vanzelfsprekend”, voegt Monique toe.
“En scheiden wordt tegenwoordig best
wel normaalgevonden, in tegenstelling
tot vroeger.” “Toen de paren in 1965
hun boterbriefje haalden, was het een
heel andere tijd”, begint burgemeester Wilma Delissen haar toespraak.
“Niet alleen telde Nederland toen nog
12,2 miljoen inwoners, in totaal hadden 3,5 miljoen Nederlanders nog een
abonnement op de krant.”
Lees verder op pagina 05
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Cultuurprijs voor Stichting Keverberg Kessel
Stichting Keverberg uit Kessel
heeft vrijdagavond 27 november de
Cultuurprijs van Peel en Maas
gewonnen. De prijs werd dit jaar
voor de 25e keer uitgereikt.
Burgemeester Wilma Delissen
reikte de prijs, een bronzen beeldje van
Erik Kierkels, uit aan voorzitter Marcel
van Bergen van Stichting Keverberg
tijdens een galavoorstelling bij Dok6 in
Panningen. “Onze focus lag de laatste
tijd vooral op het realiseren van de
Keverberg en het openingsfeest”, aldus
Marcel van Bergen. “De nominatie voor
de Cultuurprijs kwam al uit de lucht vallen, maar dat we hem ook nog winnen
is een enorme verrassing.” De jury van
de Cultuurprijs is van mening dat de

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

Keverberg “zeer belangrijk is voor het
cultureel erfgoed van Kessel” en “een
ware aanwinst is voor Peel en Maas.”
Omroep P&M, liedjesschrijfster
Marijke Gijsen, de band New Age en

stichting Cultuurpodia Peel en Maas
waren ook genomineerd. Van hen
ontving Marijke Gijsen de publieksprijs
en de band New Age kreeg de stimuleringsprijs uitgereikt.

Harry Jacobs, de voorzitter van
het selectiecomité van de Cultuurprijs,
kondigde diezelfde avond aan dat zijn
commissie stopt. Dat zou betekenen
dat er in 2016 geen prijs voor beste

Meer nieuwe tijdelijke
huurwoningen in Peel en Maas
In Meijel werden donderdag 26 november acht studio’s officieel in gebruik genomen door zogenoemde
woonurgenten. Deze woningen zijn bedoeld als een tijdelijke oplossing van maximaal twee jaar, totdat de
bewoners elders een huurcontract voor langere tijd kunnen afsluiten. In Panningen (Irenehof) en Baarlo (Kuukven)
zijn onlangs ook al tijdelijke huisvestingsaccommodaties gerealiseerd of wordt er over nagedacht. De gemeente
licht het groeiende aanbod toe.
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Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.
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culturele organisatie meer uitgereikt
zou worden. Namens het comité riep
Harry Jacobs geïnteresseerden op
zich te melden om de taak op zich te
nemen.

De nieuwgebouwde tijdelijke huurwoningen aan de Venakker in Meijel
“De gemiddelde wachttijd op een
regulier huurhuis in Peel en Maas is
ongeveer 1,5 jaar.”, laat gemeente Peel
en Maas weten. “De demografische
ontwikkeling is echter zodanig dat het
aantal inwoners nu al afneemt en het

aantal huishoudens op termijn ook
gaat afnemen.” Daarom besloot de
gemeente de huidige toegenomen
vraag op te vangen met tijdelijke huisvesting, zodat er geen woningen overblijven zodra de vraag weer minder is.

Volgens de gemeente is het niet zo
dat de tijdelijke accommodaties alleen
gebouwd worden om tijdelijke arbeidskrachten te huisvesten. Die wonen vaak
op recreatieterreinen of op het terrein
bij hun werkgever. Volgens gemeente-

lijk beleid mogen ze daar maximaal zes
maanden verblijven. “Daarna moeten
ze in feite doorstromen naar een
zogenaamde midstay-accommodatie,
zoals Irenehof. Wij vinden namelijk
dat tijdelijke arbeidskrachten die hier
langer dan zes maanden wonen,
recht hebben op kwalitatief goede
huisvesting.” De gemeente heeft een
‘mix van doelgroepen’ voor ogen om
de accommodaties te gaan bewonen.
Voorbeelden daarvan zijn jongeren
die op zichzelf willen gaan wonen,
gescheiden mannen of vrouwen en
studenten. “Ook omdat urgentie
verklaringen voor een huurwoning
niet of heel moeilijk te verkrijgen zijn
bij corporaties. De huurtermijn is twee
jaar. Voldoende tijd om een reguliere
huurwoning te vinden.”
Met de tijdelijke woningen wil de
gemeente voorkomen dat woonurgenten hun toevlucht nemen tot recreatiehuisjes. “Wonen in vakantiehuisjes is
niet toegestaan. Daarom worden deze
woningen gebouwd, om te dienen als
tussenstap naar de reguliere woning.
Je krijgt een contract voor twee jaar.
Je bent wel verplicht je in te schrijven
bij een woningbouwcorporatie om in
aanmerking te komen voor een reguliere huurwoning. Wij denken dat het
binnen de contractstermijn van twee
jaar mogelijk is om in aanmerking te
komen voor een langdurig huurcontract
voor een reguliere huurwoning.”

Panningnaar betrapt inbrekers in huis
Een man uit Panningen heeft zondagavond rond 18.20 uur twee inbrekers betrapt in zijn eigen huis aan de Stuerstraat. De twee verdachten
bedreigden de Panningnaar daarop met een mes en gingen er vandoor.
Beide dieven kwamen het huis
binnen via de achterdeur. “De poort
van de tuin was op slot, maar de
achterdeur was open”, vertelt de
bewoner. “Mijn moeder was met
mijn zus op pad en ik lag nog in

bed. Zaterdagavond was ik tot laat bij
een feestje geweest, vandaar dat ik
die dag thuis was gebleven.” Op een
gegeven moment hoorde hij gerommel
in de slaapkamer van zijn moeder
en ging ervan uit dat ze inmiddels

thuis was gekomen. Echter trof hij de
twee inbrekers in de slaapkamer aan,
terwijl ze alles aan het doorzoeken
waren. “Waarschijnlijk zijn ze van mij
geschrokken”, vertelt de Panningnaar.
Het inbrekersduo bedreigde hem

vervolgens met een mes en ging er
snel vandoor.
De bewakingscamera aan het
huis van het slachtoffer heeft beelden
gemaakt waarop de twee inbrekers
te zien zijn.
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Hulp vluchtelingen Baarlo

Tientallen vrijwilligers
aangemeld

Heerlijke worstenbroodjes!

Om hulp te bieden tijdens de crisisnoodopvang in Kasteel de Berckt in Baarlo hebben zich al tientallen
vrijwilligers aangemeld. Dat liet gemeente Peel en Maas maandag 30 november weten.

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

volwa
s

€27,95

s e ne n

p. p.

Kerstbrunch
en

Brandweer Peel en Maas is maandagmiddag 30 november uitgerukt om water te pompen uit een kelder op de
Beekstraat in Panningen. Door een breuk in de waterleiding was de kelder van een woonhuis volgelopen.
Een tankautospuit en een snel
interventievoertuig van de brandweerpost Panningen werden ingezet om de
kelder leeg te pompen. Rond 15.45 uur
was de brandweer ter plaatse. Na

ongeveer anderhalf uur pompen konden de brandweerlieden weer vertrekken. Onder andere een diepvries en de
koelkast die in de kelder stonden, zijn
door het water beschadigd.

De producent van het drinkwater
in Limburg, WML, kwam even later te
plekke om de waterleiding af te sluiten,
zodat verdere overlast kon worden
voorkomen.

Pakketbezorger voor de
rechter wegens diefstal
Een pakketbezorger die ervan wordt verdacht in juni een pakketje van een winkelier in Panningen gestolen te
hebben, staat binnenkort voor de rechter. Na een langlopend onderzoek heeft de politie de dief “ergens in
november” kunnen aanhouden, aldus een woordvoerder.
Afgelopen juni bracht de bezorger
een aantal pakketjes langs bij een
Panningse winkelier. In de drukte
tekende de ondernemer een formulier,
ervan uitgaande dat alles in orde was.
Uiteindelijk ontdekte de winkelier dat
hij slechts drie pakketjes had ontvangen, terwijl hij er vier had moeten krijgen. Een andere winkelier in het dorp
miste aan het einde van de dag ook
een pakketje, waarin zes smartphones
zaten met een waarde van 4.000 euro.

De verkoper deed hiervan aangifte bij
de politie. Uiteindelijk deed ook de
eerste gedupeerde aangifte wegens
diefstal.
De afdeling Lokale Opsporing
van politie Peel en Maas stelde een
onderzoek in. Tijdens het onderzoek
werden drie van de gestolen telefoons
teruggevonden in België. De Belgische
autoriteiten namen deel aan het
onderzoek. Afgelopen november kon
de politie een verdachte aanhouden

die ervan wordt verdacht de pakketjes
gestolen te hebben. Volgens de politie
gaat het om een pakketbezorger die
als zelfstandig ondernemer werkte.
De politie vermoedt dat deze bezorger
misbruik heeft gemaakt van het feit dat
veel mensen tekenen voor een pakket
zonder eerst te controleren of alles
klopt.
Wanneer de verdachte precies voor
de rechter moet verschijnen, is nog
niet bekend.

Met de hele familie
Eerste en Tweede kerstdag
Van 11.00 tot 14.00 uur
Tijdens de brunch is het zwembad
GRATIS toegankelijk

www.debronmaasbree.nl

077 - 465 2360

Bourgondische ovensteen: de Smulsteen®

lekker feestelijk smullen
even in de oven en genieten maar!

Van den Beuken

Dorpsstraat 33, Meijel, T. 077 - 466 12 94
info@vandenbeuken.uw-slager.nl

www.vandenbeuken.uw-slager.nl

Voor de

pronkzittingen
op 15 en 16 januari 2016

bij zaal Unitas
georganiseerd door cv de Kook Baarlo,
zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar.
Bel Mario Noijen tel. 077 - 477 39 20
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Brandweer rukt uit voor
ondergelopen kelder

Zwemmen
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ontvangen met koffie of thee en
ranja voor de kinderen. De aanwezige
vrijwilligers hielpen daarna met het
registreren, dat binnen anderhalf
uur klaar was. Andere vrijwilligers
werden vanaf 17.00 uur ingezet bij
het verdelen van de maaltijden.
Ook waren er mensen van het
Rode Kruis aanwezig.

!

Ook ontvingen de vrijwilligers een
korte instructie over de activiteiten en
taken om de mensen de eerste 24 uur
te vermaken.
Maandagmiddag tussen 15.00
en 16.00 uur arriveerden in totaal
zes bussen met 250 vluchtelingen
bij groepsaccommodatie Kasteel de
Berckt in Baarlo, waar ze werden
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De vrijwilligers, die zich de afgelopen week meldden, zijn maandag
30 november ontvangen in het Huis
van de Gemeente door burgemeester
Wilma Delissen van gemeente Peel
en Maas. Ze sprak daarbij haar trots
en dank uit voor de bereidheid van
de mensen om klaar te staan voor
de groep kwetsbare vluchtelingen.
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Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Rijksmonumenten in Peel en Maas
4/11

Urnenveld Grashoek

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. Het urnenveld op de Houwenberg in Grashoek is dit keer onderwerp van de serie.

hoger en dus droog. De mensen in die
tijd wilden niet dat de overledenen
begraven werden in het water. Dan zou
er niet genoeg respect worden getoond
voor de geesten van de doden.
De mensen werden dus gecremeerd
en in hun urn in een droog stuk grond
begraven.”
In sommige urnen werden ook
Romeinse munten gevonden. In de
tijd dat de Romeinen over onze regio
heersten, was het gebruikelijk om een
munt in de mond van de overleden
persoon te stoppen. Men dacht toen
dat je met een munt de overgang naar
de onderwereld over de rivier Styx kon
betalen. Aan de hand van die munten
konden archeologen zien uit welke
tijd de urn kwam. Op de munten staat
namelijk de Romeinse keizer die toen
aan de macht was. Na de Romeinse
tijd, toen het Christendom zijn intrede
had gedaan, werd het gebruikelijk om
de doden te begraven in plaats van te
cremeren en verdwenen de urnen uit
de folklore.

Twaalf urnen

Een urn in streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
“Eigenlijk is maar een klein
gedeelte van de Houwenberg
aangemerkt als rijksmonument”,
vertelt Huub Kluijtmans (68) van de
heemkundevereniging Grashoek.
“Op dat stuk van de heuvel zijn
veel urnen uit de ijzertijd en de
Romeinse tijd gevonden. En ze

vonden niet alleen potscherven, maar
ook Romeinse munten en andere
grafbijzettingen. ” Ook werden op
de Houwenberg gebruiksvoorwerpen
zoals een metalen schapenschaar, een
mes, een bijl en enkele wrijfschalen
gevonden. Die stammen grotendeels
uit 800 tot 700 voor Christus. Inmiddels

Badkamers van Kömhoff zijn uniek en afgestemd op de
persoonlijke behoeften van iedere klant. Sinds 1896 heeft
Kömhoff de kennis en ervaring opgedaan, die nodig is
om het perfecte resultaat te halen. Elke keer opnieuw.
Al drie generaties lang streven we deze doelen na.
En daar zijn we nog lang niet klaar mee!
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s:

is er niets meer te zien van de
archeologische vindplek. Een nieuw
aangeplant stuk bos resteert.
Dat er zoveel urnen werden
gevonden, is volgens Huub logisch
te verklaren. “Je moet je indenken
dat hier vroeger overal moeras was.
De Houwenberg lag een paar meter

Er zijn zo’n twaalf urnen gevonden
op de Houwenberg, schat Huub. Een
aantal van die urnen is nu te zien in het
Limburgs Museum in Venlo. Het aantal
urnen dat in de grond heeft gezeten,
is echter vele malen groter. Veel van
die potten zijn weer onder de grond
beland. “Waar het huidige Grashoek
ligt, was vroeger moeras. Toen ze dat
gingen afgraven, zo rond 1914, moesten de gaten opgevuld worden met
geel zand. Dat haalden de inwoners
van de Houwenberg. Bij de huizen, de
school en de kerk moest zand worden
gegooid.”
In het nog te verschijnen boek van
Huub over de weg van Meijel naar

Sevenum, wijdt hij een hoofdstuk
aan de Houwenberg. Hij schrijft
daarin het volgende: ‘Bij het zand
scheppen, kwamen veel archeologische zaken aan de oppervlakte, met
name urnen. Veruit de meeste waren
gebroken en werden met het zand
in de bouwput voor de nieuwe kerk
gestort. De plaatselijke hoofdonderwijzer zag het allemaal met lede
ogen aan en sprak de historische
woorden: “De nieuwe kerk van
Grashoek wordt gefundeerd op de
resten van een oud volksgeloof.”’

Historische sporen
zijn uitgewist
Huub vertelt in het boek dat
 oeren tijdens het ploegen met paarb
den op bepaalde akkers regelmatig
het rinkelen van potscherven tegen
de ploegscharen hoorden. Naarmate
de landbouwmachines groter en
sterker werden, zijn alle historische
sporen op de landbouwgronden zo
goed als uitgewist. ‘Gelukkig’, zo
schrijft Huub in het boek, ‘is niet
alles verloren gegaan. Soms kwam
met het graven ook urnen boven
die nog volledig intact waren.
Die werden van hun inhoud ontdaan.
De crematie-as was na duizenden
jaren nog in oorspronkelijke staat.
De as werd er echter uit gekiept en
de urnen werden bij plaatselijke
boerderijen gebruikt als bloempot.’
Al sluit hij er zijn hoofdstuk
niet mee af, met de volgende zin
omschrijft Huub een fragment van de
historie van Grashoek op adequate
wijze. ‘Zodoende ligt een gedeelte
van de voorhistorische geschiedenis van de Houwenberg onder het
huidige centrum.’

Op zaterdag 23 april vindt de tweede editie
van de avondloop Rundje Um ut Hundje plaats

Op zo
e
naar k
e
uitda en
gend
baan? e

in het centrum van Horst.
Het Rundje um ut Hundje is een laagdrempelig
hardloopevenement met een lokaal karakter.

- Calculator / werkvoorbereider
woningbouw
- CV monteur / loodgieter
Voor meer informatie over de vacatures
kijk op www.komhoff.nl.

Interesse in één van deze functies?
Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar
info@komhoff.nl t.a.v. Dorien Kömhoff. Vermeld
hierbij duidelijk naar welke functie je solliciteert.
Reageren kan t/m 16 december a.s.

SCHRIJF JE IN en loop mee op 23 april
Gratis wedstrijdshirt voor de eerste 500 inschrijvingen!

J.F.Kennedylaan 2
5981 XC Panningen
T 077-3071215
E info@komhoff.nl

www.komhoff.nl

Inschrijven en informatie:

www.rundjeumuthundje.nl
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’Jarenlange vertrouwensband met mensen opgebouwd’

Kesselse huisarts stopt na 31 jaar
trouwe dienst
Peter-Paul Allard (60) begon in 1985 als huisarts in Kessel. Op 1 januari stopt hij als dokter en vertrouwens
persoon van de Kesselse bevolking na 31 jaar trouwe dienst. Dan gaat de in Velden opgegroeide dokter met zijn
vriendin Elian genieten van de vrije tijd. “Dat is wel een heel dubbel gevoel.”

werkdagen bijgewerkt te krijgen.
Dus besloot Peter-Paul een punt achter
zijn carrière als huisarts te zetten.
“Het was een emotioneel besluit. Het is
toch een jarenlange vertrouwensband die ik met de mensen hier heb
opgebouwd.”
De herinneringen zullen hem wel
altijd bijblijven. “Toen ik hier begon
met werken, waren de mensen
gewend aan Van Roessel. Een dokter
op leeftijd van de oude stempel met
zo’n halfrond brilletje. Ik begon op mijn
29e met werken in de praktijk van Van
Roessel. Ik kan me nog herinneren
dat ik in de tuin aan het werk was en
ik een man vol verbazing tegen zijn
vrouw hoorde roepen. ‘Kijk eens vrouw,
de dokter doet de tuin zelf!’ Dat soort
zaken waren ze niet gewend.”

Open gemeenschap

Het nemen van de beslissing heeft
een hele tijd in beslag genomen.
“Anderhalf jaar ben ik er bezig mee

geweest. Ik heb geprobeerd minder te
gaan werken, maar dat liep voor geen
meter. Ik deed hetzelfde werk in vier

dagen in plaats van vijf.” Aangezien
hij elke week zo’n 55 à 60 uur maakt,
bleek het onmogelijk om dat in vier

Brandweer Baarlo uitgerukt
voor stalbrand aan Oyen Kessel
De brandweer van Baarlo en Venlo zijn maandag 30 november rond 10.45 uur gealarmeerd voor een brand in
Kessel. Het ging om een stalbrand aan de Oyen.
Ter plaatse bleek het om een
heftige brand te gaan, aldus de
Baarlose brandweer. Toen de wagen
bij de brand was aangekomen,
bleek deze echter al te zijn geblust
door de Venlose collega’s. Ook was

er al een rapid respoder ter plaatse,
een kleiner ambulancevoertuig dat
sneller ter plaatse is dan een gewone
ambulance. Een man die aanwezig was
bij de brand was al gecontroleerd, maar
bleek volgens de hulpdiensten geen

noemenswaardige verwondingen
te hebben. Naderhand is de stal
geventileerd om de rook weg
te kunnen laten. De brandweer
vermoedt dat de brand is ontstaan
door laswerkzaamheden in de stal.

Peter-Paul kwam door Van Roessel
terecht in het Maasdorp. “Mijn vader
en hij waren oude studievrienden.
Mijn vader was ook huisarts. Zodoende
kon ik hier in Kessel beginnen.
Inmiddels heb ik een heel goede
vertrouwensband opgebouwd met de
bevolking in Kessel. Het is ook een
open gemeenschap. Vanaf het begin
dat ik hier kwam al. Als je het maar
vraagt, vertellen ze heel gemakkelijk
over hun problemen.”
Natuurlijk was Peter-Paul niet
vanaf het begin bekend in het dorp.
Hij kan zich nog een anekdote herinneren over een aanrijding van een
meisje waar hij toevallig bij uitkwam.
“Het viel wel mee allemaal. Ze was
even bewusteloos geweest en ze had
een hersenschudding. Ik heb haar in
de auto gezet en naar huis gebracht
en tegen haar ouders verteld wat er
gebeurd was. De moeder was wat
ongerust en zei: ‘Misschien is het dan
verstandig als ik even de dokter bel’.”

De veranderingen in zijn vak door
de jaren heen, betreurt Peter-Paul.
“Er is zoveel administratie bij gekomen.
Het is allemaal ook onpersoonlijker
geworden en echt alles moet opgeschreven of in de computer gezet
worden. In het begin begeleidde ik
ook bevallingen. Op een gegeven
moment werd dat niet meer vergoed
door de verzekering. Toen heb ik er nog
zo’n 150 op vrijwillige basis gedaan,
maar dat was niet vol te houden in
combinatie met het gewone werk. Toch
beschouw ik dat als een van de warmste periodes in mijn carrière, vooral
dankzij het intensieve contact.”

Halve marathon
Bang om in een groot zwart gat
te vallen, is Peter-Paul niet. Naast zijn
werk houdt hij van sporten. “Ik tennis
in Baarlo met een paar oude maten
uit Velden. Verder doe ik aan mountainbiken, wielrennen, golfen, fitness,
sinds kort bridge en hardlopen. Ik doe
volgend jaar mee aan de halve marathon van de Venloop, dus daar kan ik
nu fijn voor gaan trainen. Mijn vriendin
Elian en ik hebben nog geen reizen
gepland of iets dergelijks. Die staan
nog wel op mijn verlanglijstje voor in
de toekomst. Graag wil ik nog een keer
naar Indonesië, Papoea Nieuw-Guinea
en Peru. Cultuur snuiven daar.”
In zijn huis aan de Maas gaat hij
de resterende jaren van zijn drukke
leven besteden. Met het sporten, zijn
vier kinderen en drie kleinkinderen
(“en nog eentje op komst”) verwacht
hij de tijd in Kessel wel om te krijgen.
Op vrijdag 11 december heeft hij
nog een afscheidsreceptie voor alle
patiënten van 15.30 tot 18.30 uur. “Het
was altijd heel fijn werken hier. Ik wil
op een goede manier afscheid nemen.
Ik denk niet dat Elian en ik ooit nog uit
Kessel weggaan.”

Weekendpakker
Weekendpakker do
do vr
vr za
za
Alléén
Alléén geldig
geldig op
op 3,
3, 4
4 en
en 5
5 december
december

Buitenlandse
Buitenlandse Kaasjes
Kaasjes
Vervolg voorpagina

122 gouden bruidsparen
“De man werkte, de vrouw deed
het huishouden. Overal werd nog
gerookt, mannen droegen een zakagenda bij zich, de bakker kwam nog
aan de deur, slechts elf procent van de
inwoners had centrale verwarming, de
zwart-wit televisie kwam op de markt
en de eerste gastarbeiders kwamen het
land binnen.”
Aan de veertig tafels, verspreid
over de grote zaal in gemeenschaps
huis D’n Binger in Meijel, zit in totaal
6.100 jaar huwelijk bij elkaar. Hans
Bors (75) en Fieke Thissen (76) uit
Baarlo trouwden op 8 oktober 1965.
Hun geheim van een goed huwelijk?
“Elkaar de ruimte geven”, vertelt Fieke.
“Ik tennis graag, hij werkt met veel
plezier. We hebben ieder onze eigen
dingen.” Haar man Hans somt, buiten

het gehoor van zijn echtgenote, op:
“Allereerst moet je een goede relatie
met jezelf hebben. Ten tweede moet
je jezelf kunnen ontplooien, de ruimte
hebben om je eigen dingen te doen.”
Hans werkte als parachutist bij de
luchtmacht, Fieke voedde de kinderen
op. Nu zijn ze beiden gepensioneerd,
maar terwijl Hans nog als adviseur
bij het Duitse MKB en het Duitse
UWV werkt, is Fieke regelmatig op
de tennisbaan te vinden. “Daarnaast
is je afkomst ook heel belangrijk.
Het is jammer dat de dienstplicht nu
niet meer bestaat, want ik ben als
knul van 20 jaar juist gevormd bij de
luchtmacht.” Op seksueel gebied moet
het ook klikken, weet Hans nog toe te
voegen en ook op financieel gebied
moet er rust zijn. “Schulden maken

relaties kapot. Als je het financieel
goed hebt en samen nog een prettige
oude dag kunt beleven later, kan het
haast niet fout gaan.” Daarbij is volgens
Hans het wel of niet kinderen krijgen
ook belangrijk. “Vroeger kreeg je ze,
of het lukte niet. Nu heb je zogezegd
de keuze om kinderen te krijgen.”
Een dame uit Helden die niet
met haar naam genoemd wil
worden, zegt heel serieus: “Geven
en nemen is het belangrijkste”, om
daaraan gekscherend toe te voegen:
“Maar vooral heel veel geven, hoor!”
Een aanwezige Meijelnaar die slecht
ter been is, stampt eens goed op
de grond met zijn wandelstok en
brult: “Mijn geheim? Op tijd goed
kwaad worden!”
(Foto: gemeente Peel en Maas)

Alle varianten, combineren mogelijk
Alle
varianten, combineren mogelijk
3 stukjes**
3Bijv.
stukjes**
PLUS Ambachtelijke Roombrie 60+
stukjePLUS
à 185
gram
Bijv.
Ambachtelijke
Roombrie 60+

stukje
à 185 gram
8.04 5.36
8.04

5.36

2
+
1
GRATIS

2GRATIS
+1

**De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 19.00 | zo 11.00 - 17.00

Gommans | Kaupmanshof 34 | Helden |
**De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 19.00 | zo 11.00 - 17.00
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Gratis gezellige baby-middag!
Zaterdag 12 december van 14 tot
16 uur bij Lekker Laeve!
Meer info op www.lekkerlaeve.nl
Te koop kerstbomen vanaf 5 dec.
Hertsteeg 7 Beringe, alle maten.
Ma-za 9-17.00 uur zo. 10-14.00 uur.
Tel. 06 51 37 53 34 Frank en Jessica
Janssen.

50

Haard-/kachelhout stookdroog,
tevens kunnen wij uw haard-/kachelhout klein maken. Voor meer info:
www.hebbengroen.nl

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.

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

Ik zoek een perceel bos (loofhout)
om te dunnen, om brandhout van te
maken. Uiteraard tegen betaling.
www.hebbengroen.nl of bel
06 10 66 89 38.

Houtworm of boktor probleem?
Constant Plaagdier Preventie
Panningen. Ongedierte bestrijding.
06 39 02 22 51.

Lekker Laeve! Onze winkel is elke
dag open van 10 tot 17 uur!
Welkom op Molenstraat 14a Helden.
www.lekkerlaeve.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
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.
Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!
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.
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.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Schutterij Helden neemt
afscheid van voorzitter
Het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden heeft op maandag 23 november bij de najaarsvergadering
van de vereniging afscheid genomen van voorzitter Louis Litjens. Hij droeg de voorzittershamer van het Heldense
gilde ceremonieel over aan zijn opvolger Henk Maessen. Eerder dit jaar nam Litjens al afscheid van het bestuur van
het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) en als voorzitter van schuttersbond Juliana.

Workshop kersttafeldecoratie.
Zaterdag 12 december om 13.30 uur
bij Lekker Laeve! Meer info en
aanmelden: www.lekkerlaeve.nl
Ik zoek een bosperceel met loofhout
voor dunning, uiteraard tegen betaling.
Tel. 06 10 66 89 38.
Wil degene die op 19 november na
muzieksalon in gemeenschapshuis
Kessel Eik de verkeerde jas
(donkerblauw met glans, merk Lebek)
heeft meegenomen, contact opnemen
met M. Elie? Tel. 307 58 45.
Wie heeft er 2 jonge rode kittens
uit één nest? Liefst jonger dan drie
maanden. Wij bieden hun een lief
nieuw thuis en een goede verzorging.
Bel gewoon even 06 23 87 51 53.
Te koop aangeboden: drie hoge
goudkleurige staanlampen.
Met leeslicht en grote lamp
(halogeen). Tegen elk aannemelijk
bod. Voor meer info, mail
elsenmaartenusa@gmail.com
Af te halen tegen elk aannemelijk
bod PHILIPS kleurentelevisie type
21PT2665, beeldgrootte 50 cm
diagonaal, 2 scart-aansluitingen,
afstandsbediening, inclusief
handleiding. Bel 06 23 65 19 68.
Te koop Zwarte baby-box TWF met
lade. Een stevige houten box zwart
gelakt. Bodem is verstelbaar in drie
hoogtes. Maten 101 x 80 x 85 cm
(bxdxh). Box is in zeer goede staat.
€80,- 06 41 59 13 93

Rechts de afgetreden voorzitter van de Heldense schutterij Louis Litjens
Litjens werd in 1969 lid van het
schuttersgilde en was vanaf 1976 tot
afgelopen maandag voorzitter. Hij was
één keer lid van het zestal van Helden

op het OLS en 1983 was Koning van de
schutterij.
Tijdens de vergadering van maandag 23 november is Litjens benoemd

Mustafa Amhaouch naar
Tweede Kamer
Mustafa Amhaouch uit Panningen gaat namens het CDA naar de Tweede Kamer in Den Haag. Op donderdag
26 november nam hij het definitieve besluit, “na veel overleg” met zijn werkgever en het thuisfront.

Te koop aangeboden: 10 seizoenen
Friends op DVD (10 doosjes, seizoen
per doos, geen box). Sommige in
goede, andere redelijke staat. Spelen
allemaal nog af. €65,- exclusief
verzendkosten. Bel bij serieuze
interesse naar 06 55 72 85 70

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

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

www.hallopeelenmaas.nl

tot erevoorzitter van de Heldense
schutterij en gaat hij als voorzitter het
bestuur van de vereniging van advies
voorzien. (Foto: Gerard Blokzijl)

In januari volgt Amhaouch Peter
Oskam op als Tweede Kamerlid voor
het CDA. Oskam wordt burgemeester

van het Zuid-Hollandse Capelle aan
den IJssel. Amhaouch is voorzitter
van het CDA in de gemeente Peel en

Maas en voorzitter van handbalclub
Targos Bevo Hc. Daarnaast werkt
hij al bijna twintig jaar bij ASML in
Veldhoven, een hightech bedrijf.
“Nu ben ik eruit”, vertelt Amhaouch
daags nadat hij het definitieve besluit
nam. “Ik heb het thuis met mijn vrouw
en kinderen besproken en ik ben met
mijn werkgever om tafel gaan zitten.
Thuis weten ze hoeveel de politiek voor
mij betekent. Mijn werkgever stond ook
volledig achter mij als ik zou besluiten
die zetel aan te nemen.”
Het voorzitterschap bij het lokale
CDA legt Amhaouch neer voor zijn zetel
in de Tweede Kamer, maar hij blijft de
voorman bij Targos Bevo Hc, laat hij
weten. “Mijn werk in de Tweede Kamer
en het voorzitterschap bij de handbalclub wil ik graag combineren. Ik denk
dat ik met mijn ervaring bij sportverenigingen iets kan bijdragen.”
Amhaouch is van oorsprong
een man van het bedrijfsleven. “De
politiek is eigenlijk begonnen als een
hobby van mij.” Hij is nu nog actief
binnen het CDA als voorzitter van
de lokale afdeling. Daarvoor was hij
gemeenteraadslid en fractievoorzitter
van het CDA bij de gemeente Helden,
dat nu Peel en Maas is. “Die jaren
hebben me klaargestoomd voor de
functie van kamerlid”, vertelt hij.
“Maar dat ik straks echt naar Den Haag
ga, blijft ook wel spannend.”
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Uit

Peel
en
Maas

Bart
Geraedts

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. In dit
tweede deel van de serie Bart Geraedts uit Baarlo. Hij vertrok ruim 20 jaar geleden uit Peel en Maas om bij zijn
vriendin Julia in Australië te gaan wonen.

Inbreker forceert
sleutelkastje
Panningen
Op de Scharenweg in Panningen is maandag 23 november ingebroken in
een woonhuis. De inbreker brak een sleutelkastje open om zo toegang te
verkrijgen tot de woning. De 99-jarige bewoonster lag op dat moment te
slapen in haar huis.
Sleutelkastjes worden veel
gebruikt door personen die externe
zorg krijgen. Via een code kan iemand
de sleutel uit het kastje halen en
zo de woning binnenkomen. Politie
Peel en Maas merkt dat de kastjes
de laatste tijd populair zijn onder
criminelen. “De afgelopen dagen zijn
er meerdere sleutelkastjes vernield,
weggenomen of opengebroken. De
dader(s) trachten op deze wijze de
sleutel tot de woning te bemachtigen
en vervolgens de woning te

betreden”, zo meldt de politie.
Op de Raadhuisstraat in
Panningen hebben inbrekers de
laatste tijd geprobeerd diverse
sleutelkastjes open te breken en
in sommige gevallen is dat gelukt.
In enkele woningen is inderdaad
wat weggehaald en is men binnen
in de woning geweest, zo laat de
politie via een woordvoerder weten.
De politie adviseert de sleutelkastjes
niet op ooghoogte en uit het zicht
te hangen.

ZONDAG

OPEN
VAN 12.00 TOT 17
.00 UUR
Nordmann

De eerste keer dat hij kerst vierde in het Australische
Melbourne was even wennen. “Het was 35 graden, we
dronken koude biertjes en de kerstboom stond. Dat was
heel erg vreemd.” Bart Geraedts (43) woont inmiddels
al 15 jaar aan de andere kant van de wereld met zijn
Australische vrouw Julia en zoontjes Jack en Arlo. Hij werkt
als fotograaf voor BMW Melbourne, zijn vrouw werkt als
verpleegster in een ziekenhuis.

’Kerst vieren met 35 graden en
koud bier was best vreemd’
Ook al is de echte afstand gigantisch, Baarlo is af
en toe ook best dichtbij. “Een andere Baarlonaar, René
Gielen, woont ook in Melbourne, op slechts tien minuten
van mij vandaan. Maar ik kan ook via internet gewoon
het Nederlandse nieuws lezen en we skypen elke twee
weken met mijn ouders of mijn broer en zijn gezin.” Al is
dat vanwege de wintertijd soms lastig om te plannen.
Het tijdsverschil is dan het grootst. “Om 19.00 uur moeten
onze jongens naar bed, maar dan is het in Nederland pas
09.00 uur. In de zomer is het gemakkelijker, want dan is
het tijdsverschil maar acht uur.”
Bart probeert elk anderhalf jaar naar Nederland te
reizen met zijn gezin. De vorige keer was met kerst in 2014.
Tijd om alles te bezoeken en te doen in Nederland, hebben
ze vaak niet genoeg. “Familie en vrienden opzoeken staat

Abies Nordmanniana.
Naaldvaste kerstboom.
Gezaagd ca. 150-200 cm.

op de eerste plek, maar we moeten wel alles goed inplannen. Vrienden van me die in Baarlo wonen, hebben ook hun
eigen dingen. Het lukt dan ook niet altijd om ze allemaal
te zien.” Het volgende bezoek wordt waarschijnlijk in 2016.
“Dat hoop ik tenminste. Maar wanneer we weer naar
Nederland komen, weten we nog niet zeker.”

VAN 29,95CVOOR

FAVORIET VAN

DE WEEK

99
,
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’In Baarlo is alles dichtbij;
in Australië niet’
Bart heeft in Baarlo, naar eigen zeggen, een geweldige tijd gehad. “Tijdens mijn jeugd was er overal plek
genoeg om te spelen, ook al was het een redelijk klein
dorp. Met mijn vrienden voetbalde ik en gingen we de
bossen in om te mountainbiken en in de zomer gingen
we langs de Maas zitten met wat biertjes rond een
kampvuur. Alles is dichtbij en je bent vrij in je doen en
laten.” Een groot verschil met de staat Victoria, waar zijn
huidige woonplaats Melbourne onder valt. Waar op het
Nederlandse platteland elk dorp gemiddeld vijfduizend
mensen telt, wonen er in de Australische staat elke
50 kilometer slechts vijfhonderd mensen.
“Ik heb nog maar weinig gezien van Australië”,
aldus Bart. “Naast Victoria en Nieuw-Zuid-Wales, ben ik
in steden als Perth, Sydney, Canberra (de hoofdstad, red.)
en Adelaide geweest. Je hebt er eigenlijk geen idee van
hoe groot Australië is.”
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Informatieavond nieuwNIEUW
bouw Julianahof Koningslust in panningen
De voorlopige tekening van het plan Julianahof in Koningslust is te zien tijdens een informatieavond op
woensdag 9 december in dorpshuis De Sprunk in Koningslust. Diverse afgevaardigden van een bank, architecten
bureau, gemeente Peel en Maas, het dorpsoverleg en een makelaarskantoor gaan vertellen over de nieuwbouw
woningen die daar gebouwd kunnen worden.
Het Julianahof moet aan de
oostkant van Koningslust gaan
verrijzen. Het plan maakt maximaal
dertig woningen mogelijk. Het gebied
waar de woningen moeten komen, ligt

achter de Poorterweg en de De Koningstraat. In het westen sluit het plan aan
op de bestaande kern.
Alle geïnteresseerden zijn welkom bij de informatieavond. Na het

algemene gedeelte is er de mogelijkheid om in groepjes specifieke vragen
te stellen aan de diverse afgevaardigden. De inloop is vanaf 19.00 uur, het
programma begint om 19.30 uur.

HKI
COPY CORNER

klaar terwijl u wacht

VOORDELIG
KLEUR EN ZWART-WIT
PRINTEN EN KOPIËREN

VOUWEN
NIETEN EN INBINDEN
LAMINEREN

Rieterlaan 2 | Panningen | 0773071970
www.heldense.nl
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Uitbreiding Parthos Maasbreese derde
bij IKEA Food Challenge
Group in Beringe
Het Panningse Parthos Group breidt uit met een constructiebedrijf in
Beringe. Het nieuwe onderdeel Parthos Construction gaat het moeder
bedrijf ondersteunen met een aparte service- en onderhoudstak.
Met de oprichting wil Parthos
Group de klant ‘zowel service en
onderhoud’ als het hele traject
van productie, bouw en inrichting
aanbieden. Het bedrijf is opgericht
in 1968 en is een bedrijf dat zich
heeft gespecialiseerd in mobiele
wandsystemen, interieurbouw en
winkelinrichting. Met de toevoeging
van een constructietak wil het bedrijf

De gehaktballetjes met groenten in zoetzure saus van Maria Subang (38) uit Maasbree hebben woensdag
25 november de derde plek behaald in de IKEA Food Challenge. Ze komt daarmee niet met haar gerecht op de kaart
van het Zweedse woonwarenhuis, maar is wel een “leuke ervaring” rijker.

ook metaalconstructies en bouwwerkzaamheden op het gebied van service
en onderhoud aanbieden.
Parthos ontwikkelt, produceert
en monteert wereldwijd via verkoop
kantoren in Nederland, België,
Frankrijk, Duitsland en Engeland.
Daarnaast heeft het bedrijf productieen verkoopvestigingen in Marokko,
China en Thailand.

Kapsalon lanceert
cosmeticamerk
Kapsalon Change in Panningen lanceert woensdag 9 december vanaf
19.30 uur haar nieuwe cosmeticamerk Absolution.
De kapsters van Change vertellen
tijdens de lanceringsavond over de
bioproductlijn voor de huid, Absolution.
Bezoekers krijgen een korte introductie
van het merk en de behandelmogelijkheden. Daarnaast worden ze in de
watten gelegd met hapjes en drankjes.
De bioproductlijn van Absolution is
ontwikkeld door Isabelle Carron op

basis van biologische plantenextracten en wilde planten, mineralen en
vitaminen. Met een zogenaamde ‘mix
& max’-methode zorgen de producten
voor het herstel en het behoud van
het ecosysteem van de huid. Elke dag
kunnen gebruikers opnieuw bekijken
wat de huid nodig heeft en een eigen
mix mengen.

Besparingen voor
verenigingen
Kennis- en netwerkorganisatie Gloei organiseert een netwerkbijeenkomst voor verenigingen. Op woensdag 16 december geeft de organisaties tips hoe te besparen met de inzet van duurzame energie en hoe de
financiering hiervoor rond te krijgen.
Volgens Organisator Gloei is
bij veel sportverenigingen op dit
moment sprake van een ongezonde
financiële situatie en verslechtert
die positie vaak nog. Daarnaast ziet
zij kansen voor besparingen op het
gebied van energiebesparing.
Onder het motto ‘Slimme (sport-)
verenigingen wassen geld groen’

geeft Gloei een presentatie in het
Huis van de gemeente. Deze presentatie duurt van 19.00 tot 20.30 uur.
Gloei vertelt daarin onder andere over
duurzame maatregelen en hoe de
financiering hiervoor rond te krijgen,
bijvoorbeeld met subsidieregelingen.
Ook kunnen verenigingen hun
ervaringen uitwisselen.

Fusie drie toe
leveranciers agro
Drie regionale toeleveranciers in de agrosector, AgroDyn, Boerenbond
Agro en het Limburgsch Landbouwsyndicaat (Lansy), fuseren per 1 januari
in het nieuwe bedrijf Agrea.
De fusie was volgens Agrea nodig
om van waarde te kunnen blijven
zijn. De schaalvergroting biedt onder
andere voordelen op gebied van
inkoopkracht en kennis. Het fusiebedrijf geeft aan meer te willen zijn dan
een toeleverancier van producten.
“Wij willen een partner zijn voor de
agrarische ondernemer. We streven
naar een langetermijn-samenwerking,
waarbij we overtuigd zijn dat een
partnership een belangrijk uitgangs-

punt is voor succesvol boeren”, aldus
de organisatie. Agrea begeleidt dan
ook de teelt van gewas tot oogst
en afzetting. Met 35 medewerkers,
vestigingen in Panningen, Maastricht,
Heerlen en Montfort wil het bedrijf het
aanspreekpunt worden voor ondernemers in Zuid-Oost Nederland en de
omliggende Euregio. Agrea richt zich
op de vollegrond, veeteelt, akkerbouw
en loonwerk. Ook het bedrijf All Green
Solutions is onderdeel van Agrea.

IKEA riep de wedstrijd afgelopen september uit. Daarin werden
Nederlandse hobbykoks opgeroepen
een gerecht te bereiden met tenminste
één product dat verkocht wordt in de
supermarkt van het woonwarenhuis.
Daarvan moesten ze een foto maken
en op Instagram zetten. Dat deed Maria
Subang uit Maasbree ook.

Kindvriendelijk
gerecht bedacht
In het dagelijks leven werkt ze bij
een logistiek bedrijf op de administratie, thuis staat ze graag in de keuken.
“Ik heb een Filipijns gerecht gemaakt:
kleine gehaktballen met groenten in

een zoetzure saus. Ik wilde voor de
wedstrijd iets maken waar kinderen
ook van houden.”

Ooit een eigen
restaurant
In oktober werden de dertien beste
ingezonden gerechten geselecteerd
door juryleden Robert Kranenborg
(bekende chef), Edine Russel (Elle
Eten), en Pauline Weuring (blogger
van Uit Paulines Keuken). Daaruit
werden weer vier finalisten gekozen. Tijdens een speciale masterclass
voorafgaand aan de finale mochten
Maria en haar drie concurrenten hun
gerecht verfijnen. “Toen heb ik het

niet goed gedaan”, blikt Maria terug.
“Het karamelliseren van de suiker ging
fout. Maar al met al heb ik een leuke
dag gehad. Het was ontzettend spannend en het was een mooie ervaring.”
Maria wist de jury uiteindelijk
niet te overtuigen met haar zoetzure
gehaktballetjes; vanaf begin 2016 staat
de boerencouscous met groenteballetjes van Anne de Graaf uit Amsterdam
op de IKEA-kaart. Ook won zij een
nieuwe keuken met een waarde van
6.500 euro. Maria laat zich door haar
derde plek niet uit het veld slaan en is
vastbesloten: “Koken is mijn hobby en
dat blijf ik gewoon doen. Want ooit wil
ik mijn eigen restaurant openen.”
(Foto: IKEA Nederland)

Baarlose cockpit in
Hollywoodkraker
In de nieuwste spionnenfilm uit Hollywood, Bridge of Spies, figureren Baarlose vliegtuigonderdelen. Bij hun
zoektocht naar attributen kwamen de producenten van de film uit bij Piet Smedts uit Baarlo. De 53-jarige auto
handelaar en vliegtuigverzamelaar reed met een aantal onderdelen naar het oude vliegveld van Berlijn, Tempelhof,
om de zaken af te leveren.
“Ze hebben een vliegtuigtrap en
de inrichting van een groot vliegtuig
gebruikt. De grootste rol was echter
weggelegd voor de cockpit van een
Starfighter, een Amerikaans gevechtsvliegtuig. De hoofdrolspeler van de film
stort daarmee neer, dus je kunt wel
zeggen dat die cockpit een belangrijk
deel is van het verhaal”, vertelt Piet
Smedts. De hoofdrol in Bridge of Spies
wordt door niemand minder dan Tom
Hanks gespeeld. De film is geregisseerd
door de welbekende Steven Spielberg.
Bridge of Spies gaat over de
Amerikaanse advocaat James B.
Donovan, gespeeld door Tom Hanks.
Hij wordt door de CIA gerekruteerd om
een gevangen Sovjet-spion bij te staan
in de rechtszaal. Daarna moet Donovan

meewerken aan een gevangenenruil van de Russische spion en een
Amerikaanse piloot van een spionagevliegtuig die in handen is gevallen van
de Russen.
Een praatje maken met Tom Hanks
zat er voor Piet niet in. “Met Steven
Spielberg wel. Hij vroeg me wat ik
precies gedaan had aan de film en wat
ik er van vond. Het is een hartstikke
aardige man. Je moet echter wel opletten dat je geen aapjes gaat kijken bij
allemaal die sterren. Dat heb ik bij de
eerste grote film waar we aan meewerkte al meteen geleerd. Daar houdt
niemand van.”
Sinds de zomer van 2014 werkte
Piet al mee aan vier grote films.
Na RTL Duitsland, een Nederlandse

film en Bridge of Spies, was afgelopen zomer een volgend hoogtepunt
voor Piet en zijn bedrijf. “We mochten materialen leveren voor de film
The Lake. Dat is wel de grootste productie waar we ooit aan meegewerkt
hebben. We hebben vier vliegtuigen
700 kilometer vervoerd.”
Of er in de toekomst nog vaker
gebruik wordt gemaakt van de spullen
van de Baarlonaar, daarover is Piet
geheimzinnig. “Er lopen een aantal
zaken, maar daar mag ik niets over
zeggen. Ik krijg dan een script van
een film van tevoren opgestuurd en
dan wordt er afgesproken dat ik niet
aan de buitenwereld mag doorgeven.
Wellicht horen jullie in de toekomst
daar meer over.”

en zo 09

02
12

GEPLUKT Wim Delissen

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.

uren waren verschrikkelijk, dus daar
ben ik mee gestopt. Samen met mijn
vrouw begon ik een zuivelwinkel in
Panningen. In het begin reed ik rond
met één winkelwagen (een soort
SRV-wagen), maar later kwamen er
twee werknemers bij en hadden we
drie wagens. Ik schaamde me soms zo
dat ik iedere dag zo lang werkte, dat ik
’s nachts de verlichting uit liet op het
kantoor. Dan werkte ik met alleen de
noodverlichting aan zodat de mensen
buiten er niets van zouden merken.”

Kwekerij startte
als hobby
Ook bij de boomkwekerij, die in
1977 vanuit een hobby ontstond, was
het vaak flink aanpoten. “Ik weet niet
hoeveel nachten ik het met 2 à 3 uur
slaap heb moeten doen.” De kwekerij
ging in 1977 van start als een hobby.
Drie jaar later kocht Wim een stuk grond
en toen ging het bedrijf lopen. “Op het
hoogtepunt hadden we 45 hectare
perceel. In de beginjaren combineerde
ik het werken op de kwekerij met
administratief werk bij de winkel
wagens. Op een gegeven moment
werkte dat niet meer, dus toen heb ik
me volledig op de kwekerij gericht.”

Hij heeft altijd iets te doen. Werken, biljarten, kaarten en de kleinkinderen zijn een paar van zijn bezigheden.
Daarnaast is hij ook nog bezig met tuinieren rondom zijn huis. Deze week wordt Wim Delissen (70) uit Egchel
geplukt.
In zijn nieuwe biljartkamer begint
Wim meteen te vertellen over zijn
drukke leven. “Om de week ga ik
op maandag kaarten, op dinsdag en
donderdag ga ik naar de voetbalclub,
op woensdag biljarten, op zaterdag
kaarten en zondag weer naar het voetballen.” De altijd drukke Wim stopte
zo’n 5 jaar geleden met zijn boomkwekerij in Egchel, maar heeft het nog net

zo druk als in zijn werkleven. Naast de
hobby’s, zijn vrouw Frida en de voetbalclub heeft hij ook nog vier kleinkinderen die zijn zoons, Bart en Ron, hem
schonken. “Die kindjes zijn eigenlijk
mijn grootste hobby.”

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

Ayubowan
Yaluva
Sri Lanka
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

9
6

7

Wim is al volop bezig met de
toekomst. Zijn zoons wonen allebei met
hun vrouw bijna tegen het huis van
Wim aan. Hij ziet de kleinkinderen dus
vrijwel iedere dag. “Mijn kleinkinderen
zijn misschien wel mijn grootste hobby.
Ieder jaar gaan we een lang weekend
weg met de hele familie, dat vind ik
heel belangrijk. Mijn vrouw en zoons
hebben altijd hard meegewerkt met de
bedrijven die we gehad hebben, daar
ben ik ze echt dankbaar voor.”

Met alle bakkersdiploma’s op zak,
leek de carrière van Wim zo’n vijftig

Sudoku
3

Naast zijn werkleven is Wim ook
nog altijd als vrijwilliger bij verschillende verenigingen actief geweest.
Jong Nederland, de voetbalclub in
Egchel, de carnavalsvereniging en de
voetbalvereniging in Panningen hebben

Kleinkinderen
zijn grootste hobby

Bakkersdiploma’s

PUZZEL
9

jaar geleden een duidelijke richting te
gaan volgen. “Dat is wel wat anders
gelopen, ja. Op mijn negentiende
was ik chef in een bakkerij. Maar de

36 jaar voorzitters
hamer gahanteerd

van zijn diensten gebruik gemaakt.
“Van Jong Nederland ben ik van 1965
tot 2002 lid geweest. Daarvan was ik
twee jaar geen voorzitter.” Daarnaast
was hij ook nog dertig jaar districtsvoorzitter en bekleedde hij die functie
een aantal jaar op provinciaal niveau.
Voor al zijn vrijwilligerswerk binnen
Jong Nederland ontving hij in 2000
een lintje. Bij carnavalsvereniging
De Kemphazen uit Egchel was Wim
medeoprichter en tevens de allereerste prins in 1967. Zoon Bart trad in
2004 in de voetsporen van zijn vader.
Ook bij de voetbalclub in Egchel was
Wim betrokken. Sinds begin jaren 60
staat hij ingeschreven bij SV Egchel.
“Ik ben 25 jaar bestuurslid geweest,
tien jaar als voorzitter en ook nog
tien jaar als vicevoorzitter. Daarnaast
was ik gedurende 22 jaar leider van
het eerste elftal. Ongeveer vier jaar
geleden ben ik gestopt in Egchel en
toen vroeg Panningen mij om daar als
leider aan de slag te gaan. Dat heb ik
toen gedaan.”

Oplossing vorige week:
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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

10

verenigingen

02
12

Alternatief voor uitgestelde nevengeul

Houten bank geplaatst in kader van
Plan Maasdal Baarlo
Op enkele erven in het gebied tussen Baarlo en de Maas vond zaterdag 28 november een aanplantactie plaats,
uitgevoerd door onder andere de Plattelandscoöperatie en Dorpsoverleg Baarlo.

zijn op enkele plaatsen erven en
landschapselementen aangeplant en
bankjes geplaatst, waaronder bij Huize
Oyen. Wethouder Arno Janssen hielp
met het plaatsen van het bankje met
de tekst ‘Het Maesveld’.
“De ideeën komen van ons,
de Plattelandscoöperatie van de
gemeente, en de werkgroep Plan
Maasdal Baarlo”, aldus Ron Janssen
namens Plattelandscoöperatie Peel
en Maas regio. “Uiteindelijk zijn wij
de partij die de uitvoering doet.
Daarbij is Piet van der Haas namens

het dorpsoverleg een zeer actieve
en inspirerende kracht bij het Plan
Maasdal.”
Gemeente Peel en Maas is in mei
begonnen met het beschikbaar stellen
van geld voor Project Plan Maasdal
Baarlo. Door die samenwerking met
lokale partijen als het dorpsoverleg
en Plattelandscoöperatie zijn er
inmiddels zo’n zeven houten poorten
met teksten geplaatst en zijn er
tien locaties waar is aangeplant.
Een derde bank staat nog op de
planning om geplaatst te worden.

Buurtvereniging Panningen

Den Drejhook
opgeheven
Het Plan Maasdal Baarlo is een
plan van gemeente Peel en Maas
om het gebied tussen Baarlo en de

Maas aan te kleden, als alternatief
voor de uitgestelde nevengeul. De
afgelopen tijd zijn daarom enkele

houten poorten geplaatst in het gebied,
met daarop teksten of de straatnaam
erin gekerfd. Zaterdag 28 november

CV De Kieveloeët

Blieve Lache winnaar
Meijelse liedjesavond
Blieve Lache is zaterdag 28 november winnaar geworden van de liedjesavond van CV De Kieveloeët uit Meijel.
De groep werd met het nummer ‘Vasteloavend, de KICK in meen bestoa’ tot de beste van de tien deelnemers
uitgeroepen. Bij de allereerste jeugdliedjesavond van De Kieveloeët ging de eerste prijs naar de Glitterdörskes met
het nummer ‘Géj brééngt die lach op meen gezeecht’.

De buurtvereniging in de ‘geografische driehoek’ van de Kerkstraat,
Schoolstraat en de Ringovenstraat in Panningen bestaat niet meer.
Niemand wilde Den Drejhook nieuw leven inblazen. Daarom is het
overgebleven kasgeld vrijdag 27 november gedoneerd aan KWF
Kankerbestrijding.
Buurtvereniging Den Drejhook,
gelegen op de ‘geografische driehoek’
van de Kerkstraat, Schoolstraat,
Ringovenstraat en de aanvulling van
de Haagweg, Zelen en enkele huisnummers op de John F. Kennedylaan,
werd in 1982 opgericht. “Er werden
veel activiteiten ondernomen, zoals
bij iedere buurtvereniging het geval
is”, laat Ger Kempen van de buurt
vereniging weten.
In 2009 viel het aantal bestuursleden terug tot slechts drie personen.
In de jaarvergadering werd toen al

besloten de buurtvereniging op te
heffen, maar het moest mogelijk
zijn om een eventuele doorstart te
maken. Die deadline verliep 1 januari
2015. Aangezien niemand zich had
gemeld om de vereniging nieuw
leven in te blazen, werd vrijdag
27 november het overgebleven kastegoed van 1.324,55 euro overgemaakt
naar KWF Kankerbestrijding.
Een aantal buurtbewoners zou
zich hebben aangesloten bij een
van de andere omliggende buurt
verenigingen, zoals ’t Heuveltje.

Ervaringen opdoen

Solistenconcours
Harmonie
Eendracht Meijel
Het 28e solistenconcours van Harmonie Eendracht en Tone Muziekles
vond afgelopen zondag 29 november plaats in zaal De Zwaan in Meijel.
Jonge en oude muzikanten traden daar op om ervaring op te doen als
muzikant en hun kunnen te laten toetsen.

Op de tweede plek bij de reguliere
liedjesavond eindigde Kumtjie! met
‘In de steek geloate’, gevolgd door
De Bubs met ‘Adje d’n Adjedant’.

Goe Gehusseld wist met het nummer ‘’t Gehéjm van de fòntéjn’ beslag
te leggen op de presentatieprijs
’t Duumke.

Bij de jeugdliedjesavond ging
’t Duumke naar de groep Zeuve, die
met het nummer ‘Vastenaovend is echt
wal okee’ de bühne betraden.

Alle muzikanten werden door
een deskundige jury, Roger Niese,
beoordeeld. Suus van Petegem
begeleidde de deelnemers op
piano.
In de jeugddivisie waren negen
kandidaten. Het hoogste puntenaantal
was voor Sem Hoefnagels, die
88 punten scoorde op snare drum.
Daarmee werd hij de winnaar van
de jeugddivisie. In de vijfde divisie
waren negen deelnemers. De winnaar
in deze divisie was Stef Heeskens
die op trompet 89 punten behaalde.
In de ensembledivisie werd de

klarinetgroep van de harmonie,
aangevuld met piano, winnaar met
90 punten. Hun programma bestond
uit een bewerking voor ensemble van
The Wizard of Oz.
De Jeugd Wisselbeker, het hoogste
aantal punten voor solisten tot en
met 16 jaar, werd dit jaar door drie
muzikanten gedeeld. Sem Hoefnagels,
Roy Vriens en Eva Verheijen haalden
alle drie 88 punten. De Mart Pluijm
Wisselbeker, voor het hoogste aantal
punten van het concours, ging naar
het klarinetensemble onder leiding
van Ralph Brummans.
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Bespreking Poll week 47

Ik voel me veilig in Peel en Maas
De aanslagen van vrijdag 13 november in Parijs zijn weinigen ontgaan.
Op gewone plekken op een gewone vrijdagavond pleegden terroristen
aanslagen op gewone mensen. Aanleiding voor onze poll van twee weken
geleden. Wij legden u voor: ik voel me veilig in Peel en Maas.
Tachtig procent van de stemmers op onze site voelt zich veilig in onze
gemeente. Zij zien de inzet van veiligheidsdiensten en beseffen ook dat
Peel en Maas als plattelandsgemeente waarschijnlijk minder snel doelwit
van terroristische aanslagen is dan een grote stad in het midden van
het land. Daarnaast komen hier niet zo snel honderden mensen bijeen,

die een gemakkelijk doelwit vormen.
Twintig procent voelt zich echter niet helemaal veilig in Peel en
Maas. Het feit dat gewone mensen op een gewone vrijdagavond
slachtoffer werden, laat hen beseffen dat het iedereen kan gebeuren.
Iedereen gaat namelijk wel eens naar een restaurant, een concert of een
voetbalwedstrijd. Als terroristen de gewone mens als doelwit kiezen, kan
iedereen slachtoffer worden. Ook in Berlijn, Amsterdam of in Peel en Maas.
En het lijkt soms ver weg, maar ook uit Limburg gaan jongeren uit naam
van hun geloof vechten in Syrië.

Ik vind het vervelend als iemand gezichtsbedekkende
kleding draagt in het openbaar
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De ministerraad heeft vrijdag 27 november een wetsvoorstel aangenomen
van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk waardoor het nu
‘gedeeltelijk verboden is’ om gezichtsbedekkende kleding te dragen.
Het gaat hier om een verbod op kleding die het gezicht bedekt in het
openbaar vervoer en op andere plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn,
zoals onderwijs- en zorginstellingen. Het verbod geldt niet bij kleding die moet
worden gedragen om het lichaam te beschermen of passend is bij een feestelijke
of culturele activiteit. Ook cliënten, patiënten of bezoekers die verblijven in

bijvoorbeeld slaap- en verblijfsruimten vallen niet onder het verbod.
De afgelopen jaren zijn er nog vier zo’n soort wetsvoorstellen ingediend,
maar die zijn telkens afgewezen. In de meeste gevallen omdat het in strijd was
met de vrijheid van godsdienst, waardoor iedereen vrij is zijn godsdienst te uiten
en te bedrijven.
Wat vindt u van gezichtsbedekkende kleding? Is het terecht dat het nu in een
aantal gevallen verboden is, of moet iedereen zich in het openbaar kunnen tonen
zoals hij of zij wil?

Uitslag vorige week (week 48) > Ik begrijp wat de drie decentralisaties inhouden> eens 55% oneens 45%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Aanrijding geparkeerde auto Kerkstraat Panningen
Alweer werd er een auto beschadigd op de Kerkstraat in Panningen.
nummer van de vrachtauto naar de
Enkele dagen geleden beschadigde een lange vrachtauto mijn geparkeerde politie. Daarvoor hartelijk dank!
auto op de parkeerstrook op de Kerkstraat.
De T-kruising op de Kerkstraat is
veel te klein voor de steeds langer
wordende vrachtauto’s die erdoor
zwaar beschadigd. Een attente fietser
Het resultaat van de aanrijding?
bracht de spiegel met een briefje met moeten. Regelmatig gebeuren hier
Twee portieren beschadigd, het
achterspatbord kapot en een spiegel daarop de naam van het bedrijf en het aanrijdingen, zoals de vorige keer.

Het wordt tijd voor aanpassingen
in het verkeer, gemeente Peel en
Maas.

G. van Oyen,
Kerkstraat 15, Panningen

Glastuinbouw is een dynamische
bedrijfstak. Maurice Kassenbouw
en Ammerlaan Construction
hebben zich weten te specialiseren
als een bouwbedrijf dat een
antwoord heeft op de vragen van
de ondernemer in de glastuinbouw.

Maurice Kassenbouw B.V. en Ammerlaan Construction B.V. zijn in binnen- en
buitenland toonaangevende kassenbouwbedrijven. Wij hebben een vooraanstaande
plaats op het gebied van ontwikkeling, fabricage, verkoop en montage van complete
tuinbouwbedrijven, bedrijfsruimten, scherminstallaties of onderdelen hiervan.
In verband met uitbreiding van onze afdeling Montage & Service zijn wij op zoek
naar meerdere jonge medewerkers voor de functie van:

Maurice Kassenbouw B.V.
Postbus 6178 – 5960 AD Horst
Energiestraat 15 – 5961 PT Horst
Telefoon 077-3981335
maurice@kassenbouw.com
Ammerlaan Construction B.V.
Postbus 6178 – 5960 AD Horst
Energiestraat 15 – 5961 PT Horst
Telefoon 077-3987548
ammerlaan@kassenbouw.com

Monteur
(Service en Montage)
Werkzaamheden:
• Afwerken van projecten
• Montage dak- en gevelbeplating
• Reparatiewerkzaamheden

m/v

Vereisten voor deze functie:
• Techniek LBO of bouw
• Bereid zijn tot werken in het buitenland
• Geen 8 tot 5 mentaliteit
• Werken met glas

Heeft u nog specifieke vragen omtrent deze functie dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de heer Ed Beeren (tel. 077-3981335).
Uw schriftelijke sollicitatie graag aan ons adres of per e-mail naar
maurice@kassenbouw.com

De top
2000
We mochten de afgelopen
week weer stemmen op de lijst
der lijsten van Radio 2.
Op Facebook zag ik verscheidene
muzikale reeksen voorbij komen
met hun interpretatie van goede
muziek. Natuurlijk kwamen die
allemaal niet in de buurt van
mijn eigen lijstje. Als er niet op
Elvis, Creedence Clearwater
Revival of Johnny Cash was
gestemd, kon ik het niet
natuurlijk niet serieus nemen.
De beste zanger ooit, de beste
band ooit en de beste
countryartiest ooit moeten op
ieder lijstje schitteren. Toch is de
charme natuurlijk dat je bij een
groot gedeelte van de nummers
denkt dat je daar de volgende
keer ook op gaat stemmen.
Het is ook bijna niet te doen, dat
stemmen. Als je op alfabetische
volgorde de lijst afgaat, ben je
na de A al klaar. Probeer je het
per land, staat je reeks vol met
Nederlandstalige platen. Neem
je de route door per decennium
te gaan kijken, kun je voordat je
bij de disco-klassiekers uit de
jaren 80 bent, alweer stoppen.
De ideale manier moet nog
gevonden worden. Voor iedereen
persoonlijk is het onmogelijk,
maar toch lukt het ons samen
ieder jaar weer om een lijst te
maken die boven alle
verwachtingen is. Vanaf tweede
kerstdag hoor ik weer platen die
ik jaren niet hoorde, platen die
ik nog nooit hoorde en platen
die ik niet meer wilde horen.
Ik geniet van de keuzes van
andere mensen, van hun
muzieksmaak. Maar toch luister
ik veel liever naar mijn eigen
lijstje. Waar The Dubliners met
Fields of Athenry wel gewoon
altijd verzekerd is van een
plekje.
Rob Dieleman

12

politiek

02
12

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.

December een dure maand
Tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij, raadsleden Jos Wilms
en Marij Peeters-Gommans, een belangrijk onderwerp ingebracht:
de afvalstoffenheffing. Het wordt een dure maand en daar hadden wij
als AndersNu graag wat aan gedaan.
De raad heeft besloten dat de
afvalstoffenheffing, het inzamelen
en verwerken van huishoudelijk

afval, budgetneutraal moet zijn.
De gemeente mag dus niet meer
vragen dat wat het daadwerkelijk

kost. Om prijsschommelingen en
onvoorziene uitgaven te kunnen
opvangen, is er van de opbrengst
uit deze heffing een zogenaamde
egalisatiereserve van ruim een miljoen
euro opgebouwd. Omdat dit geld
van de inwoners is, hebben wij de
andere fracties een motie voorgesteld

om de helft van deze reserve aan de
inwoners middels tariefverlaging terug
te geven. Dit zou ongeveer dertig euro
per aansluiting zijn. De wethouder
omarmde ons idee en zou ‘zijn uiterste
best doen om deze reserve zoveel als
mogelijk is terug te betalen’. Van de
andere partijen kregen we echter

Wildgroei reclameborden aan banden
Als Lokaal Peel en Maas vinden wij de inbreng van de inwoners en
ondernemers voordat we uiteindelijke tot besluitvorming overgaan,
vanzelfsprekend. Ook bij de totstandkoming van het voorstel over de
zogenaamde ‘sandwich’-reclameborden is dit zo gebeurd.
Al jaren is de wildgroei en straatvervuiling van sandwich- en driehoekreclameborden in Peel en Maas
een doorn in het oog van heel veel
inwoners. Deze borden geven een
rommelig en verpauperd straatbeeld.
Mede op aandringen van Lokaal

Peel en Maas wordt aan de wildgroei van deze borden nu een einde
gemaakt. In de raadsvergadering van
1 december komt een aanpassing in
de Algemene Plaatselijke Verordening
aan de orde. Als de raad instemt wordt
de overlast, de onveiligheid en de hoe-

veelheid borden structureel aangepakt.
Het voorstel wat nu voorligt, is met
medewerking van ondernemers tot
stand gekomen. Ook de inwoners uit
Peel en Maas hebben massaal via een
raadpleging op internet hun inbreng
geleverd bij de totstandkoming van
dit raadsvoorstel. In een aankomende
regelgeving wordt nu voorgesteld om
het plaatsen van deze borden te verbieden.
Hiervoor in de plaats komen er op

vastgestelde plaatsen professionele
displays, mogelijk ook digitale, die door
een extern bedrijf worden beheerd.
Eigen verenigingen en organisaties
kunnen hun activiteiten bekendmaken
op grote aankondigingsborden bij de
ingangen van de kernen. Het zou mooi
zijn als lokale verenigingen of een
dorpsoverleg dan het beheer voor hun
rekening kunnen nemen.
Wie Naus,
gemeenteraadslid Lokaal Peel & Maas

Cultuur verbindt
Onze fractievoorzitter Wim Hermans schreef onlangs al dat vrijwilligers
en verenigingen het cement zijn van onze samenleving. Ik ben het daar
roerend mee eens. Zij vormen namelijk een onmisbare schakel in de
sociale samenhang in de gemeente Peel en Maas. Ook zorgen zij voor een
samenleving waar voor iedereen wel wat te vinden is en waar iedereen
kan meedoen. Ik vind dat verenigingen en groepen uit de kunst- en
cultuursector hier een belangrijke rol in spelen.
Afgelopen vrijdagavond was ik
aanwezig bij de uitreiking van de
Cultuurprijs Peel en Maas 2015. Dit
jaar werd dit evenement gehouden

Gom. Laat uw
organisatie stralen

in onze eigen cultuurtempel Dok6 in
Panningen. De theaterzaal was tot aan
de nok toe gevuld. Het programma
was heel fraai opgezet met optredens

van verschillende culturele groepen
en verenigingen. Denk aan het Kessels
a capella-quintet Mannewerk, twee
groepen van Balletstudio Susan
Kruisheer, de dames van Ut Overgerdien
en een prachtig ensemble van fanfare
Eendracht uit Baarlo. Als kers op de taart
zongen Mannewerk en Ut Overgerdien
ook nog een gezamenlijk lied. Iedereen
was muisstil en genoot van alles wat
werd voorgedragen. ”Prachtig hè”,
zei een man die naast me zat. ”Wat

Gom is al meer dan 40 jaar innovatief in het vakkundig schoonhouden van
gebouwen. Of het nu gaat om kantoren, productielocaties, evenementen
gebouwen, zorg instellingen, onderwijsgebouwen of publieke ruimtes. Met onze
ruim 7.000 goed opgeleide medewerkers en doordachte werkmethodieken
weten we op elke locatie de kwaliteit van de werkzaamheden voortdurend
op een hoog peil te houden. Gom is onderdeel van Facilicom

Gom Schoonhouden is voor een object in Panningen op zoek naar een enthousiaste

Schoonmaakmedewerker m/v
Voor 9 uur per week

De werktijden zijn maandag van 17.00 tot 19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 17.15 tot 19.00 uur.
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een mail naar mblok@gom.nl of bel het vestigingskantoor
in Eindhoven op (040) 266 33 33.

Onderdeel van Facilicom

een mooi divers programma”, zei
iemand anders na de prijsuitreiking.
Het resultaat van de avond was niet
alleen dat Stichting De Keverberg,
Marijke Gijsen en New Age er met de
prijzen vandoor gingen (gefeliciteerd!).
Nog mooier was dat iedereen met
een brede glimlach en voldaan de
zaal uit liep. Cultuur verrijkt ons leven.
En belangrijker nog, cultuur verbindt.
Roel Boots,
gemeenteraadslid CDA Peel en Maas

geen steun voor onze motie, die we
dan ook niet in stemming hebben
gebracht. Wij blijven de ontwikkeling
kritisch volgen en houden u op de
hoogte.
Jos Wilms,
fractievoorzitter AndersNu
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Afval inzameling

Wij feliciteren
Stichting de Keverberg met de Cultuurprijs 2015
Marijke Gijsen met de publieksprijs
en de band New Age met de stimuleringsprijs
Ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling voormalig gemeentehuis
Meijel
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen
3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
het ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling voormalig gemeentehuis Meijel ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied.
Het plangebied van het bestemmingsplan ligt aan de Raadhuisplein 1 te Meijel.
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een bruin café/stadscafé/eetcafé, logies en een
bedrijfswoning in het voormalige gemeentehuis Meijel mogelijk.
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn digitaal raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het IDN-nummer van het ontwerp bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0100-ON01.
Een papieren versie is in te zien in het Huis van de Gemeente bij de publieksbalie.
Termijn ter inzage en indienen zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 3 december 2015 tot en met 13 januari 2016.
Gedurende deze termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar,
L. Silva.

Inzameling oud papier
•
•

Vrijdag 4 december: Beringe (Noordervaart, Meijelseweg,
Industrieterrein, Hoevenstraat (gedeeltelijk), Marisbaan, Kievit)
Zaterdag 5 december: Beringe (overige straten), Meijel

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.
Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is
omgevingsvergunning te verlenen voor: Egchel, 5987 NH, Rongvenweg 14. Milieu en Obm.
Realisatie kraam- en gespeende biggenstal. Verzonden: 23 november 2015.
Ontwerp bestemmingsplan realisatie woning Steenstraat ong. te Panningen
Het college van burgemeesters en wethouders maakt bekend dat het ontwerp
bestemmingsplan realisatie woning Steenstraat ong. te Panningen voor de wijziging van de
bedrijfsbestemming naar wonen op het perceel tussen Steenstraat 113 en 117 vanaf
2 december 2015 gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Weblog
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
•
•

Abonneer uzelf op het Elektronisch Gemeente Blad
(EGB) en ontvang het gemeentenieuws in uw mailbox!
Meld u aan op www.burgernet.nl

www.peelenmaas.nl

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

werkt direct
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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

Tren Theeuwen
15 jaar
Maasbree
Blariacum College

Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Als ik een week zou kunnen ruilen van
leven, zou ik switchen met Jason Paul,
een bekende freerunner. Het lijkt me
leuk om een week met hem van leven
te ruilen. Ik zou wel willen ervaren hoe
het is als dat je beroep is. Ik doe nu zelf
ook al 2 jaar aan freerunning, een sport
waarbij je je zo snel mogelijk moet
verplaatsen over en met obstakels.
Ik oefen een paar keer per week een
uurtje thuis in de tuin, waar we vier
trampolines hebben staan en wat
andere obstakels.
Welke gebeurtenis in je leven heeft
een grote impact gehad?
Het moment dat mijn oma doodging

want ik kwam daar elke week minstens
drie keer. Dat was ineens heel anders
toen ze dood was en ik daar dus niet
meer naartoe kon. Dit vond ik heel erg,
want ik kon altijd bij haar terecht en
kon alles met haar bespreken.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn telefoon zou ik nooit weggooien,
want daarmee ben ik altijd
bereikbaar. Zonder mobiel zou ik
bijvoorbeeld niet weten of mijn
vrienden wat gaan doen, maar ik zou
dan ook niet weten wanneer ik moet
werken. Als ik mijn mobiel niet zou
hebben, zou ik veel vergeten en veel
missen.
Welke muziek luister je veel?
Ik luister niet echt naar een bepaalde
artiest eigenlijk. Meestal luister ik
gewoon wat er op dat moment op de
radio is. Ik heb meestal de radiozender 3FM aan staan en daar draaien ze
allerlei soorten muziek.

aan
Tren Theeuwen

Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik denk dat mijn beste vriend me zal
omschrijven als vrolijk en fanatiek,
want ik heb eigenlijk nooit slechte zin
en ik doe altijd mijn best met activiteiten.
Heb je ooit iets gebroken?
Nee, ik heb nog nooit iets gebroken,
ook niet met freefunning. Wel heb ik
een keer mijn arm gekneusd toen ik
van mijn fiets was gevallen.
Waar ben je het meest bang voor?
Ik ben het meest bang dat ik een keer
heel hard val en iets breek. Het zou
echt vreselijk zijn als ik daarna niet
meer zou kunnen freerunnen. Of, nog
erger: zo hard vallen met freerunnen
dat ik hierdoor mijn nek breek. Dan zou
ik geen normaal leven meer kunnen
leiden. Dat lijkt me echt heel eng.
Waar kijk je het meest naar uit?
Naar een freerunning-evenement in

de kerstvakantie kijk ik enorm uit. Dat
duurt in totaal drie dagen. Er komen
heel veel professionele freerunners
van over de hele wereld naartoe,
dus het lijkt me enorm gaaf om die te
ontmoeten.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Een aantal jaar geleden ben ik voor de
tweede keer bij de Niagara watervallen geweest in de Verenigde Staten.
Die watervallen hadden iets rustgevends. Ik had nog nooit zoiets groots
en moois gezien. Het is echt een heel
mooie plek, de mooiste waar ik ooit
ben geweest.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou vragen hoe mijn leven er over
tien jaar uit zal zien. Zo kan ik me
alvast voorbereiden op de toekomst
en hoef ik me veel minder zorgen te
maken over de keuzes die ik nu moet
maken.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Je mag mij altijd wakker maken voor
pizza. Ik vind het zo lekker, dat ik het
altijd wel zou kunnen eten.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Door iets leuks te gaan doen met
iemand. Met vrienden bijvoorbeeld.
Dan hoef ik nergens anders aan te denken en hoef ik me alleen te focussen
op dat leuke.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Ik denk dat ik een dag naar Dubai zou
gaan. Daar zou ik een hele dure auto
kopen en daarmee op een echt race
circuit gaan racen.
Welk eten zou je nooit van je
leven eten?
Wasabi (Japanse specerij, red.) zou ik
nooit van mijn leven eten. Dat is heel
erg pittig en daar houd ik echt niet van.
Ik ben geen liefhebber van pittig eten.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Dan zou ik naar Canada verhuizen,
waar familie van mij woont. Ik zou
erheen gaan omdat Canada een heel
mooi land is en om mijn familie weer
te zien. Ik weet dat ik daar altijd langs
kan komen.

Stichting Herberg Papilio,
probeert zoveel mogelijk, de
vakanties kosteloos aan de
bieden, aan gezinnen waarvan
een kind is overleden. Tijdens
deze vakantie zal ontspannen en
samen verwerken centraal staan.
Carselispad 10, 5993 EV Maasbree, info@herbergpapilio.nl

LOTGENOTEN VAKANTIES

VOOR GEZINNEN MET VERLIES

w w w.herbergpapilio.nl

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

Zwarte Piet
Het is weer de tijd van het
jaar, de Sint en zijn pieten zijn
in het land. Het wordt alleen
niet meer gezien als een feest
voor de kinderen, maar als een
vorm van racisme. Dit vind ik
dus helemaal nergens meer
over gaan.
Kleine kinderen denken
toch niet meteen aan slaven
als ze een Zwarte Piet zien?
Nee, ze denken gewoon aan
het sinterklaasfeest zelf en
natuurlijk aan de cadeautjes
en het snoep dat er aan te pas
komt.
Ik vond vroeger zelf de
Zwarte Pieten helemaal
geweldig en heb nog nooit
aan het feit gedacht dat ze iets
met slaven te maken hadden.
We dachten juist allemaal dat
ze zwart waren door het roet
van de schoorsteen, want dat
is ons van jongs af aan verteld.
En hoe moet je de
kinderen nu opeens gaan
uitleggen dat de pieten roze
zijn geworden? Ik zou het
jammer vinden als deze
traditie, die al zo lang
hetzelfde is, wordt veranderd.
En niet iedereen ziet het als
een vorm van racisme.
Ik hoop dat we er allemaal
uit komen samen en weer
door kunnen gaan met de
traditie zoals ik ermee ben
opgegroeid. Piet die zwart is
geworden door het roet van de
schoorsteen, niet een met alle
kleuren van de regenboog.
Maar ondanks dat, hoop ik dat
iedereen vooral een fijn en
gezellig sinterklaasfeest heeft.
Jacky
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Drie punten weer mee naar Meijel

Peelpush zwaarbevochten langs Sliedrecht
Door: Mieke Basten, VC Peelpush
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Peelpush ging zaterdag 28 november zwaarbevochten langs
Sliedrecht. De mannen van Guido Görtzen traden aan in sporthal De Stoep in Sliedrecht. De heren hoofdmacht van
Sliedrecht was de volgende opponent van Peelpush. De Meijelnaren wonnen met 1-3.

In de eerste set werd al duidelijk
dat Sliedrecht een feestavond
had en er gefeest moest worden.
Met een goede servicedruk en
een scorende partij die de service
ontving, wist Sliedrecht de druk op
te voeren en rook het team bloed
bij de koploper. Peelpush kwam niet
lekker uit de startblokken, maar
haakte gaandeweg de set weer aan
middels een goede servicereeks.
Boven de twintig werden de
plaatsen op de ranglijst weer goed
zichtbaar. Aan de zijde van Peelpush
ging de foutenlast omlaag, werden
belangrijke ballen verdedigd en
onmogelijke ballen gescoord. Zoals
eerder gebleken was Peelpush heer
en meester boven de twintig: 22-25.

Einde aan
ongeslagen reeks
Met de feestavond in zicht
wilden de mannen van Sliedrecht
wel wat te vieren hebben natuurlijk.
Ook in set twee moesten de
Limburgers hard vechten voor de
punten. Een spannende set met veel
vechtvolleybal werd uiteindelijk
gewonnen door Sliedrecht, 27-25.
Aan de reeks van 21 ongeslagen
sets voor koploper Peelpush kwam

helaas een einde. Was dit dan het
begin van het einde?

Lage foutenlast
Nee hoor. Dat maakte de
Meijelse selectie even duidelijk
in sporthal De Stoep. Met veel
servicedruk, een lage foutenlast,
een hoog aanvalspercentage en
verscheidene bloks overrompelde
Peelpush de opponent. Sliedrecht
kreeg niks meer paraat en moest
duidelijk haar meerdere erkennen,
16-25.

Sterk boven
de twintig
De intocht van Sinterklaas heeft
er schijnbaar aan meegedragen dat
een aantal teams met punten ging
strooien. Helaas voor Sliedrecht
wilde Peelpush hier niet aan mee
werken. In een laatste set waar
Sliedrecht er nog even voor ging en
alles op alles zette, was het Peelpush
dat rustig bleef. Deze rust betaalde
zich uit boven de twintig en zo kon
Peelpush ook de vierde set winnend
afsluiten: 22-25. Complimenten aan
Sliedrecht na deze zwaarbevochten
zege. De drie punten gaan weer mee
naar Meijel.
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Efficiënter MVC’19 wint
burenderby in Baarlo

Zes punten achter nummer 1

Door: Len Gielen, voetbalvereniging Baarlo
De beladen derby tussen Baarlo en MVC’19 zondag 29 november is beslist op efficiëntie. Maasbree won met 2-1
van thuisploeg Baarlo. In een levendig duel, zowel binnen als langs de lijn, was Baarlo voetballend over het geheel
genomen de ploeg met de meeste en beste kansen. Wat uiteindelijk telde was dat de buur uit Maasbree zich net
iets beter toonde in het benutten van de geboden mogelijkheden.

Plichtmatige
zege voor heren
VC Olympia
Door: volleybalvereniging VC Olympia
In het verre Maastricht tegen MSV Fyrfad was er zaterdag 28 november een taak te volbrengen voor het eerste herenteam van volleybal
vereniging VC Olympia uit Panningen. Zij moest geen schade oplopen om
zodoende de hoger geplaatste ploegen niet uit het zicht te verliezen.

Binnen enkele minuten na de aftrapwas er een kans voor topscorer Matthijs
Hanssen uit Baarlo, maar MVC-doelman
Sjors Lintjens voorkwam een vroege
treffer. Het was MVC’19 dat bij de eerste
de beste snelle aanval de score opende.
Uit een lage voorzet van MVC-aanvaller
Joris Timmermans tikte ploeggenoot
en topscorer Ron van den Kerkhof de
openingstreffer binnen, 0-1. Een hard
gelag voor Baarlo, maar de thuisploeg
behield het initiatief in het vervolg
van de eerste helft. Baarlo-aanvoerder
Michiel Hanssen werd binnen het
strafschopgebied van achteren door

MVC-verdediger Erik Schoof aangetikt op
het schoeisel en kwam ten val. De bal
ging op de stip en goaltjesdief Matthijs
Hanssen wist met deze kans wel raad,
1-1. Na enkele minuten werd dit gevolgd
door een halve omhaal van Jeroen van
Wylick die in de uiterste hoek knap werd
afgeweerd door de MVC-doelman. In de
tweede helft kwam MVC’19 het beste
uit de kleedkamers en kwam Baarlo
na enkele minuten goed weg. Op zijn
beurt kreeg Baarlo via Wouter Peeters
tot tweemaal toe enkele kansen om
op voorsprong te komen. MVC-doelman
Sjors Lintjens hield zijn ploeg echter met

enkele sublieme reddingen op de been.
MVC’19 nam opnieuw de leiding. Uit een
hoge voorzet vanaf de rechterflank legde
MVC-spits Ron van den Kerkhof de bal
panklaar voor de voeten van teamgenoot Joris Timmermans die dit presentje
op waarde schatte, 1-2. Middenvelder
Jeroen van Wijlick schoot vanaf enkele
meters voor het doel raak. Vervolgens
schoot Stan Wijhers uit een vrije trap
rakelings langs het doel en belandde
een inzet pal voor tijd ook nog eens op
de paal. Drie belangrijke punten dus
voor MVC’19 dat nu de kloof met Baarlo
gedicht heeft. (Foto: Len Gielen)

Drie leden Judoclub
Helden halen dan
sure die hij bij eerdere wedstrijden had
opgelopen. Na Sjors liet ook Bas zien
dat hij alle technieken goed onder de
knie had. Hierna kregen Sjors en Bas te
horen dat beiden geslaagd waren voor
de eerste dan. Tom moest als laatste van

Judoclub Helden zijn examen afleggen.
Hij werd daarbij terzijde gestaan door
Quinn Janssen. Het verliep zeer goed en
snel, wat een goed teken was. Na tien
minuten wat het voor hem ook bekeken.
Ook hij slaagde voor zijn examen.
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Wegens beёindiging galerie

terug tot 21-19. Toen vond de
uitploeg het genoeg. Ook de derde
set werd door Olympia gewonnen.
Toen restte alleen nog het laatste
doel waarmaken en het vijfde
wedstrijdpunt pakken.
Het gebrek aan beleving en zin
waren de oorzaak van de druk van
Fyrfad die de hele set werd gevoeld
door de Panningnaren. Er werd
geen gaatje geslagen en het
verschil in de set was maximaal drie
punten. Dit liep zo door tot 23-23.
De degelijkheid van de gehele
wedstrijd en de service die te
weinig druk had, zorgde ervoor dat
via 24-24 de setwinst met 26-24 en
het vijfde punt mee naar Panningen
ging.
Met deze duidelijke winst zorgden
de heren van Olympia voor de
aansluiting bij de top van de poule:
op zes punten achter de nummer 1.

Aan elkaar gewaagd

Weer vier
puntenvoor VC
Olympia dames
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Olympia kon
zaterdag 28 november laten zien wie verder was in hun ontwikkeling:
Ledub of de Panningse dames. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd,
maar VC Olympia wonnen uiteindelijk met 3-1 van de dames uit Budel.

Bij de danexamens in Roermond hebben op zondag 29 november drie judoka’s van Judoclub Helden hun
danexamen gehaald. Tom van Dijk, Sjors Peeters en Bas van de Mortel wisten een graad omhoog te gaan.
In totaal hadden zich 32 judoka’s
aangemeld voor het eerste, tweede of
derde danexamen. Sjors mocht als eerste
van de Heldense judoka’s zijn kunsten
vertonen. Alles verliep voorspoedig,
ondanks een vervelende schouderbles-

In de eerste set duurde het tot
14-11 voordat de heren van Olympia
zeker wisten dat ze gekomen waren
om te volleyballen en punten te pakken. Met een lagere foutenlast ging
de eerste set uiteindelijk ruim naar
de heren uit Panningen met 25-16.
De tweede set was een kopie van de
eerste, 21-20. Fyrfad haalde nog een
punt en Olympia nog vijf. En daarmee
eindigde de tweede set ook met
winst met 25-21.
De set die twee wedstrijd
punten opleverde, was de volgende.
De boodschap was duidelijk en zo
begonnen de Panningse heren ook.
Een 9-4 voorsprong stond al snel op
het telbord en 17-10 was de volgende
tussenstand. De heren dachten er
daarmee te zijn, maar niets was
minder waar. Ze scoorden even
niet en daardoor kwamen ook een
aantal tegenpunten. Fyrfad kwam

et

tot en m
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Met beiden een jong team was
Olympia toch de ploeg met de meeste
vooruitgang. Verdedigend was men
beter georganiseerd en kende ieder
zijn taak, waar aan Ledub-zijde
regelmatig nog misverstanden waren.
Ook aanvallend zat er een duidelijk
verschil. Ledub had twee heel sterk
scorende speelsters, waar Olympia
op alle vijf de posities een dubbele
bezetting kon neer zetten die een
hoog scorend resultaat behaalde.
Hierbij was Myrna Hesen de meest
opvallende uitblinker. Al lieten de
setstanden een vrij groot verschil
zien, zo groot was het verschil niet.
Budel verdedigde sterk maar speelde
zich in de eerste set kapot op een
perfect functionerend blok aan
Heldense zijde. Hierdoor kon deze
met 25-16 worden gewonnen.
Helaas stagneerde in de tweede
set de servedruk van de thuisploeg.
Gelukkig miste de gasten zoveel
serves dat men dat nog kon compenseren, maar door zelf de passing
slordig uit te voeren kon Olympia te

weinig druk zetten in de aanval en
moest ze dit bekopen met een set
nederlaag van 22-25. In de derde
set kwam het goed georganiseerde
spel van de thuisploeg weer op
gang. Na wat misverstanden over het
17e punt kwam Lynn Aerts binnen
de lijnen. Zij serveerde de set brutaal
uit. Het werd tenslotte 25-19 waar de
tegenstander tot 17-14 redelijk had
kunnen bijblijven.
In de vierde set werd het tempo
nog een tandje opgevoerd en bij een
stand van 4-4 kwam Lynn wederom
aan de serve met als resultaat zes
punten waarvan vier rechtstreekse.
Het gat was geslagen. Een perfecte
aanval door het midden kreeg
Olympia nog vol op de schoenen
terug maar dat kon de pret niet
drukken. Via 16-7 en 19-10 kwam
het servicekanon van VC Olympia
weer aan de beurt en nam ook nog
maar eens de laatste vijf punten voor
haar rekening. Het werd uiteindelijk
weer 25-11 en de wedstrijd was ruim
verdiend binnen.
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Generale voor topper tegen Aalsmeer

Bevo walst over Volendam heen
Door: handbalclub Targos Bevo HC
Het eerste team van handbalclub Targos Bevo uit Panningen blikt terug op een uitstekende generale voor de
topper tegen Aalsmeer donderdag 3 december om 20.00 uur in sporthal De Heuf in Panningen. In diezelfde sporthal
werd KRAS Volendam zaterdag 28 november overtuigend verslagen met 35-18.

Bevo walste over de ploeg van
Mark Schmetz heen met flitsend
aanvalsspel. Bij rust was de strijd om
de vierde plek in de BENE-League al
min of meer beslist. De voormalig
landskampioen leidde, mede dankzij
een solide dekking, met 15-6. In de
tweede helft was Bevo ook
oppermachtig. Volendam was
onthutsend zwak in de aanval en kwam
er helemaal niet aan te pas. Het
kwaliteitsverschil was zo groot dat
coach Martin Vlijm speeltijd gunde aan
Mark van den Beucken, Gergö Lovas en
Max de Lange. Vlijm: “Volendam miste
zijn beste speler, Jorn Smits. Daarnaast
speelden wij voor het eerst dit seizoen
zestig minuten goed. Bovendien
hebben we kunnen werken aan ons
doelsaldo.”

De Jonge,
man van de wedstrijd
Het ene doelpunt was nog mooier
dan het andere, zoals een schitterende door Merijn Haenen bekroonde
break, enkele verwoestende uithalen
van aanvoerder Dario Polman,
een venijnig onderhands balletje

van supertalent Rik Elissen en een
‘streep’ van Robin Jansen. Man van
de wedstrijd was international Sonni
de Jonge, met negen doelpunten.
De Jonge: “Na mijn eerste doelpunt
voelde ik dat het goed zat. Dit geeft
een heerlijk gevoel en veel vertrouwen voor de komende wedstrijd
tegen Aalsmeer.”

Steviger
op vierde plek
Minpunt was het uitvallen van
Nick de Kuyper door een blessure.
Aanvoerder Pim Augustinus moest
de hele wedstrijd vanwege een
voetblessure vanaf de zijlijn toekijken.
De tegenslagen hadden echter geen
negatief effect op de prestatie,
want iedere positie is dubbel bezet
bij Bevo. Dat betaalde zich tegen
Volendam uit. Dankzij de winst nestelt
Bevo zich op de vierde plaats, die
recht geeft op deelname aan de
finaleronde van de BENE-League. De
derde plek is binnen handbereik voor
Bevo. Vlijm: “Natuurlijk zijn er altijd
verbeterpunten. Belangrijker is dat we
dit gevoel vasthouden.”

Verlies tegen hekkensluiter

Panningen dieper in degradatiezorgen
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Nat en winderig was het zondag 29 november op sportpark Merelweg in Venlo, waar omnivereniging VOS
(Vooruitgang Ons Streven) speelt. De voetbaltak van VOS is hekkensluiter in de derde klasse C, dus het was zaak
voor het eerste elftal van SV Panningen om dit degradatieduel te winnen en afstand te nemen.

Al in de eerste minuut liep
VOS-speler Ayoub Dadda met de
bal door de Panningse verdediging
en omspeelde vier groenwitte
verdedigers. Hij strandde op doelman
Patrick Steeghs. Uit de daarop
volgende hoekschop ontstond een
counter, waarin Joey Bodde op de paal
schoot. Het had na twee minuten al 1-1
kunnen zijn.

Stand draaglijker
In de 15e minuut was het wel
raak: Merrel Vyent, VOS’ lange man in
de spits, kopte een vrije trap binnen,
1-0. In de 28e minuut soleerde Ismael
Addad met de bal aan de voet door de
Panningse verdediging. Niemand legde
hem een strobreed in de weg, 2-0.
VOS kwam op rozen in de 35e minuut,
toen Said Ououmar de 3-0 binnentikte
uit een vrije trap. Op slag van rust
werd de stand wat draaglijker voor
Panningen: Patrick Joosten benutte een
penalty en maakte 3-1.
Na rust had trainer Roel Schreurs
Roy Schijven naar het middenveld
gedirigeerd en Davy Boots verhuisde

een plaats naar achteren. Toen
Panningen in de 53e minuut een vrije
trap mocht nemen op zo’n twintig
meter van het doel en Roy Schijven
achter de bal ging staan, wisten
de kenners wat dat betekent, 3-2.
Panningen vond weer aansluiting.
Maar drie minuten later werd het lot
van de groenwitten in deze wedstrijd
bezegeld. Esam Doudouh zag vanaf
veertig meter dat Panningendoelman Patrick Steeghs op de
rand van het zestienmetergebied
stond. Zijn schot was loepzuiver, 4-2
voor VOS.

Rentree Van Osch
Aan beide zijden werd gewisseld
en na een half jaar afwezigheid
maakte Robin van Osch zijn rentree in
Panningens vaandelteam. Panningen
maakte de wedstrijd vol met tien man
na een rode kaart voor Matijs Heesen.
Het slotoffensiefje resulteerde in een
treffer van Joey Bodde, 4-3. Panningen
zit door dit verlies nog dieper in de
problemen en belandt weer onder de
streep in 3C.

Pijnlijke nederlaag

Peelpushdames in diep dal
Door: Mieke Basten, volleybalvereniging VC Peelpush
Er wordt wel gezegd: ‘je moet eerst in het dal belanden voordat je de berg kan beklimmen.’ In dat opzicht mag
je hopen dat het eerste damesteam van het Meijelse Peelpush zaterdag 28 november in Arnhem tegen het Talent
Team van de volleybalbond het dal wel heeft bereikt en nu alleen nog maar naar boven kan. Tijdens de pijnlijke 3-0
nederlaag (25-9, 25-17, 25-10) ging werkelijk helemaal niets goed.
Er was, tijdens alweer de zesde
wedstrijd in de maand november,
geen beleving en geen overtuiging.
De spaarzame punten die werden
gemaakt, werden niet gevierd. Het leek

erop dat de ploeg zich in de sfeerloze
sporthal Valkenhuizen voor de wedstrijd
al bij een nederlaag had neergelegd.
Ook werden er te veel persoonlijke
fouten gemaakt. Helemaal niemand

onttrok zich aan de malaise en
niemand haalde zijn gebruikelijke
niveau. In de eerste set was er een
snelle achterstand, set twee ging tot
11-11 gelijk op en in set drie ging het

kaarsje al heel snel uit. Wissels pakten
niet goed uit en time-outs hadden ook
maar weinig effect.
Halverwege het reguliere seizoen mag
geconcludeerd worden dat het gestelde
doel, een plek bij de eerste zes,
onhaalbaar is. De ploeg kan zich richten
op de play-outs en zal daar minimaal
één ploeg onder zich moeten houden.
In de tweede helft van de gewone
competitie moet geprobeerd worden

om punten te sprokkelen, om straks
met zoveel mogelijk bonuspunten aan
de degradatiestrijd te beginnen.

Mouwen opstropen
Het wordt een kwestie van de
mouwen opstropen. Hard werken en
veel trainen om de pass te verbeteren
en het geloof in een goede service,
waarmee de tegenstander onder druk
kan worden gezet, terug te winnen.
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Dames VC Kessel winnen
van Bravo
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Opnieuw een degelijke overwinning voor het volleybalteam VC Kessel dames 1. Bravo ’99 uit Westerhoven,
een tot dan toe onbekende tegenstander, was zaterdag 28 november op bezoek.

TTC Panningen
kampioen
Het derde team van TTC Panningen ’74 is zaterdag 28 november
kampioen geworden. Die dag werd het punt dat het team nog tekort
kwam om kampioen te worden, eindelijk binnengehaald. Hiermee was
het kampioenschap een feit. Met een 6-4 overwinning op De Kluis uit
Geleen sloten Bram Hunnekens, Joris van Eekeren, Mathieu Roumen en
Wim Vercoulen de competitie af.

Jong team overrompeld

Grashoek
laat zich weer
verrassen
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste elftal van voetbalvereniging SV Grashoek werd zondag
29 november met 1-6 de kleedkamer in gestuurd door Racing Boys uit
Deurne. Absolute matchwinnaar bij de gasten was Bart van Schijndel,
want hij scoorde alle zes de doelpunten.
De verklaring voor de 1-6
nederlaag was snel gevonden.
Grashoek startte met vijf spelers
die 18 jaar of jonger waren, wat
de nederlaag tot geen schande
maakte. Voor deze jongens is het
belangrijk dat ze ervaring opdoen en
het meeste leer je uiteindelijk van
fouten. De eerste minuten waren
daarbij illustratief. In de 4e minuut
kon de defensie van Grashoek zijn
voet nog wel tussen de eerste aanval
krijgen. Maar in plaats van de bal
met een ferme trap weg te maaien,
werd er een voetballende oplossing
gekozen die mislukte waardoor
Bart van Schijndel de bal kon
onderscheppen en 0-1 kon scoren.
Vier minuten later werd er cruciaal
balverlies geleden. Daardoor moest
Koen Clephas een overtreding maken
binnen het zestienmetergebied en
kon Bart van Schijndel zijn tweede
doelpunt maken.
Na deze flinke domper herpakte
Grashoek zich en liet zien dat ze wel
degelijk opgewassen waren tegen
de gasten uit Deurne. Vooral Tim van
Ophoven kon een paar keer mooi
mee opkomen en zag tweemaal

Scorend VC Kessel-blok door Anouk Rutten (3) en Charlotte Seerden (8) (Foto: VC Kessel / Jaap van ’t Ooster)
De dames van VC Kessel begonnen de eerst set met een matige
start, maar namen wel meteen een
voorsprong die niet meer uit handen
werd gegeven. De eerste set werd
gewonnen met 25-17. De tweede set

was vergelijkbaar met de eerste. Deze
wonnen ze met 25-16.
In de derde set werd aan Kesselse
kant meer gewisseld en ook deze wissels leidden tot goed werk. De derde
set werd dik gewonnen met 25-13.

De laatste set begon stroef. Doordat
Bravo de serve beter onder controle
kreeg, kreeg Kessel meer moeite met
de servicepass. Kessel wist echter
alsnog goed te scoren aan het net en
won toch nog met 25-21.

zijn inzet net naast de paal gaan.
Ook Marcin Kokoszkza en Joep
Janssen kwamen in kansrijke posities
waarbij ze beiden vakkundig door de
Racing Boys-defensie naar de zijkant
werden gedrukt en doelman van
Bussel met succes zijn goal een stuk
kleiner kon maken. Grashoek was in
deze fase zeker gelijkwaardig aan
Racing Boys.

Pijnlijk
balverlies
In de 46e minuut stond
wederom Racing Boys’ Bart van
Schijndel op de goede plaats om
met een mooi krom schot Koen
Clephas kansloos te laten. De gasten
scoorden in de 57e minuut na
wederom pijnlijk balverlies de 0-4.
Heel even veerde Grashoek op toen
Joep Janssen een schot van Marco
Sijben verlengde en in de 59e
minuut 1-4 scoorde. Vijf minuten
later was deze opleving echter weer
verdwenen toen de 1-5 viel met
wederom balverlies bij Grashoek.
Bart van Schijndel tikte de 1-6 in de
83e minuut in.

G-team RKMSV kampioen
Het G-team van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel heeft op zaterdag 28 november het kampioenschap
in de tweede klasse gevierd. Ondanks een verliespartij uit tegen Heythuysen mocht het Meijelse team
feestvieren. De receptie volgde zaterdag in de kantine van Meijel na terugkomst. Nummer twee MULO heeft
uiteindelijk twee punten minder gehaald dan RKMSV. Dankzij het kampioenschap promoveert het team naar
de eerste klasse.
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Hockeymeisjes B1
najaarskampioen
Door: hockeyclub HCPM
Wat vorige week zaterdag niet lukte, moest zaterdag 28 november dan maar gebeuren: het MB1-team van
Hockeyclub Peel en Maas moest kampioen worden. Daarvoor moest wel nog even gewonnen worden van Venray
MB3 op hun velden.

Verdiende overwinning

Enerverend duel
BEVO 1 tegen
Reuver 1
Door: voetbalvereniging BEVO
Het eerste elftal van voetbalvereniging BEVO uit Beringe speelde
zondagmiddag 29 november thuis tegen het eerste van Reuver en wist er
een 3-1 overwinning uit te slepen.
In de beginfase kreeg BEVO de
beste kansen. Na een paar gemiste
doelpunten en ondanks de wind
tegen bleef BEVO aandringen en
schiep goede kansen. Luc Simons
schot uit een vrije trap langs het doel.
In de 32e minuut kreeg Eric Minten
de bal uit een 1-2-combinatie terug
en scoorde daaruit, maar wederom
vlagde de grensrechter, ditmaal
zeker ten onrechte volgens BEVO,
voor buitenspel dat de scheidsrechter
overnam. In de 40e minuut was het
wel raak voor BEVO. Op links wist Rob
Minten uit een actie van bijna op de
achterlijn hard in de eerste hoek de
keeper te verschalken: 1-0. Direct na
de aftrap kreeg BEVO weer een goede
kans, maar deze ging over.

Concurrent Mierlo MB4 had ook
gewoon gewonnen en heeft een
beter doelsaldo. Een gelijkspel voor de
meiden van Peel en Maas zou daarom
niet voldoende zijn. De spanning zat
er daarom flink in bij de meiden: veel
van wat op de trainingen is geleerd,
werd zaterdag even vergeten. Het spel

was niet super. Van het normaal zo
vloeiende spel van de jongedames
was soms weinig terug te zien. Venray
kreeg daardoor ook een paar mogelijkheden. In de tweede helft nam Peel en
Maas een 0-1 voorsprong, wat duidelijk
even tot iets meer ontspanning in het
spel leidde. De ontlading was groot bij

de meiden, maar ook bij de beide coaches en de meegekomen ouders, opa’s
en oma’s en heren 1, toen de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd
floot en het kampioenschap een feit
was. Het feest op het veld werd gevierd
met bubbels en een presentje van de
shirtsponsor.

Domme rode kaart
voor Reuver
Ook bij de aftrap van de tweede
helft was BEVO attent en drong
Reuver in de verdediging. In de 65e
minuut kwam het tot een domme
rode kaart voor Reuver, waarbij uit
een spelsituatie men een rode kaart
opliep wegens belediging van de
scheidsrechter. Uit de toegekende

vrije trap voor Reuver kreeg uit de
rebound Kevin Vossen een uitstekende kans. Deze wist zijn inzet
ternauwernood tot hoekschop te
verwerken. Ook daarna kreeg BEVO
nog een aantal riante kansen, maar
het doel werd niet getroffen.

’Coole’ overwinning
In de 81e minuut was er
vanuit Reuver een uitbraak over
links, waarbij Donné van der Weide
zijn tegenstanders te snel af was en
met een strak schot Glen Smeets
kansloos liet. Een domper voor
BEVO, die niet veel later tot een
nachtmerrie had kunnen leiden. Vlak
na de gelijkmaker kwam over links
wederom een snelle aanvaller vrij
voor doel, maar de BEVO-keeper wist
dit tegen te houden. BEVO bleef de
aanval zoeken. Sjors van Horen zette
een strakke bal voor, waarbij Rob
Minten inschoot en de 2-1 maakte.
De verdere slotfase was hectisch,
waarbij BEVO ver in de blessuretijd de
verlossende 3-1 maakte. Een ‘coole’
overwinning op een gefrustreerd
Reuver, dat het deze competitie op
deze wijze nog moeilijk zal gaan
krijgen.
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VC Olympia 4.1 kampioen
Het jeugdteam VC Olympia 4.1 is zondag 29 november kampioen geworden in de klasse Niveau 4 hoog.
De ploeg won tot nu toe alle wedstrijden in de competitie en leverde slechts in één wedstrijd een set in.
Met nog vier wedstrijden te spelen kan het team uit Panningen niet meer ingehaald worden door de
concurrentie. Bente van de Goor, Jule Schareman, Timo Geominy, Pleun Delmee en Teun Flietstra kroonden
zich zo met groot verschil nu al tot kampioen.

genie

rech
Laat
ische ge delen!
p
y
t
t
e
m
7 wereld
is
n het hu
a
v
je
k
n
stdra
Welkomper persoon
ar)
€ 34,50 r kind (t/m 12 ja
e
Reserveren voor eerste kerstdag
€ 17,50 p
is noodzakelijk, en kan
telefonisch of per mail
tot uiterlijk 22 december

Hoogstraat 70 - 5986 AB Beringe - 077-3078682

www.hoovedevriendschap.nl - info@hoovedevriendschap.nl

20

sport

02
12

VC Kessel-heren Peel en Maas
winnen zwaar- turntoernooi Panningen
bevochten pot

In totaal 150 kinderen deden zaterdag 28 november mee aan het grote recreatieve Peel en Maas turntoernooi.
Dit werd gehouden in sporthal De Piushof in Panningen.

Door: volleybalvereniging VC Kessel
Ook deze keer wonnen de heren 1 van VC Kessel thuis met 3-2
gewonnen. Op zaterdag 28 november waren de heren te sterk voor Ledub
HS1 uit Budel. Toch begon niet Kessel sterk aan de wedstrijd, maar Budel.
Al snel kwamen de Kesselse
heren in de eerste set achter te staan
door de sterke service en agressieve
aanval van Budel. Al in die eerste
set zeiden de heren tegen elkaar
dat ze wel kansen zouden gaan
krijgen: de Kesselse heren speelden
niet slecht en Budel zou dat niet
volhouden. Na verlies in de eerste
set met 17-25, was dat in de tweede
set inderdaad het geval. Budel zakte
iets weg en VC Kessel kon de druk
opvoeren. De hele set stond VC Kessel
vier of vijf punten voor en dit gaven
ze niet meer weg: 25-20.
De derde set ging lang gelijk
op tot 15-15, maar toen kwamen
er wat slordigheden in het Kesselse
spel. De pass was minder verzorgd
en ballen werden uit geslagen.
Helaas konden de Kesselse heren
de kleine achterstand niet meer

goedmaken. Budel pakte de set met
25-22. De verschillen tussen de teams
waren klein en twee of drie punten
bepaalden steeds wie de set won.
In de vierde set kwam VC Kessel weer
snel op voorsprong en dit bleek dan
ook voldoende om de set te winnen.
VC Kessel heren 1 speelde degelijk en
maakte er 2-2 in sets van.
De vijfde set begon in Kessels
voordeel. Vervolgens pakte Budel
twee punten voorsprong, maar na de
kantwissel waren de Kesselse heren
aanvallend sterker en scoorden op de
belangrijke momenten. Budel kreeg
een matchpoint, maar VC Kessel
benutte het tweede matchpoint
en hield de drie punten in huis.
De zwaarbevochten en erg spannende
wedstrijd werd na een 2-1 achterstand zo toch nog naar VC Kessel
toe getrokken.

Aan de wedstrijd mocht iedereen
deelnemen die minstens een uurtje in
de week turnt of in een aparte groep
meer dan een uur traint, maar nog te
jong is voor de echte wedstrijden.
Kinderen uit Kessel, Maasbree,
Grashoek, Heden, Panningen, Egchel en

Beringe in de leeftijd van 4,5 tot 12 jaar werden de medailles uitgereikt aan de
deden mee.
winnaars en iedereen ging met een
diploma naar huis. Onder andere Thijn
van Lier uit Helden, Fenne Hendrix van
de Kesselse Sport Vereniging en Floor
In het twee uur durende toerKappel van Volharding uit Maasbree
nooi werd op het sprong, de brug,
behaalden een eerste plek.
de balk en de vloer geturnd. Na afloop

Medailles en diploma

TTV Koningslust 1
kampioen
Door: tafeltennisvereniging TTV Koningslust
Tegen concurrent Kluis 5 uit Geleen moest het eerste team van tafeltennisvereniging TTV Koningslust vijf punten
behalen voor het kampioenschap. Dat lukte overtuigend.
Hay moest aantreden tegen
Marcel. Na een stroef begin walste hij
vrij gemakkelijk over zijn tegenstander
heen. Toen kwam Elly, zij aan de bak
tegen Henk. Ze kwam voor met 2-1 en
kreeg twee matchballen. Die kon ze
helaas niet benutten. De vijfde game
verloor ze vrij dik.
Ger moest aantreden tegen
Bart en won zeer dik met 3-0.

Het dubbelspel werd echter niet
goed gespeeld door TTV Koningslust:
ze kwamen met 2-0 achter en
verloren met 3-2. De tussenstand
van de algehele wedstrijd was
toen 2-2.
Na het dubbel moest Hay nog
tegen Henk. Deze wedstrijd won
hij vrij gemakkelijk. Ger speelde
daarna tegen Marcel een goede partij

en won met 3-0.Toen kwam Elly
achter de tafel. Zij kon het bevrijdende
punt scoren voor het kampioenschap.
Ze moest haar wedstrijd spelen tegen
Bart. Ook zij won deze wedstrijd zeer
gemakkelijk, zodat TTV Koningslust 1
kampioen werd.
Uiteindelijk liepen de
tafeltennissers uit Koningslust nog uit
naar een 7-3 overwinning.
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Ontbijten met pieten in Maasbree
Elk jaar houdt De Fabriek in
Maasbree een pietenontbijt. Dit jaar
vond het uitverkochte ontbijt plaats
op zondag 29 november in de
binnenspeeltuin van De Speelfabriek.
“Het pietenontbijt organiseren
we al een paar jaar, en met succes”,
laat Germie van De Fabriek weten.
Jaarlijks komen er zo’n veertig ouders
met kinderen op af, zo ook dit jaar.
Eerst konden de aanwezige kinderen,
hun ouders en de pieten zich tegoed
doen aan een ontbijtbuffet met
broodjes, croissantjes, hartig en zoet
beleg, peperkoek, cornflakes, yoghurt
en roerei met spek. Daarna waren
de a anwezige pieten aan de beurt
om voor entertainment te zorgen en
konden de kinderen zich vermaken
in de binnenspeeltuin. Germie: “Die
combinatie van eten en spelen doet het
goed bij families en gezinnen. Het past
daarom helemaal bij ons concept.”

Die Lustigen Freunde v
 erplaatsen
eindejaarsconcert
Het op een-na-laatste concert
van Die Lustigen Freunde uit Beringe
gaat niet door. Het eindejaarsconcert
van de blaaskapel, gepland op
zaterdag 19 december, wordt
samengevoegd met het
afscheidsconcert op zaterdag
27 februari. De kapel wil in
december geen andere orkesten
voor de voeten lopen en
bezoekers bij hen afpakken.

Samengevoegd met
afscheidsconcert
Die Lustigen Freunde kondigde
eerder in oktober al aan na 65 jaar
te gaan stoppen met de blaaskapel.
Dit vanwege het gebrek aan voldoende
leden. Ook kondigde de kapel toen aan
dat het Internationaal Blaaskapellen
Festival geen volgende editie meer
zal krijgen. Het concert op 27 februari
vindt plaats in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe.

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
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Vogelbeurs
in Meijel
Vogelvereniging Meijels
Pracht uit Meijel organiseert op
zondag 6 december van 09.00 tot
11.30 uur een vogelbeurs in
gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel.
Tijdens de vogelbeurs wordt
een ruime sortering vogels
aangeboden, waaronder kleur- en
postuurkanaries, zebravinken,
Europese cultuurvogels, tropische
vogels, grasparkieten, agaporniden
en grote parkieten.
Daarnaast zijn bezoekers tijdens
de beurs op zondag 6 december
in de gelegenheid om vogels te
koop of te ruil aan te bieden. Voor
meer informatie, bel 077 466 30 44
(na 18.00 uur).

Lezing over
stilte en
meditatie
in Baarlo
Het parochiecluster
Maasbree, Kessel, Baarlo en
Kessel-Eik (MKBE) houdt op
maandag 7 december een lezing
over stilte en meditatie.
De avond is de eerste editie
van een serie lezingen die door
de parochies wordt georganiseerd.
Hiermee treedt het cluster MKBE
in de voetsporen van Thomas
a Kempis, die in de 15e eeuw
een groot inspirator was van
de christelijke spiritualiteit.
Stilte en meditatie zijn belangrijke
kenmerken van het Christendom
en daarop is de eerste avond
gebaseerd.
Priester André Pierik is de
gastspreker tijdens de eerste
avond, die plaatsvindt in het
kerkzaaltje van Baarlo en om
20.00 uur begint.
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iPad-café

Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

wo 9 december
10.00-12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Meijel

Baarlo

Panningen

za 5 december
Locatie: JC Sjiwa

wo 2 december
14.00-17.00 uur
Locatie: De Ringoven

Ik pak je avond

Pietenpakhuis

Helden

Rosenberg Trio – Familia

Hardground Hardstyle met
Subraver en Hardinvader

do 3 december 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

vr 4 december
Locatie: Jaks Bar

Tommies pakt uit

Party dj W!

za 5 december
Locatie: Tommies bar

za 5 december
Locatie: Jaks Bar

Sintergaas & Zwarte Beat
za 5 december 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo

Stichting Orgelkring Peel en Maas

Symfonieorkest ontmoet
kerkorgel Panningen
In de Kapel van de Heren Lazaristen op de Kerkstraat in Panningen ontmoetten afgelopen zondag 29 november
de Stichting Orgelkring Peel en Maas en het Venloos Symfonie Orkest (VSO) elkaar.

Tommies matinee met
De Teddyboys live
zo 6 december 16.00 uur
Locatie: Tommies bar

KBO Zingen

Kessel

Kienmiddag
wo 8 december 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: De Paort

Koningslust

Informatieavond
nieuwbouw Julianahof

ma 7 december 19.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO Activiteitencentrum
in De Ringoven

Schrijfcafé
di 8 december
15.30-17.30 uur
Organisatie: Bibliotheek
Panningen en Schrijfcafé
Locatie: bibliotheek Panningen

do 9 december 19.30 uur
Locatie: dorpshuis De Sprunk
Het Intermezzo Sinfonico uit
de Cavalleria Rusticana van Pietro
Mascagni werd door het VSO ten
gehore gebracht, met ondersteuning
van het Panningse kerkorgel. ”Omdat
een orkest niet altijd een orgel tot
zijn beschikking heeft, worden er
vaak hoorns ingezet in plaats van een

Meijel
Vogelbeurs
zo 6 december 09.00-11.30 uur
Organisatie: Vogelvereniging
Meijels Pracht
Locatie: D’n Binger

orgel”, aldus Stichting Orgelkring.
Het symfonieorkest speelde
daarnaast de Rhapsodie Mosanne van
de Venlose componist Piet Kingma,
dat de geluiden verbeeldt die de
Maas op zijn tocht vanaf de oever
opvangt. Ook de suite Pelléas et
Mélisanda van Fauré en de symfonie

Die Unvollendere van Schubert
werden gespeeld.
Stichting Orgelkring Peel en Maas
organiseerde de ontmoeting met
het Venloos Symfonie Orkest om de
samenwerking van de muziek- en
orgelcultuur te ondersteunen en te
promoten.

LEVEN ROND DE DOOD

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

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

Wat kost onze hulp?

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

LPZ - levensbeschouwelijke
Psychosociale Zorg:
06-22 98 51 19
Dit houdt in:
• luisteren naar uw zorgen
• praten over gevoelens van
onmacht, angst en onzekerheid
• in gesprek gaan over levens-

• waken bij de zieke
• helpen bij de verzorging van

vragen en het levensverhaal
• begeleiding van de zieke en

de zieke
Deze zorg wordt geboden door
geschoolde vrijwilligers.

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.

de naasten
Deze zorg wordt geboden door
professionele begeleiders.

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

Hierezitting in Grashoek
In café-zaal Leanzo in Grashoek vond op zaterdag 28 november de eerste Jacobs Advies Hierezitting
plaats. De bezoekers konden genieten van artiesten zoals de buuttereedners Jan Geraedts, Andy Marcellisen
en Berry Knapen en zangeres Marleen Rutten. Daarnaast betraden diverse dansgroepen de bühne. De avond
werd georganiseerd door vriendengroep De Beerput uit Grashoek.
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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

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

Parochie Beringe

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 december
H. Mis 2de Advent 09.30 uur t.i.v.
Silvester Jacobs en Gertruda JacobsVerkennis; Harrie Leijten en familie
Mededeling: Personen voor de
ziekencommunie met Kerstmis s.v.p.
doorgeven aan parochiecentrum
307 13 88

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 3 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zaterdag 5 december
Ophalen schoentjes St. Nicolaas bij
portaal van de kerk 12.30-13.30 uur
Zondag 6 december
H. Mis 2de Advent 11.00 uur –
herenkoor t.i.v. Riet Gooden-Hendriks
en Gerard Gooden (gest.jaardienst);
Toos Wilmsen-Vos (coll); Jac. Geraats
en Nellie Geraats-Corsten (jaardienst);
Piet Bongers (jaardienst); Tjeu
Manders en Mien Manders-Vriens
(verj); uit dankbaarheid
Maandag 7 december
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 8 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken op de
pastorie
Woensdag 9 december
H. Mis 14.00 uur KBO Advent-viering
(d’n Binger)
Donderdag 10 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 6 december
H. Mis 2de Advent 11.00 uur –
gemengd koor

Parochie Grashoek
Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 december
H.Mis 2de Advent 19.00 uur t.i.v.
Drees Willems en Elisabeth Swinkels
Mededeling: overleden Bert Hanrats,
Vlasstraat 31, 71 jaar

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 4 december
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 6 december
H. Mis 2de Advent 10.00 uur – fanfare
St. Cecilia t.i.v. lev. en overl. leden
fanfare St. Cecilia; Johannes Janssen
en Maria Haenen; Nol Jacobs en Nellie
Jacobs-van Maris (maanddienst);
Ton Reijnders (jaardienst); Nel en Piet
Wilms-Hendriks, kleinzoon Dennis en
overl. fam. Wilms-Hendriks (verj); Mia
Peeters-Ottenheijm en fam. Peeters
en fam. Ottenheijm; Jos Hamaekers;
Donderdag 10 december
H. Mis 09.00 uur

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 5 december
H. Mis 2de Advent 17.30 uur

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- woensdag- en
donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 4 december
De ziekencommunie vanaf 9.00 uur
18.30 uur Lof met rozenkransgebed
en uitstelling van het H. Sacrament
Aansluitend H. Mis t.i.v. de
gebedsgroep
Zaterdag 5 december
Biechtgelegenheid in de pastorie
10.00 – 11.00 uur
H. Mis 14.30 uur De Groenling
H. Mis 2de Advent 19.00 uur –
gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Piet
Janssen, To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar
Zondag 6 december
Doopviering 14.00 uur – Xavi van
Melick, Vosberg
Woensdag 9 december
Rozenkrans 08.30 uur
H. Mis 9.00 uur
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EGOpop 2016

Racoon en Di-rect op
Egchels festival
De organisatie van het Egchelse festival EGOpop heeft de eerste twee grote namen al binnen. De Nederlandse
bands Racoon en Di-Rect staan het laatste weekend van mei op de planken van EGOpop.
Racoon, onder meer bekend
van de liedjes ‘Love you More’ en
‘Oceaan’ staat vrijdag 27 mei op
het podium. De rockband Di-Rect,
bekend van ‘Hungry for Love’ en
‘Young Ones’, treedt zaterdag 28 mei

op. Garagerockband Afterpartees uit
Horst en Melderslo staat ook zaterdags
op het hoofdpodium. Eerder maakte
Stichting EGOpop de twee namen al
bekend, maar toen bleken de bands
nog niet officieel te zijn bevestigd.

“Nu mogen we officieel bekendmaken
dat ze naar het festival komen”,
laat Bart van den Berg namens de
organisatie weten. De verdere invulling
van het programma wordt later bekend
gemaakt.

Shoppen, proeven & ontmoeten
in het gezellige centrum van Baarlo
Kom dus de gezellige sfeer proeven in hartje Baarlo en geniet van een heerlijk hapje en drankje.
Ook zijn er deze avond leuke actie’s of aanbiedingen bij de verschillende deelnemers!
Om de sfeer helemaal compleet te maken zal de toneelvereniging actief zijn
en er live muziek door de straten klinken.

De deelnemers van deze editie:
Beau
HUID & VOETVERZORGING

ollaert
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Grootste collectie Poolse boeken van Nederland in bibliotheek Maasbree

‘Uit de hele regio komen de Poolse mensen
hierheen’
De bibliotheek in Maasbree ziet er van buiten misschien niet heel bijzonder uit, toch herbergt het gebouw een
unieke verzameling boeken. Het is namelijk de bieb met de grootste collectie Poolse boeken in Nederland. Directeur
van Bibliotheek Maas en Peel, Vincent Freriks (58) legt uit hoe het zo gekomen is.

Mateusz Domagalski in de Maasbreese bieb
“Het begon een jaar of acht
geleden met een Poolse klant die binnenkwam met een bijsluiter van een

medicijn”, vertelt Vincent. “De vrijwilligers van dienst spraken natuurlijk geen
Pools en konden dus niet uitleggen

wat de bedoeling was met het medicijn. Toen zijn ze naar de Lidl aan de
overkant van de straat gelopen, omdat

ze wisten dat daar een Pools meisje
werkte. Die heeft ze toen geholpen. Dat
was prima voor één keer, maar we konden natuurlijk niet naar de supermarkt
blijven lopen. Dus toen zijn we op zoek
gegaan naar Poolse vrijwilligers die ook
Nederlands spreken.” Inmiddels werkt
Mateusz Domagalski in de bieb. De
23-jarige Pool woont al twaalf jaar in
Nederland en heeft een deeltijdbaan in
de bibliotheek. “Ik begon hier een jaar
of vijf geleden als stagiair vanuit mijn
opleiding Commercieel Medewerker
bij de Gilde Opleidingen met werken
en dat resulteerde in deze baan. Ik ben
veel bezig met het doorverwijzen van
Poolse mensen. Dan hebben ze bijvoorbeeld een vraag over hoe ze hun kind
kunnen inschrijven bij een school en
dan maak ik een afspraak bij de juiste
persoon van de gemeente. Het helpen
van die mensen bevalt me uitstekend.”
In een bieb werken is toch niet de
meest voor de hand liggende baan voor
een jonge kerel. “In het begin werd ik
ook uitgelachen door mijn studiegenoten”, vervolgt Mateusz, “maar ik heb
nu wel een vaste baan. Ik heb erover
gedacht om door te studeren, maar
deze kans kon ik niet laten schieten.”
Er bleek in de omgeving een grote

vraag te zijn naar Poolse boeken en
literatuur. Door middel van goede
contacten in Polen en met de Poolse
ambassade in Nederland werd het
aantal boeken verhoogd naar zo’n
zesduizend exemplaren. Vincent:
“Uit heel de regio komen de Poolse
mensen nu hierheen om boeken te
lenen en gebruik te maken van de
gratis wifi om te skypen en facetimen. Zij vinden het fijn dat ze in hun
eigen taal kunnen worden geholpen.
Er komt zelfs regelmatig iemand uit
het Belgische Turnhout hierheen. Dat
is ruim een uur rijden.”
Het blijft echter niet bij het uitlenen
van boeken. De bibliotheek houdt
tentoonstellingen en lezingen over de
geschiedenis en cultuur van het land
en geeft ook Poolse les op zaterdag.
“Twaalf kinderen volgen die nu”, vertelt
Vincent. “Het zijn jongens en meisjes
die in Nederland zijn geboren, maar
van wie de ouders graag willen dat ze
de Poolse taal en cultuur toch meekrijgen. Iedere zaterdag krijgen zij les
van een vrouw die heel wat docenten
diploma’s heeft gehaald in Polen, maar
die hier in Nederland als medewerker
bij een pakketdienst meer verdient dan
als leraar in Polen.”

Nieuwsgierig naar jou...

Open Dag
Waar
Het Bouwens
Minister Calsstraat 8-10
Panningen

vmbo

-

havo

Wanneer
Vrijdag 11 december 2015
17.30 – 20.30 uur
Zaterdag 12 december 2015
10.00 – 13.00 uur

-

atheneum

-

• Maatwerk en ondersteuning
• Talentontwikkeling
• Excellente school vmbo

gymnasium

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

www.hetbouwens.nl

