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Wonderschone takken
Sinterklaas en zijn pieten zijn het land nog maar net uit of de eerste kerstbomen worden alweer met de auto mee naar huis genomen. De bomen waren zondag
6 december dan ook niet aan te slepen bij de diverse kerstboomverkopers en tuincentra in Peel en Maas. Al was het op de ene plek drukker dan bij de ander. Op Molenstraat
120 in Helden werd het aanbod van dennenbomen met een kritische blik bekeken, voordat ze naar huis werden genomen. Moet er nog een boom worden uitgezocht?
Lees op pagina 10 waar je bij het kiezen van een kerstboom op moet letten en hoe je je Nordmann, fijnspar of Servische spar het langste mooi houdt.

Kesselse school De Merwijck hoogste
citoscore van gemeente
Basisschool De Merwijck uit Kessel heeft afgelopen jaar de hoogste score van gemeente Peel en Maas gehaald bij de Cito-toets. Met een gemiddelde score van 538,6 waren de Kesselse
kinderen net beter dan de leerlingen van de Nieuweschool in Panningen (537,5) en De Liaan uit Helden (536,6). De cijfers werden op maandag 7 december gepubliceerd door RTL Nieuws met
informatie van de Onderwijsinspectie.
De Cito-toets is een test
van Cito (Centraal Instituut voor
Toetsontwikkeling) die leerlingen
van groep 8 van bijna iedere
basisschool in Nederland afleggen.
De toets wordt gebruikt om een
beeld te krijgen van passend
vervolgonderwijs voor de leerling.
De maximale score die behaald kan
worden is 550. De toets wordt ieder
jaar in april gemaakt in scholen door
heel Nederland. In 2015 maakten

ongeveer 166.000 scholieren de Citotoets.

Veilige zone
De Merwijck haalde vorig jaar
535,4 gemiddeld en het jaar daarvoor
kwam de score uit op 535,1. “We
zitten inderdaad al een aantal jaar
in de veilige zone”, laat de directrice
van De Merwijck weten. “Maar we
moeten er niet te veel gewicht aan
hangen. Het is maar één meetpunt

op maar een paar onderdelen.
Onderwijs bestaat uit zoveel meer dan
alleen de Cito-toets.”
Natuurlijk is de school wel trots op
het resultaat. “Het is uiteraard mooi
dat we zo goed scoren”, vervolgt de
directrice. “Het was ook een hele
sterke groep afgelopen jaar. En daarbij
was het een klas van 45 kinderen, dan
heb je vaak een beter gemiddelde
dan wanneer je een klas van tien
leerlingen hebt. Dan hoeven er maar

een paar mindere scores tussen te
zitten en het gemiddelde is meteen
laag. We zijn dus wel trots op de hoge
score, maar het zegt niets over de
kwaliteit van het onderwijs.”
De Horizon uit Grashoek behaalde
de laagste score van de gemeente
(529,1) maar is niet bang dat de
kwaliteit slecht is op de school.
Net als De Merwijck ziet ook de
Grashoekse school dat het maar één
meetpunt is.“Je hebt te maken met

een toevalligheidsfactor”, laat de
basisschool weten. “Afgelopen jaar
hadden we een klas met maar
weinig kinderen, waar een paar
zwakke leerlingen tussen zaten. Dat
heeft een grote impact op de score.
We werken met verbeterplannen die
we maken aan de hand van analyses
van toetsen. We zijn er van overtuigd
dat die werken. We zijn elke dag
hard bezig met het verbeteren en
waarborgen van de kwaliteit.”
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Vluchtelingen in Kasteel de Berckt in Baarlo

‘Je krijgt hier net zoveel indrukken in
twee uur als n
 ormaal in een week’
In Kasteel de Berckt in Baarlo verbleven van maandag 30 november tot
en met donderdag 3 december zo’n 230 vluchtelingen. Gemeente, tolken,
vrijwilligers en medewerkers van Kasteel de Berckt werkten samen om de
ontheemde mensen zo goed mogelijk te helpen. “Als wij de kinderen
bezighouden, hebben de ouders eindelijk rust”, vertelt vrijwilligster
Ellis uit Baarlo.
In de eetzaal in de boerderij bij
Kasteel de Berckt zitten veel vluchtelingen koffie te drinken en op hun
telefoon te kijken. Ze wachten tot het
12.00 uur is en het eten gehaald kan
worden. “Het is echter niet zo dat de
mensen hier om 12.00 uur rijen dik aan
het vechten zijn om een bordje eten”,
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v ertelt woordvoerder van gemeente
Peel en Maas, Dirk Voermans.
“Ze weten dat ze om 14.00 uur ook nog
gewoon een vol bord krijgen. Dat geeft
ze rust.” Want rust hebben veel van de
mensen al tijden niet meer gehad. Ze
zijn de afgelopen periode van noodopvang naar noodopvang door heel
Nederland verplaatst en kregen weinig
tijd om te ontspannen. Dirk: “Ze zijn
gewend aan grote sporthallen, waar ze
met ontzettend veel volk bij elkaar zitten. Bij de Berckt hebben ze een eigen
kamer en zijn ze vrij om naar buiten te
gaan en de bus te pakken, bijvoorbeeld
naar Venlo. Het zijn immers vluchtelingen, geen gevangenen.”

‘Ze willen zekerheid
over familie’
De vluchtelingen kunnen communiceren met de vele vrijwilligers
dankzij de drie tolken die er rond
lopen. Mohamed (34), Savvas (56)
en Molham (19), allen woonachtig in
Venlo, kwamen zelf ooit als vluchteling naar Nederland en voelen
het nu als hun plicht om te helpen.
Molham: “De mensen stellen vooral
vragen over de regels in Nederland en
over de taal en de cultuur.” Savvas vult
aan: “En ze vragen over hoe lang de
procedure om Nederlander te worden
gaat duren.” Voor de rest weten ze al
veel over Nederland. “Ze zoeken veel
op internet op”, lacht Mohamed.
Hoewel de vluchtelingen van buiten
rustig lijken, vertelt Savvas uit eigen
ervaring dat ze van binnen veel stress
hebben. “Ze lijken rustig, omdat ze veilig zijn hier. Ze weten dat er nu weinig
meer kan gebeuren met hen. Maar aan
de andere kant hebben ze veel onrust
over hun familieleden die achter zijn
gebleven. Daarom zijn ze zoveel bezig
met hun telefoon. Ze willen zeker

weten dat die ongedeerd zijn.”
In een andere zaal van de boerderij bij het kasteel is een kinderhoek
ingericht. Vrijwilligsters Ellis (49),
Shirley (41) en Marij (64) zijn net aan
het evalueren over hoe de ochtend
verlopen is. “Je krijgt zoveel verschillende indrukken hier, dat is wel iets
wat je moet verwerken”, vertelt Ellis.
“Je krijgt hier eigenlijk in twee uur tijd
net zoveel indrukken als normaal in
een week.”
Hoe lang de vluchtelingen in
Nederland zijn, verschilt per persoon.
Het loopt van een aantal dagen tot
maximaal een maand. De drie vrij
willigsters merken wel dat de tijd van
aankomst invloed heeft op het gedrag
van Syriërs. Shirley: “Als ze net in
Nederland zijn aangekomen, zitten ze
veel op hun eigen kamer. Afgezonderd
van de rest. Zijn ze al langer hier,
vertrouwen ze ons meer en komen de

kinderen graag spelen. Ze zijn ook heel
leergierig.”
Dirk beaamt dat. “Op dinsdag gaf
een vrijwilligster Nederlandse les.
Het begon met vijf nieuwsgierige
kinderen die de taal wilden leren.
Op het einde zaten er meer dan dertig
mensen geconcentreerd te luisteren.
Dat was echt fantastisch om te zien.”

Geen wanklanken
gehoord
De tekeningen die de kinderen
maken, zijn soms wel nog verontrustend. Raketten, bloed en schotwonden
komen veelvuldig voor, vertelt Ellis.
“Eén meisje tekende een school en
streepte hem daarna door. Ze liet mij
duidelijk merken dat de school weg
was. Ik tekende er een raket bij en ze
liet meteen merken dat ze dat inderdaad bedoelde.”

De burgemeester regelde samen
met Kasteel de Berckt het onderkomen
voor de vluchtelingen. Wanklanken
vanuit de vluchtelingen zelf of vanuit
de buurt zijn er nog niet vernomen.
Dirk: “We hebben een telefoonnummer
ingesteld waar mensen kunnen
bellen met vragen, opmerkingen
en eventuele klachten. Tot nu toe
heeft dat welgeteld nul telefoontjes
opgeleverd.”
Toch proeft vrijwilligster Ellis af en
toe nog wat verweer tegen de komst
van de gevluchte mensen. “Ik ging
gisteren, na hier de hele dag geholpen
te hebben, even bij een winkel langs.
Ik kwam aan de praat met de caissière
en ze vertelde me dat ze de hele dag
al kritische mensen aan de kassa had
gehad over de vluchtelingen. Toen ik
vertelde dat ik hier vrijwilligerswerk
doe, kreeg ik meteen een doos gratis
spullen mee.”

Bezwaren van omwonenden

Nieuw overleg uitbreiding
varkensstallen Meijel
De betrokkenen rondom de uitbreiding van de varkensstallen aan de Peelweg in Meijel, hebben afgesproken deze week nieuw overleg te plegen.
Dinsdag 1 december werden de plannen rondom de nieuwe stallen behandeld in de gemeenteraad van gemeente Peel en Maas. Toen bleek dat veel
raadsleden het niet eens zijn met de uitbreiding van de stal met bijna drieduizend extra varkens.
Twee nabijgelegen glastuinders
tekenden bezwaar aan tegen de
uitbreiding van de stallen van John
Verhoijsen uit Beringe. Ze zijn bang
dat de uitbreiding invloed gaat
hebben op de stankoverlast en
misschien zelfs de kwaliteit van hun
producten aantast.
Patrick Bouten van Bouten
Aardbeien is één van de tuinders

die bezwaar aantekende. “We zijn
nog in onderhandeling met de
wethouder en de varkenshouder
John Verhoijsen zelf. Het is moeilijk
te zeggen of we er samen gaan
uitkomen, maar wij staan open voor
een oplossing. Of dat inderdaad
gaat lukken, hangt af van de
initiatieven waarmee Verhoijsen
gaat komen.”

Het College van B&W gaf twee
jaar geleden toestemming voor de
uitbreiding. Verhoijsen denkt dat de
gemeente niet tegen het eigen beleid
in gaat. “Wij kleuren ruim binnen
de lijntjes met dit plan. Ze hebben
dit beleid zelf gemaakt, dus het zou
opmerkelijk zijn als de gemeente
het nu gaat tegenhouden. Ik snap de
emotie en het gevoel van de tuinders,

dus we gaan samen proberen er uit
te komen.”
Verhoijsen betreurt de gang van
zaken. “We hebben veel geïnvesteerd
in de communicatie met de buurt,
maar daar is dus toch iets misgegaan.
Met de huidige plannen wordt de
overlast zelfs verminderd. Ik zit hier al
dertig jaar met mijn bedrijf en ik heb
nog nooit problemen gehad.”
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Rechtszaak tegen John B.
uitgesteld
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Heerlijke chocolade cake!

De Rechtbank Limburg heeft de zaak over de moord in 2012 op Tanja Gurskaja uitgesteld. John B. (54) uit
Helden is een van de verdachten die terechtstaat in de zaak. Hij zou opdracht hebben gegeven tot de moord.
Het proces is uitgesteld vanwege nieuwe stukken die zijn ingediend door het Openbaar Ministerie (OM). De zaak
wordt waarschijnlijk in februari of maart verder behandeld.
De verdediging van John B. en
de andere verdachte, Dennis W. uit
Tegelen, vroeg na de nieuwe stukken
te hebben ingezien, om uitstel van de
zaak. De rechtbank stemde hiermee

in en stelde de zaak uit tot volgend
jaar.
Gurskaja werd in 2012 dood
geschoten in Venlo. John B. wordt ervan
verdacht opdracht voor de moord te

hebben gegeven. De aanslag zou
naar verluidt eigenlijk op de man
van Gurskaja gericht zijn geweest.
Dit vanwege een conflict in het
criminele circuit.

Kick-off actieweek voor Plattelandshoés

‘Bij ons zijn het gasten,
geen patiënten’

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

De kick-off voor de actieweek voor het Plattelandshoés start op maandag 14 december. Bij de aftrap in de hal
van de oude bassischool Panningen-Noord is onder andere burgemeester Wilma Delissen aanwezig. Tijdens de week
onderneemt Stichting Plattelandshoés in samenwerking met Omroep P&M acties om geld op te halen voor het
hospice.

Al is hospice niet het juiste woord,
aldus voorzitter van het Plattelandshoés
Frans Joosten. “Wij bieden meer dan
dat. Zo kan de partner van een gast ook
blijven slapen, bestaat er de mogelijkheid om een vakantie te regelen onder
begeleiding van vrijwilligers en kan
een gast een aantal dagen blijven
logeren zodat de familie even rust kan
pakken. We willen dat de naam
Plattelandshoés bekend wordt in de
regio, niet hospice. We praten ook niet
over patiënten, dat is zo onpersoonlijk.
Bij ons zijn het gasten.”

‘Genoeg behoefte
aan initiatief’
Met het verzamelde geld wil
de stichting de exploitatie van het
Plattelandshoés in het oude gebouw
van basisschool Panningen-Noord
voor een gedeelte gaan bekostigen.
De architect heeft de plannen voor het
verzorgingshuis al geschetst, maar het
officiële begin van de verbouwing moet
nog plaatsvinden. De stichting hoopt
vanaf januari aan de slag te kunnen.
De bouw moet zo’n vijf maanden
in beslag gaan nemen. Er worden

uiteindelijk negen appartementen
gerealiseerd.

Betaalde werknemers
en vrijwilligers
Het bestuur denkt dat er genoeg
behoefte is aan het initiatief. Frans:
“Dat blijkt uit allerlei reacties vanuit de
bevolking. Zo vertelde een inwoner uit
Panningen ons onlangs dat zijn vrouw
verzorgd werd in het hospice in Venray.
Hij werd op een gegeven moment
gebeld door het personeel daar dat het
slecht ging met zijn vrouw. Omdat het
zo ver rijden is, was zijn vrouw al overleden voordat de man in Venray was.
De afstand is dus zeer belangrijk.”
Ook voor familieleden die op
bezoek kunnen komen is het belangrijk
dat de persoon dichtbij woont, denkt
Frans. “Dat verlaagt de drempel om
even op bezoek te gaan. Daarnaast willen mensen natuurlijk veel liever in hun
eigen omgeving blijven. Als je je hele
leven in Beringe hebt gewoond, is het
fijn als je in Panningen in het hospice
terechtkomt. Daar ken je waarschijnlijk
meer mensen dan in die van Venlo,
Weert of Venray.”

In totaal gaan er zo’n
125 vrijwilligers aan het werk in het
Plattelandshoés. “Niet alleen voor het
verzorgen van de gasten”, vervolgt
Frans. “Ook het ramen wassen, koken
en poetsen wordt door vrijwilligers
geregeld. Daarnaast zijn er betaalde
medewerkers van De Zorggroep
actief. Natuurlijk heb je ook
gekwalificeerde werknemers nodig
die de diploma’s en expertise hebben
om de gasten te kunnen helpen.”
De actieweek wordt
georganiseerd door Omroep P&M.
De omroep haalt met ‘Ut PM Hoés’
ieder jaar geld op voor een goed
doel uit de regio. Ditmaal werd
gekozen voor het Plattelandshoés.
Hoofdredacteur Bart Nelissen legt
uit: “Andere jaren hebben we al geld
opgehaald voor kinderorganisaties
en andere goede doelen. Het initiatief dat we dit jaar steunen is weer
een andere doelgroep.” De afsluiting van de week vindt plaats op
het Raadhuisplein in Panningen op
zondag 20 december. Diverse artiesten treden dan op bij ‘Ut PM Hoés’ in
het centrum van Panningen.
(Impressie: Stichting Plattelandshoés)
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Kerstbrunch
en

Zwemmen
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
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Toekomst Waterloat Panningen in handen
van stichting
Zwembad Waterloat in Panningen is vanaf 1 januari 2016 officieel in handen van Stichting Beheer Waterloat.
Wethouder Roland van Kessel van gemeente Peel en Maas en Odilia Rens, voorzitter van de stichting, tekenden
vrijdagochtend 4 december officieel de papieren van de overname.

sinds het begin betrokken bij de actievoering voor het bad. “Er zijn zo veel
mensen en groepen die gebruikmaken
van het bad. Reumapatiënten, mensen
van de hartvereniging, de reddings
brigade, maar ook het diploma
zwemmen, babyzwemmen, duiken,
conditietrainen en het vrij zwemmen
vinden er plaats. Daarbij ligt het bad op
een centrale plaats voor de inwoners
van de gemeente.”
Stichting Beheer Waterloat huurt
het bad de komende vijftien jaar
van de gemeente voor een symbolisch bedrag. In totaal is er door
de gemeente 200.000 euro minder beschikbaar gesteld, waardoor
de stichting nu op zoek moet naar
manieren om extra inkomsten te
krijgen. “Het is een uitdaging om
de Waterloat met veel minder geld

 raaiende te houden. Daarom gaan
d
we ook op zoek naar vrijwilligers die
ons willen helpen.” Om er ook voor te
zorgen dat het zwembad nog jarenlang
meekan, ondergaat de Waterloat een
renovatie. Die moet worden betaald
van het geld dat de stichting van
gemeente Peel en Maas ontvangt.
Met de ondertekening doet
gemeente Peel en Maas officieel
afstand van het Panningse zwembad voor de komende vijftien jaar.
Stichting Beheer Waterloat is daarmee
verantwoordelijk voor het voortbestaan van het zwembad, wel onder
toeziend oog van de gemeente. Laco
Recreatie, een grote speler op het
gebied van accommodatiebeheer, is
aangesteld als nieuwe exploiteur van
het onderhoud en de voorzieningen
van het zwembad.

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

De stichting is al sinds 2012 bezig
met de actie om zwembad Waterloat
te behouden. Gemeente Peel en Maas
wilde het bad sluiten en een bad in de

Heldense Bossen of een regionaal bad
realiseren. Dit zorgde voor veel discussie. “De Waterloat is een bad van algemeen belang voor de hele gemeente

Peel en Maas”, laat Wil van Elk weten.
Ze is bestuurslid van Stichting Vrienden
Waterloat (die zich verenigde in
Stichting Beheer Waterloat, red.) en al

HALLO Kerst top 10
De kerstboom mag weer naar binnen en de ballen, engeltjes en slingers kunnen weer worden opgepoetst:
kerst staat weer voor de deur. HALLO Peel en Maas maakt dit jaar onder de naam HALLO Kerst top 10 voor de eerste
keer een overzicht met de meeste geliefde kerstliedjes in de gemeente. Want wat zegt nu meer Kerst dan kerstliedjes? Geef jouw favorieten aan ons door en maak kans op een mooie prijs.

Meijelse kerk
binnenkort ’s avonds
weer verlicht
Misschien heb jij hele goede
herinneringen aan kerstmuziek van
The Beatles of krijg je het spontaan
warm van de soundtrack van films
als Home Alone? Heb je een hekel
aan Flappie of kun je niet zonder
een Bakske vol met Stro met kerst?
Laat het ons weten. Het enige dat je
hoeft te doen is te stemmen op je
favoriete kerstnummer op de website
van HALLO Peel en Maas en uitleggen
waarom nou juist dat ene liedje jouw

stem verdient. Met jouw stemmen
maak je kans op een cadeaupakket van Koffieleut uit Maasbree. Het
pakket bestaat uit vijf flesjes bier
genaamd De Kroegentocht in Bree,
een fles witte wijn ‘Sjardenee de
Bree’, twee likeuren ‘Wauwelwater’
en ‘Opwermerke’, een fles donker
bier met een afbeelding van Graadje
van de zwarte Wullem en twee
zakjes n
 ostalgische snoepjes. Tot zondag 20 december 21.00 uur kun je

je stem bekendmaken. Vergeet niet
je motivatie in te vullen voor je
nummer één. Onder de inzendingen
verloten we het cadeaupakket van
Koffieleut.
In de uitgave van woensdag
23 december presenteren we de HALLO
Kerst top 10. De liedjes zijn dan via
onze website te beluisteren. Ook de
winnaar wordt dan bekendgemaakt.
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

De Parochie Sint Nicolaas in Meijel is binnenkort ’s avonds weer
verlicht. Op dinsdag 1 december plaatste Rots Maatwerk BV uit het
Gelderse Brummen spotjes aan de buitenkant van de kerk.
Het Dorpsoverleg Meijel is mede verantwoordelijk voor het idee om de
kerk weer te laten verlichten, aldus Huub Grommen van het kerk
bestuur. “De led-verlichting is zo geplaatst dat de hele kerk, dus ook
de toren en het glas-in-lood, straks wordt geaccentueerd.” Diezelfde
avond werd de verlichting uitgebreid getest, wat leuke effecten
opleverde. De kerk kan namelijk naast de algemene, witte verlichting
ook een fris kleurtje krijgen. Paars, groen, oranje, blauw of geel; alle
kleuren kan de Sint Nicolaaskerk krijgen. Het moet volgens Grommen
alleen geen bonte kermis gaan worden. “Rood, geel en groen met
carnaval kan wel hoor.” Dinsdagavond 8 december werd alle verlich
ting voor de laatste keer getest. Grommen: “Als het even meezit, kan
de verlichting weer elke avond aan.” (Foto: Rots Maatwerk BV)
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Nieuw boek van Meijelnaar Crompvoets
Heemkundevereniging Medelo uit Meijel presenteert op woensdag 16 december het boek ‘Zwèmme bij Eévert’
van Herman Crompvoets. In gemeenschapshuis D’n Binger licht de Meijelse schrijver zelf zijn verhalen uit het
nieuwe werk toe. Het boek bestaat uit 33 columns die Herman sinds 1982 jaarlijks schreef voor de krant van
carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel.

In de columns gaat Herman in op
actuele thema’s, het dialectverlies
en vele andere zaken. Ook besteedt
hij aandacht aan Meijelse woorden
en de specifieke kenmerken van het
Meijels dialect. Alle teksten in het
boek zijn geschreven in het dialect van
het Peeldorp. “In het begin van het
boek leg ik wel in een aantal pagina’s
uit wat al die leestekens doen qua
uitspraak van de woorden. Dan is het
duidelijker en makkelijker om het boek
te lezen”, vertelt Crompvoets.

Nederlandse taalen letterkunde
Herman legt uit waar de titel
van het boek vandaan komt. “Als je
in Meijel wilde gaan zwemmen in
de jaren 50, dan ging je naar Evert
Manders bij het kanaal van Deurne.
Dat is één van de verhalen die
terugkomen in de columns. Het gaat
vaak over mijn jeugdherinneringen,
zoals over de sloop van de oude
jongensschool en jaren later het
klooster. En natuurlijk over het Meijels
dialect.”
Dat Herman kennis heeft van
dialecten staat buiten kijf. Hij schreef
in 1991 het Meijels woordenboek en
ook zijn opleiding stond in het teken
van taal. “Ik heb Nederlandse taal-

en letterkunde gestudeerd in Nijmegen.
Daar richtte ik me op Brabantse en
Limburgse dialecten en schreef ik er
ook scripties over.”

‘Meijels dialect is
uniek’
Vooral het Meijelse dialect heeft de
interesse van Herman. Uiteraard omdat
hij er zelf geboren is, maar er zit meer
achter de fascinatie. “Het wijkt af van
al de omliggende buurtdialecten. Een
voorbeeld daarvan is het woord huis.
In het Meijels wordt het ‘husj’, terwijl
in het Heldens dialect ‘hoes’ gezegd
wordt en in Deurne en Asten ‘huis’ of
‘hojs’ normaal is. Misschien dat het
komt doordat het dorp zo geïsoleerd
in de peelmoerassen lag of dat het op
de grens van Brabant en Limburg heeft
gelegen. Feit blijft dat het een uniek
dialect is.”
Hij hoopt met het boek meer aandacht te genereren voor de columns.
“De verhalen hebben nu één keer in
het carnavalskrantje gestaan. Voor mijn
gevoel zijn ze daar een beetje ondergesneeuwd door andere artikelen. Voor
mij is het toch een klein monumentje,
onder andere om de taal levend te
houden. Mocht de taal verdwijnen,
dan hebben we nu toch een eerbetoon
aan het Meijels dialect.”

Jongeren betrokken bij politiek

Baarlonaar in bestuur CDJA Limburg
Op de ledenvergadering van CDJA Limburg op zondag 6 december in Roermond is het bestuur onder leiding van
Marieke Nass versterkt met drie nieuwe bestuursleden. Onder andere Filipe Duijf (24) uit Baarlo schuift aan in het
nieuwe bestuur. Hij wordt penningmeester.

gewerkt bij mij. We kregen informatie
over politiek en mensen vertelden hoe
het er aan toeging. Na die masterclass
ben ik actief geworden bij de
provinciale afdeling van het CDJA.”
Naast Filipe werd Davy Gerris uit
Nederweert gekozen tot secretaris
en Rob Frambach uit Maastricht
tot algemeen bestuurslid. Verder

bestaat het bestuur uit voorzitter
Marieke Nass, secretaris politiek Joey
Gommans, adviseur Jorn Ballas en
de provinciale vertegenwoordigers in
het landelijk bestuur, Jimmy Bastings
en Wouter IJpelaar. De Heldense
Gwen Fleuren is eveneens actief
binnen de provinciale afdeling van de
jongerenorganisatie.
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Het nieuwe bestuur van CDJA Limburg met helemaal rechts Filipe Duijf
Filipe werd gevraagd tijdens
een studiereis van het CDJA, de
jongerenorganisatie van de politieke
partij CDA, afgelopen zomer naar
Berlijn. “De voorzitter van het landelijke
CDJA vroeg me toen of ik actief wilde
worden in het bestuur van het CDJA
Limburg”, vertelt de jonge politicus.
“Ik heb toen positief geantwoord en
toen deze functie vrijkwam, heb ik er
op gereageerd. Ik werd gevraagd om
zondag naar de vergadering te komen
en tien minuten van tevoren hoorde ik
dat ik penningmeester zou worden. Ook

voor mij was het een verrassing dus.”
De Baarlonaar is al meer dan
een jaar actief bij de provinciale
afdeling van het CDJA. Daarvoor was
hij al lid van de jongerenraad van
de voormalige gemeente Maasbree
en later van de gemeente Peel en
Maas. Hij was ook mede-oprichter
van de jongerenwebsite pemmers.
nl. Als penningmeester gaat Filipe
proberen het financieel plaatje van
het CDJA Limburg kloppend te houden.
Verder heeft hij als persoonlijk doel
zoveel mogelijk jongeren in Noord-

Limburg te interesseren voor politiek.
Het bestuur van de jongerenclub komt
ongeveer één keer in de maand bij
elkaar.

Masterclass politiek
voor jongeren
De politiek werd voor Filipe
interessant toen hij de masterclass
Politiek voor Jongeren van het CDA
Peel en Maas volgde. “Dat is ook in
het leven geroepen om jongeren te
betrekken bij de politiek. Dat heeft

900 GRAM

3.99

99

900 GRAM
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familie

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
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.
Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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.
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
Haard-/kachelhout stookdroog,
tevens kunnen wij uw haard-/kachelhout klein maken. Voor meer info:
www.hebbengroen.nl
Te koop kerstbomen,
dagelijks van 9 tot 19 uur, alle maten.
Madou Helenaveenseweg 84 Grashoek
0493 53 92 79 of 06 13 46 46 98.
Omorika-Nordman-Blauwspar.
Zondags van 10 tot 16 uur.
Verkoop van kinderkleding
in de maten 62 t/m 176 in de
webshop. Kledingparty bij u thuis?
Kijken en passen bij ons thuis? Voor
meer info: www.kinderkledingparty.eu
06 15 34 77 31, Veronique Janssen
Helden.
Grip op leren en opgroeien! Reach Up
hulp bij: (begrijpend) lezen, spelling,
rekenen, Nederlands, Engels, zaakvakken, leren leren, faalangst. dyslexie,
autsme, A(D)HD. Ook PGB. Gratis intake
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
Te koop Nordmann kerstbomen
in verschillende maten van 1,25 2,50 meter. Verkoop op zaterdag
12 december van 9.00 tot 16.00 uur.
Theunissen Kaumeshoek 21b Beringe
(achter de kas).
Van Roy Kasseien Antiek/Brocante.
Elke zaterdag open. Kapelweg 14
Grashoek www.vanroykasseien.nl
06 18 92 50 99. Open koopjesdagen
26+27 dec. en 2+3 jan.

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
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Verloren in centrum Panningen op vrijdagavond 4 dec. blauwe autosleutel
met huissleutel en stoffen uiltje.
Tel. 06 44 00 57 56.
Ik zoek een bosperceel met loofhout
voor dunning, uiteraard tegen betaling.
Tel. 06 10 66 89 38.
Klankschalen bij Lekker Laeve!
Zondag 20 december een klankschaalsessie door Annette. Meer info en
aanmelden: www.lekkerlaeve.nl

Gewijzigde plannen
De Moennik Helden
De plannen rondom de nieuwbouw van woningen bij De Moennik in Helden worden fors aangepast. Op het
terrein van de voormalige landbouwschool worden geen achttien maar vijf woningen gebouwd.

Introductie Mindfulness.
Donderdag 10 dec Mindfulness bij
Lekker Laeve! Mindfulness draagt bij
aan meer rust, verbeterd concentratievermogen en geeft meer inzicht in
eigen functioneren. Wees er snel bij.
info@sensus-pvs.nl
Gratis af te halen: diverse tijd
schriften, waaronder LINDA. Magazine,
de eerste editie van Harper’s Bazaar
en ELLE. Uitgaven van voorgaande
jaren, waaronder kerst- en nieuwjaarsedities van LINDA. In goede staat, niet
in geknipt of gescheurd. Gratis af te
halen in Baarlo, wel graag even bellen:
06 14 56 23 89.
Gevonden in Van Hövellstraat in
Helden sleutelbos met o.a. diverse
huissleutels. Tel. 06 52 68 49 90.
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.
Qi gong & High Tea
zondag 13 december bij Lekker Laeve!
Meer info en aanmelden:
www.lekkerlaeve.nl onder workshops.
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
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

De aangepaste plannen voor
nieuwbouw rondom de voormalige
landbouwschool zijn nodig omdat er
sinds de bekendmaking van de plannen
in 2010 nog steeds geen woningen zijn
verkocht, stelt de gemeente. “Het plan
bleek in de praktijk als gevolg van
de economische situatie en door het
bouwplan, niet verkoopbaar”, laat een
woordvoerster van gemeente Peel
en Maas weten. Potentiële kopers
zouden onder andere zijn afgehaakt
omdat in de tekeningen van de
woningen een berging en tweede
slaapkamer ontbraken en omdat de
enige aanwezige slaapkamer niet was
afgesloten van de andere ruimten. Ook
bestonden er tijdens de verkoopperiode
twijfels of de vraagprijs kon worden

verkregen als de woningen weer
werden doorverkocht.

maar in januari wil hij echt beginnen
met verbouwen. “Geloof me maar, over
een half jaar ziet het er totaal anders
uit.”

Van landbouwschool
naar woonhuis

Aangepast bouwplan

Het gebouw waarin de
voormalige school op de Ruijsstraat
was gehuisvest, is verkocht aan een
particulier die er een woonhuis van
gaat maken. Die wil de school zo veel
mogelijk terugbrengen in de oude
staat. “De bomen blijven staan en de
voorzijde van het huis blijft zo veel
mogelijk hetzelfde”, vertelt Wouter
Bruins, de nieuwe eigenaar van het
pand. Samen met zijn vrouw en twee
kinderen woont hij tijdelijk op de
bovenverdieping van de oude school,

Op het achterliggende erf van de
Moennik worden volgens gemeente
Peel en Maas vijf starterswoningen
gebouwd. “De ontwikkelaar is bezig
met het maken van een aangepast
plan daarvoor”, aldus de woordvoerster.
In 2010 wonnen WY.-architecten uit
Eindhoven en MIBA bouwmanagement
uit Asten de prijsvraag die was
uitgeschreven door gemeente Peel en
Maas. Het moest het eerste cradle-tocradle (duurzame, red) bouwproject
worden van de gemeente.

Woningbrand in Panningen
De brandweer van Panningen is woensdagavond om 20.02 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de
Schout van Daelenstraat in Panningen.
Ter plaatse was brand ontstaan
in de aanbouw van een woning.

De schade was volgens de brandweer aanzienlijk. Een bank die in de

aanbouw stond, brandde vrijwel
helemaal af.

Stormschade in Meijel
In Meijel werd de brandweer in de nacht van 1 december rond 02.00 uur gealarmeerd vanwege stormschade.
al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Op de Meijelseweg richting
Heibloem bleek door de storm een
boom over de weg te zijn gevallen.

De meldster had de boom volgens
de brandweer net kunnen ontwijken,
waarna ze de meldkamer inlichtte over

de gevaarlijke situatie die was ontstaan. Ter plaatse heeft de brandweer
de boom verwijderd van de weg.

Politie controleert op fiets
verlichting
De politie Peel en Maas heeft dinsdag 1 december in De Meeren en op Napoleonsbaan Noord in Baarlo in de
ochtend fietsverlichting gecontroleerd. Ongeveer twintig fietsers die werden gecontroleerd reden zonder
verlichting.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Tijdens de controle schreef de
politie geen boetes uit. De meeste
fietsers hadden volgens de politie
wel alles in orde. Fietsers die zonder
verlichting of met slecht werkende
verlichting fietsen, kunnen een boete

krijgen van 55 euro.
Met de actie op 1 december
wilde de politie waarschuwen voor
het gevaar dat fietsers lopen zonder
werkende verlichting en de hoge
kosten van de boete als ze worden

gecontroleerd. De Meeren, waar
de politie regelmatig controleert, is
een straat die van de Bong in Baarlo
tot aan de Middenpeelweg loopt.
Over de weg fietsen voornamelijk
scholieren.
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Rijksmonumenten in Peel en Maas
5/11

Oude Kapel Kessel-Eik

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. Deze week: Oude Kapel aan de Maasstraat in Kessel-Eik.

voor is.” Er is maar weinig bekend
over de kapel, die inmiddels een ruïne
geworden is, en het gebouw komt
volgens Ton niet in de archieven voor.
“Het ligt ook best wel afgezonderd,
richting de Maas. Waarom het
gebouw er is gekomen, weet ik dan
ook niet precies. Er is namelijk nooit
bouwhistorisch of archeologisch
onderzoek naar geweest. Maar ik heb
het vermoeden dat de Oude Kapel een
kerkelijke functie had.”

Klassiek kerkelijk
gebouw

“De kapel is de laatste
decennia steeds meer vervallen
tot een ruïne. In de jaren 50 zat
er nog een dak op, bedekt met
dakpannen. Nu rest er alleen nog

een groot deel van het muurwerk”,
vertelt Ton Hendricks, lid van de
historische studiegroep Land van Kessel.
Hoe het kan dat de Oude Kapel er zo
vervallen bij ligt, weet Ton niet. “Een

bezitter van een rijksmonument dient
het ten minste in de staat te houden
waarin hij het ontvangen heeft. Dat is
in dit geval waarschijnlijk niet gebeurd.
De vraag is wie daar verantwoordelijk

Consumptieprijzen en toegankelijkheid ouderen

Inloopavond 55-plussers
over MFA Maasbree

Maasbreese 55-plussers die vragen hebben over de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Maasbree,
kunnen die vrijdagavond 11 december stellen tijdens een bijeenkomst in sociëteit ’t Hofje.

De vorm van het gebouw is
klassiek voor een kapel of kerkje.
“Het is een rechthoekig gebouw met
een zeshoekige koorafsluiting.” Ook de
oriëntering van de Oude Kapel, op het
oosten, is vanuit religieuze overweging:
de wederkomst van Christus uit het
oosten om de levenden en doden
te veroordelen. De dichtgemetselde
raamopeningen bovenaan de kapel
zijn ondanks het verval nog duidelijk
herkenbaar. Ook is er vlak bij de grond
nog een raampje te onderscheiden
in de noordelijke gevel van de kelder
met tongewelf. “Maar die is nog nooit
onderzocht”, aldus Ton. De ramen
van het kapelletje zijn rechthoekig,
ongeveer een meter hoog en
75 centimeter breed. Ton: “Eigenlijk
heel eenvoudig in uitvoering.”
Tot vijftig jaar geleden was de kapel
afgedekt met een schilddak met

authentieke handpannen (die nu niet
meer zo worden gemaakt, red.) op
een eiken constructie. “Ook ligt er
nog een vloer, gemaakt van keien,
in de kapel”, voegt Ton daaraan toe.
Na Kasteel de Keverberg, dat
dateert uit de tiende eeuw, is de
zeventiende-eeuwse Oude Kapel
het oudste stenen gebouw van
de vroegere gemeente Kessel.
“De onderbouw, gemaakt van
maaskeien, dateert mogelijk zelfs
uit de vijftiende eeuw”, voegt
Ton daaraan toe. Het gebouw is
voor de Tweede Wereldoorlog nog
op de lijst van Rijksmonumenten
gezet vanwege de historie en de
bouwtechnische aspecten.

Op een na oudste
gebouw van Kessel
Als het aan Ton lag, zou er
grondig, bouwhistorisch onderzoek
gedaan worden naar de Oude
Kapel. Dit omdat het gebouwtje
volgens Ton van grote betekenis is
voor de oude gemeente Kessel en
voornamelijk Kessel-Eik. “Ik vind
het een van de belangrijkste
gebouwen die we hebben. Het is
een uniek bouwwerk. Niet alleen
vanwege de bouwhistorie en
de gebruikte materialen, maar
ook door de bijzondere ligging.”
Hij voegt daaraan toe: “Het is
jammer dat het gebouw langzaam
maar zeker door de tand des tijds
geruïneerd wordt.”

Kinder Repair Café
in Meijel
Speelgoed dat stuk is, kunnen kinderen zaterdag 19 december naar
het Kinder Repair Café brengen bij Oppe Koffie in Meijel.
Bij het Repair Café gaan
ouders, kinderen en vrijwilligers
samen repareren bij Oppe Koffie in
Meijel. Knuffels met gaatjes, een
kapotte jurk van een pop of een
spelletje dat het niet meer doet;
allerlei speelgoed dat kapot is, kan
naar de bijeenkomst worden

gebracht. Samen met een
vrijwilliger kunnen de kinderen
proberen het samen te repareren,
waardoor kinderen ook kunnen
leren hoe het moet. Het Repair
Café is zaterdag 19 december
geopend van 09.30 tot 11.30 uur.

Politie zoekt getuigen

Kindergraven
Panningen vernield
Tijdens de inloopavond worden er
foto’s getoond van de bouw van het
nieuwe MFA, wordt er verteld wat er
straks te zien is en wat de ouderen
mogen verwachten. Volgens Hans
Vaessen, voorzitter van de stichting
MFA Maasbree, is er een zekere ‘angst’
ontstaan onder de 55-plussers uit het
dorp.

“Vooral omdat ze bang zijn dat
ze erop achteruit gaan”, aldus Hans
Vaessen.
“Daarom hebben we dit nu
als onderwerp gekozen van de
inloopavond en hopelijk halen we
daarmee wat angsten weg.”
Naar verwachting gaan de meeste
vragen over de prijs van consumpties,

de toegankelijkheid van het gebouw
en of de activiteiten die in ’t Hofje
plaatsvinden uiteindelijk ook in het
MFA gerealiseerd kunnen worden.
Ook 55-minners die meer willen weten
over de bouw van het MFA, zijn tijdens
de inloopavond welkom. De zaal gaat
om 19.30 uur open, het programma
begint om 20.00 uur.

Op het kerkhof naast het klooster in Panningen zijn maandag
7 december vernielingen aangebracht aan een serie kindergraven.
Dat meldt de politie Peel en Maas.
De vernielde graven bevinden
zich direct bij de ingang van de
begraafplaats. Volgens de politie zijn
de graven vernield doordat er tegen
getrapt is. Er zijn sporen gevonden.
Het tijdstip van de vernielingen is

nog onbekend. De politie vraagt
mensen die iets gezien of gehoord
hebben op of rond het kerkhof in de
ochtend van maandag 7 december
zich te melden om zo de daders te
kunnen grijpen.
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WP Haton en Bruynzeel winnen
landelijke prijs
De bedrijven WP Haton en Bruynzeel Storage Systems, beiden uit Panningen, hebben dinsdag 2 december de
prijs voor Best Managed Company 2015 in ontvangst mogen nemen. De prijs is een initiatief van accountancybureau
Deloitte en ING bank. Zij kozen voor het achtste jaar op rij een aantal bedrijven in Nederland die een jaar lang de
titel ‘Best Managed Company’ mogen voeren.

gaan dragen.”
Ook Bruynzeel laat weten vereerd
te zijn met de titel. “Vorig jaar was de
eerste keer dat wij deelnamen”, laat
een woerdvoerder weten. “De deelname geeft je een goed inzicht in de
manier waarop je als bedrijf je strategie
in de praktijk brengt. Voordeel voor
ons is dat je een prima rapport van de
jury ontvangt waar je sowieso je bedrijf
verder mee kunt verbeteren. Als je dan
ook nog twee jaar achter elkaar de titel
wint, dan kun je alleen maar heel erg
trots zijn op je totale team.”

‘Uitstekende
jaargang’

Financieel directeur René van Rijn
(53) van het WP Haton, een bedrijf
gespecialiseerd in innovatieve deegverwerkingssystemen, is uitermate

tevreden met de prijs. “Er zijn meer
dan 100.000 bedrijven in Nederland.
Als je dan ziet dat wij uitgekozen worden bij de zeventig bedrijven die het

Deloitte en ING zoeken ieder jaar
naar bedrijven die zich op innovatieve
manieren aanpassen aan de snel
veranderende wereld. WP Haton en
Bruynzeel bleken daar volgens hen
het afgelopen jaar in uit te blinken.
Van Rijn: “Wij proberen een bijzonder
concept neer te zetten. Onze producten
zijn gedreven door klantbehoefte en
innovatief. Er komen ieder jaar dan
ook vanuit de hele wereld andere
best geleid worden, dan mogen we wel ondernemingen kijken hoe wij het hier
allemaal regelen. Uit landen als China
trots zijn. Met Bruynzeel zijn er zelfs
twee ondernemingen van het industrie- en Chili komen ze dan onze machines
terrein in Panningen die de titel mogen bekijken.”

Het jaar 2015 was voor de
Panningse onderneming een uitstekende jaargang, aldus Van Rijn.
“Het was zowat het beste jaar ooit voor
Haton. Er is sprake van 10 procent groei
ten opzichte van vorig jaar. Maar het
gaat al geruime tijd heel goed. Sinds
2003 zijn we constant winstgevend
geweest. Alleen in 2013 was er sprak
van een dipje. Voor de rest hebben we
weinig gemerkt van de crisis.”

Gigantische eer
WP Haton hecht veel belang aan
de ideeën en opmerkingen van de
werknemers, zo geeft Van Rijn aan.
“Dat vergroot de betrokkenheid bij het
bedrijf. Als de werknemers mee mogen
denken bij ideeën en wijzigingen, krijg
je geen ruzie als er daadwerkelijk iets
doorgevoerd wordt. Deze prijs hebben
we gewonnen dankzij het hele bedrijf,
niet alleen het management. De werknemers zijn natuurlijk van vitaal belang
voor Haton.”
De bedrijven krijgen geen geld
bedrag voor het winnen van de prijs.
Dat is ook helemaal niet nodig, vindt
Van Rijn. “Dat wij één van de bedrijven
zijn die de titel Best Managed Company
mogen dragen vinden we al fantastisch. We zijn apetrots en vinden het
een gigantische eer.”

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

werkt direct
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Judith van Weel (39) organiseert schrijfcafés bij bibliotheek Panningen

‘Ik schrijf al sinds ik een pen vast kan
houden’
Schrijven zit er helemaal in gebakken bij Judith van Weel (39) uit Panningen. Omdat ze er zelf zo veel
plezier aan beleeft, organiseert ze schrijfcafés om mensen dat ene duwtje in de rug te geven om zelf
het schrijven op te pakken. “Schrijven is een manier om tot jezelf te komen of dingen te verwerken, maar
ook gewoon heel fijn.”

“Schrijven gebruik ik als manier om
me te uiten. Als ik iets kwijt moet,
dan kan ik dat door middel van taal.
Met de aanslagen in Parijs heb ik ook
een stukje geschreven en op mijn
facebookpagina gezet. Daar kreeg ik
heel veel positieve reacties op, dus
ik denk dat andere mensen daar ook
iets aan hebben gehad.” Haar dochter
van 6,5 lijkt de schrijfgenen ook te
hebben. “Papa is soms lang weg voor
zijn werk, dus dan schrijft ze brieven
voor hem die hij leest als hij thuis
is. Ook had ze een heel leuk elfje
(gedicht van elf woorden, verdeeld
over vijf regels, red.) gemaakt voor de
rommelpiet. Dat moet ze wel van mij
hebben”, grinnikt ze.

Het eerste schrijfcafé dat
ze organiseerde, was al in mei.
Dinsdag 15 december vindt bij
de bibliotheek in Panningen voor
de tweede keer haar TAALjuweel
schrijfcafé plaats. Langzaamaan
worden haar bijeenkomsten meer
bekend in de regio, maar ook
daarbuiten. Voor 2016 heeft ze
zes edities gepland staan in het
leescafé van de bibliotheek in
Venlo. “Tot nu toe zijn het alleen
nog maar dames die naar het
schrijfcafé zijn gekomen”, vertelt
Judith. “Misschien vindt men het
wel een vrouwending, wat jammer
zou zijn. Want iedereen verdient de
kracht van taal.”

Kort geding om luchtwassers

Inno+
Panningen wint
hoger beroep
Inno+ uit Panningen mag gewoon haar luchtwassers blijven
 erkopen. Een hoger beroep van concurrent Robos Air uit Deurne bracht
v
daar geen verandering in. Dat besliste de rechtbank in Den Bosch op
dinsdag 1 december.

Vroeger schreef ze ellenlange
brieven aan vriendjes op school,
stond ze bijna te juichen in de klas
als er opstellen gemaakt moesten
worden of er een gedicht bij de
surprise moest zitten. “Toen was
ik al veel met taal bezig”, vertelt
Judith, die opgroeide Noord-Holland
en voor haar studie Nederlands naar
de universiteit in Nijmegen ging.
Na vier jaar haakte ze af. “Ik wilde
iets anders”, vertelt ze. “De essentie
van taal, het beheersen van taal,
dat vond ik interessant. Daarom ben
ik Taalbeheersing gaan studeren.”
Ze werkte jarenlang met taal in het
onderwijs, op de communicatie- en
marketingafdeling van een theater
en drie jaar als redacteur voor Fijn
magazine. Uiteindelijk begon ze voor
zichzelf, in de vorm van TAALjuweel.
“Het is niet zo dat ik per se zelfstandig

ondernemer wilde zijn”, aldus Judith.
“Ik wilde bezig zijn met taal en doen
wat voor mij goed voelde. Echt de
kracht die taal heeft benutten op de
manier die ik voor ogen heb.”

‘Schrijfcafés
kende men hier
helemaal niet’
Schrijven doet Judith naar eigen
zeggen al sinds ze een pen kan
vasthouden. “In Hoofddorp, waar mijn
ouders wonen, werden regelmatig
schrijfcafés georganiseerd. Mensen
kenden dat hier in Peel en Maas
helemaal niet. Toen ben ik het zelf
gaan ontwikkelen. Met de Ringoven
in Panningen heb ik data gepland en
toen ging het echt gebeuren”, vertelt
Judith.

Ieder schrijfcafé is een editie op
zich. “Het is niet zo dat je een serie
bijeenkomsten moet gaan volgen”,
aldus Judith. Elke bijeenkomst heeft
een thema, waarbij de kandidaten
vijf à zes opdrachten voorgeschoteld
krijgen. “Ik vraag ze bijvoorbeeld
om hun gedachten van dat moment
op papier te zetten, geef ze een
inspiratiewoord waarmee ze aan de
slag moeten of doe estafettes. Iemand
schrijft dan een stukje, waarmee de
ander dan verder gaat. Het gaat erom
dat ze lekker bezig zijn.” Iedereen kan
schrijven, is Judith van mening. “Soms
zijn mensen ontzettend verrast door
hun eigen creativiteit. Terwijl iedereen
kan schrijven. Het is een kwestie van
iemand een zetje geven in de juiste
richting. En dat is wat ik doe tijdens de
bijeenkomsten.”
Taalmoe wordt Judith nooit.

Inno+ uit Panningen stond in
februari voor de rechter tegenover
concurrent Robos Air en Robos
Limburg uit Deurne. Robos Air
beweerde dat Inno+ verkeerde
inlichten gaf over haar type
luchtwassers en dat zij luchtwassers
met incorrecte kwalificaties verkocht.
Alleen luchtwassers die door een
commissie zijn goedgekeurd, mogen
op de markt worden gebracht.
De rechtbank wees de zaak van
Robos Air echter af. De Deurnese
onderneming ging daarop in hoger
beroep.

Misleidend
Het gerechtshof in Den Bosch
oordeelde afgelopen week nogmaals
in het voordeel van Inno+. Zij stelt dat
Robos Air onvoldoende onderbouwd
heeft waarom zij vindt dat Inno+
misleidende informatie verspreidt of

luchtwassers verkoopt die niet aan
de wettelijke eisen zouden voldoen.
Robos Air uit Deurne werd daarom
de tweede maal veroordeeld om alle
rechtskosten en advocaatkosten van
Inno+ te betalen.

Draagvlak
Inno+ reageerde kort in een
persverklaring: “Inno+ betreurt de
acties van Robos Air. De rechtszaken
dragen niet bij aan het draagvlak
voor en vertrouwen in het nut
en de werking van luchtwassers.
Dat is ten onrechte.” Het Panningse
bedrijf is actief op het gebied van
luchtwassing, duurzame energie
en klimaatconditionering voor de
intensieve veehouderij. De afgelopen
jaren investeerden veel veehouders
fors in luchtwassers om daarmee de
uitstoot van geur, stof en ammoniak
uit hun stallen te reduceren.

Ouders kunnen kinderen opnieuw inschrijven

Hoera neemt Kindcentra Peel en Maas over
Hoera kindercentra neemt het vorige maand failliet verklaarde Kindcentra Peel en Maas over. Hoera neemt de
volledige inventaris over en vraagt personeelsleden van de failliete onderneming zo snel mogelijk te solliciteren
voor een baan bij Hoera. Kindcentra Peel en Maas heeft locaties in Panningen, Helden, Koningslust, Grashoek,
Beringe, Egchel, Kessel en Kessel-Eik.
“Voor ons is het natuurlijk ook
belangrijk dat dezelfde gezichten van
de werknemers blijven voor de kinderen”, laat directeur van Hoera, Rudie
Peeters, weten. “Al is Kindcentra Peel
en Maas niet voor niets failliet gegaan.
Ze hadden te veel personeel, dus

helaas kunnen niet alle werknemers
terugkomen.”

Intentieverklaring
Kindcentra Peel en Maas werd op
donderdag 19 november failliet verklaard door Rechtbank Limburg. Toen

al meldde curator Jan van den Heuvel
dat verschillende partijen interesse
hadden om de onderneming over te
nemen. Hoera en Kindcentra Peel en
Maas tekenden in september van dit
jaar een intentieverklaring voor een
overname van Hoera. Zover kwam het

niet, aangezien Kindcentra later failliet
werd verklaard.
Vanaf 1 januari is de overname
definitief en zullen alle Kindcentra
verder gaan onder de nieuwe naam.
Peeters: “We gaan er vanuit dat alle
locaties open kunnen blijven, al is dat
afhankelijk van het aantal inschrijvingen dat we krijgen. We hebben alle
ouders van de momenteel meer dan
vierhonderd ingeschreven kinderen
een brief gestuurd. We verwachten dat

het opnieuw inschrijven bij ons geen
problemen gaat opleveren.”
Ouders hoeven zich geen zorgen
te maken over de huidige opvang.
“Het UWV betaalt tot 31 december de
salarissen van de huidige werknemers
van Kindcentra Peel en Maas”, vervolgt
Peeters. “De activiteiten gaan tot het
einde van dit jaar door. Daarna gaan de
locaties over in Hoera. Ook in de kleine
kernen willen we alles gewoon gaan
voortzetten.”
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Op jacht naar de mooiste kerstboom

Oh, denneboom

De decembermaand is al een goede week oud en Sinterklaas is met zijn pieten weer vertrokken richting Spanje. Het is tijd om naar de
kerst toe te leven. De ballen mogen van zolder en er moet natuurlijk een boom worden gehaald. Maar hoe kies je nou de mooiste uit?
HALLO Peel en Maas zocht het uit.

mensen 24 uur per dag, 7 dagen per
week een kerstboom uitzoeken en
bestellen, die wij bij ze thuisbrengen.”

Hoe vers is een
kerstboom dan nog
Ook Jeroen is van mening dat
een goede kerstboom vers moet
zijn. “De herkomst speelt daarbij een
belangrijke rol. Veel kerstbomen die
via internet worden aangeboden, zijn
in Denemarken geteeld. Ver voor de
kerst worden ze al gerooid, waarna
ze op een lang transport moeten.
Hoe vers is een kerstboom dan nog
als hij in Nederland aankomt?” Om die
reden verkoopt zijn webshop alleen
bomen die in Nederland geteeld zijn en
werken ze samen met kwekers uit de
gemeente Peel en Maas.

Waterreservoir

De beste kerstboom komt vers van het land volgens experts
“Een goede boom staat er fris
bij”, vertelt Eveline Hendriks (34)
van Plantencentrum Wim Hendriks
in Kessel. Volgens haar is een goede
kerstboom vers. “Hij moet eigenlijk
vers van het land komen. Soms zie je
bomen die al weken geleden gezaagd
of gerooid zijn, al lang in een net zitten of zelfs op elkaar hebben gelegen. En dat komt hun model en hun
frisse, groene kleur niet ten goede.”
Het advies van Eveline is dan ook om
aan de onderzijde van de kerstboom
te kijken. “Bruine, dorre takken geven
aan dat de boom al een hele tijd
staat.” Kweker Maurice Reijnen (35)
van boomkwekerij Wim Delissen in

Egchel verkoopt dennenbomen aan
groothandels. Ook hij heeft een tip als
het om het uitkiezen van een boom
gaat: “Pak de boom vast bij de stam en
schud er flink mee. Als de naalden eruit
vallen, hoef je de boom niet mee naar
huis te nemen. Want als de naalden
nu al loslaten, mag je ervan uitgaan
dat dat eenmaal thuis nog veel erger
wordt.”

Kwestie van smaak
Welk model een boom moet
hebben, is een kwestie van smaak
en daarom heel persoonlijk volgens
beiden. “De een wil een compacte
boom, de ander een met veel ruimte

tussen de takken. Het is ook maar net
hoe je de boom wil gaan versieren”,
vertelt Eveline. “Wij kijken als kweker
heel anders tegen zo’n boom aan,
vergeleken met iemand die hem
koopt en in huis zet”, aldus Maurice.
Een kweker let vooral op het model
en of de verhoudingen van de boom
goed zijn: de ‘technische details’
van een dennenboom. “Soms kiezen
mensen een kerstboom uit die ik
bijvoorbeeld nooit zou kiezen en juist
ontzettend lelijk vind”, voegt hij eraan
toe. Zelf werd hij een keer door een
vriendin teruggestuurd toen hij met de
verkeerde boom thuis kwam. “Ik dacht
dat ik de mooiste had uitgekozen.

Helaas dacht zij er niet zo over”,
zegt hij grinnikend.
Voor degenen die geen zin hebben
in een ritje naar de buitengebieden,
geen behoefte hebben aan modder
in hun auto en een kattenbak vol
dennennaalden, kunnen een echte
boom bestellen via internet. Jeroen
Voorter (26) uit Helden startte enkele
maanden geleden de webshop
kerstboomthuisgeleverd.nl.
“We merkten dat steeds meer
consumenten het uitzoeken en afhalen
van een kerstboom een behoorlijke
rompslomp vinden”, vertelt hij.
Want welke boom moet je hebben,
en hoe krijg je die thuis? “Nu kunnen

Dan is het moment eindelijk
aangebroken: de boom staat, de
lampjes zijn uit de knoop gehaald,
zitten op de takken en de kerstballen
hangen op hun plek. Hoe zorg je
ervoor dat de boom, zonder al te veel
naaldverlies, tot Driekoningen kan
blijven staan? “Een boom met kluit
in een pot is langer mooi te houden,
omdat je die nog water kunt geven”,
legt Eveline uit. “Je moet hem dan wel
regelmatig water geven. Gezaagde
kerstbomen kun je in een standaard
met waterreservoir zetten. Dan kunnen
ze ook nog een tijdje vocht opnemen.”
Jeroen is van mening dat het
weinig uitmaakt of je een gezaagde
boom of eentje met kluit kiest. Beide
soorten bomen hebben hun voor- en
nadelen, vindt hij. “Het is belangrijk om
de boom te laten acclimatiseren op een
koele plek in huis. De schuur, garage of
in de berging, bijvoorbeeld.”
Eveline voegt eraan toe: “Als je
een boom koopt bij een tuincentrum,
moet je erop letten dat ze daar al
op een koele plek staan. Dan staan
ze goed. Kerstbomen kun je beter
niet kopen in een te warme winkel,
want de bomen lijden toch wel
wat bij iets hogere temperaturen.”
Naaldverlies is echter niet helemaal
te voorkomen, aldus Jeroen. “Het blijft
een natuurproduct.”

EEN UNIEK WOONCONCEPT
Ontdek samen met een persoonlijke stijladviseur uw eigen stijl. Met een keuze uit meer dan 10.000 ideeën in een inspirerende ruimte
creëren we uw droominterieur! Loop vrijblijvend eens binnen en laat u verrassen.
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GEPLUKT Peter-Paul Timmermans

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.

Ik wil er in de nabije toekomst een
foto- en geluidsstudio van maken.
Het geluidsgedeelte is voor mijn
werk, het fotogedeelte doe ik voor de
hobby erbij.”
Het gymzaaltje is niet het
enige opmerkelijke aan de woning.
“Bijna iedere oudere inwoner van
Koningslust heeft wel een herinnering
aan dit huis. In de kelder zat de jeugd
van de OJB, in de keuken was vroeger
een bar waar alle verenigingen zaten
en in de woonkamer hebben mensen
nog les gehad. Op de muren in de
kelder staan nog de teksten die de
jongeren van zo’n 30 tot 35 jaar
geleden erop gezet hebben. Dat is heel
leuk om te zien.”

’Hengelen’ op filmsets

Hij woont pas sinds 1 augustus in Koningslust, maar Peter-Paul Timmermans (28) uit Grashoek heeft wel
meteen één van de markantste huizen uitgekozen. In het oude gemeenschapshuis van Koningslust woont hij samen
met zijn 26-jarige vriendin Rosan en puppy Lotje.

Hij studeerde in 2011 af aan
de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht op de vestiging in Hilversum.
“Studio Technology & Sound Design is
de officiële naam, maar het komt neer
op het geluid maken en opnemen bij
beeld.” De Limburger woonde overal
en nergens tijdens zijn opleiding.
“Ik heb antikraak gezeten in Houten,
ik heb in Culemborg gewoond, in
Utrecht, in Hilversum en nog met
Rosan samengewoond in Leiden. Die is
begonnen met een opleiding en baan
in Eindhoven en toen hebben we
besloten hier in Peel en Maas een huis
te zoeken. Rosan is trouwens geboren
en getogen in Koningslust.”
Voordat hij met zijn huidige baan
begon, maakte Peter-Paul geluiden bij
iPad-spellen en stond hij te ‘hengelen’
op de sets van films. “Ik liep dus met
zo’n grote microfoon rond om het

geluid op te nemen. Ik heb gewerkt
als freelancer bij verschillende
bedrijven. Nu zit ik inmiddels sinds
2014 bij WPP in Diemen-Zuid. Dat is
de grootste nasynchronisatiestudio
van Nederland. We nemen vooral veel
Nederlandse stemmen op voor films
en tekenfilmseries en doen ook de
mixage. Dan moet je denken aan films
en series van Planes 2 tot SpongeBob
SquarePants. We doen heel veel voor
zenders als Nickelodeon en Disney,
maar ook producties voor BabyTV.”

Leukste baan
Zijn band met Grashoek heeft hij
in de afgelopen periode hernieuwd.
In zijn tijdelijke geïmproviseerde
studio nam hij een aantal nummers
voor de liedjesavond in Grashoek
op. “Van de deelnemers van de
laatste editie heb ik van drie van
de vijf groepen de liedjes hier in de
woonkamer opgenomen. Met hulp van
instructievideo’s van YouTube heb ik
geluidsabsorberende panelen gemaakt
die ook inzetbaar zijn als de studio in
het gymzaaltje klaar is. De woonkamer
klinkt eigenlijk ook al heel prettig,
maar met de drie geluidspanelen erbij,
heb ik in de hoek van de kamer alvast
een perfect zangkamertje. Wie weet
komen volgend jaar ook de artiesten
uit Koningslust hier hun liedjes
opnemen.”
Peter-Paul is heel erg blij met zijn
baan, maar de afstand is natuurlijk
niet ideaal. “Ik kan niet altijd op en
neer reizen, dus ik blijf wel eens in
Amsterdam. Ik heb de leukste baan
van Nederland, het is alleen een beetje
jammer dat het in Amsterdam zit.”

nog gaan verbouwen, maar hier
achter ligt nog een gymzaaltje. De
vorige eigenaar van het huis, een
tekenlerares van het Bouwens, had er
een soort expositieruimte van gemaakt.

Het ruime huis biedt plaats aan
de liefhebberijen waarvan Peter-Paul
ook zijn werk heeft gemaakt: muziek
en geluid. “Nu staat mijn apparatuur
nog in de woonkamer, die we ook

PUZZEL

Sudoku

Stichting

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:

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

9

9

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

SAY-tours
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Ayubowan
Yaluva
Sri Lanka
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Bespreking Poll week 48

Ik begrijp wat de drie decentralisaties inhouden
Bijna de helft van de stemmers op onze poll van twee weken geleden,
weet niet wat de decentralisaties in de zorg nu precies inhouden. Wij legden
u de stelling ‘Ik begrijp wat de drie decentralisaties inhouden’ voor. Slechts
55 procent van de stemmers kon zeggen dat zij dat doen.
De gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor
taken rondom maatschappelijke ondersteuning van zieken en gehandicapten,
ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jeugdzorg.
Vóór 2015 was de overheid hier verantwoordelijk voor. Deze drie vormen
van zorg worden ‘decentralisaties’ genoemd. Het gaat hier om jeugdzorg,

werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Inmiddels zijn de
gemeenten in Nederland, zo ook gemeente Peel en Maas, al bijna een jaar het
eerste aanspreekpunt voor mensen die deze zorg nodig hebben.
Gemeente Peel en Maas heeft kortgeleden een onderzoek gehouden
onder mensen in de gemeente die (een van) de drie vormen van zorg
ontvangen. Zo wilde zij erachter komen hoe de inwoners van Peel en Maas de
decentralisaties en de informatievoorziening daaromheen hebben ervaren. Uit
de uitslag van onze poll kan geconcludeerd worden dat niet iedereen volledig
geïnformeerd is.

Van mij mogen er nieuwe vluchtelingen in
Kasteel de Berckt komen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De vluchtelingen in Kasteel de Berckt in Baarlo verbleven van maandag
30 november tot en met donderdag 3 december in de gemeente. Veel
vrijwilligers uit Peel en Maas hielpen de vluchtelingen tijdens hun verblijf in het
kasteel. De meningen over de Syriërs, Afghanen en andere vluchtelingen zijn
echter verdeeld. Waar de één vindt dat het onze morele plicht is om de mensen
te helpen, denkt de ander dat het niet onze maar de taak van de buurlanden
uit de regio van de vluchtelingen is. Gemeente Peel en Maas deed er lang
over om te beslissen of er plaats was voor vluchtelingen. Uiteindelijk besliste

burgemeester Delissen, in overleg met Kasteel de Berckt, zonder overleg met
de gemeenteraad om de vluchtelingen onderdak te bieden. De gemeente kreeg
tijdens het verblijf geen enkel telefoontje met klachten over de opvang.
HALLO Peel en Maas is benieuwd of u iets gemerkt hebt van de vluchtelingen
en of dat positief of negatief was. Mag het kasteel snel weer dienen als
opvangplek voor de noodbehoevenden of voelt u zich onveilig door de
aanwezigheid van de vluchtelingen? Van mij mogen er nieuwe vluchtelingen in
Kasteel de Berckt komen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 49) > Ik vind het vervelend als iemand gezichtsbedekkende kleding draagt in het openbaar
> eens 93% oneens 7%

UITLOTING OBLIGATIES
van de Gemeenschapslening 2007
van de Stichting Gemeenschapshuis Helden-Dorp.

Beste obligatiehouders,
eind november heeft de 3de trekking plaats gevonden
door het bestuur van de Stichting tezamen met de voorzitter
van het Dörper Overleg. Het totaal van de uitgelote obligaties
was 53 en de volgende obligatienummers zijn betaalbaar gesteld.
3
249
413
529
677
867
967

22
254
416
586
691
871
987

63
299
439
607
704
890
1015

100
319
460
615
721
893
1026

117
361
461
624
793
897
1039

119
383
462
625
831
910

201
386
479
636
840
915

kerst & decomarkt
op onze bovenverdieping

233
397
487
665
850
954

De uitgelote obligaties kunnen tot 1 januari 2016 worden
ingeleverd bij het Dorpscentrum Kerkeböske, aan de Koeberg 3,
Helden-Dorp. Alle voorwaarden en bepalingen zijn op de achterzijde
van iedere obligatie vermeld.

Zie voor meer informatie www.kerkeboske.nl

Gezellige

Alles voor Deco & Cadeau
Hubo-Boerenbond

Prins Bernhardstraat 1 Meijel Tel. (077) 466 1279
www.hermansdhz.nl

CORSICA!

Restaurant
Mediterraan lekker

Mediterraan Kerstdiner

24, 25 en 26 december 6 gangen € 39,50 pp
Aanvang 17.00 uur, reserveren gewenst!

Markt 31, Kessel 077 737 01 63 www.restaurantcorsica.nl

Heerlijk,
december!
Terwijl ik deze column
schrijf, kan ik me nog volop
verheugen op de blije snoetjes
van mijn kinderen. Zaterdag is
het Pakjesavond en ons huisje
zal niet overgeslagen worden.
De sfeer is ontspannen, maar
naarmate zaterdag dichterbij
komt worden de snoetjes bleker
en is buikpijn niet ondenkbaar.
Wat ken ik dat nog goed van
vroeger. Toen werden wij ook
stiller als Sint in de buurt was en
waren we op onze hoede voor
de luisterpieten. Die zijn al lang
niet meer nodig. Tegenwoordig
heeft Sinterklaas hypermoderne
manieren om aan zijn informatie
te komen. Je stuurt een mail om
te laten weten dat je je schoen
tje hebt gezet, met een knuffel
voor piet die de zijne kwijt was.
Mijn kinderen vonden dat zo
zielig, dat piet wel vier knuffels
mocht hebben. Na het grote
pakjesfeest schakelen we
moeiteloos over naar kerst.
Dit jaar wordt de verjaardag van
Sinterklaas vermoedelijk in veel
huishoudens gevierd met het
optuigen van de kerstboom.
Ik kom uit zo’n familie waar ze
niet kunnen wachten om alles
weer tiptop aan te kleden. Elk
beschikbaar hoekje krijgt een
complete metamorfose. En
alhoewel ik het schitterend vind,
ligt onze besneeuwde ‘boom
beauty’ al twee jaar op zolder
vanwege onze hond. Ze is van
zichzelf al de perfecte kerstdeco
ratie omdat ze eruit ziet als een
poolvos. Bovendien vertoont ze
nogal veel katachtige trekjes, en
is ze dol op glimmers. Wij zien
haar dus al pieken bovenin de
boom.
December is ook muziek.
Kerstliedjes, Serious Request en
als toetje de Top 2000. Het beste
muziekfeestje dat er bestaat.
Muziek is pure emotie, getuige
ook de nieuwe nummer 1 van
dit jaar: Imagine. Het raakt ons
allemaal, er is niemand die het
niet begrijpt. Gebruik het als
inspiratie, en geef liefde aan hen
die het nodig hebben. Laat het
kerstgevoel maar komen.
Karin

gemeente
nieuws

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

Postbus 7088,
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Week 50 - 9 december 2015
Aangepaste openingstijden

Afval inzameling

•
•
•

Inzameling oud papier

donderdag 24 december 2015 tot 13:00 uur geopend
donderdag 31 december 2015 tot 13:00 uur geopend
maandag 4 januari 2016 zijn we geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur

Inloopavond bestemmingsplan herontwikkeling gemeentehuis Meijel
Op maandag 14 december vindt een inloopavond plaats over het ontwerp bestemmingsplan
herontwikkeling gemeentehuis Meijel. De inloopavond is van 18.30-20.00 uur in de hal van het
voormalige gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Meijel). U bent van harte welkom, aanmelden is
niet nodig.
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een bruin café/stadscafé/eetcafé, logies en een
bedrijfswoning in het voormalige gemeentehuis Meijel mogelijk. Tijdens de inloopavond kunt
u het plan inzien en beantwoorden wij eventuele vragen.
Het bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage (tot en met 13 januari) en is te vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl en in het Huis van de gemeente. Bij vragen kunt u contact opnemen met Leonard Silva via Leonard.Silva@peelenmaas.nl

Huishoudens en bedrijven krijgen bijdrage voor sanering asbestdaken
Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een
subsidie aanvragen voor renovatie. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf
2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die
blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht
waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.
Staatssecretaris Dijksma: ‘De subsidie is een extra aansporing om binnen negen jaar alle daken
asbestvrij te krijgen. Maar er is meer nodig om dit te bereiken. Partijen als landbouworganisatie
LTO, de Bond voor Verzekeraars en Bouwend Nederland hebben hiervoor een initiatief aangekondigd om eigenaren van daken te helpen bij hun sanering.’
De subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter, en kan
zowel door particulieren als bedrijven en instellingen worden aangevraagd. Per vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie gegeven, met een maximum van 25.000 euro per adres. Voor de
subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen beschikbaar. Hiermee kan dan meer
dan 16 miljoen vierkante meter versneld worden gesaneerd. Volgend jaar is het subsidiebudget vastgesteld op tien miljoen euro.
Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een van de voorwaarden bij het toekennen
van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.
Ander asbestmateriaal dat in gebouwen kan zitten, zoals isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden omdat dit materiaal niet onder invloed van de buitenlucht
verweert en niet kan vrijkomen. Dit materiaal komt daarom ook niet in aanmerking voor de
subsidie.
Vanaf 1994 is het gebruik van asbest verboden. Ook bestaat de plicht om gebouwen die zijn
gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest bij verbouwing of sloop. Dit jaar besloot het
kabinet dat er vanaf 2024 geen asbest meer op de Nederlandse daken mag liggen. Nu ligt er
nog ongeveer 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken, waarvan circa
15 miljoen op huizen en bijna 80 miljoen op agrarische gebouwen.

Combinatiefunctionarissen en prijswinnaars
Tijdens de open dag van het Huis van de Gemeente waren wij als combinatiefunctionarissen
Sport en Cultuur aanwezig. Wij zijn namens de gemeente Peel en Maas actief vanuit diverse
kind omgevingen in alle kernen. Met sport- en cultuuractiviteiten proberen wij zo gezond en vitaal mogelijke kernen te creëren. Daarom is verenigingsondersteuning ook één van onze taken.
Bezoekers konden niet ongemerkt aan ons voorbij. Tijdens de open dag werden papa, mama,
opa, oma met de (klein)kinderen buiten uitgedaagd om samen kind-(groot)ouder spellen te
spelen. Samen bezig zijn (in dit geval met sport) vond iedereen erg leuk. Ook het bootcampparcours werd flink bestormd door kinderen en zelfs door enkele opa’s, oma’s, papa’s en
mama’s. Ook maakten we duidelijk wat verenigingsondersteuning is met voorbeeld projecten
zoals ‘De gezonde sportkantine’, ‘Iedereen kan Sporten’, Bobsport en Sportimpuls. De Maasbreese judoverenging Majuso presenteerde ‘Valbreken voor ouderen 55+’, een nieuwe cursus.
Uit het aantal aanmeldingen blijkt dat er behoefte is aan deze cursus.
Winnaars prijsvraag
Het was een vruchtbare dag waarop wij duidelijk hebben gemaakt wat wij als combinatiefunctionarissen voor inwoners en verenigingen kunnen betekenen. Naast sport, spel, bootcamp en
informatie was er ook iets te winnen. Bezoekers moesten schatten hoeveel sportballen in een
korf zaten. Prijs: één lidmaatschap voor één jaar bij een willekeurig geregistreerde sportvereniging binnen Peel en Maas.
De drie prijswinnaars die er het dicht bij zaten zijn:
Categorie 0 t/m 30 jaar: Ivy Kranen schatte precies goed, 135 ballen.
Categorie 31 t/m 50 jaar: Ard Kranen schatte 133 ballen
Categorie 51 jaar +: Marion Verhaegh schatte 136 ballen
Wij wensen de prijswinnaars veel sportplezier toe!

•
•
•

Donderdag 10 december en zaterdag 12 december: Helden
Vrijdag 11 december: Baarlo
Zaterdag 12 december: Panningen

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.
Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke
website. Het EGB kunt u bekijken in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen. In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke
regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.
Bestemmingsplan Egchelseweg 34-36
Het college van burgemeesters en wethouders maakt bekend dat het ontwerp
bestemmingsplan Egchelseweg 34-36 voor het wijzigen van de bestemming van de
recreatieappartementen Egchelseweg 34 en de bijbehorende bedrijfswoning Egchelseweg 36
van Verblijfsrecreatie naar Wonen vanaf 10 december 2015 gedurende 6 weken ter inzage ligt.
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: Maasbree, 5993 PE, Rooth 85. Milieu.
Gebiedsbescherming. Revisie vergunning; verandering van de varkenshouderij.
Verzonden: 3 december 2015 en ter inzage gelegd: 10 december 2015.
Inspraak over het ontwerp Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg
Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 10 december
2015 t/m 27 januari 2016, ter inzage ligt het Ontwerp van de Regionale Structuurvisie Wonen
Noord-Limburg. In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting
ten aanzien van het beleidsveld ‘Wonen’ in de acht gemeenten in de regio Noord-Limburg
(Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en
Venray) vastgelegd. De volledige publicatie vindt u op onze website en in het EGB week 50.

Aankondiging Besluitvormende Raadsvergadering
Op dinsdag 15 december 2015 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende
Raadsvergadering gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC
Panningen.
De agenda met uitgebreide toelichting per onderwerp vindt u op de website:
www.peelenmaas.nl/ bestuur > gemeenteraad > besluitvormende raadsvergadering > datum
15 december 2015.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1.

1e reparatie herziening bestemmingsplan buitengebied (2015-095).

2.

Bestemmingsplan Stille Wille en Beringerzand onderdeel 1e reparatie herziening BP
buitengebied (2015-096).

3.

Bestemmingsplan Peelweg 40 Meijel (2015-093).

4.

Wijziging verordeningen belastingen leges en tarieven (2015-099).

5.

Wijziging statuten Reinigingsdienst Maasland in verband met wetswijziging Wet
gemeenschappelijke regeling (2015-101).

6.

Verandering toezichthoudende rol gemeente bij primair openbaar onderwijs ten
gevolge van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (2015-102).

7.

Aanpassen Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein ten gevolge van
de wijziging Wet gemeenschappelijke regeling (2015-103).

8.

Rekenkamer onderzoek “De decentralisaties doorgelicht “ (2015-104).

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

Abonneer uzelf op het Elektronisch Gemeente Blad (EGB) en ontvang het
gemeentenieuws in uw mailbox!
Meld u aan op www.burgernet.nl
Regels Verbouwing en/of sloop
Online uw (pakket)vergunning aanvragen!

www.peelenmaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Afvalinzameling: geld kun je maar een keer uitgeven
Op 3 november heeft de gemeenteraad van Peel en Maas unaniem
toestemming verleend om uit te treden uit de gemeenschappelijke
Reinigingsdienst Maasland. Van deze reinigingsdienst wordt nog gebruik
gemaakt in Kessel, Kessel-Eik en Meijel. In de overige plaatsen in onze
gemeente wordt (of zal binnen korte termijn) het afval door de gemeente
zelf worden ingezameld. Dit is per saldo goedkoper en milieuvriendelijker.
Bovendien worden er werklozen ingezet uit onze eigen gemeente die op
deze wijze geen uitkering meer nodig hebben.
Met de uittreding zijn kosten gemoeid en hiervoor heeft de
gemeente geld gereserveerd (in de

zogenaamde reserve egalisatie afval).
De verwachting is dat met het zelf
ophalen van het afval, de uittreedkosten

binnen enkele jaren zijn terugverdiend.
De volledige gemeenteraad, inclusief de
fractie Anders Nu, heeft ingestemd met
de uittreding en met het bedrag van de
reservering. Door de toezegging van wethouder Janssen aan de gemeenteraad,
dat het geld wat overblijft teruggegeven
zal worden aan de burgers, was steunen
van de motie door PvdA/GroenLinks
overbodig. Hoe ironisch is het dan dat
Anders Nu één raadsvergadering later
voorstelt om de helft van deze reserve-

ring te gebruiken voor tariefsverlaging.
Nogal logisch dat de andere partijen hier
niet voor hebben gestemd. Op deze wijze
houdt Anders Nu de burgers van Peel en
Maas een worst voor die er (nu) niet is.
Mocht er geld overblijven in de reserve
wat niet nodig is voor andere reinigingsuitgaven, dan is PvdA/GroenLinks er
voorstander van dit, via tariefsverlaging,
terug te geven aan de burgers.
Fred Peeters, gemeenteraadslid
PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Dicht bij de samenleving
Voor raadsleden is het belangrijk om binding te hebben met de
samenleving. Met je voeten in de modder staan, weten wat er speelt en
waarover wordt gesproken. Zeker in de lokale politiek is het daarom slim
om betrokken te blijven bij bijvoorbeeld het verenigingsleven. Of dat nou
de lokale voetbalclub, carnavalsvereniging of fanfare is. Zorg dat je
betrokken blijft.
In maart ben ik twee jaar
gemeenteraadslid en de diversiteit
aan onderwerpen en raadsvoorstellen
die voorbij komen, is erg interessant.
Extra interessant vind ik dat onze

fractie één keer in de drie weken
een bezoek brengt aan een bedrijf,
vereniging of organisatie. Dit vanuit
de basisgedachte dat wanneer je dicht
bij de samenleving staat, je sneller

Genieten...

informatie krijgt over dossiers en
thema’s. En dat komt in de praktijk
goed van pas.
Zo zijn we de afgelopen
anderhalf jaar op bezoek geweest
bij basisschool Nieuweschool, NHA,
Oppe Koffie, Zorgpony Menno, diverse
dorpsoverleggen, MFA Maasbree,
De Odahoeve, Stal Hendrix, Hoera
Kindercentra, en vele andere. Het kijkje
achter de schermen en het contact
met de mensen die samen Peel en

Carnavalsreis GOSLAR
Een vakantie in de Harz is in alle jaargetijden, ook in de winter, heel aantrekkelijk. Tijdens deze
6-daagse reis bezoeken we o.a. het plaatsje Stolberg, maken we een bustour en wandeling door
Goslar, een rondrit door de Harz en bezoeken we de Glasmanufaktur in Derenburg.
Deze reis is op basis van halfpension en o.a. incl. afscheidsdiner, welkomstdrankje,
muziekavond, 4 dagen begeleiding door een ter plaatse kundige, Nederlandssprekende gids.
Vertrekdatum: 6 februari 2016

Carnavalsreis
BARCELONA & CATALONIË
SPANJE

Carnavalsreis
LONDEN
ENGELAND

Vertrekdatum: 6 februari 2016
9-dgn halfpension

Carnavalsreis
OOSTZEECRUISE EN
HELSINKI - FINLAND

3-dgn logies/ ontbijt

NIEUW!

Vertrekdatum: 6 februari 2016
7-dgn halfpension

Vertrekdatum: 12 februari 2016

€ 590,-

€ 695,-

Vertrekdatum: 6 februari 2016
6-dgn halfpension

Carnavalsreis
KRAKOW POLEN

€ 395,NIEUW!

Vertrekdatum: 6 februari 2016
9-dgn halfpension

€ 195,-

Carnavalsreis
BLANKENBERGE
BELGISCHE KUST

NIEUW!

€ 695,-

€ 460,Carnavalsreis
BERGEN AAN ZEE
NOORD-HOLLAND – NL
Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn halfpension

4-dgn halfpension

€ 295,-

Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn VOLPENSION!

Vertrekdatum: 6 februari 2016

Vertrekdatum: 8 februari 2016
3-dgn halfpension

5-dgn logies/ ontbijt

€ 250,-

€ 280,-

Carnavalsreis
BERLIJN

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

€ 450,-

€ 425,-

Carnavalsreis
DE KOOG
TEXEL – NEDERLAND

€ 450,-

Carnavalsreis
PRAAG

Vertrekdatum: 7 februari 2016

Carnavalsreis
RIJS FRIESLAND –
NEDERLAND

Carnavalsreis
HLUBOKÁ BOHEMEN –
TSJECHIË

Maas maken, vind ik geweldig en zorgt
iedere keer weer voor veel nieuwe
informatie.
Met deze bezoeken proberen we,
waar mogelijk, in te haken op de
actualiteit. Vanzelfsprekend staat onze
fractie open voor suggesties. Zijn er
zaken waarover u ons wilt bijpraten of
wilt u gewoon een kop koffie met ons
drinken? Neem dan contact met me op.
Roger Gielen,
gemeenteraadslid CDA Peel en Maas

Nu verkrijgbaar:

Winterreisgids
2015-2016

Winterreizen

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

vroeg

BorteK
ing
Ko(zie blz. 2)

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

20152016

t
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Ghielen!
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verenigingen 15

Busexcursie langs monumenten
vliegtuigcrashes Grashoek
Staatsbosbeheer houdt op zondag 13 december een busexcursie met als thema ‘Vliegtuigcrashes in de Peel
1939-1945’. De excursie voert onder andere langs Monument Lancaster ED-973 in Grashoek.
De toertocht start om 12.30
uur bij het Buitencentrum van
Staatsbosbeheer in Ospeldijk. Na
afloop, rond 16.30 uur, wordt er nog
een korte presentatie met beelden
van vliegtuigen en hun bemanning

getoond. In de Peelstreek werd, zeker
rond de bevrijding, zwaar gevochten.
Veel militairen en burgers kwamen
daarbij om het leven. Tijdens de
bezetting werden er talloze nachtelijke
luchtgevechten boven de Peel

uitgevochten. Ruim dertig geallieerde
vliegtuigen stortten tijdens de oorlog
neer in de Peelstreek. Meer dan
honderd bemanningsleden kwamen
daarbij om het leven. Bij de ingang
van het Nationaal Park de Groote

Peel werd in 2002 een monument
opgericht om hen te gedenken.

Crashplaatsen
Tijdens de busexcursie stopt
de bus op een aantal plaatsen,
waaronder het Lancaster monument
in Grashoek en wordt er toelichting
gegeven. Onderweg wordt er ook over

andere crashplaatsen verteld. Op een
paar locaties kunnen de deelnemers
de bus verlaten om een stukje naar
het monument te lopen. Waterdichte
schoenen en eventueel regenkleding
wordt dan ook aangeraden.
Kijk voor meer informatie op
de website van Staatsbosbeheer
De Pelen.

Wandeltocht Meijelse
Kerstviering voor
muziekformatie Cómpenééj Baarlose ouderen en
De Meijelse muziekformatie Cómpenééj organiseert op zondag 13 december een wandeltocht in natuurgebied
de Groote Peel en langs de kanalen van Meijel. De afstanden die gelopen kunnen worden, zijn 7, 14 en
22 kilometer.

mindervaliden

Voor ouderen en mindervaliden wordt vrijdag 18 december de
jaarlijkse kerstviering gehouden bij zaal Unitas in Baarlo.
De zaal opent om 13.30 uur,
waarna om 14.00 uur het welkomstwoord wordt gegeven. Pastoor
Horstman verzorgt daarna een korte
boeteviering en een Heilige Mis, die
muzikaal wordt ondersteund door
het seniorenkoor Levenslust, onder
leiding van Sjra Poulissen.

Na de Heilige Mis treedt de
Baarlose theatergroep Kameleon
op, terwijl de aanwezigen koffie en
vlaai krijgen. De kerstviering wordt
afgesloten met een koffietafel.
Voor meer informatie en opgave,
neem contact op met Mariet Bouten
of Jan Dietz van de werkgroep.

Into the whitefeest 10R
Jongerenorganisatie 10R houdt op zaterdag 19 december een feest in
jeugdhonk De Ketter in Meijel. Het thema van de avond is Into the white.
Het feest is voor de jeugd van
de brugklas tot en met 15 jaar.
Het evenement heeft hetzelfde thema
en tijdstip als het Into the white-feest
voor jongeren van 16 jaar en ouder
in gemeenschapshuis D’n Binger.
Een aantal dj’s van het ‘grote’ Into the
De tocht begint om 08.00
uur bij hotel De Zwaan in Meijel,
waarna via het Simonshoekse bos
de pauzeplaats voor alle afstanden
bij kanaal de Noordervaart wordt

bereikt. Daarna lopen de wandelaars
in het buitengebied van Heythuysen
en Heibloem, alvorens terug te keren
bij de Noordervaart. Hierna wordt
er teruggelopen naar beginplaats

hotel De Zwaan.
De route is bestemd voor
zowel wandelen als nordic walking.
Inschrijven voor de tocht kan bij hotel
De Zwaan in Meijel.

white-feest komt ook in De Ketter een
set draaien. MR Into en Youp Fabe zijn
twee van de dj’s die langskomen.
Kijk voor meer informatie op de
facebookpagina van 10R. Het feest
begint om 20.00 uur en eindigt om
00.00 uur.

Hieërezitting
VV De Kook Baarlo
De Baarlose carnavalsvereniging De Kook houdt op zaterdag 12
december haar jaarlijkse hieërezitting. De middag vindt plaats bij café
Centraal aan de Markt in Baarlo. Tijdens de middag komen de zangeressen van Duo Kots een optreden geven.
Daarnaast zijn de buuttereedners
Pierre van Helden, Jorlan Manders en
Berry Knapen te bewonderen op het
evenement.
Minder bekend is de standupcomedian Marlon Kicken uit

Curaçao. Hij stond in 2014 eveneens
op het podium van de hieërezitting.
Het muzikale gedeelte wordt
verzorgd door de Hómmelsjoorzuskes.
De zitting begint om 14.00 uur en is
rond 17.30 uur afgelopen.

Op en top genieten: Gourmet Express

Jubilarissen Sint Nicolaas
Op de jaarlijkse feestavond van schutterij Sint Nicolaas uit Meijel werd een aantal leden in het zonnetje
gezet voor hun verdiensten voor de vereniging. Brenda van Rooij, Jarno Schijven en Veerle Geraedts werden
onderscheiden voor hun 10-jarig lidmaatschap en Pierre Verhees voor zijn 25-jarig lidmaatschap.
Met Jan Schijven, Hans Tulkens en Gerrit Lutters werd maar liefst 40 jaar lidmaatschap gevierd.

Van den Beuken

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

www.vandenbeuken.uw-slager.nl
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Voorsprong afgesnoept

Bevo deelt
punten in Bocholt
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo HC
Het eerste team van Targos Bevo Hc uit Panningen deelde zaterdag
5 december de punten met QuibiQ Achilles Bocholt. In de Belgische
grensplaats werd het 30-30. Daarmee verstevigde de ploeg van Martin Vlijm
de derde plek in de BENE-League. Naaste opponent Aalsmeer verloor
namelijk verrassend bij KV Sasja.
Bevo was in Bocholt de eerste
45 minuten duidelijk de betere ploeg.
Na 35 minuten had de voormalig
landskampioen een voorsprong opgebouwd van vijf doelpunten (14- 19).
Daarna kwam Bocholt telkens een
stapje d
 ichterbij. Niet zozeer door goed
spel, maar vooral door toedoen van
de scheidsrechters, die met dubieuze beslissingen de thuisploeg in
de race hielden. Coach Martin Vlijm:
“Gezien het aantal tijdstraffen en
het aantal strafworpen tegen mag je
uiteindelijk blij zijn dat je hier met een
punt weggaat.”
Bevo domineerde de wedstrijd
vanaf de eerste minuut, maar verzuimde de eerste helft om ver uit te
lopen. Bij rust was het ‘slechts’ 13-16.
“Dat hadden we aan onszelf te danken.
We misten te veel kansen”, aldus de
coach. In het begin van de tweede
helft leken de bezoekers definitief orde
op zaken te stellen. Pim Augustinus
scoorde 14-19, vlak nadat Mark van den

Beucken een strafworp had gestopt.
Bocholt kwam er tot dan nauwelijks
aan te pas.
Dat veranderde door toedoen van
de scheidsrechters. Mede dankzij een
aantal strafworpen en tijdstraffen in
het nadeel van Bevo, snoepte Bocholt
telkens een doelpunt van de voorsprong af. Via 17-20, 22-24 en 25-26
kwam de thuisploeg acht minuten voor
tijd zelfs voor het eerst op voorsprong
(27-26). Het werd vervolgens 28-27,
29-28 en 30-29, maar uiteindelijk
zorgde Dario Polman ruim drie minuten voor tijd voor de dikverdiende
gelijkmaker. “Door de strafworpen en
tijdstraffen werd het een rommelige
wedstrijd. Onder zulke omstandigheden
gelijk spelen, voelt als een overwinning”, zei Vlijm na afloop.
Aan drie punten uit de laatste drie
wedstrijden heeft Bevo genoeg om zich
te plaatsen voor de finaleronde (final
four). Vlijm: “Twee keer spelen we
thuis. En thuis zijn we zeer sterk.”

Rectificatie
Bij het verslag van het eerste herenteam van VC Peelpush is in de editie
van woensdag 2 december per abuis de bronvermelding van de fotograaf
weggevallen. De foto van de eerste heren van Peelpush is gemaakt door Wim
Simons.

Geen herstel voor Baarlo
bij Merefeldia
Door: voetbalvereniging VV Baarlo
In Nederweert heeft het eerste elftal van VV Baarlo zich niet weten te herstellen van de ongelukkige nederlaag
een week eerder in de thuisderby tegen MVC’19. Bij Merefeldia ging Baarlo zondag 6 december in een verre van
hoogstaand duel op een hobbelig en door de vele bladeren deels spekglad veld met 4-2 ten onder. Dat kon de ploeg
zich grotendeels zelf aanrekenen.

Na een gelijk opgaande beginfase
was het Merefeldia dat op voorsprong
kwam. Na een scrimmage voor het
Baarlose doel belandde de bal uit een
harde inzet van dichtbij op de arm
van Jeroen van Wylick, die geen kant
op kon. Tot ongeloof van Baarlo zag
arbiter Deckers er een strafschop in.
Dat buitenkansje werd door Merefeldiaspeler Huub Vonken feilloos benut:
1-0. Waarna Baarlo langzaam maar
zeker het initiatief naar zich toetrok.
Halverwege de eerste helft glipte
Michiel Hanssen op een dieptebal over
de linkerflank voorbij een tegenstander.
Vanuit een lastige hoek schoot hij tegen

Merefeldia doelman Ruud Wulms aan,
waarna Wouter Peeters in de rebound
bij de tweede paal alsnog de verdiende
gelijkmaker wist te scoren: 1-1.
Vanuit een counter over de
rechterzijde bereikte Merefeldiaspeler Huub Vonken met een lange
bal zijn volkomen vrijgelaten ploeggenoot Glenn Versluis. Die bracht met
een vlammend, diagonaal schot de
thuisclub opnieuw aan de leiding: 2-1.
Met deze stand gingen beide ploegen
de rust in en kon het nog alle kanten
op.
In de 2e helft ging Baarlo vanaf de
aftrap weer op zoek naar de gelijk

maker. Bij de eerste de beste kans van
Merefeldia na rust was het echter raak.
Waar Baarlo faalde wist Ken Boonen
voor Merefeldia in een vergelijkbare
situatie, vrij op het doel afstormend, wel te scoren: 3-1. Nauwelijks
5 minuten later gevolgd door de 4-1
van opnieuw Glenn Versluis na uiterst
matig verdedigend werk aan Baarlozijde. Frank van Oijen wist daarna
namens Baarlo vanuit een scrimmage
de achterstand te verkleinen tot 4-2.
Baarlo bakte er in de slotfase niks meer
van en mocht uiteindelijk nog blij zijn
dat het gespaard bleef van nog een of
meer tegentreffers. (Foto: Len Gielen)
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Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
“In deze klasse kan iedereen van iedereen winnen”, zei trainer Roel Schreurs van SV Panningen over de
derde klasse C. Wat hij bedoelde, bleek zondag 6 december in de wedstrijd tussen SJVV uit Deurne en het eerste
elftal van SV Panningen. Beide ploegen stonden tweede op de ranglijst, maar SJVV van bovenaf en
Panningen niet.
Schreurs moest weer puzzelen om
een acceptabele verdediging op het
veld te zetten. Dit keer presenteerde
hij de jongste verdediging van het
seizoen. De 18-jarige Roy Cuppen
uit de jeugd maakte zijn debuut als
basisspeler en stond samen met
20-jarige Youri van den Hurk in het
centrum van de defensie. Zij werden
geflankeerd door Ruud Maessen en
Roger op ‘t Veld.
In de 7e minuut was het meteen
raak. Collin Opstals, tot deze wedstrijd
vaak ongelukkig in de afwerking,
klopte de SJVV-verdediging op snelheid en scoorde via de paal en een
tegenstander 1-0. Een offensief van
de Deurnenaren volgde met enkele

hoekschoppen, maar de Panningse
tegenstoten bleken gevaarlijk.
Doelman Mark Swinkels van SJVV
kon ternauwernood redden op een
schot van Remco Litjens. Jeffrey van de
Mortel schoot centimeters naast aan
de andere kant. De defensie van SJVV
oogde niet bijster solide en nadat de
doelman en een verdediger elkaar in
de weg liepen, tikte Collin Opstals in de
26e minuut koeltjes de 2-0 binnen.
In de 32e minuut volgde het
hoogtepunt van de wedstrijd: met een
schitterende combinatie sneden de
Panningse aanvallers door de Deurnese
verdediging. Wie anders dan goudhaantje Remco Litjens rondde af: 3-0.
Ongekende weelde voor Panningen,

dat zonder problemen de rust haalt.
En iedereen die ervan uitging dat
SJVV na rust orde op zaken zou stellen, kwam bedrogen uit. Verdedigend
kwam Panningen amper in de problemen in de tweede helft, voornamelijk dankzij het sterke spel van de
vleugelverdedigers en het positiespel
van het centrum. Daarentegen waren
de uitvallen van de Kepèlse aanvallers
uiterst dreigend. In de 65e minuut
scoorde Ilias Amhaough fraai de
verdiende 4-0.
Op de Panningse overwinning
valt helemaal niets af te dingen.
De groenwitten zijn nog maar twaalf
punten verwijderd van de eerste
plaats in 3C.
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RKMSV en BEVO blijven op 0-0 steken
Door: voetbalvereniging RKMSV
Het eerste elftal van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel heeft zondag 6 december in de derby met BEVO de punten gedeeld met de Beringse tegenstander. De wedstrijd in Meijel was zeker
niet hoogstaand en beide ploegen kregen slechts enkele kansen om het duel in hun voordeel te beslissen. Na 90 minuten voetbal was de stand op het scorebord nog hetzelfde als bij het eerste
fluitsignaal: 0-0.
De openingsfase was voor
RKMSV. Beringe liet zich zakken en
RKMSV zette druk. Dit resulteerde
binnen 10 minuten in twee grote
kansen voor de spits van de Meijelse
formatie Tom Lalieu. Tot tweemaal
toe werd de Beringse doelman, die
meer kapte en draaide dan menig
middenvelder, de bal ontfutseld en
zag Tom een leeg doel. Een inzet

ging net naast, bij de andere kon de
doelman zijn fout nog net herstellen. RKMSV zakte na dit begin steeds
verder weg; ballen werden simpel
ingeleverd en vooral voorin werden
veel duels verloren. BEVO kreeg via
spits Minten twee goede mogelijkheden uit de omschakeling na Meijels
balverlies, maar de keeper van de
Meijelnaren Bjorn van Nienhuijs

bracht redding.
In de tweede helft werd de strijd
feller, maar het voetbal van beide
ploegen zag niet veel verbetering.
Er konden maar weinig aanvallen
opgezet worden deze wedstrijd, zo
bleek uit het tweede bedrijf. Rudy
Leenders was voor RKMSV eenmaal
dichtbij uit een standaardsituatie,
maar deze bal werd gepareerd door

een Beringse verdediger. Aan de
andere kant werd Beringe eenmaal
heel gevaarlijk toen keeper Bjorn van
Nienhuijs werd omspeeld, maar Jesse
van Deursen bracht op tijd redding
op de inzet. Grote kansen vielen er
voor de rest niet te noteren, waardoor
beide ploegen de nul hielden en een
gelijkspel het hoogst haalbare bleek
deze middag.

RKMSV staat momenteel in de
middenmoot op de zevende plek,
maar heeft een wedstrijd minder
gespeeld dan de nummers 2, 3 en
4. BEVO staat iets hoger op een
vierde plaats in de ranglijst. Meijel
speelt nog twee wedstrijden dit
jaar voor de winterstop, Beringe
hoeft nog maar één keer op te
draven.

Grashoek wint op w
 ilskracht
Door Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste elftal van SV Grashoek speelde zondag 6 december een aantrekkelijke wedstrijd tegen Eindse Boys op sportpark Op de Hoove in Nederweert-Eind. In de slotfase werd een
1-0 achterstand omgezet in een 3-1 overwinning.
Met hartverwarmende inzet
poetste Grashoek de 0-6 nederlaag
van vorige week weg. De wedstrijd
werd in gang gezet door de pas
17-jarige scheidsrechter Dylan van
Wingerden uit Helmond, die op
weinig fouten viel te betrappen.
Al na 5 minuten trilde het net
achter doelman Koen Clephas, maar
het sein buitenspel werd gegeven
voor de thuisclub. In de eerste

20 minuten moest de snelheid twee
keer met een overtreding uit een
geelzwarte aanval worden gehaald.
Het leverde twee keer geel op.
De Eindse Boys waren gevaarlijk bij
vrije trappen, maar Koen toonde zich
een solide sluitpost met een sterke
verdediging voor zich. In Tim van
Ophoven en Tim Koch had Grashoek
twee aanjagers. Nadat Koen in de 40e
minuut met een knappe redding een

achterstand had voorkomen, was het
rust bij 0-0. Tegen vijf reddingen van
Koen stond geen enkele schot binnen
de palen van Eindse Boys.
In de 51e minuut wisselde trainer
Brahim Akechtabou Chris Hunnekens
voor Sil van Sleeuwen, om de aanvalskracht te verhogen. Toch viel de treffer
voor de thuisclub. In de 57e minuut
werd de verdedigende taak even uit
het oog verloren. Aanvoerder Nick

Brons op toernooi Frankrijk
Door: judoclub Helden
Drie judoka’s van Judoclub Helden namen zaterdag 5 december deel aan het zwaar bezet internationaal toernooi
in Harnes in Frankrijk. Dat het groot zou zijn was bekend, maar de opkomst was ongekend.

Verheijen stormde na een verre bal in
de ontstane ruimte en rende ongehinderd op Koen af, 1-0.
Grashoek wenste zich niet bij een
nederlaag neer te leggen. In de 81e
stormde Joep Janssen over rechts op
het Eindse doel af en passeerde doelman Martijn van Deursen met een loeihard schot, 1-1. Na 85 minuten kreeg
Grashoek een vrije trap bij de achterlijn.
Tim Koch legde de bal loepzuiver bij

de verste paal op het hoofd van Bas
Maessen, 1-2.
In de rommelige slotminuten
werd Joep Janssen nog gewisseld
voor Jarno Steeghs en kregen twee
Eindse Boys-spelers en een Grashoekspeler gele kaarten. Een feilloos
benutte strafschop door Tim van
Ophoven bracht de eindstand op 1-3
en jubelstemming bij de Grashoekse
supporters.

Comfortabele overwinning

Koningslust
wint ruim van
Bieslo
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Na de vervelende nederlaag tegen Kessel vorige week was het voor het
eerste herenteam van voetbalvereniging Koningslust zaterdag 6 december
zaak om de punten in eigen huis te houden. Dit om tijdens de winterstop
aansluiting te houden op de ranglijst. Er werd stipt op tijd afgetrapt onder
leiding van arbiter Van de Beucken uit Belfeld.
Al na 5 minuten wist Tommy
Janssen de 1-0 op het scorebord te
brengen. Daarna werd er van beide
kanten aardig gevoetbald. Als Bieslo
al gevaarlijk dreigde te worden, stond
Bram Rongen steeds op het juiste
moment op de juiste plaats. Na een
goed ingestudeerde corner was Bieslo
wel even dreigend, middels een schot
net naast.

Een doelpunt
marge
Mark van Dijk werpt zijn tegenstander
Suraya Peters beet het spits af.
In een voor haar nieuwe klasse tot
52 kg, kreeg ze direct een sterke
tegenstander. Ze miste in het begin
haar overtuiging en verloor helaas
haar eerste partij. Dat betekende ook:
geen herkansing. Ze liet goed judo
zien, maar het was helaas net niet
goed genoeg.
Umberto Coopmans wist zijn eerste
pot knap te winnen. De tweede partij

leek hij ook weer binnen te halen,
maar 10 seconden voor tijd gaf hij
helaas zijn voorsprong weg. Ook voor
hem betekende dat het einde van het
toernooi. Het is knap dat hij bij de top
van West-Europa toch zijn partij pakt.
Mark van Dijk sloot de dag
grandioos af. Na een ongekend
succesvol jaar op zijn veertiende in
de leeftijdsklasse tot 15 jaar, was hij
in Frankrijk weer zeer sterk. Hij won

vijf partijen van drie Fransen, een
Oekraïner en de Belgisch nationaal
kampioen. Mark hielt zich uitstekend
aan de opdrachten die hij samen met
de coach bedacht had. De finale ging
helaas verloren tegen een sterke
Fransman. Een zilveren medaille was
het resultaat. Leuk om daarbij te
weten is dat de nationaal kampioen
van de Verenigde Staten ook niet
verder kwam dan brons.

Toen was het Koningslust dat op
een comfortabele 2-0 voorsprong
kwam, door een attente Roy Bos bij
een terugspeelbal van Bieslo. Deze
werd door de Bieslo-keeper met het
verkeerde been aangenomen en
uiteindelijk verdween de bal in de
linkerbovenhoek.
Met nog minder dan 10 minuten
op de klok, was het zaak om met 2-0
te kunnen gaan rusten. Echter schoot
Bieslo-speler Sjors Lenssen in de 37e
minuut de bal van grote afstand in het
Koningslust-doel. De marge was nog

maar één doelpunt.
De voorsprong van Koningslust
kwam er. Direct na rust was het weer
een oplettende Roy, die bijna de 3-1
kon binnen tikken, maar er net naast
ging. Vervolgens maakte Jurjen een
mooie vrije trap waar de keeper alle
moeite mee had. Vanwege buitenspel
volgde er geen rebound.
Roel Ghielen schoot de bal bij het
eerste balcontact na de rust meteen
in het net, met dank aan Nick Rongen.
Tommy speelde, na een combinatie
met Roy, de keeper om en maakte de
tweede treffer, 4-1 voor Koningslust.

Buitenspeldoelpunt
Bieslo
Even later volgde de 5-1 na de
wissel van Stan en Jeffrey en een
teruggelegde bal op Nick. Tegen
het einde van de wedstrijd kende
scheidsrechter Van de Beucken
uit Belfeld nog een duidelijk
buitenspeldoelpunt toe aan Bieslo,
waardoor de wedstrijd met 5-2
eindigde voor Koningslust.
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Gemiste kansen

Podiumplaatsen voor
Egchel wint
met bescheiden MTB Baarlo in Landgraaf
cijfers

Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
De renners van MTB Baarlo veroverden zondag 6 december drie podiumplaatsen tijdens de wedstrijd om de
Jos Feron Cup in Landgraaf. De wedstrijd werd gereden in Landgraaf, nabij de Eyckhagenlaan. Hier lag een
volledig nieuw parcours, dat er mooi droog bij lag.

Door: voetbalvereniging SV Egchel
Na twee nederlagen behaalde het eerste elftal van voetbalvereniging
SV Egchel op zondag 6 december verdiend drie punten op achtervolger SVVH
uit Heibloem. De wedstrijd eindigde in 3-2. De oranjehemden lieten echter
veel kansen onbenut. Een uitslag met dubbele cijfers was reëel geweest.
Egchel startte met de van een blessure herstelde Bram Kersten als voorstopper. SVVH opende na 6 minuten de
score, toen een vrije trap van Rik Dings
van grote afstand via de binnenkant
van de paal in het doel verdween.
Vijf minuten scoorde Frank Gielen uit
een vlotte aanval de gelijkmaker, 1-1.
Na een kwartier botsten
Egchel-keeper Bjorn Oomen en
Heibloem-middenvelder Bas Korten.
Laatstgenoemde moest met een ogenschijnlijk zware knieblessure het veld
verlaten. Voor hem kwam Rens Korsten
binnen de lijnen. Bjorn moest zich na
de rust laten vervangen door reservedoelman Guus Maessen.
Egchel trok het spel hierna volledig
naar zich toe en zorgde voor vlotte en
mooie aanvallen, maar geen doelpunten. Kansen werden gemist, maar
keeper Edmond Vossen verrichtte ook
goede reddingen.
Na de rust maakte Juul Stammen
na weken van blessureleed zijn
opwachting. Hij loste Paul Ververgaert
af. De bal was nog maar nauwelijks
aan het rollen of de oranjehemden

kwamen op voorsprong. Uit een
voorzet van Colin Bruisten kopte spits
Leon Teeuwen raak, 2-1. Vanaf dat
moment was het eenrichtingsverkeer.
Egchel kreeg k ansen genoeg om de
marge te vergroten maar de mooiste
kansen werden om zeep geholpen.

Handsbal
In de 55e minuut kwamen de
gasten van SVVH met tien man te
staan toen Tim Vrenken zijn tweede
gele kaart ontving. Egchel kwam in de
70e minuut op een 3-1 voorsprong,
toen Colin Bruisten alles en iedereen
omspeelde en beheerst scoorde.
In de 80e minuut werd een strafschop
gegeven voor de thuisclub, nadat
Jorrit Kersten was neergelegd binnen
het zestienmetergebied. Frank Gielen
schoot tegen de keeper.
Twee minuten voor tijd viel aan
de andere kant een penalty na een
onschuldige handsbal binnen de lijnen.
Tom Vullers gaf keeper Maessen het
nakijken, 3-2. Zo maakte Egchel het
zichzelf erg lastig, maar behaalde
uiteindelijk een overwinning.

Gelijkwaardige wedstrijd

MVC’19 wint
moeizaam van
VOS

Het was een zwaar parcours,
met het nodige klimwerk erin.
Hieronder moest één venijnige korte
klim bedwongen worden, waar
uiteindelijk alleen de grote mannen
omhoog konden fietsen. Voor de
jeugdige renners was het afstappen
en omhoog ploeteren. Dit laatste was
voor de renners in categorieën 1 en 2

een hele zware klus. Zij kregen hier en
daar dan ook wat hulp.
Voor MTB Baarlo waren er drie
podiumplaatsen weggelegd. In de
ochtend werd een wedstrijd verreden
voor de junioren MTB. Daar behaalde
Noud Peeters uit Kessel, na lang
derde gelegen te hebben, uiteindelijk
een mooie tweede plaats. Het was

behoorlijk afzien voor hem.
In de middag werden nog
twee podiumplaatsen veroverd.
Harrie Peeters uit Blerick werd
tweede. Jack Piels uit Roggel reed,
met een lekke band, naar een
welverdiende derde plaats. Ook de
overige renners behaalden mooie
plaatsen.

Interne competitie voor
SSS Helden
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Het competitieseizoen startte op zaterdag 5 december voor de leden van gymnastiekvereniging SSS Helden.
De teams van SSS Helden zelf startten met een dubbele competitiewedstrijd: De N- en D-teams mochten het
tegen elkaar opnemen.
Bij de D-teams was er een team
met jeugdturnsters en de instappers
met pupillen 1 en 2. Bij sprong,
brug en balk was het jongste team
het sterkste, maar op vloer waren
de jeugdturnsters sterker. In totaal
behaalde Team 1, het jongste team,
211,60 punten tegen het oudere
Team 2. Dat scoorde 203,10 punten.

De jongste meiden wonnen de
competitie dus. Anne Absil eindigde
als eerste, Tessa Deckers werd tweede
en de derde plek was er voor Lina
Lahaije.
Ook bij de andere wedstrijd waren
een jong team en een ouder team
actief. De ervaren meiden waren toch
wat sterker op sprong, brug en vloer,

maar de jongste meiden waren
beter op de balk. In totaal behaalde
het jongste team 187,08 punten en
de oudere deelneemsters haalden
198,80 punten. Zij werden dus
het winnende team. Inge Janssen
eindigde als eerste, de tweede plek
was voor Lieke Teeuwen, en Niki
Meerts werd derde.

Achttiende editie

Sneeuwballentoernooi
Peelpush
Het Peel en Maas Sneeuwballentoernooi wordt dit jaar voor de achttiende keer georganiseerd. Op woensdag
30 december tussen 18.00 en 23.30 uur staat sporthal De Körref in Meijel in het teken van het volleybaltoernooi,
gezelligheid, teamopdrachten en prijzen.

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste elftal van MVC’19 uit Maasbree behaalde zondag 6 december
een moeizame 1-0 zege op hekkensluiter vvVOS. De Venlonaren waren in
Maasbree gelijkwaardig aan MVC’19.
Trainer Twan Hol beschikte over
een technisch goed voetballende ploeg.
Hij wist dat de slag op het middenveld moest gewonnen worden, want
de aanvoerlijnen naar de gevaarlijke
MVC’19-voorhoede moesten worden
afgesneden.

De keepers kwamen
nauwelijks in actie
Zeker in de eerste helft ontspon
zich een boeiend voetbalgevecht op
het middenveld. Eigenlijk neutraliseerden beide ploegen elkaar. De schaarse
kansen aan beide zijden waren op een
hand te tellen. Beide defensies maakten een solide indruk. De keepers, Sjors
Lintjens van MVC’19 en Dylan Hauser
van vvVOS, hoefden nauwelijks in actie
te komen. De rust ging in met 0-0.
MVC’19 kwam na rust furieus uit de
startblokken. Gedragen door de wind
in de rug, sloegen de Maasbreenaren
in de 48e minuut toe. Een perfecte

corner van Marco Daniëls werd door
topscorer Ron van de Kerkhof omgezet
in de openingstreffer, 1-0. VOS was
niet aangeslagen en bleef de aanval
zoeken. In de 52e minuut werd VOSspeler Ayoub Dadda na een slaande
beweging uit het veld gestuurd door de
goed leidende scheidsrechter Vogels uit
Aarle-Rixtel. Dat was een klein smetje
op deze sportieve wedstrijd.
Beide ploegen bleven elkaar
bestrijden met sportieve middelen.
De tien VOS-spelers waren niet de mindere van een voltallig MVC’19, hoewel
de Maasbreese aanvallers in de slotfase
diverse kansen kregen om de score
te verdubbelen. Ron van de Kerkhof
schoot tegen de paal en Rob Custers
zag zijn schot via VOS-keeper Hauser
rakelings naast gaan. MVC’19 mocht
van geluk spreken, toen een schot van
VOS in de 80e minuut via de onderkant
van de lat weer het veld in sprong.
MVC’19 won moeizaam maar verdiend en staat nu derde op de ranglijst.

Tijdens een eerder toernooi
Tijdens het Sneeuwballentoernooi
wordt gespeeld in één recreanten
klasse. In elk team moeten in ieder
geval twee dames deelnemen en

maximaal twee competitiespelers. Elk
team kan daarnaast deelnemen aan
een nieuwe ‘sneeuwballen-wedstrijd’
en heeft de traditionele mogelijkheid

om een joker, de ‘sneeuwman’, in te
zetten. Al meerdere teams schreven
zich in voor deelname. Dat kan nog tot
22 december.
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RKMSV-supporter voor het leven
Door: Voetbalvereniging RKMSV
Het eerste elftal van voetbalvereniging RKSMV Meijel speelde zondag
6 december thuis tegen buurman Bevo in de 4e klasse E. De aftrap op de
winderige zondag werd gegeven door een bijzondere supporter.
RKMSV geeft aan blij te zijn met
de vele trouwe supporters die jet
eerste elftal en de club altijd steunen.
Soms zitten er pareltjes tussen deze
trouwe supporters, zoals mevrouw Lies
Snijders. Maandag 7 december werd
ze 90. Mevrouw Snijders komt al meer
dan 50 jaar trouw het ‘Uurste’ aanmoedigen, bij alle thuiswedstrijden.

Aftrap met kleinzoon
“Voetbal zit in de familie. Dat zie
je bij de familie van Lies Snijders

natuurlijk ook. Al haar kinderen zijn
lid of lid geweest van RKMSV, net als
de schoonzonen, schoondochters en
kleinkinderen. Al met al, een vrouw
waar we trots op zijn en waarvan
we hopen dat ze ons Uurste nog
vele jaren komt bezoeken”, aldus de
vereniging.
Het was dan ook bijzonder voor de
club dat Lies Snijders samen met haar
kleinzoon Hayke Snijders de aftrap
wilde doen van de wedstrijd tegen
Bevo.

Trainer
SV Panningen
verlengt contract
Weinig dreiging voor Kessel

Kessel wint counterend
van Helden

De trainer van voetbalvereniging SV Panningen, Roel Schreurs, heeft op
zondag 6 december zijn contract met de club een jaar verlengd. De 43-jarige
oefenmeester blijft nu tot de zomer van 2017 aan de club verbonden als
hoofdtrainer van het eerste team. Schreurs begon afgelopen zomer als
trainer bij de club uit Panningen met een contract tot het einde van het
seizoen.

Door: voetbalvereniging VV Helden
Ook zondag 6 december lukte het het eerste elftal van VV Helden niet een Peel-en-maas-derby winnend af te
sluiten. Na een nederlaag tegen Meijel en gelijke spelen tegen Beringe en Koningslust, wist het eerste team van
Kessel in Helden als winnaar van het veld te stappen, 1-3.
Voor de rust had Helden de
touwtjes in handen. De ploeg van
Rob Jacobs dicteerde het spel en liet
Kessel nauwelijks van zijn eigen helft
af komen. De grootste kans voor rust
kwam nadat Tim Pilon in het vijandig
strafschopgebied ten val werd gelegd.
De bal ging terecht op de stip maar
werd vervolgens gemist. Ton Peeters
schoot de bal zwak in waardoor
doelman Allard het buitenkansje vrij
gemakkelijk kon pareren.

Na rust kwam Helden alsnog snel
op voorsprong. Mairen Zeevenhoven
brak door op rechts en zag zijn
voorzet binnengegleden worden door
Victor Gielen, een Kesselse verdediger
die zijn eigen ploeg hiermee op
achterstand zette, 1-0. Lang kon
Helden echter niet genieten van de
voorsprong. Willem Kruijk kopte vlak
na het openingsdoelpunt raak uit een
vrije trap. Helden, dat niet meer zo
dominant was als voor de rust, had

in de tweede helft meer moeite het
spel te maken.
Desalniettemin wist Kessel
daar weinig dreiging tegenover
te stellen, totdat invaller Remco
Paulissen het veld betrad. Hij
bezorgde Kessel eigenhandig de
overwinning door na ruim een
uur spelen een counter binnen te
koppen en met nog tien minuten op
de klok de bevrijdende 1-3 op het
scorebord te krijgen.

Pijnlijke nederlaag

Peelpush verliest
belevingsloze pot
Door: volleybalvereniging Peelpush
“Je moet eerst in het dal belanden voordat je de berg kan beklimmen”, luidt het gezegde. Je mag hopen dat
de dames van het Meijelse Peelpush zaterdag 5 december in Arnhem tegen het Talent Team van de volleybalbond dat dal wel heeft bereikt en nu alleen nog maar naar boven kan. Tijdens de pijnlijke 3-0 nederlaag ging
werkelijk helemaal niets goed.
Tijdens alweer de zesde wedstrijd in november, was er geen
beleving en geen overtuiging bij de
Meijelse volleybalsters. De spaarzame
punten die werden gemaakt, werden
niet gevierd. Het leek er op dat de
ploeg zich in de sfeerloze sporthal
Valkenhuizen voor de wedstrijd al bij
een nederlaag had neergelegd. En er
werden te veel persoonlijke fouten
gemaakt. Niemand onttrok zich aan
de malaise en niemand haalde haar
gebruikelijke niveau.

In de eerste set was er een snelle
achterstand. Deze set eindigde in
25-9. Set twee ging tot 11-11 gelijk op
maar werd met 25-17 verloren en in
set drie ging het kaarsje al heel snel
uit (25-10). Wissels pakten niet goed
uit en time-outs hadden ook maar
weinig effect. Halfweg 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 moet
daar minimaal één ploeg onder zich

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.
Het wordt een kwestie van de
mouwen opstropen op de Meijelse
volleybalsters. 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.

Roel Schreurs en Thijs Slegers
Panningen staat momenteel op
de twaalfde plek in de derde klasse C.
Alleen de Venlose teams Kwiek en Vos
staan nog onder het team van Schreurs.
“De resultaten zijn tot nu toe inderdaad teleurstellend”, laat de trainer
weten. “Maar dat is als je alleen maar
kijkt naar de punten. Het is ook zo dat
we zeven wedstrijden met maar één
doelpunt verschil verloren hebben.
Daarnaast hebben maar drie teams
in de klasse meer goals gemaakt dan
ons. We krijgen wel te veel doelpunten
tegen. Dat is ook niet gek. We hebben
volgens mij zo ongeveer het jongste
team van de klasse.”
Schreurs kwam afgelopen zomer
naar Panningen. De drie jaar daarvoor
was hij trainer bij RKVV Haelen uit zijn
woonplaats. “De club en ik hebben
toen tijdig aangegeven dat drie jaar
voldoende was. Omdat we het al

vroeg wisten, konden we op tijd op
zoek naar iets anders. Ik had een
lijstje gemaakt met club waar ik wel
zou willen werken. Panningen stond
daar bij. Vorig jaar stonden Haelen
en Panningen in dezelfde klasse,
dus ik wist wel een beetje wat ik kon
verwachten.”
De verwachting van Schreurs
is dat Panningen na de winterstop
hogere ogen gaat gooien in de derde
klasse. “Als je kijkt naar het team van
Panningen waar we vorig jaar tegen
speelden, dan is de halve basis van
toen geblesseerd. Die hebben nog geen
minuut gespeeld. Ik verwacht na de
winterstop een speler of vijf à zes meer
te hebben. Dan wordt de onderlinge
concurrentie groter. Daar worden
we dus alleen maar sterker van.
De doelstelling was en is minimaal
rechtstreekse handhaving.”

20

jongeren

09
12

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:

Jessie Hendriks
16
Meijel
Het Bouwens

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Ik denk gewoon een leuke dag met
mijn beste vriendinnen. Dan gaan we
samen naar de stad en gaan we op een
terrasje zitten bijkletsen. Of we pakken
ergens een leuke film.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Nog een keer samen op vakantie gaan
met mijn beste vriendin. We zijn een
keer samen naar Scandinavië geweest
en dat lijkt me leuk om nog een keer
mee te maken, want ik vond het een
heel mooi gebied.
Hoe zie jij jouw toekomst?
In een klein appartementje in de stad,
omgeven door heel veel boeken. En dat

appartementje is dan ingericht met
allemaal kleine dingen die ik leuk vind.
Dan zit ik daar te schrijven, te tekenen
of te schilderen. Dat is mijn ideale
toekomstbeeld, en ik hoop dat ik later
zo mag leven.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Mijn harp, dat is mijn muziekinstrument
en ik hou er heel erg van om het te
bespelen. Ik doe het nu al ongeveer zes
jaar met heel veel plezier.
Is er iets waar je spijt van hebt dat je
niet gedaan hebt?
Gewoon in het algemeen dat ik de
mensen waar ik heel veel om geef,
mijn ouders en mijn vriendinnen, niet
zo vaak vertel dat ik heel veel om ze
geef en dat ze heel speciaal voor me
zijn.
Wie zou je meenemen naar een
onbewoond eiland?

aan
Jessie Hendriks
Ik wil nog slapen.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Dat is dat je dingen tijd moet geven.
Dat advies kreeg ik van mijn vroegere
oppas, zij is nu de poetsvrouw bij ons
thuis. Mijn beste vriendin zegt dat
ook wel vaker. Ik heb er heel veel aan
gehad en ik denk er nog vaak aan.
Heb je ooit iets gewonnen?
Niet echt grote prijzen, maar toen ik
klein was heb ik wel eens een kleurplaatwedstrijd gewonnen. Daar was ik
toen heel blij mee.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Qua uiterlijk lijk ik het meest op mijn
moeder, maar qua innerlijk toch wel
iets meer op mijn vader, omdat pap
en ik een stuk meer nadenken. Mam
is een stuk analytischer en dat zijn wij
niet zo.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Dansen, ik kan zelf echt niet dansen
maar ik vind het wel kei mooi om te
zien. Als ik dan een soort dans zou
moet kiezen, zou ik graag modern willen kunnen dansen, dat is mijn favoriet.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Paper Towns, een verfilming van het
boek van John Green. Het boek vond
Als het er meerdere mogen zijn, dan
ik echt heel goed en het was een heel
zouden dat mijn drie beste vrienden
mooi verhaal. Dan zou ik het liefst het
zijn. Dan zou ik het samen met hen
personage van Margo Roth Spiegelman
daar gewoon heel gezellig maken.
spelen. Dit meisje verdwijnt op mysWanneer was de laatste keer dat je
terieuze wijze in de film. Het lijkt me
door de grond wilde zakken?
spannend om haar te spelen.
Bij ons op school hebben we ieder
Wat is je favoriete boek?
jaar een revue. Daar hadden we
Looking for Alaska van John Green.
laatst doorloop van en toen ik moest
optreden ging het echt slecht. Dat vond Het verhaal is heel mooi en heftig.
ik toen helemaal niet leuk. Ik schaamde Het is heel erg mooi geschreven en
het vertelt echt heel erg goed hoe je
me heel erg en ik hoop dat het de
je voelt als er zoiets gebeurt. Het gaat
volgende keer beter gaat.
over een jongen die op zijn school
Wat is de mooiste plek op aarde?
niet veel vrienden heeft en dan naar
Volgens mij is dat niet echt een specieen kostschool vertrekt en daar veel
fieke plek. Maar als je echt heel veel
mensen ontmoet. Hij ontmoet daar
van iemand houdt, dan gewoon in zijn
een meisje dat hij meteen leuk vindt.
armen. Gewoon omdat je je dan echt
helemaal veilig voelt en echt bent waar Dat meisje zit niet goed in haar vel en
pleegt uiteindelijk zelfmoord. Je zou het
je wilt zijn.
niet zeggen, maar het is een boek met
Wat was je eerste gedachte toen je
veel humor en dat vind ik er leuk aan.
vanmorgen opstond?
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5 december
Zoals iedereen weet, was
het afgelopen zaterdag
5 december. Deze dag draait
natuurlijk om Sinterklaas en
zijn Zwarte Pieten, maar ook
om familie. Op deze speciale
dag heb ik eigenlijk weinig
gedaan.
Ik ben ’s morgens opgestaan
om te gaan werken als caissière
in een supermarkt. In de winkel
waren lange tijd Zwarte Pieten
aanwezig en Sinterklaas bracht
ook een bezoek. Hier genoten de
kinderen enorm van, vooral bij
het ophalen van hun schoen of
als ze een handvol pepernoten
kregen van een van de knech
ten. ’s Avonds vierden veel
mensen pakjesavond, maar dat
was bij mij niet het geval. Ik heb
de avond doorgebracht bij
The Apollo in Helden, ook hier
was Sinterklaas aanwezig.
Wij vierden met het gezin pas
6 december pakjesavond.
De cadeaus die we voor elkaar
hadden gekocht, wisselden we
uit voor het eten.
Daarna genoten we van de
maaltijd die we hadden klaar
gemaakt. We hadden diverse
tapasgerechten gemaakt, waar
we allemaal iets van konden
pikken. Na het eten gingen we
verder met de cadeaus. Zo liep
de avond uit op een heel erg
gezellig samenzijn. Dat brengt
me op het punt waarom we
Sinterklaas vieren. Sommigen
doen het nog om de geschiede
nis te eren, sommigen doen het
voor de cadeaus die ze krijgen,
maar anderen doen het voor de
gezelligheid. Met Sinterklaas zit
je namelijk vaak met de hele
familie bij elkaar. En dat is voor
mij heel belangrijk. Niet de
cadeaus of het lekkere eten,
maar de gezelligheid en het
samenzijn met je familie.
Hier zal je namelijk veel langer
van kunnen genieten dan van de
cadeaus die je krijgt. Uiteindelijk
is familie toch het belangrijkste
wat er is, want zij zijn degenen
die altijd voor je klaar zullen
staan. Zoals de Canadese acteur
Michael J. Fox zei: “Family isn’t
an important thing, it’s every
thing.”
Janne
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Kapellenavond
Christmas Truckrun
Krajovjanka en Muzicanka trekt door regio
Blaaskapellen Krajovjanka en Muzicanka houden op zaterdag 19 december een optreden als dank voor alle
steun in het afgelopen jaar. Het optreden vindt plaats bij café-zaal Leanzo in Grashoek.

Het maximum aantal deelnemers, 85 chauffeurs, rijdt zaterdag
19 december weer de Christmas Truckrun. Vanaf 17.00 uur rijden zij door
de regio.
Vanaf 15.00 uur stellen de trucks
zich op het industrieterrein Panningen
op. Daarna rijden ze naar Savelberg
in Koningslust, waar de cliënten
en hun begeleiders van Daelzicht
instappen. Daarna rijdt de Christmas
Truckrun tussen 18.00 en 20.30 uur
via Koningslust, Grashoek, Beringe,

Egchel en Helden naar Panningen.
Bij De Ankerplaats in Grashoek is een
pauzeplek ingericht, waar warme
chocomelk en glühwein te verkrijgen
is. Zij-Actief verkoopt er wafels.
Na afloop krijgt de mooist
versierde truck een prijs in D’n Ingel
bij Savelberg in Koningslust.

Jaarafsluiting
Orgelkring Peel en
Maas
Orgelkring Peel en Maas sluit op zondag 13 december haar muzikaal
seizoen af met een samenzang in de kerstsfeer. Tijdens de middag worden
advents- en kerstliedjes gezongen in de kapel van Heren Lazaristen in
Panningen. De samenzang wordt begeleid door het Cavaillé Coll-orgel.

begin in handen van trompettist
Bas van Gestel.
Polka’s, walsen, sousedka’s en
solistische nummers van diverse

bekende componisten worden
gespeeld op de avond.
De zaal van café Leanzo is open
vanaf 19.00 uur.

Uw Droomhuis in Maasbree?

-1

Kijk snel op kavelsmetkorting.nl

Zij zingen a capella-liederen.
Verder zijn Pierre Wilms met een
voordracht en Aniek Mommers met
instrumentale en vocale bijdragen te
bewonderen.

7%

Blaaskapel Krajovjanka start om
19.30 uur. Van 21.30 tot 23.00 uur
is het de beurt aan Muzicanka.
De muzikale leiding is vanaf het

Ter afwisseling van het
gezamenlijk zingen, worden er enkele
intermezzo’s gezongen door leden
van het gemengd koor Bel Canto uit
Helden.

Prachtige ruime bouwkavels liggen op jou te wachten in nieuwbouwwijk Dörperfeld!
Op deze loactie in het Maasbree bouw je zelf of met Brummelhuis een vrijstaande
villa in een landelijke omgeving. Je bepaalt zelf hoe je woont!
Kijk voor het overige aanbod in Limburg op kavelsmetkorting.nl.
EEN ONTWIKKELING VAN

Tot 31 december met
ruim 17% in prijs verlaagd
Bovenstaande voorbeeldwoning is al te koop vanaf
€ 372.190 v.o.n.
Prijs bouwkavel vanaf
€ 157.190 v.o.n.
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Jesse Hanssen uit Kessel-Eik met band Statesmen in finale Nu of Nooit

De provincie aan je voeten
Ze zijn eigenlijk nog geen half jaar samen bezig, maar hebben nu al een finaleplek bij de Limburgse popwedstrijd Nu of Nooit bemachtigd. De band Statesmen, met daarin Jesse Hanssen (25) uit Kessel-Eik, Kesselnaar Jerôme
Lenders (21), Bram Peters (31) uit Heerlen en Stan Smeets (20) uit Echt, hoort zaterdag 12 december of ze Pinkpop
2016 mogen openen.

zijn en met de stroming mee te gaan.”
Muziek die een brede groep mensen
aanspreekt en goed verkoopt, wordt
al gauw commercieel genoemd, aldus
Jesse. “Wij vinden de muziek die we
maken gewoon tof.”

Kort lijntje naar
Pinkpop

Bram Peters, Jesse Hanssen, Jerôme Lenders en Stan Smeets (Foto: Maan Limburg)
“We waren los van elkaar al langer
bezig met muziek en zaten in verschillende bands. We kwamen elkaar af
en toe tegen, speelden soms samen.
Totdat we op de juiste plek en op het
juiste moment samen besloten een
band te gaan vormen. En dat werd
Statesmen.” Het is de geschiedenis van
het nog jonge, Limburgse bandje in
vogelvlucht. Jesse Hanssen (25) werd
geboren in Kessel-Eik, waar zijn ouders

nog wonen, maar verhuisde een aantal
jaar geleden naar Amsterdam. Hij
studeerde af aan de Rockacademie in
Tilburg. Zijn collega-bandleden Jerôme,
Bram en Stan studeren daar nog.

‘Gewoon toffe
popmuziek’
Echtenaar Stan is degene waar
de liedjes beginnen, aldus Jesse. “Hij

Winterse Agenda
wandeling
door
Baarlose Baarlo
bossen
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Hieërezitting

za 12 december 14.00-17.30 uur
Organisatie: VV De Kook
Locatie: café Centraal

Na de Smakelijke WandelRondjes in mei de afgelopen jaren,
staat er dit jaar voor het eerst een
winterse wandeling op het
programma. KnopenLopen Baarlo
houdt op zondag 27 december een
Winter WandelRondje door de
Baarlose bossen.

Egchel

De lengte van de wandeling is
ongeveer vijf kilometer en start
tussen 16.00 uur en 17.00 uur bij
blokhut De Koeberg in Baarlo. Op de
pauzeplaats staat er warme soep
klaar en zal er kerstmuziek worden
gespeeld. Na afloop van de tocht is
er bij de blokhut warme chocolademelk en glühwein met een wafel of
koekje verkrijgbaar bij de blokhut.
Stevige wandelschoenen en een
zaklamp zijn tijdens de wandeling
verplicht. Neem voor meer
informatie contact op met Judith van
de Korput-Simons van KnopenLopen
Baarlo.

Helden

Kerstavond
met Piërre Wilms
di 15 december 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimercafé Peel
en Maas
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf

Grand opening
met Roog & Erick E
vr 11 december 22.00-03.00 uur
Locatie: Club Palladio

Babymiddag
za 12 december 14.00 uur
Locatie: Lekker Laeve

Grand opening met
Gregor Salto en La Fuente
za 12 december 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

werkt dat meestal samen met Jerôme
uit. Bij het ene liedje valt meteen alles
op zijn plek, terwijl het bij een ander
nummer wat langer duurt.” Uiteindelijk
willen de vier mannen dezelfde soort
muziek maken. Toegankelijk, maar niet
soft. Jesse: “Het is echt popmuziek wat
we maken. Los van elkaar speelden
we al van alles, maar nu zitten we
echt op één lijn. Sommige muzikanten
vinden het lastig om ‘mainstream’ te

Optreden Ronnie Flex

Statesmen werd gevormd in
augustus en in diezelfde maand gaven
ze zichzelf op voor de Limburgse
popwedstrijd Nu of Nooit. Deze wordt
al jarenlang georganiseerd door
Stichting Popmuziek Limburg (SPL), die
in 1984 werd opgericht met het doel
de Limburgse popmuziek te stimuleren.
In totaal streden dertig acts in oktober
voor een plek in de finale. De band die
zaterdag 12 december wint, mag zich
een jaar lang de meest veelbelovende
popact van Limburg noemen, treedt op
tijdens de Pinkpop-perspresentatie in
poptempel Paradiso in Amsterdam en
mag in juni 2016 het Pinkpop festival
openen. “Meedoen aan Nu of Nooit
is een kort lijntje om op Pinkpop te
kunnen staan”, vertelt Jesse. “Ook is
het eigenlijk best een gemakkelijke
manier om publiciteit te krijgen en
gezien te worden als band. Eerlijk is
eerlijk: u
 iteindelijk gaat het daar toch
om.”

Gezonde spanning
Jesse deed een paar jaar geleden
met zijn toenmalige band Major Tom
ook al mee aan de wedstrijd. Zijn
band won én mocht daarmee in 2012
het festival in Landgraaf openen.
Maar dat hij het allemaal al eens
heeft meegemaakt en al een keer op

Meijel

Pinkpop heeft gestaan, maakt het er
niet minder spannend om. “Laat ik het
gezonde spanning noemen”, vertelt
Jesse grinnikend. “Het is en blijft een
wedstrijd in de muziek en daar houd
ik eigenlijk niet zo van. Uiteindelijk
gaat het toch om meningen en smaak.
Dat is heel persoonlijk. Maar ondanks
dat heb ik er vooral heel erg veel
zin in.”

Uiteindelijk valt alles
op zijn plek
Om zich voor te bereiden op de
grote finale, heeft de band wat extra
shows gegeven. Jesse: “We hebben
er lekker de tijd voor genomen.
Door wat extra op te treden kunnen
we kijken hoe het klinkt samen en
hoe het publiek reageert. Daarnaast
zijn we met nieuw materiaal bezig,
dus misschien spelen we wat
nieuwe nummers tijdens de finale.”
Grootse plannen heeft de band dan
ook niet. “Uiteindelijk valt alles wel op
zijn plek. Als het publiek het maar leuk
vindt, dat is het belangrijkste.”

Grote stap vooruit
Hij wil niet te ver op de zaken
vooruit lopen, maar mocht Statesmen
winnen dan is dat regionaal gezien
een grote stap vooruit. “Het is niet
zo dat het hele land aan je voeten
ligt natuurlijk”, zegt Jesse lachend.
Veel aandacht, zowel regionaal als
landelijk, meer aanvragen voor
festivals; de opbrengst van Nu of Nooit
is de moeite waard. “Als je wint, kun je
gewoon heel snel grote stappen zetten,
waar je normaal veel langer over zou
doen als bandje.”

iPad-café

Theatervoorstelling
Het Tijgersnest

wo 9 december 10.00-12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Meijel

za 12 december 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Vergadering dorpsoverleg

Sjééle Waazel Gala

di 15 december 19.30 uur
Locatie: balkon van gemeenschapshuis De Paort

za 12 december 19.45-00.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Optreden
coverband Impulz

za 12 december 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo

Kessel

Koningslust

Informatieavond
nieuwbouw Julianahof
wo 9 december 19.30 uur
Organisatie: gemeente Peel en
Maas en dorpsoverleg
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Maasbree

Finalequiz 2015
‘Het jaaroverzicht’
vr 11 december 20.00 uur
Locatie: Mafcentrum

Kerstmarkt
Brits Körskrenske

Wandeltocht
in de Groote Peel
zo 13 december 08.00 uur
Organisatie: muziekformatie
Cómpenééj
Locatie: start hotel De Zwaan

Lezing
pluimvee- en vogeldierenarts Pieter Colla
zo 13 december 10.00-12.30 uur
Locatie: Oranje Hotel

Panningen

Theatervoorstelling
Shave, Rattle and Roll

zo 13 december 11.00-17.00 uur
Locatie: Koffieleut

vr 11 december 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Koffieconcert

Repair Café

zo 13 december 15.00-17.30 uur
Organisatie: fanfare Sint
Aldegondis
Locatie: trefcentrum D’n Adelaer

za 12 december
13.00-15.30 uur
Locatie: kringloopwinkel
Allerhande

za 12 december 21.30 uur
Locatie: café Pierke

Theatervoorstelling
Het Zandkasteel
zo 13 december 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater

Samenzang
in kerstsfeer
zo 13 december 15.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en
Maas
Locatie: Kapel van de Heren
Lazaristen

Informatieavond
Besparen voor verenigingen
wo 16 december
19.00-20.30 uur
Organisatie: Kennis- en
netwerkorganisatie Gloei
Locatie:
Huis van de Gemeente

Theatervoorstelling
Othello
wo 16 december 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater
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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
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Koffieconcert Sint
Aldegondis
De muziek uit films als Sister Act, Star Wars en Graese is voor velen herkenbaar. Op zondag 13 december brengt
fanfare Sint Aldegondis uit Maasbree deze filmmuziek ten gehore onder leiding van Gert Jan Rongen, tijdens een
gratis concert in trefcentrum D’n Adelaer.

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 december
H. Mis 3de Advent 09.30 uur t.i.v. Wiel
Grommen en Bertha Grommen-van
Ratingen; Lei Willemsen (jaardienst)
Mededeling: Personen voor de
ziekencommunie met Kerstmis s.v.p.
doorgeven aan parochiecentrum tel.
307 13 88

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 13 december
H. Mis 3de Advent 17.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 13 december
H. Mis 3de Advent 11.00 uur t.i.v.
Guillaume Henderiks en Theresia
Dorothea Henderiks-Peeters
Woensdag 16 december
H. Mis Kerstviering KBO 14.00 uur
t.i.v. de leden en overl. leden van
het afgelopen jaar. Leentje LemmenBrouwers, Hay Gommans, Jo Hilkens

Parochie Grashoek
Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 december
H. Mis 3de Advent 11.00 uur
t.i.v. pastoor Albert Raijmaekers
(jaardienst); Gon Bos-Smits
(jaardienst); Riek WaterschootLepelaars (verj)

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 10 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. het geest. en
tijd. welzijn van onze gezinnen (v.L.)
Zondag 13 december
H. Mis 3de Advent 10.00 uur –
herenkoor t.i.v. Antonius Teeuwen
en Wilhelmina Teeuwen-Ottenheijm
(verj); Petronella Helena Hendricks
(jaardienst); Giel Mewiss, Nelly
Mewiss-van Heugten en zoon Pierre
Mewiss; Nentje Lemmen-Scheres en
Piet Lemmen (mnd); Mien PeetersThiesen en Geer Peeters; Jet DorssersLemmen (jaardienst); Cor Kruijk
Doopviering 11.30 uur Sill Bos
Donderdag 17 december
H. Mis 09.00 uur

Parochie Meijel
Misintenties
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 10 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zaterdag 12 december
H. Mis 3de Advent 19.00 uur – dameskoor t.i.v. Gon Strijbos-Driessen
(zeswekendienst); Jeu Kessels en
Truu Kessels-Manders (gest.jrd); Mien
Snijders-Schreurs (coll); Jan en Jet
Walenberg-Peijnenburg; Thijs Geraets en
Truusje Geraets en overl. fam. GeraetsLenders en van Berlo-Foss; Sjra Vossen
(coll); Harrie Scheres (coll); Bep WaalsStrijbos (jaardienst); Qurien Lansbergen;
Piet Franssen (jaardienst) en overl. fam.
Franssen-Smeets en Thijssen-Teunissen;
Sjra Slaats, Annie Slaats-Broens en
Sergej Zwerver; uit dankbaarheid.
Maandag 14 december
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 15 december
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) t.i.v. de
gezinnen, aansluitend koffie op de
pastorie
H. Mis 19.00 uur (kerk) Adventsviering
Zij-Actief en LKV t.i.v. Thea Schriks;
Lien Leenders; Roos Heldens en overl.
partners
Donderdag 10 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Naast de filmmuziek speelt
fanfare Sint Aldegondis ook De
Gaastmar, een compositie waarin
verschillende sferen tot uiting
komen: van hele rustige, mooie
muziek tot een feestelijk einde. Ook

de jeugdfanfare heeft de afgelopen
tijd geoefend voor dit concert.
Zij verrassen luisteraars zondag
ook met een spetterend optreden.
De afsluiting van het concert wordt
verzorgd door de slagwerkgroep.

Zij zorgen voor een ritmisch en vrolijk
einde van het concert. Het concert
vindt zondag 13 december plaats in
trefcentrum D’n Adelaer in Maasbree.
Het concert begint om 15.00 uur en
duurt tot ongeveer 17.30 uur.

Sjééle Waazel Gala in
Meijel
Het achtste Sjééle Waazel Gala wordt zaterdag 12 december georganiseerd door carnavalsvereniging
De Kieveloeët uit Meijel. De Kieveloeët geeft aan dat ook deze editie zo goed als uitverkocht is.

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- woensdag- en
donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 12 december
Biechtgelegenheid in de pastorie
10.00-11.00 uur
H. Mis 3de Advent 19.00 uur –
gemengd koor t.i.v. Leo Nelissen en
To Nelissen-Lemmen (verj); Jo Wolter
(jaardienst coll.)
Woensdag 16 december
Rozenkransgebed 08.30 uur
H. Mis 09.00 uur t.i.v. Antoon van den
Hoogen

Andy Marcelissen in actie
De grote zaal van D’n Binger
wordt voor het gala omgebouwd
tot een galatempel. Op het podium
treden Brabantse en Limburgse

buuttereedners op. Brabantse jeugd
kampioenen Nagtzaom & De Moor,
Henrie van Geneijgen, Kitty Goverde,
Andy Marcelissen, Fer Naus, Cees

Coolen en Erik Mulder staan op het
programma.
Voor meer informatie of kaarten,
kijk op www.kieveloeet.nl

24

cultuur

09
12

Hits van laatste decennia

PM Sessies keren terug
naar DOK6 Panningen
De PM Sessies keren voor de zevende editie weer terug naar DOK6 in Panningen. Na vijf jaar DOK Sessie, was de
organisatie vorig jaar genoodzaakt tijdelijk te verhuizen naar The Apollo. Op Tweede Kerstdag, zaterdag
26 december, vinden de PM Sessies weer plaats in de theaterzaal van DOK6.
Met de verhuizing werd besloten
om de naam DOK Sessie te veranderen
in PM Sessies. Tijdens de avond in
DOK6 zullen muzikanten uit Peel en
Maas, die normaal niet met elkaar
samen spelen, de grootste hits van

de laatste decennia brengen. Veelal
nummers uit de Top 2000. Muzikanten
uit bands als Force10, 7th Heaven,
Groove it or Move It, Rock Explosion
en Lovehandle doen mee aan de
avond.

De deuren gaan open om
20.30 uur en om 21.00 uur beginnen
de PM Sessies. Meer informatie over
de muziekavond op Tweede Kerstdag
is te vinden via de facebookpagina
van PM Sessies.

Verlichte route door school

Lichtjestocht basisschool
De Bolleberg Baarlo
Basisschool De Bolleberg luidt Kerstmis donderdag 17 december in met de zogenaamde lichtjestocht. Deze start
in het gebouw van de school in Baarlo.
Via een verlichte route worden
aanwezige ouders en kinderen langs
allerlei kersttaferelen geleid, waarna
de route eindigt in de hal van de
school. Daar ontmoeten ouders,
kinderen en leerkrachten elkaar

voor een hapje en een drankje in
kerstsfeer.
Niet alleen ouders en kinderen
van de school zijn welkom: ook opa’s,
oma’s en ouders met kinderen die
misschien naar De Bolleberg willen in

de toekomst, zijn welkom om door de
school te wandelen, sfeer te proeven
en om mensen van de school te
ontmoeten.
De lichtjestocht start om 18.00 uur
en is een uur lang te bezoeken.

In plaats van Sylvesterconcert

Kerstconcert fanfare
Maasoever
Koninklijke Fanfare Maasoever houdt op zondag 20 december een
kerstconcert in de kerk in Kessel. Het optreden komt in de plaats van het
traditionele Sylvesterconcert. Koninklijke Fanfare Maasoever, de
slagwerkgroep en bigband The Ambassadors verzorgen de optredens
tijdens het evenement.
Knippenberg treden op. De avond
begint om 18.00 uur op het
Kerkplein met een welkomstdrankje
en een wafel. De optredens
beginnen om 18.30 uur.

Lokale solisten laten op
klanken van het fanfareorkest
hun zangkwaliteiten horen. Onder
andere Anneke Joosten van
Leeuwen, Ton Janssen en Mart van

Kraampjes en levende kerststal

Kerstmarkt Sint Jozef
Meijel
Net als voorgaande jaren vindt er dit jaar bij Sint Jozef Wonen en Zorg
een kerstmarkt plaats. Dit jaar wordt de markt gehouden op zaterdag
12 december van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Tijdens de kerstmarkt zijn er
allerlei kraampjes aanwezig van
onder andere Welfare, diverse winkels
uit Meijel, worden er fotokaarten
verkocht, wordt er een loterij gehou-

den en is er een levende kerststal
aanwezig. Ook kunnen kinderen een
kerststukje maken. De kerstmarkt
vindt plaats bij Sint Jozef Wonen en
Zorg op de Kapelkesweg 1 in Meijel.
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STEM OP JE FAVORIETE
KERSTPLATEN ALLER TIJDEN
Kerstmis staat weer voor de deur
en HALLO Peel en Maas gaat een overzicht
maken van de meest geliefde kerstliedjes.
Want wat roept meer kerstgevoel op dan kerstliedjes?
Stem nu op je favoriete liedjes en maak kans op
een Maasbrees verrassingspakket van
Koffieleut ter waarde van 62 euro!

Dr

ivi
n

gH
om
Ch e fo
ris
r
Re Chr
a
ist
m

as

H
H

EM
AS

al

THE F
OOLS

be
n
Be een
rt
en ker
Ern stb
ie

NA
ND

ME

E

IS

UL
TERS MAKE THE R

ES

FO

R

TH

E

s

a
istm
Chr
for
e
Hom Rea
ving Chris

:
p
o
n
i
e
n
i
l
n
o
0
1
5
p
1
o
t
0
e
2
j
l
0
u
1
V
p
o
t
t
s
r
e
k
/
l
n
.
s
a
a
m
n
mber!
e
e
c
l
e
d
e
1
e
2
t
p
o
t
o
stemmen kan
www.hall
Dri

iv
i

Al

You

Dr

s Is

a
istm
Chr
For h Carey
t
n
a
ia
l I W Mar

ng
Ho
m
Ch e
r
is fo
Re
a

Want
For C
Maria hristmas
Is You
h Care
y

TH

Ik
be
Be n e
rt en
e k
n
Er erst
ni b
e al

Fairy
ta
The P le of New
ogue
York
s an
MacC d Kirsty
oll

W

.NL

WIS

PK

PO

ER

ST

R
.HO
WW

Ik

ork
wY
f Ne irsty
le o and K
a
t
y
s
Fair Pogue Coll
The
Mac

K
POP WIS

W

HÔRST
E

R

