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Aankondiging

Met U wil de raad graag in gesprek
over de “Hulp in de Huishouding”
Uitnodiging beeldvormende vergadering
Datum: dinsdag 5 januari
Tijd: 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis in Kessel-Eik
Doe mee en schuif aan bij één van de overlegtafels.
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Voor meer informatie kijk op:
de gemeentepagina van dit nieuwsblad of
www.PeelenMaas.nl > bestuur >
Beeldvormende Vergadering > 5 januari 2016

Rijksmonumenten: De Lankert Egchel
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Tijdens de koopzondag in Panningen trad zondag 27 december een groep doedelzakspelers uit Maastricht op. Een delegatie van de Drums and Pipes Police, waar onder
andere de Egchelse piper Nico Vincken bij speelt, zorgde tijdens de koopzondag op ‘Boxing Day’ voor de sfeer. ‘Boxing Day’ is een feestdag in onder andere Groot-Brittannië
en Ierland die in Nederland tweede kerstdag wordt genoemd en elk jaar op 26 december wordt gevierd, maar door de Panningse winkeliers een dag werd verplaatst.
Op de nationale feestdag werd traditioneel de kerstkist (box) geopend, waar mensen een cadeautje voor de armen konden stoppen. Ook werden die dag de vossenjachten
gehouden. Tegenwoordig staat ‘Boxing Day’ bekend als een dag om door te brengen met familie om de restjes van het kerstdiner op te eten, voetbal en paardenraces te
kijken en om op koopjesjacht te gaan. Net zoals het publiek zondag in Panningen deed.

Loods
in Meijel
volledig
afgebrand
Een loods met machines en
voertuigen aan de Krum in Meijel
is op vrijdag 25 december volledig
afgebrand. De brandweerkorpsen
van Meijel, Roggel, Helden, Weert
en Roermond rukten uit om de
brand te blussen. Uit voorzorg
werd een groep alpaca’s uit een
nabijgelegen loods gehaald en op
afstand gehouden.
Lees verder op pagina 08

Helft schuld op naam van woningbouwcorporaties

Gemeente had 16 miljoen aan
leningen uitstaan in 2014
Gemeente Peel en Maas had in 2014 ruim 16 miljoen euro aan leningen uitstaan bij andere partijen, aldus RTL Nieuws in een onderzoek waarvan ze
26 december de resultaten publiceerden. De landelijke nieuwsorganisatie bestudeerde de jaarcijfers van alle Nederlandse gemeenten van vorig jaar.
Meer dan de helft van de
leningen van Peel en Maas, ruim
8,7 miljoen euro, is uitgeleend aan
woningbouwcorporaties. De rest van
de in totaal bijna 16,4 miljoen euro
is in handen van Enexis met ruim
3,2 miljoen euro en NLW Groep, een
centrum voor sociaal-maatschappelijke werkgelegenheid, heeft 1,7 mil-

joen euro bij de gemeente in leen. Het
resterende bedrag van ruim 2,5 miljoen
euro wordt onder het kopje ‘overige’
geschaard.
De ruim 16 miljoen euro die Peel
en Maas heeft uitgeleend, komt per
inwoner neer op 376,93 euro. Dat is
ruim onder het landelijke gemiddelde
van 534,81 euro per inwoner.

De Limburgse buurgemeenten van
Peel en Maas hebben eveneens een
gemiddeld laag bedrag uitgeleend.
Alleen Venlo zit hoog met 72,6 miljoen
euro, wat neerkomt op 722,14 euro per
Venlonaar. Dat is hoger dan gemiddeld.
Alleen Maastricht scoort met totaal
82,6 miljoen euro in onze provincie
gemiddeld veel hoger dan Venlo.

Beesel heeft gemiddeld 430,35 euro
per ingezetene uitstaan, daarna
komt Horst aan de Maas met 321,72
euro per hoofd uitgeleend. Leudal zit
met 165,35 euro per inwoner laag,
maar gemeente Nederweert heeft
het minst uitgeleend van de buurgemeenten van Peel en Maas met
64,21 euro per inwoner.
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Math Coopmans is nieuwjaarsduiker van het eerste uur

‘Misschien versier ik mijzelf dit jaar met
snoepspekken’
Wanneer het jaar net een halve dag oud is, duiken ruim honderd deelnemers elk jaar het koude water in voor
de Nieuwjaarsduik. De 56-jarige Mattheus (Math) Coopmans uit Maasbree doet al sinds jaar en dag mee. Alleen niet
in zijn eigen dorp, maar in Horst.
Math is een geboren en getogen
Maasbreenaar (”ik ben nooit langer
dan vier weken weg uit Maasbree”),
maar neemt al jarenlang deel aan de
Nieuwjaarsduik in Horst.

Veertiende duik
Zijn eerste duik was waarschijnlijk
in 2002, toen heel Nederland op 1
januari de eerste euro’s ging pinnen bij
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de bank. “Dit wordt mijn veertiende
duik”, vertelt Math, die werkt als
internationaal chauffeur. “Een collega
van me uit Horst had al vaker gedoken.
Hij heeft me overgehaald om dat ook
te gaan doen. Als anderen het konden,
kon ik het ook was mijn gedachte.”
Een jaar doken ze met zijn tweeën,
daarna een paar jaar met twee andere
mannen erbij. Verkleed als de Daltons
(“dat klopte ook echt qua lengteovergang”) wijdden ze het nieuwe jaar in.
Het ene jaar in wat kouder water dan
het andere. “De keer dat ze een wak
moesten maken in het ijs omdat het
zo gevroren had, heb ik ook meegemaakt”, vertelt Math. “Ach, ik heb
gewoon wat steken los”, grapt hij.
Zijn collega uit Horst werd, na
een paar jaar samen gedoken te
hebben, flink ziek. “Gelukkig knapte
hij redelijk op, al zal hij altijd last
blijven hebben van de gevolgen van
zijn ziekte. Jammer genoeg heeft
hij de Nieuwjaarsduik daarna nooit
meer gedaan.” Math bleef elk jaar
trouw op het strand van de Kasteelse
Bossen in Horst verschijnen waar
de Nieuwjaarsduik komend jaar
voor de zestiende keer plaatsvindt.
Ook toen Maasbree in 2010 een eigen
Nieuwjaarsduik kreeg, bleef Math naar
Horst komen. Hij heeft absoluut niets
tegen zijn eigen dorp of tegen het
recreatiepark waar elk jaar gedoken
wordt, vertelt hij nadrukkelijk. “De
eerste editie in Maasbree ben ik wel
gaan kijken, maar er werd maar weinig
ruchtbaarheid gegeven aan het plan.
Ik heb maar een stuk of twintig man

gezien die toen kwamen duiken.
Daarbij duiken ze in Maasbree om
13.00 uur, een uur na die in Horst. Dat
vind ik wat aan de late kant.” Hij voegt
daar grinnikend aan toe: “Ik ga na de
duik ook liever even de poolbar in om
een nieuwjaarsborreltje te gaan halen.”

Nieuwjaarsborrel
na de duik
Op de vraag wat zo’n duik nou zo
leuk maakt, antwoord Math: “Het is iets
dat eigenlijk heel eenvoudig is, maar
ook weer best bijzonder omdat het
geen massaal evenement is. Daarbij
blink ik nou ook niet echt ergens in
uit”, grinnikt hij. “Een klein deel van
de mensen doet mee aan zo’n duik.
Dat maakt het gezellig en je komt elk
jaar wel een paar dezelfde mensen
tegen.” Na dertien deelnames heeft
Math genoeg Unox-mutsen (die bij de
inschrijving worden verstrekt, red.) om
er “een trui en broek van te breien”.

Meest markante
duiker
De Horster Nieuwjaarsduik heeft
elk jaar een thema, waar de duikers
mee aan de slag mogen. Math deinst
nergens voor terug als het om zijn
Nieuwjaarsduikoutfits gaat. “In 2012,
tijdens het Floriadejaar, heb ik de duik
in een bloemetjesstring gedaan”,
grinnikt hij. Twee jaar later werd hij uitgeroepen tot ‘meest markante duiker’
toen hij vanwege het thema ‘Krangs
um’ zijn hele outfit verkeerd om droeg,

Math Coopmans met het hoedje
waarmee hij in 2014 ‘Meest Markante Duiker’ werd
inclusief een groen hoedje dat hij
dwars op zijn hoofd vast wist te maken.
Het thema dit jaar is ‘Sweet Sixteen’,
vanwege het zestienjarig jubileum van
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machine
aan in bos
Egchel
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In een stukje bos op de Keup
in Egchel heeft de politie zaterdag
26 december een betonschuurmachine aangetroffen. De politie
vermoedt dat het gereedschap is
gestolen en daarna weer is
gedumpt door de dieven.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

de Nieuwjaarsduik in Horst. Over de
outfit is Math nog niet helemaal uit:
“Misschien versier ik mijzelf dit jaar wel
met snoepspekken.”

Uitreiking Kerst-top 10
Jolanda en Paul Janssen en hun drie zoons uit Panningen ontvingen woensdag 23 december uit handen
van Frans Vervoort van Koffieleut uit Maasbree het cadeaupakket ter waarde van 62 euro. “Paul is van de
muziek, hij heeft de top 10 samengesteld”, aldus Jolanda. Paul zette Smith&Burrows met When The Thames
Froze op nummer één. ‘Echt een kippenvel nummer, wereldgoed!’, was zijn toelichting. Het cadeaupakket
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 nostalgische snoepjes. Het pakket werd beschikbaar gesteld door Koffieleut.

Volgens de politie trof een
voorbijganger het apparaat aan en
stelde deze de politie in kennis.
De schuurmachine werd in een
metalen koffer aangetroffen. De
politie is op zoek naar de eigenaar
van de machine en roept mensen
die iets weten op zich te melden.
Dat kan via 0900 8844, via Meld
Misdaad Anoniem op 0800 7000 of
via de facebookpagina van politie
Peel en Maas, waar ook foto’s zijn
te vinden van het aangetroffen
apparaat.
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25-jarig jubileum Vorkmeer in 2015

‘Wij hoeven niet op de
voorgrond te staan’

Lekker het nieuwe jaar in!

Welzijnsinstelling Vorkmeer bestond in 2015 een kwart eeuw. De instelling biedt al 25 jaar ondersteuning aan
vrijwilligers en bewoners van de gemeente Peel en Maas op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Manager
Henny Jans-Beken (57), oud-bestuurslid en vrijwilliger Willy Janssen (83), medewerker Piet Selen (62) en directeur
Paul Horsmans (54) leggen uit wat de organisatie de afgelopen jaren heeft gedaan.

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

Alléén zaterdag 2 januari
En op is ook écht op

tot het

PLUS Kruimige
aardappelen

Zak 5 kilo
3.99
Maximaal 5 zakken per klant.

ZAK
5 KILO

1.

49

Werknemers van Vorkmeer met uiterst links Piet Selen, rechts daarvan
Henny Jans-Beken, rechts naast de paal Paul Horsmans en uiterst rechts Willy Janssen

Er zijn in de loop der jaren ook
verschillende zaken veranderd.
Piet: “Het aantal vrijwilligers dat
voor Vorkmeer werkt, wordt al
jaren minder. Toch stijgt het aantal
vrijwilligers in de gemeente ieder
jaar weer. Ze zijn niet meer actief
vanuit Vorkmeer maar werken nu
vanuit organisaties in de dorpen zelf.
Vanuit Vorkmeer hebben we vooral
een coachende rol aangenomen. Niet
meer zelf leveren, maar ondersteunen.
De drie belangrijkste woorden
binnen Vorkmeer zijn nu: verbinden,
ondersteunen en versterken.”
Om de mening van de inwoners te
horen, werd in 2004 een grootschalige
enquête gehouden onder mensen

directeur, Jan Custers, omschreef dat
volgens Piet op de juiste manier.
“Hij zei: ‘wij moeten blinken door
anderen te laten blinken’. Die
uitspraak heb ik altijd onthouden en
vind ik zeer terecht.” Paul: “Het gaat
niet om Vorkmeer, maar om het dorp.”

‘Het gaat om
het dorp’
Paul beaamt die visie. “Wij willen
niet allerlei zaken over de schutting
van de vrijwilligers gooien. Dat we
hen opzadelen met dingen. We laten
weten dat we er zijn als ze ons nodig
hebben. Dat waarderen vrijwilligers.
De kunst is om mee te lopen met de
nieuwe vragen die in de loop der jaren
opdoemen. Dat verandert constant.”
Piet: “We moeten meegroeien met
de veranderingen in de maatschappij.
Wij willen activiteiten niet meer zelf
organiseren. De mensen moeten zelf
actief zijn maar wij ondersteunen ze
daarbij wel.”
Het werk bij Vorkmeer is geen
9-tot-5-baantje, volgens Henny.
“Onze mensen werken vaak ’s avonds
en in het weekend. Ze doen het werk
vooral uit passie. Dat is ook beste
manier om deze baan te benaderen.
Onze werknemers kunnen echt een
vangnet zijn voor mensen die het met
het eigen netwerk even niet lukt om
balans te vinden.”

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

Gommans | Kaupmanshof 34 | Helden |
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‘Niet leveren,
ondersteunen’

boven de 55 jaar in de dorpen. Elk dorp
werd bezocht en kreeg een vragenlijst
die was afgestemd op het betreffende
dorp. Willy begon als secretaris van
Vorkmeer begin jaren negentig, maar
stopte met die taak in 1997. Na die tijd
was hij wel nog actief als vrijwilliger
in zijn dorp Helden. “Uit die enquête
in 2004 zijn toen heel veel initiatieven
voortgekomen. De mensen voelden
zich gesteund. Als ze niet meer wisten
hoe ze iets op moesten lossen, wisten
ze dat Vorkmeer ondersteuning zou
bieden. Dat zorgde voor rust.”
In het kader van het 25-jarig
bestaan gingen er medewerkers
van Vorkmeer wederom de dorpen
in om de meningen te peilen.
Paul: “Willekeurige mensen werd
gevraagd wat ze van de organisatie
vinden. De uitkomsten daarvan
worden volgend jaar in een speciaal
jubileumboekje gepresenteerd.”
Henny: “In veel dorpen zijn de
laatste jaren stichtingen opgericht
die de dagvoorziening regelen. Wij
hebben ze misschien daarbij geholpen,
maar ze mogen zelf beslissen welke
organisatie ze nu inschakelen als ze
hulp nodig hebben. Dat hoeft niet per
se Vorkmeer te zijn. Wij ondersteunen
alleen. We willen niet op de voorgrond
treden, behalve als het nodig is. De
mensen weten dat wij vakmanschap
kunnen bieden, dus we hoeven niet
in de spotlights te staan.” De vorige

OP S
C

De naam werd 25 jaar geleden
afgeleid van een klein meertje in
Grashoek. Piet: “Het Vorkmeer was
een meertje op de grens van de
oud-gemeentes Helden, Meijel en
Deurne. De vierhoek is een symbool
voor de samenwerking tussen de vier
gemeenten Helden, Kessel, Maasbree
en Meijel. Het was toen één van de
eerdere samenwerkingsverbanden
tussen de verschillende gemeentes.”
Paul: “De huidige gemeente Peel en
Maas had zomaar Vorkmeer kunnen
heten.”
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Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Terugblik 2015
Januari
Het bestuur van festival Egopop in Egchel besloot in januari van dit jaar om
in 2015 geen editie te organiseren van het evenement. De organisatie had een
jaartje rust nodig, zo vertelt Bart van den Berg.
Vanaf 2004 werd er, met uitzondering van 2014, ieder jaar een festival
neergezet. “In 2014 hadden we problemen om de locatie rond te krijgen en
moesten we noodgedwongen een jaar sabbatical nemen. Dit jaar was het zo dat
veel leden van de organisatie wilden stoppen met hun werkzaamheden. Er gaat
enorm veel tijd zitten in het organiseren van een festival en er waren een aantal
bepalende mensen die niet meer zoveel uren konden maken.”
Toen moest er volgens Bart een keuze gemaakt worden. “We hebben er nog
over gedacht om het met een ander groepje te organiseren. Als we het echter om
het jaar zouden houden, kon de hele club wel bij elkaar blijven. Daar hebben we
toen dus voor gekozen. Nu is het beter behapbaar voor de organisatie qua plezier
en zin en ook voor de sponsoren is het aantrekkelijker.”
Bart merkt dat het enthousiasme voor de komende editie door het gebrek in
2015 groot is. “Na de zomer kwamen we voor de eerste keer weer bij elkaar en je
zag gewoon dat iedereen er veel zin heeft. Een jaar rust was de perfecte oplossing
en het is ons zeer goed bevallen, maar voor de editie in 2016 is iedereen nu extra
gemotiveerd.”

Impressie eerdere editie Egopop (Foto: Maartje van Berkel)

Februari
De oude fabriek van Beckers in Meijel werd in februari definitief gesloopt.
Nadat er eerst een maand lang asbest was verwijderd uit gebouw, verrichte
wethouder Arno Janssen op 10 februari de eerste sloopwerkzaamheden.
Na Janssen lieten twee overburen van de fabriek hun kunsten zien. Prins Rob
van carnavalsvereniging Kieveloeët uit Meijel en Wim Verheijen, die 28 jaar in
dienst is geweest van Beckers, sloegen eveneens gaten naast de voordeur.
Op de locatie van de voormalige frikandellenfabriek zouden binnen afzienbare
tijd nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Een projectontwikkelaar uit
Eindhoven wilde in samenwerking met een bouwbedrijf nog in februari beginnen
met de bouw van de nieuwbouwwijk ‘Kapelkeshof’. In de wijk moesten starters-,
eengezins- en levensloopbestendige patiowoningen en appartementen verschijnen.
Nu, aan het einde van het jaar, is er echter nog niets gebouwd op het perceel en ligt
het terrein nog altijd braak.
Begin december werd bekendgemaakt dat de projectontwikkelaar, die betrokken
is bij bouwwerkzaamheden elders in Meijel, bij de Raad van State gevraagd heeft de
bouw op het Kapelkeshof op te schorten. De ontwikkelaar vindt dat eerst andere
projecten in Meijel, zoals het Startebos, gebouwd moeten zijn, voordat er begonnen
wordt aan het project op het voormalig Beckersterrein. Dit zodat er niet een
overvloed aan lege nieuwbouwwoningen ontstaat in het dorp. De bevolkingsgroei
stokt en er zijn in de toekomst minder huizen nodig dan voorheen werd gedacht in
het Peeldorp.
Arno Janssen voert de eerste sloophandeling uit

Maart
De Sint-Anthoniusmolen in Kessel kreeg in maart van dit jaar een nieuwe
steenbalk. Het was het begin van meerdere restauraties die afgelopen jaargang
nodig waren om te zorgen dat het rijksmonument ook na de jaarwisseling zijn
werk kan doen. De vervanging van de steenbalk was nodig, omdat er scheuren
zaten in de oude balk. Later dit jaar, in november, werden de draagbalken van
de molen ook vervangen.
Die laatste restauraties werden uitgevoerd, omdat een gedeelte van de molen
steunde op balken uit de negentiende eeuw. Molenaar Marc Crins vertelde eerder in
de HALLO over de aanpassingen. “Er waren stukken hout aangevreten door insecten
en andere balken waren flink doorgebogen. Op een gegeven moment begon het
door te breken en moest er echt iets aan gebeuren.”
De molen is dan ook al honderden jaren oud. De eerste vermelding van de
Sint-Anthoniusmolen dateert van 1463. Toen stond hij echter nog aan de andere
kant van de gemeente in Meijel. In 1878 verhuisde de molen vanwege te veel
concurrentie naar zijn huidige standplaats in Kessel.
Marc vertelde eveneens dat de molen inmiddels weer draait op woensdag- en
zaterdagmiddag. Er wordt nog steeds graan vermalen. “We zijn met vier man en
laten de molen twee dagen in de week draaien. We leveren elke week een paar
honderd kilo graan aan allerlei partijen.” De molen is na al die jaren en reparaties
nog steeds niet aan zijn pensioen toe en blijft ook in 2016 gewoon doordraaien.
De Sint-Anthoniusmolen in Kessel
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Een paar vrijwilligers van jeugdhonk De Ketter in Meijel hebben begin 2015
het initiatief genomen om het jeugdhonk weer nieuw leven in te blazen.
Het oorspronkelijke idee, een plek voor de jeugd om te ‘hangen’ met
leeftijdsgenoten, moest weer terugkomen. Na een tijdje afwezig te zijn geweest
kwam in april de ‘donderdag Ketter-avond’ uiteindelijk weer terug voor de
Meijelse jeugd.
“Sindsdien hebben we donderdagavond voor jongens en meiden van 12 tot
18 jaar een jongerenavond, die elke keer een ander thema en een verschillend
programma heeft”, aldus Sjef Snijders van Stichting Jeugdhonk De Ketter. Het initiatief
daarvoor kwam ook van de jongeren uit Meijel zelf. ”Inmiddels hebben chips- en
frisavonden, toernooitjes, en ‘chill-out’-avonden plaatsgevonden”, aldus Sjef. Tijdens
zo’n chill-outavond kunnen de jongeren tafelvoetballen, televisie kijken, gamen,
biljarten, muziek draaien en luisteren of gewoon praten met leeftijdsgenootjes.
Zo’n Ketter-avond duurt van 19.00 tot 21.00 uur en de aanwezige jongeren kunnen
‘hangen’ met vrienden terwijl ze fris, snoep en snacks aangeboden krijgen.
Daarnaast vinden er al een tijdje nevenactiviteiten plaats waar het jeugdhonk ook
aan heeft meegewerkt. “Eerder in 2014 hebben we, in samenwerking met de
jongerenafdeling van het Dorpsoverleg in Meijel, het eerste 10R-fest opgezet dat
inmiddels is uitgegroeid tot een begrip in Meijel”, vertelt Sjef. Het 10R-fest is een
disco-avond voor jongeren van 13 tot en met vijftien jaar en vindt maandelijks of
tweemaandelijks plaats. Sjef: “Ondanks dat we dit allemaal het afgelopen jaar tot
stand hebben gebracht, hebben we nog genoeg plannen en ambities voor het
komende jaar.”

Impressie van het nieuwe jeugdhonk De Ketter in Meijel

Mei
De brandweer in Kessel nam zondag 17 mei tijdens de open dag van de
brandweer voor het eerst de nieuwe brandweerwagen in gebruik. De pastoor
van Kessel en burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo ‘zegenden’ het
nieuwe voertuig in tijdens het evenement Belaef Kessel.
Na zeventien jaar was het voor de Kesselse brandweer wel tijd voor een nieuwe
brandweerauto, aldus postcommandant John Bouten. “Normaal gaan zulke auto’s
vijftien jaar mee, dus deze was echt afgeschreven en moest weg. De vorige auto
had nogal wat mankementen en dat werkt niet lekker.” Begin 2014 heeft de
brandweer de eerste stap gezet om een nieuwe auto aan te schaffen via de
Veiligheidsregio Hollands Midden. “Aan de hand van een soort programma met
eisen wordt dan besloten welke auto het gaat worden. Zelf hadden we daar weinig
aan te willen, want dat wordt allemaal regionaal beslist. Landelijk rijden in principe
dezelfde wagens rond.”
De nieuwe tankspuitauto bevalt de brandweerlieden in elk geval prima, aldus
John. “Hij voldoet weer aan de uitstoot- en geluidseisen, heeft meer rijgemak,
zit prettiger, de pook werkt beter en je hebt meer overzicht met rijden. Daarbij zijn
een aantal snufjes computergestuurd, zoals het blussen. We voeren in welk type
brand we gaan blussen en dan regelt de computer of er bluswater of schuim uit de
slang moet komen. En met één druk op de knop wordt de ladder uitgeschoven.”
De nieuwe auto was het absolute hoogtepunt van het afgelopen jaar. “Een nieuwe
auto geeft weer nieuwe inspiratie zeggen we altijd”, vertelt John grinnikend.
De nieuwe wagen van de brandweer Kessel

Juni
Een mooiere symboliek kon Har Timmermans, voorzitter van Stichting
Behoud Keverberg, zich haast niet indenken. Tijdens de werkzaamheden aan de
heropbouw van Kasteel De Keverberg in Kessel, stuitte een kraanmachinist eind
juni op een loden kist die begraven was in de tuin. Later werd voorzichtig
aangenomen dat het om de laatste bewoner van het kasteel, baron Frits, ging
die in 1876 overleed.
“Achter de schermen was de vondst van die resten een hele belangrijke
gebeurtenis”, vertelt Har. Het letterlijke hoogtepunt van het jaar was de plaatsing
van het dak op het kasteel in mei. “Voor de insiders en liefhebbers was de vondst
van die loden kist heel mooi. Nooit hebben we geweten waar hij lag, totdat hij
uiteindelijk werd aantroffen in zijn eigen tuin. Ook nog op de plek waar wij bezig
waren met het herbouwen van zijn woning.”
Wat er nu met het skelet en de loden kist gaat gebeuren, is een half jaar na de
vondst nog niet helemaal duidelijk. “We kunnen hem herbegraven waar we hem
gevonden hebben”, vertelt Har. “Maar we kunnen hem ook op een plek
herbegraven en er aandacht aan besteden in de vorm van een plaquette. Ook is het
mogelijk de loden kist ergens in het kasteel of bij de vindplaats ten toon te stellen.
Maar dan krijgen we te maken met wettelijke voorschriften, want je mag er niet
zomaar alles mee doen, en zal er een bepaalde hoeveelheid geld aan besteed
moeten worden.”
De overblijfselen van baron Frits (Foto: Frank Jacobs)

06

nieuws

30
12

Terugblik 2015
Juli
Drie spelers van handbalclub Targos Bevo Hc uit Panningen mochten in juli
naar Brazilië afreizen om mee te doen aan het wereldkampioenschap handbal
juniors. Mark van den Beucken uit Beringe (19) ging als keeper mee naar het
Zuid-Amerikaanse land. Robin Janssen (nog steeds bij Bevo), Ephrahim Jerry
(toen speler van Bevo, inmiddels vertrokken naar OCI Lions) en Rik Elissen
(kwam afgelopen zomer naar Bevo) waren eveneens actief op het toernooi.
Ondanks de mooie ervaring, had Mark meer van het WK verwacht. “Op zich heb
ik zelf een prima toernooi gespeeld. Voor mijn eigen ontwikkeling was het goed.
De teamprestatie was minder. Het doel was de achtste finale halen, maar we
kwamen de poulefase niet door. Dat kwam volgens mij omdat er binnen het team
dingen niet klopten. Er zaten spelers bij die andere prioriteiten hadden dan handbal.
We hebben niet de kwaliteiten benut die wel aanwezig waren in het team.”
Het land en de inwoners maakten de uiteindelijke negentiende plek voor een
gedeelte goed. “Het was een hele mooie ervaring. We zaten ver landinwaarts in
Uberlândia en de mensen daar waren niet echt gewend aan toeristen. De bevolking
vond het heel bijzonder om ons te zien. We kregen veel aandacht elke keer.
De mensen wilden steeds met ons op de foto. Vooral de Europese spelers waren
populair.”
Toch zag Mark niet heel veel van Brazilië. “Het was vooral hotel-zaal-hotel.
Maar we hebben ook wel wat vrije dagen gehad. Toen zijn we gaan zwemmen en
hebben we iets meer van de omgeving kunnen zien.”
Keeper Mark in actie bij zijn club Bevo (foto: FotoReza)

Augustus
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) liet dinsdag 4 augustus weten dat
ze tijdelijk zou stoppen met het innemen van Maaswater voor de productie van
drinkwater. Het water uit de rivier voldeed toen niet aan de kwaliteitseisen,
aldus een woordvoerder. “We ontdekten in juli dat het Maaswater vervuild was.
Daarop zijn we meteen gestopt met het innemen van het Maaswater en zijn we
gaan uitzoeken wat er precies in zat.”

Bij 75.000 huishoudens kwam harder water uit de kraan

Dat bleek de stof pyrazool te zijn, die via het riviertje de Ur in de Maas terechtkwam. Een bedrijf dat de waterzuivering op het Chemelotcomplex in Geleen verzorgt,
bleek daarvoor verantwoordelijk. “Begin augustus was duidelijk dat we het
Maaswater niet meer konden gebruiken en zijn we in fases overgestapt op diep
grondwater. Eerst gemengd met Maaswater uit de reservoirs, daarna moesten we
volledig over op het grondwater, dat kalkrijker is. Vanaf oktober gingen de 75.000
huishoudens uit Noord- en Midden-Limburg dat merken.” Het waterleidingbedrijf
geeft aan ‘een paar honderd’ klachten te hebben ontvangen.
In de week van woensdag 25 november kon de inname van Maaswater voor de
productie van drinkwater worden hervat. Eerst moesten de reservoirs weer worden
aangevuld. “Daarom duurt het meestal zo’n twee weken voordat mensen weer het
normale, zachtere water hebben.” Uit voorzorg stopte het waterleidingbedrijf op
donderdag 17 december wederom tijdelijk met de inname van Maaswater, omdat de
concentratie pyrazool weer was gestegen. “Maar daar merken de mensen niets van.
Onze reservoirs zijn voldoende gevuld met Maaswater. Pas als we wekenlang geen
Maaswater kunnen innemen, moeten we weer overgaan op grondwater.”

September
Alom verbazing en verrassing toen op 10 september koning WillemAlexander een bezoek bracht aan Peel en Maas. Zijne Koninklijke Hoogheid
kwam een kijkje nemen bij de middelbare school het Bouwens en de moskee
As-Salaam in Panningen. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo was zeer
vereerd door het bezoek.

De koning en burgemeester Delissen op bezoek in de moskee (Foto: Stefan Koopmans)

“Het was een hele bijzondere ervaring om mee te maken. Er was natuurlijk ook
al veel aan vooraf gegaan, voordat het bezoek mogelijk was. De veiligheidsmensen
hadden de locaties al geïnspecteerd en er was een draaiboek van minuut tot minuut
gemaakt. Maar we hebben een koning die graag in gesprek gaat met mensen en
dus loopt het bij hem vaak uit.”
Ook de bezochte organisaties waren blij met de aandacht van de koning.
“De school en de moskee waren zeer vereerd”, vertelt de burgemeester. “De koning
toonde ook echt interesse en wij konden als gemeente goed laten zien hoe wij
samen proberen om bruggen te slaan tussen de diverse onderdelen van onze
maatschappij.”
In de media verscheen nog een filmpje van Willem-Alexander die zijn tong
opstak naar leerlingen van het Bouwens. “We kwamen samen de trap af en er
stonden leerlingen die met hun telefoon opnames aan het maken waren”, gaat
mevrouw Delissen-van Tongerlo verder. “De koning zei toen dat hij liever in gesprek
ging en de jongeren in de ogen wilde kijken in plaats van naar een telefoon. Dat is
een voorbeeld dat hij een moderne manier van regeren heeft. Hij weet wat er leeft
en speelt in de samenleving.”
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juli-december
Oktober
Het Huis van de Gemeente werd in oktober van dit jaar officieel geopend.
Na een vernieuwbouw die een jaar duurde, opende burgemeester
Wilma Delissen–van Tongerlo samen met gouverneur Theo Bovens op woensdag
7 oktober het nieuwe gemeentehuis van Peel en Maas.
Raadslid Ton Hanssen was lid van een actiegroep die de kosten van de verbouwing
zo laag mogelijk wilde houden. “Ik ben gematigd tevreden met het eindresultaat.
Op zich hebben ze er voor dit geld iets moois van gemaakt.” Toen er in 2009 plannen
op tafel kwamen om een nieuw gemeentehuis te bouwen, schrok Hanssen van de
kosten. “Het plan was om een nieuw gebouw voor 38 miljoen euro neer te zetten.
Gelukkig kregen we dat van tafel. Toen kwam het idee om het oude gemeentehuis
van de gemeente Helden te verbouwen voor 18,7 miljoen euro. Ook dat hebben we
omlaag gekregen. Uiteindelijk is er 13,7 miljoen euro uitgegeven. Een flinke
vermindering van de kosten dus. Daarbij is het zo dat we ervoor gezorgd hebben dat
er lokale ondernemers bij het project betrokken werden en dat het gebouw
duurzamer is. Daar ben ik wel tevreden over.”
Hanssen kan dus tevreden terugkijken op het proces en hij vindt het een mooi
gebouw. “In Leudal hebben ze een nieuwe gemeentehuis van 12 miljoen euro
neergezet, maar een minder mooie dan hier in Panningen. Vooral het ruimtelijk effect
als je binnenkomt bij ons gebouw vind ik prettig. Op zich was het relatief weinig geld
voor een mooi gebouw.”
Het verbouwde Huis van de Gemeente

November
De symbolische eerste stenen van de nieuwe multifunctionele accommodatie
(mfa) in Maasbree werden donderdag 12 november gelegd door wethouder
Roland van Kessel, CDA raadslid Wim Hermans en Hans Vaessen, voorzitter van
Stichting MFA Maasbree. “Het was een druk jaar voor de kartrekkersgroep”,
blikt Hans Vaessen terug.
Het jaar begon met de grotendeelse sloop van het voormalige gemeentehuis.
Daarna werd de bouwgrond en het oud gedeelte van het gemeentehuis overgedragen
aan Stichting MFA. Hans: “Begin mei konden we beginnen met de voorbereidingen
voor de bouw. En daar kwamen de eerste tegenvallers aan het licht.” Er bleek asbest
in het dak van het oude gemeentehuis te zitten en de gymzaal moest worden
aangepast, omdat deze niet voldeed aan de geluidsnormen. Er waren volgens Hans
echter ook meevallers. “De aanbesteding viel mee en we kregen meer BTW terug dan
verwacht. De toekomstige exploitant van de horeca dacht zeer intensief mee en
tussen mei en augustus konden heel wat puntjes op de i worden gezet.”
Vooruitkijkend op komend jaar moet er nog veel gebeuren, aldus de voorzitter.
“Over drie maanden wordt het horecagedeelte opgeleverd en over vier maanden de
nieuwe mfa. Dat komt akelig dichtbij. We zijn al een heel eind, maar een aantal
definitieve beslissingen moeten nog worden genomen. We zijn aan het kijken of we
het gebouw energieneutraal kunnen maken, zoeken een geluidsinstallatie uit en
moeten over niet al te lange tijd de nieuwe stoelen en tafels bestellen.” Begin juni
kunnen verenigingen uit Maasbree naar verwachting al proefdraaien in hun nieuwe
‘thuis’. In oktober wordt het nieuwe mfa uiteindelijk geopend.

Mfa Maasbree wordt verbouwd

December
Zes bussen met daarin zo’n 230 vluchtelingen arriveerden maandag
30 november in Baarlo. Daar werden ze tot en met donderdag 3 december
opgevangen bij groepsaccommodatie Kasteel de Berckt. Burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo maakte een aantal dagen daarvoor, op donderdag
19 november, bekend dat ze de groepsaccommodatie in het dorp bereid had
gevonden te dienen als crisisnoodopvang. “We zijn het gewend om grote
aantallen mensen te verzorgen”, liet Niek Nagels van Kasteel de Berckt destijds
weten. “Daarom gaan we er ook niet vanuit dat deze groep anders is dan andere
groepen.”
De reacties op de crisisnoodopvang waren wisselend. “Opvang is goed, maar het
gebruik van vrijwilligers niet”, reageerde Peters uit Baarlo op onze site destijds
weten. “De Berckt is een commercieel bedrijf en voor noodopvang krijgen ze goed
betaald door het COA.” Ook uit onze poll bleek dat maar liefst 72 procent van de
stemmers het niet op prijs stelt als er opnieuw vluchtelingen in Baarlo worden
opgevangen. Aan de andere kant meldden zich tientallen vrijwilligers die hielpen met
het serveren van eten, speelden met de kinderen, Nederlandse les gaven of
fungeerden als tolk.
Het hoofdstuk over vluchtelingen was nadat de vluchtelingen Baarlo weer hadden
verlaten, nog niet voorbij voor gemeente Peel en Maas. De burgemeester liet weten
dat er in het nieuwe jaar wordt gekeken naar mogelijkheden voor noodopvang, waar
mensen drie maanden of langer worden opgevangen. Hiermee wil het COA en de
gemeenten het gesleep met vluchtelingen tot een halt brengen.

Kasteel de Berckt in Baarlo
waar de vluchtelingen ondergebracht werden
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Loods in Meijel volledig
afgebrand

Waar vier jij
nieuwjaar?

In Meijel is op eerste kerstdag een loods afgebrand aan de Krum. De brandweer werd op vrijdag 25 december
rond 11.00 uur in de ochtend gealarmeerd. In de loods bevonden zich voornamelijk machines en voertuigen.
Om 12.30 werd het sein brandmeester gegeven. Het nablussen duurde nog tot in de namiddag. De brand ontstond
volgens eigenaar Pieter Wijnen door een ongeluk bij werkzaamheden.

Samen eten, vuurwerk kijken om 00.00 uur, een glaasje champagne
drinken en het traditionele handje geven met de nieuwjaarswensen.
Zo ziet oudjaarsavond er voor veel inwoners van Peel en Maas uit.
Toch zijn er ook mensen die lekker thuis op de bank gaan liggen of die op
stap gaan. En dan zijn er nog de harde werkers die helemaal geen vrij
hebben op 31 december.

Pieter laat weten dat de
schade veel erger had kunnen zijn.
“We hebben nog geluk gehad. De wind
stond precies de goede kant op, dus de
kassen die in de buurt liggen zijn niet
of nauwelijks beschadigd. Daarbij moet
ik alle lof geven aan de brandweer.
Die was heel snel ter plaatse en heeft
er mede voor gezorgd dat de schade zo
beperkt is gebleven.”
De brandweerkorpsen van Meijel,
Roggel, Helden, Weert en Roermond
rukten uit richting de brand. In een
nabijgelegen loods zaten een groep
alpaca’s die uit voorzorg uit het
gebouw werden gehaald. “Die hebben



Geboren

Finn

21 december 2015
Zoon van Rudy en Maartje
Stevens-Daniels
Past. Koningsstraat 41
5987 AV Egchel
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.
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.
Kinderyoga bij Lekker Laeve! Info
en aanmelden: www.lekkerlaeve.nl of
Molenstraat 14a Helden.

we tijdig uit hun schuurtje kunnen
halen en op afstand kunnen houden”,
aldus Pieter. Kassen die in de buurt van
de afgebrande loods lagen, werden nat
gespoten zodat ze geen vlam zouden
vatten. Het water werd uit een bassin
van Pieter zelf gehaald.
In de loods bevonden zich naast
een bestelbus en machines van het
bedrijf ook persoonlijke spullen van het
gezin. “De fietsen van de kinderen bijvoorbeeld”, vertelt Pieter. “We gebruikten de loods als garage, zeg maar. Ik
moet nu dus allemaal nieuwe spullen
kopen. Verlengkabels, een grasmaaier,
gereedschap, dat soort zaken.”

Op zondag 3 januari 2016
is het 60 jaar geleden dat

Leen en Louis
Cuijpers-Hermans
in het huwelijksbootje stapten.
Van harte gefeliciteerd!
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
Te huur per direct 125 m2 bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte
op bedrijventerrein “De Kruisberg”
te Kessel, nabij N273 € 490,= p.m.
Voor info www.pedroclassiccars.nl of
bel 077 462 27 50/06 55 73 88 65.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Het bedrijf teelt courgettes in
k assen. Pieter: “Het is een geluk dat
het in de winter is gebeurd. Nu ligt het
bedrijf als het ware stil. We hopen dat
we vanaf april weer gewoon kunnen
planten. Misschien dat we een maandje
vertraging hebben opgelopen door
deze brand.”
Toch ziet Pieter ook de positieve
kant van het verhaal. “Er is niets
verloren gegaan wat niet vervangbaar
is. Nu rest ons uithuilen en puinruimen.
Eigenlijk is er niets fijner dan een saai
leven, zoveel spektakel hoef ik niet nog
een keer mee te maken.”

Mart Kessels (72) uit Meijel gaat het vieren, maar maakt het niet te
laat. “We gaan doorhouden bij mijn vrouw en mij thuis dit jaar. We hebben
een roulatiesysteem met een aantal buren en dit jaar zijn wij aan de beurt.
We vieren het al jaren op deze manier. Er zijn hapjes, die de vrouwen maken
natuurlijk, en ook champagne. Naar het vuurwerk gaan we wel kijken, mits
het niet te koud is. En dan rond een uur of 01.30 uur naar bed. Dan is het laat
genoeg voor ons.”

(Foto: Johan Bloemers)

Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp.
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Qi gong bij Lekker Laeve!
Kom kennismaken: Rik geeft 3 lessen
in januari! www.lekkerlaeve.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Jacqueline Beurskens (54) uit Baarlo kruipt thuis lekker op de bank met
haar man. “Heerlijk vinden we dat. Met een combinatie van zelfgemaakte
en zelf gekochte hapjes gewoon op de bank gaan liggen. Kijken wat we zelf
willen en luisteren naar waar we zin in hebben. Het kan ook zomaar zijn dat
ik moet werken. Ik ben kraamverzorgster, dus het ligt aan de baby-tjes of ik
nog op pad moet de 31e. Naar het vuurwerk kijken we heel even. Boven aan
het raam.”

30
12

nieuws 09

Pieter Chatroux (43) uit Panningen gaat met zijn vrouw en twee kinderen, waaronder zijn 10-jarige dochter Tara,
bij vrienden doorhouden. “We gaan lekker winterbarbecueën en gezellige spelletjes doen. Natuurlijk met een glaasje
gerstenat erbij om zo het afgelopen jaar te vieren en het nieuwe jaar in te luiden. Zo doen we het al een aantal jaar.
We hebben allemaal een eigen taak gekregen en een vriend regelt het vuurwerk. Ik denk dat het siervuurwerk wordt
om knallend het nieuwe jaar in te gaan.”

Leen Dorssers (71) uit Panningen gaat naar Helenaveen om het nieuwe
jaar in te luiden. “Ik vier het bij een broer van mij. Dat doe ik al sinds mijn
man is overleden, vier jaar geleden. Er komen ook nog twee zussen van me.
Ik ga met de auto, dus ik mag geen alcohol drinken. Vuurwerk gaan we niet
afsteken, daar heb ik de leeftijd niet meer voor. Er zal in Helenaveen minder te
zien zijn dan hier in Panningen, maar ik laat me gewoon verrassen.”

Lisa Wilms (21) uit Egchel en Bob Peulen (23) uit Helden zijn een stel, maar gaan niet samen op stap met nieuwjaar.
Lisa: “Ik ga met vriendinnen uiteten in Maasbree en daarna naar de Mèrthal in Horst. Daar zijn wat optredens en een dj,
dus dat zal wel leuk worden.” Bob: “Ik moet werken op oudjaarsavond. Tappen en glazen ophalen bij een café hier in de
buurt. Ik geef er ook helemaal niets om eigenlijk. Nieuwjaarsdag vind ik veel leuker.”

Christianne Reijnen (43) uit Helden blijft thuis om een oogje in het zeil te houden. “Ik heb twee dochters, van 13 en
14 jaar, en deze keer vieren ze nieuwjaar bij ons thuis. Er komen een man of vijftien bij ons zitten, dus mijn man en ik
blijven thuis om een beetje op te letten. Het zijn vooral meiden, dus echt vuurwerk wordt er niet afgestoken. Het blijft bij
confettikanonnen en sterretjes denk ik. Als er jongens bij waren, was het een ander verhaal geweest.”

Jordin van Berlo (17) uit Beringe weet nog niet wat hij gaat doen op
oudjaarsdag. “We hebben ’s middags altijd een activiteit met de vrienden
en dit jaar regelen een paar anderen het. Het is nog geheim wat we gaan
doen, dus ik heb geen idee wat er op het programma staat. Misschien dat we
gaan karten ofzo. ’s Avonds gaan we elk jaar op stap naar The Apollo, dus ik
verwacht niet dat het dit jaar anders is. Om vuurwerk geef ik niets, dus dat ga
ik niet afsteken. Dat heb ik ook nooit gedaan.”

gemeente
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

Postbus 7088,
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Week 53 - 30 december 2015

Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente en Bibliotheek
•
•
•

Donderdag 31 december 2015 tot 13:00 uur geopend
Zaterdag 2 januari 2016 gehele dag gesloten
Maandag 4 januari 2016 geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur.
Er is geen avondopenstelling. Bibliotheek geopend van 10:00 tot 16:00 uur

Lever gebruikt (frituur)vet apart in!

Van gebruikt frituurvet/olie en restjes bakolie kan biobrandstof worden gemaakt. Gooi het daarom niet in de
afvalbak, maar lever het apart in bij een inzamelpunt
bij u in de buurt. U kunt op steeds meer plekken uw
gebruikte vet en olie inleveren, zoals het Milieupark Peel en
Maas (Industrieterrein 114 Panningen), diverse supermarkten en sportclubs.
Voer op www.vetrecyclehet.nl uw postcode in en vind snel het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Uittreksel Basisregistratie personen
goedkoper bij digitaal aanvragen
Vanaf 1 januari is het uittreksel uit de Basisregistratie personen
(voorheen GBA) € 3 goedkoper als u het uittreksel
digitaal aanvraagt. De prijs bedraagt dan € 7. Als u een afspraak
maakt en het uittreksel aan de balie aanvraagt kost het
uittreksel € 10.
Vraag digitaal het uittreksel aan via
www.peelenmaas.nl en u proﬁteert direct van de
korting. Deze digitale dienstverlening is bovendien snel,
gemakkelijk en u kunt de aanvraag met uw DigiD
24 uur per dag indienen. U krijgt het uittreksel
binnen drie werkdagen per post toegestuurd.

Afval inzameling
Inzameling oud papier
•
•
•

Woensdag 30 december: Beringe (ipv 2 januari)
Zaterdag 2 januari: Kessel (ipv 25 december), Meijel
Dinsdag 5 januari: Maasbree

Gewijzigde ophaaldagen inzameling afval ivm Nieuwjaar
Egchel, Koningslust, Panningen (nieuwe manier van inzameling)
Vrijdag 1 januari wordt zaterdag 2 januari
Baarlo en Maasbree
Vrijdag 1 januari wordt zaterdag 2 januari

Openingstijden Milieupark

Alle inwoners van Peel en Maas kunnen terecht op het milieupark Peel en Maas, Industrieterrein 114 (zone 55), 5981 NC Panningen.
•
•
•

Maandag, woensdag, vrijdag 9.00 -16.00 uur (Nieuwjaarsdag gesloten)
Zaterdag 8.00 - 16.00 uur (zaterdag 2 januari geopend);
Dinsdag en donderdag gesloten;

U kunt alleen pinnen in het milieupark en niet met contant geld betalen.
Legitimatie verplicht.

Kerstbomen

Kerstbomen ophalen donderdag 7 januari alléén binnen de bebouwde kom.
Kerstbomen moeten op donderdag 7 januari uiterlijk om 7.00 uur aan de weg liggen.
Alle kerstversieringen en de pot moeten verwijderd zijn, anders wordt de boom niet
meegenomen. Als het aanbod groot is, worden de overige bomen de volgende dag opgehaald.

Buitengebied

Als u in het buitengebied woont, wordt de kerstboom niet opgehaald maar kunt u deze gratis
aanbieden op het milieupark Peel en Maas tijdens de openingstijden.

Afvalkalender 2016

De afvalkalender 2016 is bij alle woningen in Peel en Maas bezorgd met de post op woensdag
23 december. Heeft u geen afvalkalender 2016 ontvangen? Download deze dan op
www.peelenmaas.nl of haal deze af in te Huis van de Gemeente bij het Klant Contact Centrum,
Wilhelminaplein 1, Panningen. Meer informatie over de afvalinzameling vindt u op
www.peelenmaas.nl.

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. Een geprint EGB kunt u bekijken in de publicatiekast bij het gemeentehuis, in de
informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de bibliotheken en de gemeenschapshuizen
in Peel en Maas.
Omgevingsvergunning Rectiﬁcatie
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat in de publicatie 16 december
jongstleden m.b.t. de verleende omgevingsvergunning voor de locatie Kesselseweg 9 te
Helden enkele onvolkomenheden stonden. Vermeld had moeten zijn dat in afwijking van
de planregels van het geldende bestemmingsplan “Golfbaan Eyckenduyn” een tijdelijke
omgevingsvergunning is verleend voor het gebruik van de brasserie ten behoeve van
het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard zoals feestjes en partijen. In de
oorspronkelijke bekendmaking was vermeld dat een permanente vrijstelling was verleend
voor de uitoefening van horeca-activiteiten tot en met de categorie horeca-3.
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
omgevingsvergunningen te verlenen voor: Beringe, 5986 NX, Haambergweg 11. Handelen in
strijd met regels RO, Bouw en Milieu. Omzetten van de bestaande varkenshouderij naar een
pluimveehouderij, vergroten van het bouwvlak tot 2,5 ha.
Verzonden: 22 december 2015 en ter inzage gelegd: 31 december 2015.
Kennisgeving intrekken omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt
bekend dat zijin het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende
omgevingsvergunningen op verzoek van de vergunninghouder heeft ingetrokken: Meijel, 5768
RT, Molenbaan 13. Milieu. Gedeeltelijke intrekking voor het houden van vleeskalveren. Er blijft
over vleeskalveren, paarden en honden.
Verzonden: 24 december 2015 en ter inzage gelegd: 31 december 2015.
Bekendmaking belastingverordeningen 2016
Het college maakt bekend dat de gemeenteraad op 15 december 2015 de volgende
belastingverordeningen voor 2016 heeft vastgesteld:
•
de Legesverordening Peel en Maas (2015-099 03 01);
•
de Tarieventabel behorende bij Legesverordening Peel en Maas (2015-099 03 02);
•
de Verordening lijkbezorgingsrechten Peel en Maas met tarieventabel (2015-099 03 03);
•
de Verordening marktgeld Peel en Maas (2015-099 03 04);
•
de Verordening onroerende-zaakbelastingen Peel en Maas (2015-099 03 05);
•
de Verordening reinigingsheffingen Peel en Maas; met tarieventabel (2015-099 03 06);
•
de Verordening reclamebelasting Peel en Maas (2015-099 03 07);
•
Bijlage 1 kaart bij verordening reclamebelasting (2015-099-08);
•
de Verordening rioolheffing Peel en Maas (2015-099 03 09);
•
de Verordening verblijfsbelasting Peel en Maas (2015-099 03 10);
•
de Verordening forensenbelasting Peel en Maas (2015-099 03 11);
•
de Verordening waterverblijfsbelasting Peel en Maas (2015-099 03 12).
De belastingverordeningen vindt u als bijlagen in het EGB week 53- 2015
Vaststelling Beleidsregels
In de vergadering van 21 december 2015 heeft het college van Burgemeester en wethouders
besloten de volgende beleidsregels vast te stellen:
1.
Wet Taaleis (Bijlage 13 EGB 53 - 2015)
2.
Bijzondere bijstand Participatiewet (Bijlage 14 EGB 53 - 2015)
3.
Integrale schuldhulpverlening (Bijlage 15 EGB 53 - 2015)
Deze beleidsregels gaan over:
1.
de taaleis die per 1 januari 2016 is opgenomen in de Participatiewet
2.
het recht op, en aanvragen van, bijzondere bijstand waarbij het college van B&W ook
het aanvraag- en inlichtingenformulier heeft vastgesteld.
3.
de wijze waarop het college van B&W hulp kan bieden bij problematische schulden en
de daarbij behorende verplichtingen.
Deze beleidsregels treden in werking op de dag na deze bekendmaking. Deze beleidsregels
zijn binnenkort te raadplegen via de site van de gemeente Peel en Maas: www.peelenmaas.nl >
Bestuur > Regelgeving of via http://wetten.overheid.nl. Ook kunt u de beleidsregels ook inzien
in het Huis van de Gemeente.

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

gemeente
nieuws

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

Postbus 7088,
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Week 53 - 30 december 2015

Maandag 4 januari 2016 is de jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst voor alle
inwoners, verenigingen, bedrijven en
instellingen van Peel en Maas.
We verwelkomen u graag vanaf 19:00 uur in het Huis van
de Gemeente om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.
We wensen u mooie feestdagen en alle goeds voor 2016.
Gemeentebestuur Peel en Maas
Denk mee: Waar zou u meer bomen willen?

Onlangs heeft gemeente Peel en Maas zich aangemeld voor het project ‘Boom in je buurt!’, een
landelijke actie waarbij bewoners zelf locaties kunnen aandragen voor het planten van nieuwe
bomen. Tijdens de Boomfeestdag 2016 zullen scholen in de buurt de bomen ook daadwerkelijk planten op de geschikt gevonden locaties.
Meer groen in de wijk staat niet alleen mooi, het heeft ook een positief effect op de omgeving:
bomen brengen verkoeling, leggen fijnstof vast en mensen voelen zich er zelfs gezonder door.
Daarnaast zorgen bomen voor rust in het stadslandschap en helpt meer groen bij de waterafvoer. Reden genoeg dus om op zoek te gaan naar locaties die wel een boom kunnen gebruiken!
En wie kunnen we daar beter voor vragen dan onze eigen inwoners? Met de Atlas Natuurlijk
Kapitaal http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl vergelijkt u zelf welke voordelen bomen in uw
wijk kunnen opleveren. De ANK is een verzameling kaarten van alle waarden die de natuur in
Nederland ons biedt – ons natuurlijk kapitaal dus. Zo vindt u op de ANK informatie over fijnstof, waterberging, verkoeling en bestuiving.

Aankondiging Beeldvormende Vergadering
De raadsleden van Peel en Maas nodigen u
van harte uit om met elkaar in gesprek te
gaan op dinsdag 5 januari 2016 tijdens de
Beeldvormende Vergadering die begint om
19.30 uur in gemeenschapshuis Kessel-Eik
Lindelaan 45, 5995 NM in Kessel-Eik
Op deze avond willen de raadsleden graag
met u in gesprek over het onderwerp: “Hulp
in de huishouding”.
Voordat de raad een besluit neemt, vindt
de raad het belangrijk dat u als inwoner
van Peel en Maas uw ervaringen, meningen
en ideeën uitwisselt in het gesprek met
raadsleden. Deze gesprekken met inwoners
helpen de raad te komen tot een afgewogen
oordeel en besluitvorming.
Een korte toelichting bij het onderwerp:
“Hulp in de huishouding”
Alle dorpen in Peel en Maas hebben een
dorpsdagvoorziening onder eigen regie. De
vraag ligt nu voor of dat ook zou kunnen
met hulp in de huishouding. Het helpen
schoon en leefbaar houden van het huis
blijft een betaalde baan; maar bij het regelen van deze hulp gaan vrijwilligers in de
dorpen een grotere rol spelen.

Samen met de gemeente hebben de netwerken van vrijwilligers in de dorpen en
dorpsorganisaties op het gebied van welzijn
dit nieuwe model ontwikkeld. Ook hulpverleners en zorgorganisaties zijn daarbij
betrokken. Daarna is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het
nieuwe model en om dit model een jaar
lang uit te proberen in de kernen Kessel,
Kessel-Eik, Koningslust en Meijel.
Waar vindt u meer informatie over het
onderwerp: “Hulp in de huishouding”?
De bij dit onderwerp behorende vergaderstukken vindt u via: www.peelenmaas.nl >
bestuur > gemeenteraad > beeldvormende
vergadering > 05 januari 2016.
Hoe doet u mee?
U bent van harte welkom om binnen te
lopen bij de Beeldvormende Vergadering.
Aanmelden vooraf is niet nodig. U schuift
aan, aan één van de tafels om mee te praten
over de hulp in de huishouding. Heeft u nog
vragen over de Beeldvormende
Vergadering, dan kunt u contact opnemen
met het griffieteam: Math Steijvers tel.
(077) 32 79 512 of tel. Twan Huyskens
(077) 3279 513.

Heeft u een goede locatie voor een boom in gedachten? Prik hem dan op de speciale projectkaart via http://nudge.nl/bomen. Hier vindt u ook meer informatie over ‘Boom in je buurt!’ en
de criteria waar een boomlocatie aan moet voldoen.

www.peelenmaas.nl

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

Uitlopen en weer opnieuw inlopen
De kerstdagen liggen net achter ons, de jaarwisseling staat voor de
deur. Als Lokaal Peel en Maas hopen wij dat u net zo geniet van deze
feestdagen als wij. Enkele weken om wat afstand te nemen van de
politiek, gezellig tussen vrienden en familie.
Tijdens de verkiezingen van 2014
spraken wij uit dat wij als doel hadden om te komen tot een Peel en
Maas waar het fijn is om te wonen,
te werken en te recreëren. Ook
afgelopen jaar werd er weer veel tijd
en energie gestopt in het nemen van
besluiten daartoe. Veel werk moest
nog verzet worden, veel werk werd

ook verzet, veel staat ons ook nog te
doen. Langzaam maar zeker komen
we in een situatie dat we kunnen
gaan bouwen aan ons ideaalbeeld. De
begroting zag er positief uit, we zijn op
de goede weg. Langs deze weg willen
wij iedereen bedanken die ons ter zijde
stond, zij die ons adviezen gaven, maar
ook aan eenieder die zich op eigen

manier op positieve wijze inzette voor
Peel en Maas.
Ik spreek ook de hoop uit, dat ‘positief’
en ‘constructief’ in 2016 de allergrootste successen vieren en dat ‘negativisme’ in de smeltfase terecht komt.
Ook komend jaar, en de daarop volgende jaren, willen wij er samen met u
allemaal het beste van maken.
Voor nu een mooi en gezond uiteinde en begin gewenst aan u allen.
Namens de hele fractie
Lokaal Peel en Maas
Rob Willems, fractievoorzitter

Einde aan schoolstrijd: openbaar in onderwijs in Maasbree
Het was een grote verrassing vorige week. Niemand had het nog
verwacht, maar daar kwam dan eindelijk het bericht: staatssecretaris Dekker
geeft toestemming voor het oprichten van een openbare school in Maasbree. Al in de jaren 90 van de vorige eeuw maakten een initiatiefgroep van
ouders en sommige politieke partijen er zich sterk voor. Telkens liepen de
acties nergens op uit en telkens was het argument van het college: ”het kan
niet volgens de wet en de ouders in Maasbree willen het niet”.
Dat argument werd in 2014
in elk geval onderuit gehaald.

Een directe meting, op ons initiatief en gesteund door Lokaal Peel

en Maas en de VVD gehouden, liet
zien dat de meerderheid van de
ouders in Maasbree dit nu juist wel
wilde. Opnieuw werd er door onze
fractie PvdA/GroenLinks een motie
ingediend om een aanvraag in te
dienen, gesteund door onder andere
Lokaal Peel en Maas en de VVD,
AndersNU en na wat gesoebat zelfs
door het CDA. En nu lukte wat eerder

onmogelijk leek. Na een klein jaar
wachten kwam op de valreep van
2015 de toestemming. Zo zie je maar:
de aanhouder wint.
Een mijlpaal voor Maasbree.
Ouders hebben nu eindelijk een
keuze. Nu is het zaak dat het
katholiek onderwijs en de nieuwe
openbare school samen gaan werken,
liefst in het nieuwe schoolgebouw

zoals toenmalig wethouder Hermans
van Maasbree beloofde bij de bouw.
PvdA/GroenLinks wenst beide
scholen veel succes en hoopt dat de
scholen elkaars kwaliteiten kunnen
versterken. Het gaat tenslotte om de
toekomst van onze kinderen.
Annigje Primowees
fractievoorzitter PvdA/GroenLinks
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Bespreking Poll week 51

Ik vind reclameborden in de gemeente rommelig
De overgrote meerderheid van de stemmers, 83 procent, vindt dat
reclameborden in de gemeente er rommelig uit zien. Vanaf 1 januari mogen er
geen sandwich- en driehoekborden meer worden geplaatst in de gemeente.
De raad hoopt met het besluit het straatbeeld rustiger te maken en de wildgroei
aan reclameborden te stoppen. Elly Neessen uit Panningen reageerde op de
site: “Reclameborden geven een rommelig aanzien van de straat. Ook de
verkeersveiligheid komt in het gedrang op plaatsen waar ze het uitzicht
belemmeren of door vandalisme op straat belanden.” Dat was ook de mening

van John Huijs uit Panningen, die reageerde: “Als je met de auto rijdt kun je
ze niet goed lezen. Stel dat ik met de auto langs de weg ga staan om het bord
te lezen, dan is dit niet erg verkeersveilig toch?” Peter Selen uit Maasbree
gaf aan dat de borden de aandacht van het verkeer afleiden en op kruisingen
het uitzicht belemmeren.
Slechts 17 procent van de stemmers gaf aan zich niet te kunnen vinden in
het standpunt van de raad en de reclameborden helemaal niet als rommelig
te ervaren.

Een verbod op gratis plastic tasjes heeft zin
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Gratis plastic tassen zijn vanaf 1 januari niet meer toegestaan. De Europese
Unie heeft alle lidstaten, waaronder dus ook Nederland, verplicht het gebruik
van plastic tassen te verminderen. Om het zwerfvuil op straat en in de zee
tegen te gaan, heeft de Nederlandse overheid besloten een verbod in te stellen.
Klanten krijgen daarom geen plastic tasjes meer van winkeliers, maar zullen
daarvoor een klein bedrag neer moeten leggen. Slechts in enkele gevallen,
waaronder het beschermen van etenswaren, mag er nog een zeer dun plastic
tasje worden verstrekt.

Het is goed dat er een verbod komt op het uitgeven van gratis tasjes,
omdat hierdoor het milieu minder wordt belast. Daarbij gaat het om
een klein bedrag als je een tasje koopt en het is toch een kleine moeite
om zelf al een tas mee te nemen? Aan de andere kant is het nog maar
de vraag of het milieu hierdoor echt wordt gespaard. Wanneer je een
paar cent hebt neergeteld voor een hemdtasje kunnen die ook op straat
belanden.
Een verbod op gratis plastic tasjes heeft zin. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 52) > Vuurwerk geeft alleen maar overlast > eens 47% oneens 53%

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

Ingezonden brief

De grote stilte…
“Zaterdag 12 december is op 71-jarige leeftijd overleden de heer Arno
Timmermans, oud wethouder van de gemeente Helden. Arno was in de
perioden van 1982 tot 1986 en van 1995 tot 2006 wethouder van welzijn,
cultuur en onderwijs. Van 1982 tot aan de invoering van het dualisme in
2002 is hij tevens raadslid geweest. Hij was één van de initiators van de
Cultuurprijs. Die prijs werd hem bij zijn afscheid in 2006 toegekend.”
Met een kort bericht in HALLO
Peel en Maas, het nieuwe ‘Bledje’,
met het lokale nieuws uit de
gemeente Peel en Maas en een
rouwadvertentie namens het
gemeentebestuur in Dagblad De
Limburger zijn de inwoners uit onze
gemeente op de hoogte gebracht
van het overlijden van een bijzondere
man die een groot deel van zijn
werkzame leven heeft besteed aan

onderwijs, cultuur en welzijn in de
lokale samenleving. De man onder
wiens bezielende leiding als wethouder
opmerkelijke resultaten zijn geboekt
op het gebied van onderwijs en
cultuur. Behoud van het zwembad,
de verwezenlijking van het Studiehuis
van het BBC, een nieuw cultureel
centrum DOK6 en muziekonderwijs op
alle basisscholen, maar ook behoud
van subsidies voor allerlei culturele

verenigingen in financieel niet
gemakkelijke tijden zijn de resultaten
van zijn tomeloze inzet. Dit vanuit de
stellige overtuiging dat onderwijs en
cultuur een wezenlijke bijdrage leveren
aan een betere en verdraagzamere
samenleving.
Je zou dan verwachten dat er
vanuit het gemeentebestuur na
een bijna 25-jarige inzet voor het
openbaar bestuur enige aandacht in
de vorm van een ‘In Memoriam’ of iets
dergelijks voor zijn verdiensten voor
de voormalige gemeente Helden en
de huidige gemeente Peel en Maas
zou worden gepubliceerd. Helaas, niets
van dit alles. Er heerst een grote stilte
vanuit het gemeentehuis.

Maar ook vanuit de VVD, de
lokale politieke partij van waaruit
Arno binnen het gemeentebestuur
gedurende zijn hele politieke periode
opereerde, is het oorverdovend stil.
Natuurlijk mag iedereen zeggen
of denken dat mijn emoties vanuit
een persoonlijke vriendschap met
deze bijzondere man met me op de
loop zijn gegaan en waarschijnlijk
is dit ook zo. Maar als de laatste
tonen van “the Highland Cathederal”
bij het verlaten van de overvolle
Lambertuskerk verstommen, is het
enige wat overblijft een grote stilte.
Martin van den Berg,
Huub, Panningen

Aftellen
Het duurt maar een paar
seconden, maar het laat me
elk jaar weer enigszins
ongemakkelijk voelen.
Zenuwachtig, misschien. Alsof
er na die tien seconden iets
groots staat te gebeuren,
terwijl zich alleen maar een
nieuw jaar aandient. Aftellen
tot twaalf uur op 31 december;
ik heb er een haat-liefde
verhouding mee. In koor
aftellen vanaf tien seconden,
daarna het ‘gelukkig nieuwjaar’ roepen en iedereen drie
zoenen geven.
Het blijft een bijzonder
moment: het besef dat er ineens
365 dagen voorbij zijn. Dat alle
leuke en minder leuke dingen
die je dat jaar hebt meegemaakt, in het vorige jaar liggen.
Geen idee hebben wat je in het
nieuwe jaar te wachten staat.
Weer een poging je aan goede
voornemens te houden, plannen
maken voor de zomer. En ik weet
nog goed hoe gek het was om
2016 te schrijven boven het
eerste proefwerk na de kerstvakantie. Alles is nieuw, maar toch
vertrouwd. En dat alles begint
met die tien seconden voor
middernacht. Daarna is het weer
voorbij. Dan trek je je jas aan om
buiten naar het vuurwerk te
kijken, schenk je nog een extra
glaasje in en gaat het feest tot
in de vroege uurtjes door.
Ik verheug me er weer op dit
keer. Het oude jaar afsluiten en
het nieuwe beginnen met
vrienden, genoeg lekkers om te
prikken en een koelkast gevuld
met koud bier en gekoelde wijn.
De hele avond spelletjes spelen.
Waarschijnlijk vliegt de tijd
voorbij en sta ik, voordat ik het
weet, enthousiast mee af te
tellen tot middernacht. Samen
met zo’n zeventien miljoen
andere Nederlanders het nieuwe
jaar inluiden. Want een nieuwe
ronde betekent nieuwe kansen.
Gelukkig nieuwjaar, maak er
iets moois van.
Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Renske Poulissen
15 jaar
Koningslust
Het Bouwens

Hoe zit jouw ideale vrije dag eruit?
Het liefst zit ik boven op mijn kamer
met mijn laptop en mijn mobiel
muziek te luisteren of ben ik aan het
tekenen. Of lekker aan het hockeyen
buiten. Ik ben ook lid van de hockeyclub, dus dat vind ik ook altijd leuk
om te doen.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou
dat zijn?
Als ik voor een land moest kiezen zou
dat Engeland zijn, want ik vind Engels
een leuke taal en spreek het ook
redelijk goed. Ook vind ik de cultuur
en omgeving daar erg mooi.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen?
Ik zou nog een keer naar een concert
van de Britse boyband One Direction
willen gaan. Ik ben er al een keer
geweest en het was echt heel leuk,
omdat er een hele leuke sfeer hing.
En het maakte niet uit of je elkaar
kende of niet, iedereen kon gewoon
goed met elkaar opschieten.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Nou ik denk dat ze me zou omschrijven als gek, druk, maar ook heel erg
wisselvallig. De ene keer kan ik heel
brutaal zijn en dan een paar minuten
later ben ik weer blij en andersom.
Als je één dag in je leven alles
mocht doen en geld speelt geen
rol, wat zou je dan doen?
Ik zou met het vliegtuig naar
Londen gaan en daar een hele

grote villa kopen. Vervolgens zou ik
daar allemaal dure spullen en dure
merk- kleding en -tassen kopen
die ik normaal niet kan betalen.
Oftewel,ik zou graag een dag lang
een heel luxe leven willen leiden.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou voedsel zijn
dat nooit opraakt, want ik hou heel
erg van eten. Iets was je oneindig
kunt blijven eten, dat zou wel heel
fijn zijn. Het moet wel lekker voedsel
zijn.
Wat is jouw droomberoep?
Nou, mijn droomberoep is grote
artiesten en sterren opmaken en
stylen. Dat is echter een bijna
onmogelijke droom. Het beroep wat
waarschijnlijk wel mogelijk is en ik
wil doen, is werken voor een reclamebureau en dan logo’s ontwerpen
voor bedrijven en organisaties.
Waar kijk je de komende periode
erg naar uit?
Ik kijk erg uit naar de meivakantie, want dan ga ik samen met
mijn ouders en mijn broertje naar
Curaçao in de Nederlandse Antillen.
Ik kijk hier zo naar uit omdat dit niet
een eiland is waar je zomaar altijd
naartoe kunt, want het is best wel
duur om daar heen te vliegen met
zijn vieren. En het is ook altijd lekker
warm daar.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik denk mijn mobiele telefoon.
Daar staan al mijn contacten in en
foto’s die ik absoluut nooit kwijt wil
raken. Die zal ik dus nooit weggooien.
Waar kun je jou mee opvrolijken
als jij een minder leuke dag hebt?
Je kunt me dan opvrolijken met eten,
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het liefst junkfood of chocolade en
allemaal dat soort eten, want ik word
altijd blij van lekker voedsel.
Op wie lijk jij het meest, op je
moeder of op je vader?

Een combinatie van allebei. Ik lijk
het meest op mijn moeder met het
karakter, want we zijn allebei heel
eigenwijs. En ik lijk het meest op mijn
vader met het uiterlijk: de ogen, neus
en eigenlijk het hele gezicht gewoon.
Welk gerecht zou je nooit willen
eten?
Het is natuurlijk niet echt een gerecht,
maar ik denk hond en kat. Dat zou ik
nooit doen omdat ik dit leuke dieren
vind en ik me gewoon niet kan indenken dat ik ze zal opeten.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Nou ik denk in de film van One
Direction ‘This Is Us’, al is dit meer een
documentaire dan een film. Het lijkt
me gewoon leuk om een keer mee te
maken hoe een dag van de jongens
van One Direction eruit ziet.
Met wie zou je een week willen
ruilen van leven?
Ik denk Ariana Grande, Beyoncé of
Rihanna. Het lijkt me gewoon leuk
om mee te maken dat er overal foto’s
van je gemaakt worden. Dat er fans
naar je toe komen voor een foto of
dat je mag optreden voor een heel
groot publiek. Dit zou ik dan ook echt
maar voor een week willen, want ik
denk dat ik er na die week ook wel
een beetje gek van zou worden.
Welke muziek luister je veel?
Ik denk dat ik bijna alle muziek veel
luister. Het is meer zo dat ik de ene
week een bepaald album veel op heb
staan en dan de andere week luister
ik weer een totaal andere plaat.
Zo gaat dat dan de hele tijd door,
altijd weer iets anders. Bijna nooit
twee keer hetzelfde achter elkaar.

Ellen Verwegen ReisCreaties
Ellen Verwegen ReisCreaties

Inspiratie
reisbeurs
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Zondag 10 januari 2016
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van 13.00 tot 17.00 uur
van 13.00 tot 17.00 uur
Restaurant Op d'n Berg Helden
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vakantie,
Kominspiratie
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opdoen voor
voor je
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die erna...
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reisspecialisten
**hapje
hapjeen
endrankje
drankje
**leuke
leukevroegboekkortingen
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**win
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Nieuwjaar
De kerstdagen zijn net
voorbij en het is al zo ver. Nog
een paar dagen en 2015
verandert in 2016. Maar wat
doen mensen nou eigenlijk
met oud en nieuw?
Gourmetten of toch lekker uit
eten? En laten we de
nieuwjaarsvoornemens
natuurlijk niet vergeten. Zelf
heb ik er ook een paar. Ik wil
gezonder gaan leven en wat
actiever worden. Ik hoop dat
dit mij in 2016 gaat lukken.
Maar om heel eerlijk te zijn,
heb ik er een beetje een
zwaar hoofd in. Dit zijn
namelijk al een paar jaar
mijn goede voornemens.
Dan heb je ook nog het
vuurwerk waar jong en oud
helemaal van kan genieten.
Begint het ’s ochtends al met
rotjes die af worden gestoken
en gaat het tot diep in de
nacht door met siervuurwerk
als hoogtepunt. Jammer
genoeg hebben wij dit jaar
geen vuurwerk. De reden
hiervoor is dat we het met
vrienden houden en
vuurwerk gewoonweg
ontzettend duur is. Wat veel
Nederlanders waarschijnlijk
ook gaan doen is op 1 januari
in het ijskoude water
springen en zo het nieuwjaar
letterlijk in duiken. Beter
bekend onder de naam
Nieuwjaarsduik. Maar ik kan
het jaar niet afsluiten zonder
jullie allemaal een gelukkig
en gezond 2016 te wensen.
Jacky
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Documentaire over Pools voetbalteam in Grashoek

Krzysztof en Piotr houden
gewoon van voetbal
Documentairemaker Ruud Lenssen uit Horst volgde een jaar lang het wel en wee van het vorig jaar opgerichte
voetbalteam SV Grashoek 4. Het is geen standaardteam van kerels die met een kater op het veld staan op de
zondagochtend, maar een ploeg bestaande uit fanatieke Poolse spelers. Krzysztof Cyl (24) en Piotr Nowak (25)
wonen en werken al jaren in Nederland en wilden gewoon heel graag een potje voetballen. ‘FC Polska. Een
Nederlandse droom’ gaat op maandag 25 januari in première bij DOK6 in Panningen.

Prinsebal
CV de Graasvreaters
Het Prinsebal van carnavalsvereniging de Graasvreaters uit Grashoek
vindt plaats op zaterdag 2 januari. Plaats van handeling is de Graasvreatertempel café-zaal Leanzo in Grashoek. Het bal begint om 20.11 uur en
de zaal is open vanaf 19.33 uur.
Voordat de nieuwe prins bekend
wordt gemaakt, wordt er afscheid
genomen van prins Roger I en prinses
Winanda. Het paar van 2015 zal aan
het begin van de avond hun laatste
drie nummers aanvragen als prins en

prinses van de Graasvraeters. Voordat
de volwassen prins van Grashoek wordt
gekozen, komt eerst om 21.11 uur
de jeugdprins uit de hoge hoed. Om
22.11 uur begint de onthulling van de
nieuwe heerser van de Graasvreaters.

Prinsonthulling
Beringse Kuus
De prinsonthulling van carnavalsvereniging de Beringse Kuus vindt
plaats op zaterdag 2 januari. Thema van de avond is ‘Aod of Neij!’. De
onthulling begint met een mis in kerk in Beringe om 17.30 uur. De
kerkdienst wordt muzikaal opgeluisterd door mannenzanggroep Bonapart en damesjoekskapel Mingelmoos.
Na de mis wordt de avond
voortgezet bij gemeenschapshuis De
Wieksjlaag. Rond 19.41 uur worden
daar de nieuwe Beringse jeugdprins
en jeugdprinses bekendgemaakt.
Rond 21.30 uur wordt er afscheid
genomen van prins Rob I. Daarna
wordt er door middel van de ‘aod
of neij vasteloaveskwis’ de prins

Piotr, Krzysztof en Ruud op het terrein van SV Grashoek
“Voetbal is in Polen zo ongeveer
het belangrijkste dat er is”, vertelt Piotr,
bijnaam Oko, in het Engels. “Werk,
een huis, een vriendin en voetbal is
het enige wat ik nodig heb. En dan is
de vriendin nog het minst belangrijke,
haha.”

‘Hier hebben mensen
meer rust’
Krzysztof, bijnaam Kriss, zit op
Nederlandse les en spreekt de taal wel
al prima. “Mijn baas betaalt mijn les,
dus dat helpt wel. Ik denk ook niet dat
ik hier ooit nog wegga. Ik had geen
goede baan in Polen. Geen contract,
het was allemaal zwart geld. Geen
toekomstperspectief dus. Hier is het
een stuk beter. Ik heb hier een Poolse
vriendin gevonden en we hebben een
kindje van zestien maanden oud. In
Nederland is het leven lekker rustig.
In Polen hebben de mensen haast,
hier valt dat wel mee. Ik heb een goed
leven hier.”
Regisseur Ruud kreeg met hulp
van de regionale omroep L1 geld
uit het Mediafonds om de film op te
zetten. Hij wil met de documentaire de
heersende vooroordelen over Poolse

mensen in Nederland verminderen.
“Ik kom uit de regio en merk dat veel
mensen commentaar hebben op de
Polen. ‘Ze stelen ons werk, ze rijden
onder invloed’, dat soort dingen.
Het zijn gewoon mensen zoals jij en
ik. Ik denk niet dat ik de hele publieke
opinie kan veranderen, maar alle
beetjes helpen.”
Oko moest wel wennen aan de
camera die hem overal volgde. “Ik
ben een verlegen jongen, dus het was
wel moeilijk. Later ging het beter en
vond ik het echt leuk.” Ruud ging zelfs
mee naar het ouderlijk huis van Oko in
Polen. “Daar heb ik zijn oma ontmoet
en gezien waarvoor hij aan het sparen
is hier in Nederland. De vader van Piotr
overleed al vroeg in zijn leven en hij
erfde het huis van zijn opa en oma.
Dat moet grondig gerenoveerd worden.
Dat is een van de redenen dat hij
hierheen kwam. Om te sparen.”

Bijeengeraapt
zooitje
Oko verhuisde onlangs vanuit Horst
naar Arcen. Waarom is hij dan niet bij
een club in de buurt gaan voetballen? “Omdat we niet goed kunnen

communiceren met de Nederlanders.
Nu hebben we alleen maar Poolse
spelers in het team en verstaan we
elkaar altijd. Veel van ons kennen ook
wel wat Nederlands. Wij verstaan dus
wel wat de tegenstanders zeggen,
maar zij snappen niets van onze taal.”
“Dat is een goede tactiek ja”, lacht
Kriss. “Misschien winnen we daarom
zo veel.”
Want winnen doen ze regelmatig.
Het team staat momenteel vierde in de
competitie. “In het begin was het een
bijeengeraapt zooitje”, vertelt Ruud.
“Ze hadden van die korte broeken met
ritsen aan. Na een maand kregen ze
al trainingspakken met hun bijnamen
er achterop gedrukt.” Kriss: “Eentje
van ons heeft ‘Komkommer’ achterop
staan, omdat hij bij de komkommers
werkt. Bij de wedstrijd hoor je de
trainer dan altijd ‘Komkommer kom,
kom’ roepen, haha.”Kriss en Oko waren
de eerste twee leden van het team en
zijn heel fanatiek. “Ik denk dat we wel
een kans maken als we tegen Grashoek
1 zouden spelen”, beweert Kriss.
“We hebben een goed team en de
onderlinge sfeer is heel goed.” Lekker
voetballen is het enige wat ze willen.
Oko: “I love football.”

Prinsonthulling De Kemphazen
Egchel
De nieuwe prins van carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel wordt dit seizoen op zondag 3 januari
onthuld bij gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel. Daarnaast komen op de middag de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van het Kemphazeriek tevoorschijn.
De middag start om 16.11 uur met
de playbackshow voor de kinderen van
de basisschool. Om 17.00 uur nemen
Jeugdprins Stef en Jeugdprinses Noëlle
afscheid en worden de nieuwe jeugdheersers onthuld. Prins Bart II en zijn

Prinses Veron treden om 17.30 uur af
en stipt om 18.11 uur wordt de nieuwe
heerser bekendgemaakt.
Kinderen kunnen zich opgeven voor
de playbackshow. Via de school ontvangen alle kinderen een opgaveformulier.

Alle acts vallen in de prijzen. De uiteindelijke winnaar krijgt vijf entreekaarten
voor Toverland in Sevenum. Opgeven
kan via het opgaveformulier of neem
contact op met Ruud Delissen, via delissenruud@gmail.com.

bekendgemaakt. In de quiz strijden
jong en oud tegen elkaar. Uiteindelijk
blijft er één jonge en één oudere
deelnemer over die tegen elkaar de
finale gaan spelen waarin zij vragen
krijgen over de nieuwe heerser.
Rond de klok van 22.11 uur wordt de
nieuwe heerser van de Beringse Kuus
bekendgemaakt.

Hangover
11.11-prinsenbal
Panningen
De nieuwe prins van de Kuus oeht Kepèl wordt zondag 3 januari
bekendgemaakt bij DOK6 in Panningen. Omdat het bal dit jaar net na
kerst en oud op nieuw volgt, is er dit jaar gekozen voor het thema
‘Hangover 11.11’, naar de Amerikaanse film.
Het verhaal tijdens het ‘hangoverbal’ gaat over enkele Kuuze die de
opdracht van de president hebben
gekregen om de nieuwbakken prins
de avond voor de onthulling onder
hun hoede te nemen. Om ervoor
te zorgen dat de nieuwe prins op
3 januari onthuld kan worden, moeten de leden de prins beschermen.
Maar net als in de film The Hangover,
is de aanstaande prins spoorloos.
Tijdens het bal proberen de leden
van de Kuus te achterhalen wat er is
gebeurd en waar de prins is g
 ebleven.

Rond de klok van 17.30 uur zou de
nieuwe heerser van de Kuus oeht
Kepèl op het podium moeten staan.
Daarnaast wordt er diezelfde
avond afscheid genomen van
Adjudant Peter en zijn vrouw Joke, die
al sinds 2008 de steun en toeverlaat
van acht prinsen en hun aanhang.
René Scheres en Gaby Wilms nemen
het stokje van hen over.
De deuren van DOK6 zijn vanaf
15.11 uur geopend en de muziek
wordt verzorgd door een dj.

63e prins
De Dörper Kuus
Carnavalsvereniging De Dörper Kuus uit Helden presenteert op zondag
3 januari de nieuwe prins. Het ‘Prinsoetkome’ vindt plaats in Club
Palladio en begint om 15.00 uur.
Op het programma staan optredens van de schlagergroepen Alaaf
Airlines (winnaar liedjesmiddag
en halve finalist LVK 2016), Waem
(tweede prijs liedjesmiddag) en Fris
e-wig (derde prijs liedjesmiddag en
winnaar presentatieprijs). Daarna
wordt afscheid genomen van ZDH
prins Mark I, zijn adjudant Roel en

hun dames Yvonne en Linda. Nadat
Mark is ingelijfd bij de Aod Prinsen
Dörp, wordt door middel van het
laatste deel van de serie ‘Hieërser
gezoch’ de 63e prins onthuld. Ook
dit jaar is er weer een ‘veurspelwedstrijd’, waarmee iedereen een
gokje wagen om de juiste prins te
voorspellen.
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Ruim honderd deelnemers voor Kersttocht Beringe

‘De kersttocht is een echte Beringse
happening’
De jaarlijkse kersttocht in Beringe was zondag 27 december goed voor ruim 150 deelnemers. De organisatie ligt
in handen van het Kerstcomité Beringe en werd ondersteund door zo’n zestig vrijwilligers. De ruim honderd
deelnemers liepen in groepen mee en speelden oud-Hollandse spelletjes tijdens de tocht.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

“Het aantal vrijwilligers ligt tussen
de vijftig en honderd man ieder jaar”,
laat het kerstcomité weten. De tocht
ontstond uit een samenwerkings
verband van zeven buurtverenigingen
in Beringe vijftien jaar geleden. “Het
begon met een vossenjacht toentertijd.
Inmiddels is het uitgegroeid tot een
echte Beringse happening ieder jaar.”

Winnaar krijgt
een vlaai
Elk jaar heeft de tocht een ander
thema. Dat kan variëren van een
spooktocht tot een sprookjesthema. Dit
jaar koos de organisatie voor oud-Hollandse spelen. “Spellen als trekbiljart,
stokvangen, spijkerbroekhangen en
boter-kaas-en-eieren kwamen voorbij”,
aldus het comité. “Er zit wel altijd een
wedstrijdelement in. Het team dat de
spellen het beste aflegt, wint een vlaai.
Deze editie werd gewonnen door een
jeugdgroep. Een ‘kiët’ die voor het
eerst meeliep met de tocht.”

Ook de deelnemers die niet
winnen, krijgen een presentje
op het einde van de tocht bij
gemeenschapshuis De Wieksjlaag in
Beringe. “Iedereen krijgt een kerstkoek
op het eind”, vervolgt de organisatie.
“We noemen alleen de groepen op die
op de eerste, tweede en derde plaats
zijn geëindigd. Dankzij de kerstkoek
hebben alle deelnemers een beetje
gewonnen.”
De organisatie, bestaande uit
zeven man, waakt voor te veel succes.
“We kunnen maximaal 250 mensen
mee laten doen aan de tocht. Anders
is het organisatorisch niet meer
te regelen. Ook qua vrijwilligers
en dergelijke. We houden het dus
voornamelijk bij Beringse mensen die
introducees mogen meenemen in hun
team.” Het vizier wordt na de tocht
snel gericht op de editie van 2016.
“In januari evalueren we de tocht van
dit jaar en beginnen we met denken
over een thema voor de nieuwe
editie.” (Foto: Mieke Verstappen)

Ruime sortering vogels

Vogelbeurs in
D’n Binger Meijel

Maasbree duikt
het nieuwe jaar in
Traditiegetrouw vindt op 1 januari de Unox Nieuwjaarsduik plaats bij BreeBronne in Maasbree. Om 13.00 uur
gaan er naar verwachting zo’n 175 duikers te water om het nieuwe jaar in te luiden.

Vogelvereniging ‘Meijels Pracht’ uit Meijel houdt op zondag 3 januari
een vogelbeurs in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Tijdens de beurs wordt een ruime
sortering vogels te koop of te ruil
aangeboden, waaronder kleur- en
postuurkanaries, zebravinken,
Europese cultuurvogels, tropische
vogels, grasparkieten, agaporniden en
grote parkieten. Daarnaast is de beurs
ook bedoeld voor mensen die op zoek

zijn naar vogels voor de kweek of de
gezelschapsvolière.
Vogelliefhebbers kunnen de beurs
van 09.00 tot 11.30 uur bezoeken.
Meer informatie is te vinden op de
website
meijels-pracht.nl of telefonisch te
verkrijgen via 077 466 30 44.

Bontje Aovend
Kessel-Eik
Tijdens de Bontje Aovend in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik
wordt zaterdag 2 januari om 23.11 uur het nieuwe trio van
CV de Eikkaters 2016 uitgeroepen. Ook wordt die avond afscheid
genomen van het trio van afgelopen jaar.
De zaal is geopend vanaf
18.30 uur en het programma van de
Bontje Aovend, met voornamelijk

optredens van eigen bodem en
artiesten van voorgaande jaren,
begint om 19.30 uur.

Prinsenbal CV
De Kieveloeët Meijel
Sinds 2010 vindt de Maasbreese
duik, die officieel de naam Unox
Nieuwjaarsduik mag gebruiken, plaats
bij recreatiepark BreeBronne. Tijdens
de eerste editie vroor het acht graden.
De organisatie verwacht dit jaar de
warmste duik te mogen noemen; de
temperatuur van het water is zo’n
tien graden.

De deelnemers verzamelen zich om
12.00 uur. Nadat ze zijn ingeschreven
en zich hebben omgekleed volgt de
warming-up. Om 13.00 uur wordt het
startsein gegeven voor de duik, waarna
de deelnemers in het binnenbad weer
kunnen opwarmen. Een joekskapel
zorgt voor de muziek, er wordt glühwein, chocolademelk, een borrel en

iets te eten verkocht. Ook vindt er een
tombola plaats. De opbrengsten van
de Nieuwjaarsduik gaan naar Herberg
Papilio, een stichting die gezins
vakanties aanbiedt aan families die een
kind zijn verloren. Meer informatie over
de duik is te vinden via
www.nieuwjaarsduikmaasbree.nl of
ter plaatse op de dag zelf.

In het Kieveloeëteriek in Meijel vindt op zondag 3 januari het
prinsenbal plaats bij het Oranje Hotel. Tijdens het prinsenbal levert prins
Rob I die dag zijn scepter in bij de voorzitter van de vereniging en maakt
plaats voor de nieuwe prins van het komende carnavalsseizoen.
Rond de klok van 15.00 uur
worden alle aanwezigen, inclusief
prins Rob I met zijn hele gevolg,
verwelkomd in het Oranje Hotel. Daar
opent vorst Wiljan het programma

van die middag. De nieuwe heerser
van het Kieveloeët wordt rond
15.30 uur bekendgemaakt. The
Deejays en Goe Gehusseld zorgen
voor de muziek.
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Dames Peelpush laatste in eredivisie

‘Als het erop aankomt, moet het lukken’
Met een laatste plek in de competitie kan er bij de dames van Peelpush gesproken worden van een matige eerste seizoenshelft. Na de korte winterstop
moet de volleybalploeg uit Meijel in het tweede gedeelte van het seizoen degradatie uit de eredivisie afwenden. “De laatste drie teams in de competitie
spelen play-offs om klasse-behoud, in die wedstrijden moet het lukken”, vertelt trainer van de dames Johan Leenders (52).

speelt één niveau lager in de eerste
divisie. “Daar stromen komend
seizoen weer wat meiden van
door naar ons, dus dan heb je een
vangnet mochten er speelsters
vertrekken.”

‘Het team is
volleybaljong’

“Het is inderdaad een lastig
seizoen”, vertelt Johan. “We verliezen
veel en dat is nooit iets wat je graag
doet. Het hoort erbij.” Er zijn wel wat
verklaringen te vinden voor het verschil
met vorig seizoen, toen het team op de
zesde plek eindigde. “Er is nu nog maar
één speelster van dat team bij ons
actief. Voor de rest is het een compleet

nieuwe groep. Er zijn veel meiden vertrokken de afgelopen periode. Allemaal
om hun eigen reden natuurlijk.”

Topsport op
amateurbasis
Het is volgens de trainer niet
zo dat er iets moet veranderen

binnen het team. “We hoeven het
niet om te draaien, we moeten
juist het proces bewaken. Meteen
na de winterstop moeten we tegen
de koploper. Daar moeten we
winst halen uit ons spel, niet uit de
punten. We moeten ontwikkelen
wat er al is. De uitslagen zijn voor
ons niet leidend, want dan gaat de

teleurstelling van een verloren partij
overheersen.”
Daarnaast ziet Johan ook dat
het veel vergt van de speelsters.
Naast hun wedstrijd in het weekend,
traint het team vier keer in de week.
“Het is topsport op amateurbasis.
Er staat relatief weinig tegenover.”
Het tweede team bij de dames

Voor het publiek en de
volgers van Peelpush kwam het
huidige seizoen misschien als
een verrassing, Johan had er
wel al rekening mee gehouden.
“De afgelopen jaren hebben we
lichtingen gehad die heel goed
draaiden. Het ging ieder jaar iets
beter. We hebben nu niet eens een
heel jong team, maar er is wel
wat gebrek aan ervaring. Ze zijn
volleybaljong om het zo maar te
zeggen. Andere teams hebben ook
jonge speelsters, maar die hebben
wat meer ervaring. Bijvoorbeeld in
vertegenwoordigende ploegen.”
De Meijelnaar heeft genoeg
ervaring om niet in paniek te raken
van de matige reeks. Johan is al voor
het zeventiende seizoen trainer en
al negen jaar actief als coach bij de
dames. Daarnaast is hij al sinds zijn
tiende lid van Peelpush. “Ook als we
degraderen is er niets aan de hand.
Er zit genoeg achter de club om het
op te vangen. We kunnen wel een
stootje hebben.” (Foto: Wim Simons)

Wisselend eindresultaat

Wedstrijd MTB Baarlo in Blerick
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De laatste wedstrijd dit jaar voor de mountainbikers van MTB Baarlo werd op zondag 27 december verreden in
Blerick. De Baarlose vereniging stond met 24 renners aan de start met wisselend eindresultaat.

Hierna begonnen de renners van
jeugdcategorie 3. Rik Peeters werd
twaalfde, Owen eindigde iets lager op
een achttiende positie.
Vervolgens waren de jongste
telgen aan de beurt. Als eerste klonk
het fluitsignaal voor de jeugd in
categorie 2. Finn Keunen en Freek
Bouten zaten in de voorste groep
mee en eindigden op een zesde en
zevende plek. Jasper Ottenheym
werd tiende, Stijn Coenen elfde. Guus
Janssen kwam als vijftiende over de
finish.
In deze categorie maakte Bruno
Geraedts zijn debuut. Zijn eerste
wedstrijd resulteerde in de achttiende
plek. Het tweede fluitsignaal in dit

blok was voor Zepp Aelen. Hij wist in
de wedstrijd een veertiende plaats
binnen te halen.
Daarna vertrokken de heren
MTB. Frank Lamber eindigde als
twaalfde, Noud Nijssen als dertiende
en Mark Doesborg als zestiende.
Kort daarna vertrokken de Masters
MTB. Harrie Peeters reed al snel naar
een tweede plaats en wist deze ook
te behouden. Rick van Dijk eindigde
als vijfde. Jack Piels, met gekneusde
ribben van de vorige wedstrijd, reed
naar een mooie achtste plaats.
In de staart van het rennersveld
werden Luuk Peeters vijftiende en
Marcel Coenen zeventiende.
(Foto: Luuk Peeters)

Nieuwjaarstoernooi
VC Kessel
Volleybalvereniging VC Kessel houdt op zaterdag 2 en zondag
3 januari het jaarlijkse VC Kessel Nieuwjaarstoernooi. Het evenement
vindt plaats in sporthal Achter de Häöf in Kessel.

In de ochtend mochten de nieuwelingen/junioren als eerste starten.
Noud Peeters, Tom Peeters, Wessel
Teeuwen en Glenn Caumans lieten zich

hier weer van hun beste kant zien en
eindigden allen in de top van de race.
Noud werd tweede, Tom derde, Wessel
vierde en Glenn vijfde. Bij de dames

in deze categorie wist Helma Piels
als achtste te eindigen. Voor Kirsten
Janssen zat er niet meer in dan een
zeventiende plaats.

Het toernooi gaat op zaterdag
2 januari vanaf 11.00 uur van start
met een mix 6x6 voor de geoefende
volleyballers. Daarnaast begint om
dat tijdstip ook de vriendenpoule.
Daarin kunnen vrienden, familie,
kennissen, buurtgenoten, collega’s
en dergelijke als team deelnemen.

Op zondag 3 januari start om
10.00 uur het Beach 3x3 toernooi
voor zowel de dames als de heren op
hoog en laag niveau. Ga voor meer
informatie of om een team aan te
melden naar www.vckessel.nl of stuur
een e-mail naar nieuwjaar16@
vckessel.nl
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Trainer handbalvereniging Bevo Martin Vlijm over het huidige seizoen

Bevo met veel vertrouwen nieuwe jaar in
De handballers van het eerste herenteam van Targos Bevo Hc hebben de eerste helft van het seizoen er weer
opzitten. Afgelopen weekend speelden ze nog de Limburgs Handbaldagen, die duurden van zondag 27 december
tot dinsdag 29 december. De uitslag van dat toernooi was nog niet bekend op het moment dat dit blad naar de
drukker ging. Trainer Martin Vlijm zag een moeizame start dit seizoen, maar merkte ook de verbetering in de ploeg.

“We staan twee punten achter op
de nummer twee Hasselt”, vervolgt
Martin. “Ik hoop dat ze de volgende
wedstrijd verliezen en wij winnen.
In de laatste wedstrijd voor de Final
Four moeten we namelijk tegen
hen. Dan gaat het er echt om wie
er tweede wordt.” De Final Four zijn
de play-offs tussen de eerste vier
plekken in de Beneliga. Sportief maakt
het geen verschil of Bevo tweede
of derde wordt. “De nummers twee
en drie spelen tegen elkaar, dus de
tegenstander blijft hetzelfde. Maar we
hebben als Bevo aangegeven dat we
graag de Final Four willen organiseren.
Er wordt naar de ranglijst gekeken
wie het mag organiseren en Lions (de
lijstaanvoerder, red.) wil dat niet. Het
zou goed voor de vereniging zijn als we
tweede worden en die play-offs naar
Panningen halen.”

Final Four
organiseren

“In het begin waren we te wisselvallig. Na een gewonnen partij verloren
we de volgende weer. De laatste tijd

gaat het wel zeer goed. De laatste
vijf wedstrijden wisten we allemaal
te winnen.” De ploeg uit Panningen

staat derde in de Beneliga, de competitie tussen de acht beste clubs uit
Nederland en België.

Het is echter nog niet zo makkelijk
om tweede te worden in de Beneliga.
“De teams zijn vrijwel gelijkwaardig”,
vertelt Martin. “Het thuisvoordeel kan
dan net de winst opleveren. Wij hebben
ook de meeste punten in onze eigen
hal gehaald. Maar we zijn gedurende
het seizoen steeds beter gaan spelen.

Dat is ook beter dan andersom. Dat je
in het begin van het jaar de sterren van
de hemel speelt en na de winterstop
niks meer klaarkrijgt. We gaan in ieder
geval met veel vertrouwen het nieuwe
jaar in. Lions is misschien verder als
team, maar wij kunnen iedereen
verslaan.”

Uitblinker
Dario Polman
Afgelopen seizoen haalde Bevo de
finale van de Beneliga. Martin wil niet
dat zijn ploeg daar dit jaar voor onder
doet. “Vorig seizoen hadden we te
maken met veel blessures en het team
was de vele wedstrijden niet gewend.
Tot april ging het goed, daarna was het
op. Nu hebben we een grotere selectie
en kunnen we eventuele blessure
gevallen wel opvangen. Maar je moet
nooit vergeten dat resultaat en plezier
samen gaan. Het is niet het beroep van
de spelers en toch leggen ze er zoveel
beleving en overtuiging in. Daar moet
je rekening mee houden.”
Martin wil liever geen uitblinker
aanwijzen. “We doen het als team
samen. Maar om dan toch iemand te
kiezen, is dat Dario Polman. Hij was
de gangmaker en hij heeft het team
de laatste weken echt op sleeptouw
genomen.”(Foto: FotoReza)

Roy Schijven vanaf zomer trainer bij SV Blerick

Nieuwe uitdaging voor voetballer Schijven
Roy Schijven wordt vanaf komend seizoen de trainer van tweedeklasser SV Blerick. Hij voetbalt nu nog voor
derdeklasser SV Panningen. De vraag vanuit Blerick kwam ook voor Roy als een verrassing. “Ik was er nog helemaal
niet mee bezig eigenlijk.”

en die kanten, dus dat zijn toch de
nodige uurtjes.”

Zin in uitdaging
De officiële werkzaamheden
starten op 1 juli, maar Roy zal al eerder
bezig zijn met zijn nieuwe club. Toch
wil hij eerst het huidige seizoen op een
gepaste manier afsluiten. “Handhaving
in de derde klasse is wel het minimale
wat ik dit jaar met Panningen nog
wil bereiken. Ik kwam terug om de
club hogerop te brengen, dat is gelukt
met de promotie van afgelopen jaar.

Dan moet het niet meteen weer fout
gaan. Ik heb er ook alle vertrouwen in,
we hebben een goede groep.”
Hij heeft in ieder geval zin in zijn
nieuwe uitdaging. “Het is volgens mij
een leuke groep waar ik voor kom te
staan. Tegen een aantal heb ik nog
gevoetbald en er zitten er zelfs bij
waar ik mee samengespeeld heb. Ik
denk dat het bij amateurvoetbal het
belangrijkste is dat iedereen plezier
heeft. Als ze met een goed gevoel naar
de club komen, komt het op het veld
ook wel goed.” (Foto: Gé Nelissen)

Kerstvoetbaldagen
Meijel
Voor de tweede keer werden in de kerstvakantie de
Kerstvoetbaldagen gehouden in Meijel. Op maandag 21 en dinsdag
22 december konden kinderen van vijf tot en met vijftien jaar meedoen
aan allerlei voetbalactiviteiten in Sporthal de Körref in Meijel.

Roy Schijven, hier bij SV Panningen, aan de bal
Het hoofdtrainerschap was wel een
ambitie van Roy. “Ik heb een diploma
waarmee ik tot aan de tweede klasse
hoofdtrainer van een club mag zijn.
Dan kun je wachten tot er een aanbod
komt of je gaat actief solliciteren. Actief
bezig zijn was helemaal niet ter sprake
voor mij, dit kwam opeens op mijn pad
en ik kon de deze kans niet negeren.”
Ervaring als trainer heeft Roy wel.
Hij is inmiddels alweer tien jaar actief
bij VVV-Venlo als jeugdtrainer. “Ik ben

bezig aan mijn derde seizoen bij de C1.
Hiervoor was ik zeven jaar trainer bij
de D2. Die spelen allebei op zaterdag.
Nu verschuiven de werkzaamheden
naar de zondag.”

Net terug
in Panningen
Roy voetbalt inmiddels weer
anderhalf seizoen in Panningen, nadat
hij terugkwam van een tweejarig

uitstapje naar tweedeklasser
Wilhelmina in Weert. Daarvoor speelde
hij al tien jaar voor SV Panningen,
onder andere in de hoofdklasse.
“Ik kwam terug naar Panningen omdat
ik niet meer zo veel wilde reizen in het
weekend. Nu woon ik, na zes jaar in
Kessel gewoond te hebben, net een
maand weer hier en maak ik alweer
mijn afscheid bekend. Moet ik toch
weer veel gaan reizen. Blerick speelt
ook nog eens vaak richting Eindhoven

Samen met de kerstman en twee
Belgische trainers opende scheidsrechter Ed Janssen maandag 21
december het voetbalfeest voor de
170 deelnemers uit gemeente Peel
en Maas en daarbuiten.
Beide dagen waren er tal
van voetbalactiviteiten gepland,
waaronder vier tegen vier,
boardingvoetbal, panna, bankvoetbal
en kegelvoetbal. Ook konden de
deelnemers wasmachine-schieten,
waren er allerlei circuits opgezet en
werd er tijdens footrobics gedanst

met een bal. De jongste groepen
mochten punten scoren door de bal
op een wandelende kerstman te
schieten. Gediplomeerde trainers
gaven techniektrainingen en na
afloop van de Kerstvoetbaldagen
werden de winnaars gehuldigd en
kreeg de meest sportieve deelnemer
of deelneemster van elke groep een
prijs.
De Kerstvoetbaldagen zijn als
winterse variant bedacht op de voetbalweek die al vijftien jaar lang in de
zomer wordt gehouden.
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Nathalie Baartman
en Lenny Kuhr

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

Bij DOK6 in Panningen staan op vrijdag 8 en zaterdag 9 januari twee
voorstellingen op het programma. Op vrijdag 8 januari treedt cabaretière
Nathalie Baartman op met haar voorstelling Louter. Een dag later, op zaterdag
9 januari, staat Lenny Kuhr op het podium. Beide voorstellingen beginnen
om 20.15 uur.

Peuter- en kleuterkerstviering
in kerk Kessel
In de O.L. Vrouw Geboortekerk in Kessel vond donderdag 24 december een peuter- en kleuterkerstviering
plaats. Om 17.00 uur werd onder belangstelling van tientallen ouders, opa’s, oma’s en kinderen, het
kerstverhaal verteld met een echte Jozef, Maria en kindje Jezus. Er werd een diavoorstelling afgespeeld en
het verhaal werd muzikaal begeleid door een zangeres en gitarist. Veel aanwezige peuters en kleuters
hadden zelf een lampion gemaakt met een lampje in de vorm van een kerstboom, kerstster of kerstbal.

In ‘Louter’ staat Nathalie op blote
voeten onder het maanlicht, klaar om te
gaan. Ze ramt op het traporgel en doet
in haar eentje een complete klompendans. Van pimpelmezen en potloodventers tot Poetin en psychiaters. In de
voorstelling ‘Louter’ komt het allemaal
aan bod. Lenny Kuhr treedt een dag later
op. Zij vertelt en zingt over het proces
dat je doormaakt als je iets wezenlijks
kwijtraakt zoals je stem, je baan, je huis,
je toekomstperspectief of een dierbare.
In ‘Wie ben je’ vertelt Lenny het verhaal
van haar stemverlies. Meer dan een jaar
kon ze niet spreken, laat staan zingen.
Het duurde zelfs acht jaar voor haar stem
geheel hersteld was. De machteloosheid,
de woede, de pijn, de aanvaarding en de
weg omhoog naar essentiële inzichten.
Het komt allemaal aan bod. Een voorstelling vol spiritualiteit, humor en vitaliteit, aldus DOK6. Samen met Cor Mutsers
op gitaar en waar het kan met Mischa
Kool op de basgitaar, neemt Lenny Kuhr
de bezoekers mee op een reis naar het
antwoord op de vraag ‘Wie ben je?’.

Rijksmonumenten in Peel en Maas
8/11

De Lankert Egchel

HALLO Peel en Maas richt zich op het laatste nieuws uit de regio, maar verliest de historie zeker niet uit het
oog. In deze serie worden rijksmonumenten uit Peel en Maas onder de loep genomen en voorzien van hun
historische context. In de achtste editie wordt er afgeweken van de ingeslagen weg. Dit omdat er in twee
dorpen in Peel en Maas geen rijksmonumenten aanwezig zijn. Deze keer de eerste van die twee: de Lankert
in Egchel.

gedeelte staat vast. Voor het verdere
verloop zijn we aangewezen op de
overlevering van oudere inwoners van
Egchel.’ De oudere inwoners van Egchel
beschrijven dat volgens hen de Lanterd
bij de Keup een bocht naar het westen
maakte. Daarna wordt het gissen hoe
de wal verder liep.

Mensenhanden
Hoe de wal eruit gezien moet
hebben, probeert Henk in het boek
duidelijk te maken. ’Als we de resten
zoals die nog in enkele bossen op de
Keup te vinden zijn, bestuderen, zien
wij dat het om een wal gaat met aan
beide zijden een gracht of greppel’,
aldus Henk. ’Het is duidelijk een door
mensenhanden aangelegde verhoging.
Vroeger plantte men op de verhoging
bomen en struiken, die door regelmatig snoeien zo geleid werden dat er
uiteindelijk niemand meer door kon.
Onderin werden de takken naar de
grond gebogen.’

Stropers
tegenhouden

De Lankert (officiële naam: de
Lanterd) was een landweer die liep
van de Maas in Kessel-Eik tot aan
de rand van of in de Peel, zo schrijft
Egchelnaar Henk Thiesen in zijn
boek ‘Van Achell tot Egchel’ over de

geschiedenis van Egchel. Een landweer
is een soort verdedigingswal. Het is een
lange heuvel of dijk die door mensen
is gemaakt en met doornige struiken is
beplant.
De Lankert is nog gedeeltelijk zicht-

baar in het landschap tussen Kessel-Eik
en Egchel. Er zijn voldoende restanten
om een deel van het tracé te bepalen,
zo schrijft Henk. ’Vanuit Kessel-Eik
liep de Lankert nagenoeg rechtlijnig
tot in de bossen vlak bij de Keup. Dit

De bedoeling van de wal was om
het eigen vee (voornamelijk koeien)
aan de ene kant te houden en rovers
aan de andere kant. Toch was zo’n
landweer niet tegen alles opgewassen.
’Men kon er echter geen leger mee
tegenhouden’, zo schrijft Henk in het
boek. ’De bevolking op het platteland
had vooral veel last van plunderaars, in
veel gevallen rondstropende afgedankte soldaten. Zo’n bende, die met

enkele karren binnenviel, werd
door een wal met greppels wel
gehinderd. Ze kon ook niet snel met
eventuele buit het gebied verlaten.
Vaak liep een landweer van het
ene natuurlijke obstakel naar het
volgende; in ons geval van de Maas
naar de moerasgebieden aan de
rand van of in de Peel.’
De Lanterd werd onder
Willem VI, de heer van Horn, ergens
rond 1371 aangelegd. Henk schrijft
dat ene H.J. Ernst onderzoek deed
naar de landweer. ’Hij kwam in zijn
scriptie over ’De Kesseler Landweer’
tot de conclusie dat de landweer
moest zijn aangelegd door Willem
VI. Ernst kwam tot die opvatting,
omdat de Kesselse bevolking
tussen 1371 en 1377 een klacht
indiende, omdat ze als gevolg van
de aanleg van de landweer haar
weidegebied niet meer vrij kon
bereiken.’ Even later schrijft Henk
dat de Lanterd ’mogelijk het oudste
(nog gedeeltelijk bestaande) werk
dat door mensenhanden vervaardigd
werd in Helden’ is.

Gat voor
de koeien
Om de Kesselse bevolking
tegemoet te komen, werd er een
gat in de landweer gemaakt. Omdat
de doorgang vooral nodig was om
de koeienpopulatie doorheen te
laten lopen, werd het een ‘koegat’
genoemd. Die werd afgesloten door
een ‘hamei’, een draaiboom.
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Beringe

Maasbree
Nieuwjaarsduik

vr 1 januari 12.00 uur
Organisatie: Unox
Nieuwjaarsduik Peel en Maas
Locatie: recreatiepark
BreeBronne

Prinsonthulling
za 2 januari 17.30 uur
Organisatie: CV Beringse Kuus
Locatie: parochiekerk,
De Wieksjlaag

Egchel

Prinsonthulling
zo 3 januari 16.11 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie:
gemeenschapshuis ‘t Erf

Grashoek
Prinsenbal

za 2 januari 20.11 uur
Organisatie: CV de Graasvraeters
Locatie: café-zaal Leanzo

Helden

Optreden Flash
vr 1 januari
12.00–02.00 uur
Organisatie: Mafcentrum
Locatie: café Mafcentrum

70’s&80’s Party
za 2 januari
21.00–02.00 uur
Organisatie: Foute Jaren Events
Locatie: disco Mafcentrum

Meijel

Oud en Nieuwfeest
Top 100 Café
do 31 december
16.00–19.00, daarna alleen
toegang met kaartje
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Mascarada NYE

Vogelbeurs

do 31 december
00.00–05.00 uur
Organisatie: Club Palladio
Locatie: Club Palladio

zo 3 januari
09.00-11.30 uur
Organisatie: vogelvereniging
Meijels Pracht
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Sweet 2016
do 31 december 22.00 uur
Organisatie: The Apollo
Locatie: The Apollo

Prinsenbal

Q-music The Party

zo 3 januari 15.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: Oranje Hotel

vr 1 januari 22.00 uur
Organisatie: Club Palladio
Locatie: Club Palladio

Panningen

za 2 januari
22.00–04.00 uur
Organisatie: Club Palladio
Locatie: Club Palladio

Prinsuitkomen
zo 3 januari, 15.00 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: Club Palladio

Nieuwjaarstoernooi
za 2 januari 11.00 uur en
zo 3 januari 10.00 uur
Organisatie: volleybalvereniging
VC Kessel
Locatie: sporthal Achter de Häöf

Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00
Wijziging mistijden parochiecluster
Het kerkbestuur van het St. Vincentiuscluster heeft besloten het aantal missen in de kerken van het cluster te beperken,omdat kapelaan Lemmens na
een ernstige val waarschijnlijk nog lang zal moeten revalideren. Zo zal er in
Egchel enkel nog een Mis zijn op de tweede en vierde zondag van de maand
en in Koningslust op de eerste en de derde zaterdagvan de maand. Verder zal
er twee keer per jaar een vakantierooster ingaan. Zie hiervoor dan de kerkberichten in HALLO Peel en Maas. Het kerkbestuur en de priesters beseffen het
ongemak voor die kerkgangers die zich niet zo gemakkelijk naar een andere
kerk kunnen verplaatsen, maar hopen toch op het begrip van de parochianen.

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 9.30 uur t.i.v. Gods
zegen vw het nieuwe jaar
Zaterdag 2 januari
17.30 uur t.i.v. leden en overleden leden
carnavalsvereniging De Beringse Kuus
Zondag 3 januari
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Harrie Leijten
en fam.

Parochie Egchel

do 31 december
21.00-04.00 uur
Organisatie: Dotje’s Skihut
Locatie: Dotje’s Skihut

Happy New Years Party

Parochie Grashoek

vr 1 januari
Organisatie: Dotje’s Skihut
Locatie: Dotje’s Skihut

Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 31 december
H.Mis 18.00 uur Oudjaarsavond
t.i.v. de overledenen van het
afgelopen jaar: Ben Drissen, Wim v.
Mullekom, Theo Engelen, Martien v.d.
Zwaan, Toon v. Ophoven, Jo Horsch,
Drika Keizers-Drissen, Piet van Ool,
Leo Maessen, Drien Drissen-Heesen,
Wim van Ophoven, Bert Hanrats

Hangover 11.11-prinsenbal

Kessel

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18 | pet.horst@home.nl
Kapelaan Henk Lemmens
077 307 13 88
| lemmensh@hetnet.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34 | roger.maenen@ziggo.nl
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Vrijdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 11.00 uur t.i.v.
pastoor Giel Peeters (jaardienst).
Aansl. receptie achter in de kerk.
Zondag 3 januari Geen H. Mis

Sylvesterparty
Blonds only

Kerkberichten www.vincentiusparochies.nl

zo 3 januari 15.11 uur
Organisatie: Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6

Samen zingen
ma 4 januari
19.30–21.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven

Zaterdag 2 januari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Bert Hanrats
(zeswekendienst), Gods zegen voor het
nieuwe jaar.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarmis 10.00 uur – herenkoor
t.i.v. de parochie. Na afloop nieuwjaar
wensen achter in de kerk
Zondag 3 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Nol Jacobs en Nellie Jacobs-van Maris
(mnd); ouders Wiesje Schers en
Ton Pinxten (jaardienst); Netje JoostenStammen (col); Nel en Piet WilmsHendriks, kleinzoon Dennis en overl.
fam. Wilms-Hendriks (jaardienst);
Doopviering 11.30 uur – Fransisca
Holthuijsen en Romy Kranen

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Donderdag 31 december
H. Mis Oud en Nieuwjaar 17.30 uur
Zaterdag 2 januari
H. Mis Openbaring des Heren
17.30 uur – overl. fam. Geurts-Driessen
(jaardienst)

Parochie Meijel
Misintenties
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 31 december
H. Mis Oudjaar 19.00 uur –
dameskoor t.i.v. pastoor Jozef
Schreurs; Piet v. Melis (coll); uit
dankbaarheid. Aansl. Koffie in de
‘herberg’
Vrijdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 10.00 uur –
herenkoor t.i.v. Handrie Engelen
en overl. fam. Engelen-Jacobs
(jaardienst); uit dankbaarheid.
Aansl. Peelneutje ingang kerk
Zondag 3 januari
H. Mis Driekoningen 11.00 uur –
herenkoor t.i.v. Mie Nijssen-Thijssen,
Dries Nijssen en overl. fam. NijssenThijssen; Cor van der Asdonk,
Stephanie van der Asdonk-Hübner en
Herm Zeetsen; Toon en Nel Joosen en
overl.kinderen; uit dankbaarheid
Maandag 4 januari
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 5 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 7 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- woensdag- en
donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
Kerkdiensten
Donderdag 31 december
H. Mis Oud en Nieuw 19.00 uur t.i.v.
Harrie Kessels (verj)
Vrijdag 1 januari
Geen H. Mis, geen receptie
Zaterdag 2 januari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v.
Jan Engels (jaardienst); Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; Nelly Lemmen-Hendrix;
Uit dankbaarheid van fam. CuijpersHermans. Extra collecte t.b.v. de
misboekjes

Kessel-Eik
Bontje Aovend

za 2 januari 18.30 uur
Organisatie: CV de Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis

4 t/m 9 jan.
Bij 4 schnitzels

Koningslust
Nieuwjaarsreceptie
VV Koningslust

za 2 januari 16.00 uur
Organisatie: VV Koningslust
Locatie: VV Koningslust

Financiële dienstverlening

Prinsonthulling

Verzekeringen

zo 3 januari 16.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis de Sprunk

Hypotheken
John Cammaert
06 27 05 44 50

Kijk op WWW.ARGENTION.NL
of bel voor een persoonlijk gesprek!

Hagelkruisweg 2 Maasbree

077 326 37 00

post@argention.nl

2e 4 stuks
lekker
voor niks!
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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GEPLUKT Jan Trepels

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.

van een eigen onderneming in de
horeca is gegaan, was voor hem best
een gemakkelijke overgang. “Werken
in de horeca houdt ook in dat je contact
hebt met mensen. Persoonlijk contact,
een momentje de tijd nemen voor
iemand, openhartig zijn en mensen
peilen. Er achter zien te komen wat
ze denken, waarom ze uit eten zijn en
hoe ze in elkaar zitten. Dat is bijna een
soort hobby van me geworden”, aldus
Jan. “Het vele menselijke contact dat je
in de horeca hebt, is eigenlijk zoals het
in de zorg zou moeten zijn.”

Ontspannen op
de bank met Rowie
Een werkweek bij Jan bevat
gemiddeld zes dagen. Op maandag
heeft hij meestal ‘vrij’. “Maar dan
komen er ook vaak genoeg leveringen
binnen, dus ben ik deels toch weer
aan het werk.” Werken is voor Jan met
zijn handen bezig zijn of met klanten
praten. “De administratie doen achter
de computer voelt ook niet als werken.
Ik let er wel op dat ik niet teveel

Hij is een echte horecaman, van tenen tot kruin, die zijn roots in de zorg heeft liggen. Sinds juni is hij de nieuwe
eigenaar van Café Restaurant de Mök in Maasbree, waar hij als student al werkte. Ontspannen doet hij het liefste
‘gewoon’ thuis op de bank. Deze week plukken we Jan Trepels (25) uit Maasbree.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Naar eigen zeggen is hij, sinds hij
het café en restaurant heeft over
genomen, veel volwassener geworden
het afgelopen jaar. “Ik was best wel
een uitsteller”, vertelt Jan. “Terwijl ik
met het overnemen van de zaak juist
het gevoel had dat ik het nú moest
doen. Een half jaar later ben ik daar
wel achter gekomen. Ik ben nu meer
van het aanpakken.” Jan studeerde
voor een baan in de zorg en werkte
onder andere in de dagopvang en met
verstandelijk en lichamelijk beperkten.
Maar na een tijdje was hij daar klaar
mee. “Ik heb zelf een verstandelijk
beperkte zus, Ans. Mijn ouders werken
ook in de zorg, dus onbewust nam ik
mijn werk steeds mee naar huis. En dat
wilde ik niet meer.” Als student werkte
hij al bij de Mök in Maasbree en sinds
2011 woont hij in het appartement
erboven. Toen hij afgelopen voorjaar
de kans kreeg die zaak over te nemen,
greep hij die met beide handen aan.
“Ik had nooit durven dromen dat ik dat
mocht doen.”

Contact
met mensen
Jan is een ‘mensenmens’. Dat hij
van een baan in de zorg naar het leiden

werk, want dan ga ik mezelf voorbij
lopen en dat moet niet.” Als hij de tijd
neemt om even te ontspannen, doet
hij dat meestal door met vrienden
te gamen of met zijn vriendin Rowie
op de bank te ploffen. Op maandag
trapt hij nog wel eens een balletje
bij een sportschool in het dorp. Ook
muziek is voor Jan een manier om
even een momentje rust te pakken.
“Muziek luisteren is voor mij een
gevoelskwestie. Ik heb geen favoriete
band of artiest, geen specifieke
muzieksmaak. Waar ik zin in heb, daar
luister ik naar.” Vroeger was André
Rieu zijn grote idool. “Ik was helemaal
gek van zijn muziek. Ben ook naar een
concert van hem geweest. Ook nu kan
ik nog prima naar zijn muziek luisteren.
Maar hardstyle, zoals op festivals als
Q-Base wordt gedraaid, vind ik ook
heerlijk om naar te luisteren.” Dit jaar
had Jan een tripje naar het festival
Pinkpop op de planning staan. “Daar
wil ik al tien jaar naartoe”, grinnikt
Jan. “Maar ook dit jaar kwam het er
uiteindelijk niet van. Toen werd Café de
Mök namelijk heropend.”

