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HALLO 2016
Onder een blauwe lucht sprongen vrijdag 1 januari ruim honderd mensen in het water van BreeBronne in Maasbree om het nieuwe jaar in te luiden. De zesde editie van de
Nieuwjaarsduik in Maasbree ging met een watertemperatuur van 8 graden de boeken in als ‘de warmste ooit’. “Daardoor deden er dit jaar minder mensen mee aan de duik
dan vorig jaar”, aldus Marjo van Megen van de organisatie. “Een aantal groepen die normaal meedoen waren er dit jaar niet, maar ik denk ook dat mensen het minder stoer
vinden om met zo’n zacht weer te duiken.” Vorig jaar sprongen er nog 150 mensen in de recreatieplas. Met onder andere de speciaal geopende cocktailbar, de tombola en
inschrijvingsgelden, werd er in totaal bijna 2.000 euro opgehaald. Het geld komt ten goede aan Stichting Herberg Papilio. Die stichting biedt vakanties aan gezinnen waarvan
een kind is overleden. Marjo: “Met het geld dat is opgehaald kunnen twee à drie gezinnen op vakantie.” (Foto: Lei Gommans, fotoclub Kiek Ze)

Weinig incidenten
tijdens nieuwjaarsnacht
In de gemeente Peel en Maas is de nieuwjaarsnacht rustig verlopen, aldus politie Peel en Maas. Er waren in
de nacht van donderdag 31 december op vrijdag 1 januari slechts enkele incidenten, waaronder een mishandeling in Helden. De politie kan terugkijken op een ‘gezellig’ oud en nieuw.
“Voor ons was het een vrij rustige
nacht”, laat een woordvoerder van
de politie weten. “Je kunt dus wel
zeggen dat het allemaal gezellig
is verlopen, want we hebben bijna
geen incidenten gehad.” In Helden
werd een persoon op heterdaad aan
gehouden vanwege de mishandeling
van twee personen bij rotonde Antiek
rond middernacht op oudjaarsavond.

Verder waren er enkele opstootjes die
in de kiem werden gesmoord, laat de
politie weten.
In tegenstelling tot andere jaren
werden er dit keer geen jongeren aangehouden die naar HALT moesten worden verwezen. HALT richt zich al ruim
dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit
bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Wat klachten over vuurwerk betreft,
was het juist niet anders dan andere
jaren, aldus de politie. “Overlast is
er altijd wel, dus het aantal klachten
dat we binnenkregen was eigenlijk
heel gewoon. Dat blijft elk jaar ook
zo’n beetje hetzelfde.” Hun collega’s
in Horst namen in een paar dagen
eerder nog bijna duizend kilo illegaal
vuurwerk in beslag.

Autobrand Beringe
Een auto op een zandpad langs de Meijelseweg richting Beringe stond
woensdag 30 december in brand. De brandweer van Meijel werd even na
16.00 uur gealarmeerd voor de autobrand.
Ondanks dat de brand kon worden
geblust, raakte de auto flink beschadigd. Daarna droeg de bevelvoerder
van de Meijelse brandweer het incident

over aan de politie, die de oorzaak van
de brand gaat onderzoeken. Of er
iemand gewond is geraakt door de
brand, is niet bekend.

Sieraden aangetroffen
De politie van Peel en Maas heeft dinsdag 15 december een aantal
sieraden aangetroffen op een parkeerterrein van een tankstation aan de A73.
Het gaat om enkele
halskettingen, armbanden, broches,
een juwelendoosje en horloges.
Via Facebook roept de politie mensen

op zich te melden die weten van wie
de sieraden zijn. Dat kan via 0900 8844
of via de facebookpagina van politie
Peel en Maas.
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Vrouwengilde Helden viert jubileum in 2016

Al vijftig jaar een club voor vrouwen
Vrouwengilde Helden bestaat in
2016 vijftig jaar. De vereniging voor
dames viert op vrijdag 8 januari het
jubileum met een feest in restaurant
Hoove De Vriendschap in Beringe.
Gerrie van Gemert (68), de huidige
voorzitsters, uit Panningen, Riet
Hoeben (67), secretaris, uit Panningen en Attie Stoetzer, voormalig
voorzitster, uit Helden (75) vertellen
over hun ervaringen met de
vrouwenclub.
De naam doet vermoeden dat er
alleen vrouwen uit de oud gemeente
Helden lid zijn van de vereniging. Daar
doen ze bij het Vrouwengilde Helden
echter helemaal niet moeilijk over.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke woensdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
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Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallopeelenmaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
donderdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Gerrie: “We hebben leden uit de hele
omgeving. Weert, Swolgen, Baarlo,
Meijel, Kessel, vrijwel heel Peel en
Maas eigenlijk wel en dan nog wat verder. We hebben alleen de naam nooit
veranderd.”

Lezing over
homoseksuelen
Het Helden in de naam is nooit
verdwenen, toch schrapten ze jaren
geleden wel een ander gedeelte
van de naam. Attie: “Het begon als
Katholieke Vrouwengilde Helden en
omstreken (KVGH). We hebben toen
gezegd dat het open moet zijn voor alle
vrouwen, dus toen is het eerste woord
verdwenen. Alle godsdiensten mogen
lid worden, die ’K’ voelde voor som-

mige vrouwen als een belemmering
om bij de vereniging te komen.”
Het vrouwengilde begon vijftig jaar
geleden als een soort ontmoetingsplek
voor vrouwen. Toen al organiseerden
ze lezingen en uitstapjes. Riet is al 22
jaar lid en houdt zich bezig met het
jubileum. “Ik heb versteld gestaan van
de programma’s van vijftig jaar geleden die ik gezien heb. Petje af hoor.
Ze hadden bijvoorbeeld een lezing
van een gynaecoloog en eentje over
homoseksuelen. dat was voor die tijd
nogal iets.” Attie: “Het vrouwengilde
probeert met de lezingen en uitstapjes
altijd in te haken met wat er leeft in de
gemeente. Nu nog steeds.”
Het ledenaantal lag tussen van
1966 tot zo’n 10 jaar geleden meestal
zo rond de 120 leden. De laatste tijd

Geen mannelijke leden
Even later komt Mien Leipsig
(78) uit Tegelen er ook nog even
bijzitten. Ze vertelt waarom ze lid

werd vijftig jaar geleden. “Ik vond
het toen heel interessant. Het was
allemaal nieuws voor mij als net
getrouwde, jonge moeder. Ik kan me
nog herinneren dat ze een les over
hapjes gaven. Toen leerden we hoe we
gevulde eieren moesten maken. Het
receptenboekje waar dat instond, heb
ik nog steeds.”
Hoewel de naam doet vermoeden
dat er alleen vrouwen profijt hebben
van de club, mochten er bij het
uitstapje naar het Europees Parlement
in Straatsburg een tijd terug ook
mannen mee. Attie: “Het is zonde om
met een halflege bus te gaan, dus bij
sommige uitstapjes mogen de mannen
ook mee om de bus vol te krijgen.
Maar mannen mogen geen lid worden,
zelfs de koning niet.”

Eerste vrouw uit eigen dorp bij
Meijelse brandweer
In de 192-jarige geschiedenis van de brandweer in Meijel komt er voor het eerst een vrouw uit Meijel de gelederen versterken. Nina van Haaren-
Janssen (38) doorstond de fysieke test die nodig is om vrijwillige brandweer te worden en begint in het voorjaar met haar opleiding.
Naast het feit dat ze de eerste
Meijelse vrouw bij het korps wordt,
is Nina ook nog eens het honderdste
lid in de geschiedenis van de Meijelse
brandweer. “Dat laatste wist ik helemaal niet. Ik werd totaal verrast toen
ze het me zeiden bij de bindingsavond
voor leden en oud-leden”, vertelt ze.
“Ik vind allebei de dingen wel een
eer, ja.” Nina moet haar opleiding tot
brandweervrouw nog beginnen, maar
is wel al officieel lid. “Ik ben nu nog
aspirant, maar ik ga wel al mee op

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden
Redactie: maandag 12.00 uur
Advertenties: maandag 12.00 uur
Familieberichten: dinsdag 10.00 uur
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.

oefeningen en als we moeten uitrukken. Ik heb de pieper al thuis liggen.”
Ze vond mannelijke beroepen
altijd al interessant. “Ik heb vroeger
gesolliciteerd bij de politie, maar daar
ben ik toen niet toegelaten. Op de
een of andere manier ben ik toen de
kinderopvang ingerold. Een collega van
mij bij de kinderopvang zit ook bij de
brandweer en toen ze hier in Meijel
nieuwe vrijwilligers zochten, werd
ik aangespoord om me ook aan te
melden. Dat heb ik toen gedaan.”

Afvalcontainer
in brand in Beringe

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.

Aan de Kampweg in Beringe stond in de nacht van zaterdag 2 op
zondag 3 januari een afvalcontainer in brand. De brandweer van
Panningen werd daarvoor gealarmeerd en wist de brand te blussen.

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

is er echter een piek in de aanmeldingen gekomen. Gerrie: “We hebben nu
ongeveer 160 leden. Dat is vrij veel.”
Riet: “Je ziet ook veel meer jongere
leden dan toen ik erbij kwam. Nu zijn
er veel vrouwen van begin vijftig, die
trekken weer andere jongere leden
aan. Het is niet meer zoals vijftig jaar
geleden. Toen was er weinig te doen
hier in de regio en trouwden vrouwen
en kregen ze kinderen rond hun 25e.
Die werden lid om even weg te zijn
van de kinderen. Er was in die tijd zelfs
een babysitcentrale voor de leden met
jonge kinderen.”

Mark van Rooij overhandigt namens de
brandweer Meijel een bos bloemen aan Nina

Rond 01.14 uur werd er melding
gemaakt van de brand in het centrum
van Beringe. Een afvalcontainer die in

de buurt van een woning stond, bleek
in brand te staan. Waardoor het vuur
is ontstaan, is niet bekend.
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P&M Liedjesfestival in loods loonbedrijf

Kessel-Eik klaar voor
liedjesfestival

Gezond het nieuwe jaar in!

Kessel-Eik organiseert dit jaar het P&M liedjesfestival. Bij het evenement van lokale omroep P&M wordt ieder
jaar beslist welk carnavalsnummer uit de gemeente Peel en Maas de beste is. Het festival wordt op zaterdag
9 januari gehouden in de loods van Loonbedrijf Maas BV. Harry Hesen van de organisatie heeft er ontzettend veel
zin in. “De eerste zaken werden al in maart van vorig jaar geregeld.”

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

Weekendpakker do vr za
Alléén geldig op 7, 8 en 9 januari

PLUS
Culinaire beenham
Honing-Mosterd,
honing-tijm of naturel
Per 500 gram
Harry Hesen (rechts) en eigenaar van Maas BV
Lorenz Maas in de loods waar het liedjesfestival gehouden wordt

Feest in landbouwloods

De locatie is dit jaar de loods van
Loonbedrijf Maas BV in Kessel-Eik.
Geen standaardplek voor een feestavond. “Qua aankleding is het niet
meer werk dan evenementenhal
De Heuf in Panningen, waar het vorig
jaar plaatsvond”, vertelt Harry. “Ook
daar moet je alles versieren, net als
bij ons. Alleen mis je in de loods wat
faciliteiten die je in een zaal wel hebt.
Denk aan zaken als toiletten, garderobe
en nooduitgangen. We moeten wat
meer dingen huren nu, maar het kost
niet meer tijd. Het wordt bijna allemaal

Alle dorpen van Peel en Maas, en
Neer, organiseren voorafgaand aan
het liedjesfestival allemaal een eigen
liedjesavond of –middag. Kessel-Eik
heeft geen eigen liedjesfestijn, maar
de artiesten uit het dorp doen altijd
in Kessel mee met de liedjesavond.
De winnaar van Kessel-Eik werd
nieuwkomer Botterflaaj en die groep
mag zodoende het dorp vertegen
woordigen bij het liedjesfestival.
De nummers worden bij het lied-

Nog geen duidelijke
winnaar

gebracht.” Harry verwacht ongeveer
1.300 bezoekers bij het festival.
Het overgrote deel van het
organiseren, verliep heel goed.
Toch was er één ding wat maar
net op tijd geregeld kon worden.
“De vergunning was pas in december
rond. Dat heeft wat meer tijd gekost
dan we dachten. Dat komt omdat
de overheid kritischer is geworden
wat betreft de veiligheid. Ze willen
voorkomen dat er zich zaken voordoen
waar niemand op te wachten zit.
Maar goed, het kwam net op tijd
allemaal in orde.” Een winnaar kan
Harry nog niet aanwijzen. Hij bekeek
alle deelnemers op de website van
P&M, maar zag nog geen duidelijke
winnaar. “Ik heb het globaal bekeken,
maar in de zaal, of in dit geval loods,
klinkt het toch altijd anders. Het gaat
vaak om de presentatie. Die bepaalt of
het een goed nummer is of niet.”

Brand vakantiepark
Stille Wille Meijel
De post brandweer Meijel werd vrijdag 1 januari gealarmeerd voor een brand op bungalowpark Stille Wille in
Meijel. Daar stond een leegstaande bungalow in brand. Volgens de meldkamer waren er geen vlammen te zien,
maar was er wel veel rookontwikkeling.
Om toegang te krijgen tot de
bungalow moest de brandweer een
paar ramen worden inslaan.

Ter plaatse ontdekte de brandweer
een vuurhaard onder de vloer van
de leegstaande bungalow, die werd

De brandweer van Panningen werd zondag 3 januari gealarmeerd voor een dier in nood. Op het terrein van
manege De Vosberg aan de Ninnesweg in Panningen was een paard door onbekende oorzaak in de sloot gevallen.
hulp wist de brandweer het door kou
verzwakte paard weer op het droge
te krijgen. Daarna kon deze weer naar

de stal worden gebracht. Of het paard
gewond is geraakt door de val in de
sloot, is niet bekend.
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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 |

Financiële dienstverlening
Hypotheken
Verzekeringen
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
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geblust. Waardoor het vuur in de
bungalow is ontstaan, is nog niet
bekend.

Paard in sloot Panningen
Het dier kon de sloot niet meer
op eigen kracht verlaten, waarop de
brandweer werd gebeld. Met enige

500 GRAM

• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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jesfestival beoordeeld door een jury
die bestaat uit een afgevaardigde uit
ieder dorp. De winnaar ontvangt het
‘Lindebumke’. De publiekswinnaar gaat
naar huis met de ‘PJP-presentatieprijs’.
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C

Harry (34) is vorst van de Eikkaters,
de carnavalsvereniging van KesselEik die dit jaar het festival mag
organiseren. Volgens hem is alles
geregeld en zijn ze er in het kleinste
dorp van gemeente Peel en Maas
helemaal klaar voor. “In de loop van
vrijdag komen alle spullen die we
nodig hebben.”
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Enige en algemene kennisgeving

Na een niet te overwinnen ziekte
hebben wij afscheid genomen van

Jan Peeters

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.

(Jan van Sakskes Toon)

Kinderyoga bij Lekker Laeve! Info
en aanmelden: www.lekkerlaeve.nl of
Molenstraat 14a Helden.

echtgenoot van

Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!

Marlies Neilen
* Maasbree, 17 december 1950

† Susteren, 21 december 2015

Op 24 december 2015 hebben wij Jan in besloten kring herdacht
tijdens de crematieplechtigheid in de aula
van het uitvaartcentrum te Echt.

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.

Marlies Peeters-Neilen
Familie Peeters
Landsheerlaan 2, 6114 MN Susteren

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Wij verzorgen thuisopbaringen en maken
gebruik van rouwcentra bij u in de buurt

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Petra Steeghs • T 0478 - 760012
Tienray • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

www.janssenuitvaart.nl

Sleutelbos gevonden op Willem van
Hornestraat. Tel. 077 307 30 20.

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

Tulpen te koop Zorgtuinderij Kaate,
Zandberg 10 Helden.
Gevonden sleutelbos (mogelijk van
Locker-kastje met nummers erop) op
fietspad Blerick-Maasbree.
Tel. 06 25 44 34 70.

Piet en Ied
Janssen
zijn 50 jaar getrouwd
op 8-1-2016

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Wie heeft er 2 jonge rode kittens
uit één nest? Liefst jonger dan drie
maanden. Wij bieden hun een lief
nieuw thuis en een goede verzorging.
Bel gewoon even 06 23 87 51 53.
Te koop aangeboden: drie hoge
goudkleurige staanlampen.
Met leeslicht en grote lamp
(halogeen). Tegen elk aannemelijk
bod. Voor meer info, mail
elsenmaartenusa@gmail.com

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Gefeliciteerd namens de kinderen
en kleinkinderen

11 t/m 16 jan.
Bij 500 gram gehakt

2e 500 gram

lekker
voor niks!

Van den Beuken

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

www.vandenbeuken.uw-slager.nl

Rijksmonumenten in Peel en Maas
9/11

Sint Lambertuskerk Helden

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. Voor de negende editie gaan we dieper in op de geschiedenis van de Sint Lambertuskerk in
Helden.

kwamen steeds dichter bij Helden in
de buurt en de Duitsers wilden de
opmars zoveel mogelijk vertragen.
“Ze bliezen de kerktoren op, zodat die
niet als uitkijkpost kon dienen voor de
geallieerde soldaten. De dag erna werd
Helden bevrijd”, treurt Ton.

Vrijwel hele kerk
verwoest
De Duitsers leverden geen half
werk met het opblazen. Ze duwden de
toren vol met explosieven om zo de
massieve stenen muren omver te krijgen. “God weet hoeveel munitie ze erin
gestopt hebben. Het was in ieder geval
veel meer dan nodig was. Bijna de hele
kerk werd meegenomen in de explosie.” Het kerkbestuur wilde een volledig nieuw en groter gebouw neerzetten, maar professor Renaud stak daar
een stokje voor. “Die meneer kwam
na de oorlog in heel Noord-Limburg de
schade aan de kerken opnemen vanuit
de regering. Hij besliste of er inderdaad
subsidie moest komen voor renovatie.
Renaud besliste dat het niet volledige
verwoeste schip van de kerk moest
blijven, de rest mocht het bestuur zelf
weten.”

De Lambertusklok keerde na de oorlog terug naar de bijna
volledig verwoeste kerk (Foto: Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas)
De kerk in het centrum van
Helden staat er al sinds 1455,
zo weet Ton Leenders (72). De
Heldenaar is mede-auteur van
een boek over het gebedshuis.
“We denken dat er vóór 1455 een
houten kerkzaaltje heeft gelegen.
In het genoemde jaartal werd er

met steen een kerk in Gotische stijl
gebouwd.”
Veel mensen weten dat de kerk
bijna volledig werd verwoest in de
tweede wereldoorlog. Dat was echter
niet de eerste keer dat het gebouw
grondig ver- of herbouwd moest
worden. “In de jaren tussen 1455 en

1944 zijn er al aanpassingen gedaan”,
vertelt Ton. “Zo werd de kerk herbouwd
nadat de huursoldaten van Willem van
Oranje in 1572 de kerk in brand hadden
gestoken. Ook na een grote brand in
1662 werd de schade hersteld.”
Maar toen kwam 17 november
1944. De opstormende geallieerden

Stichter van
Koningslust
De kerk werd hersteld en groter
gemaakt. Het pleintje dat altijd voor
het gebouw had gelegen, verdween
ten behoeve van de kerktoren die
naar voren werd gehaald. Daarbij

s neuvelde ook een aantal graven die
er lagen. “Vroeger lagen de graven
altijd rondom de kerk”, legt Ton
uit. “Petrus de Koning was een van
de ongelukkigen wiens graf werd
verwijderd. Hij was de stichter van
Koningslust.”
Onbewust hebben de Duitsers er
voor gezorgd dat de Lambertusklok,
die in de toren hing, de oorlog overleefde. De Duitsers lieten het geval
via een gat in de muur verwijderen
om er kogels en kanonnen van te
maken. Na de oorlog werd hij echter
vrijwel intact gevonden en naar
Helden teruggebracht. “Er zat een
scheur in, dus ze hebben de klok
omgesmolten en het nieuwe exemplaar opgehangen.”
Na het herstel, wat duurde van
1944 tot 1953, gebeurde er volgens
Ton nog iets wat nooit had mogen
plaatsvinden. “In 1969 besliste
Deken Marcus, die op dat moment
de kerk leidde, dat de kerk gemoderniseerd moest worden. De preekstoel was overbodig vond hij. Toen
liet hij de uit de zeventiende eeuw
stammende stoel in stukken zagen.
Daar is de wand van het huidige
altaar van gemaakt. Eeuwig zonde.”
Toch zijn er wel nog zaken die
ervoor zorgen dat Ton graag in de
kerk komt. Zo zijn er de grote ramen
van de kerk die iedere dag voor een
fenomeen zorgen. “Rond 11.00 of
12.00 uur schijnt de zon door de
grote ramen aan de zijkant naar
binnen. Dat is iedere dag weer een
prachtig gezicht.”
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Teun Bout
15
Meijel
Varendock College Asten

Wie zou je meenemen naar een
onbewoond eiland?
Ik zou mijn beste vrienden meenemen
naar een onbewoond eiland. Dan kunnen we gewoon gezellig met zijn allen
chillen op het eiland en het daar leuk
maken en veel lol hebben.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Mij kun je wakker maken om te gaan
werken op de boerderij. Ik vind het
geweldig daar. Al mijn interesses liggen
in de agrarische wereld en daarom
geniet ik er zo van.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
De mooiste plek op aarde is toch wel

de pampa’s in Argentinië. Dat is
prachtig om te zien, zo uitgestrekt
en je komt soms maar er één keer
in het uur iets of iemand tegen.
Het is daar zo kaal en in de verte zie
je dan iets, echt geweldig om dat te
zien.
Waar kun je jou mee opvrolijken
als je een minder leuke dag hebt?
Mij kun je opvrolijken met hobbyen
met, op of aan de tractor. Zelf heb ik
er ook een. Ik vind het geweldig om
er mee te werken. Niet alleen met
mijn eigen tractor, maar ik heb ook
een aantal andere projecten.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou denk ik geen vraag stellen
aan een helderziende. Die geeft dan
een voorspelling en als het antwoord
dan niet uitkomt, is de teleurstelling
waarschijnlijk vrij groot.

Mindfulness training

• Bewuster keuzes
maken
• Juiste balans tussen
werk en privé vinden
• Leren loslaten
• Meer ontspanning
en rust ervaren

ing
8-weekse train ding

nmel
Voor data en aa
zie onze website

www.sensus-pvs.nl

Trainingslocatie: Molenstraat 14a Helden 06 – 13 74 75 29

jongeren 05

aan
Teun Bout

In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Ik zou wel willen spelen in een van de
laatste James Bond-films waar Daniel
Craig in speelt. Ik vind het geweldig om
te zien hoe die man dat doet met zo’n
ijzeren blik en dat verandert ook nooit.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik het bedrijf Fendt opkopen,
dat vind ik echt een mooi bedrijf. Dit is
een groot Duits bedrijf met mijn favoriete merk tractor.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Als ik naar mijn toekomt kijk, dan
maak ik eerst mijn middelbare school
af, dan wil ik naar de universiteit gaan
en daarna wil ik in de agrarische sector
gaan werken en dan het liefst bij het
bedrijf Fendt, dat is het merk tractor
waar ik echt van houd.

Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Ik heb niet één voorwerp belangrijk
voorwerp, maar ik heb er twee. Dat zijn
mijn eigen paard en mijn tractor. Dat
zijn ook meteen mijn grootste hobby’s.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou wel een week willen ruilen met
Peter-Josef Paffen, de topman van
Fendt. Dat vind ik gewoon echt een
geweldige man, wiens leven ik ook wel
zou willen hebben.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou het opknappen van mijn eigen
tractor nog wel eens opnieuw willen
doen. Ik vond het geweldig om te doen
en dat vind ik nu nog steeds. Op het
moment heb ik wel wat andere projecten waarbij ik een tractor opknap, maar
ik zou mijn eigen tractor echt nog een
keer willen doen. Ik heb er toen maar
liefst twee jaar aan gewerkt.
Heb je ooit iets gebroken?
Nee, ik heb nog nooit iets gebroken.
Ik ben wel eens met een van mijn
vingers tussen de deur gekomen, die
vinger was toen helemaal plat. Maar ik
heb nooit echt iets gebroken.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit heb
gekregen is ‘Wie het kleine niet eert,
is het grote niet weerd’. Dit zeiden
pap en mam altijd tegen mij als ik op
Marktplaats weer iets heel groots op
ging zoeken om dan bij ons in de tuin
te plaatsen. Dan zeiden ze altijd dat ik
met iets kleins moest beginnen en dat
het later groot kon worden.
Heb je een gekke gewoonte?
Ja, die heb ik. Mijn gekke gewoonte
is dat ik alles in een strakke, vaste
volgorde wil doen. Als het dan niet
gaat hoe ik het wil, wordt mijn hele
dag verpest.
Is er iets waar je spijt van hebt dat je
het niet gedaan hebt?
Nee, er is niet echt iets waar ik spijt
van heb. Er gaat in mijn leven vast nog
wel een moment komen waar ik dat
wel bij ga hebben. Dat kan niet missen.

Restaurant|Partycentrum|Dansschool
Restaurant|Partycentrum|Dansschool

Wereldse gerechten
in onze ‘Reis om de wereld’

elke 2e persoon
halve prijs!
Reserveren kan via onze website, telefonisch of via de mail
Aktie geldt in januari en februari 2016 en alleen bij reserveringen

Hoogstraat 70 - 5986 AB Beringe - 077-3078682
www.hoovedevriendschap.nl - info@hoovedevriendschap.nl
Hoogstraat 70 - 5986 AB Beringe - 077-3078682
open van woensdag
t/m zondag
www.hoovedevriendschap.nl
- info@hoovedevriendschap.nl

Oudjaars
dag
31 december. Alle stress van
de kerst is voorbij, de restjes
eten zijn op en bij de meeste
mensen wordt de kerstboom
afgebroken. Maar na alle drukte
van het cadeautjes inpakken en
eten klaarmaken, staat de
volgende feestdag alweer voor
de deur. Er mogen weer lekkere
hapjes worden gemaakt voor de
avond. Maar als je dan na al die
stress van de kerst geen zin
meer hebt om te koken, kun je
ook gewoon lekker gaan uiteten
bij een restaurant bij jou in de
buurt. En dat is nou precies wat
ik heb gedaan. Ik ben met mijn
vriendinnen de avond begonnen
bij een gezellig restaurant in de
buurt. Na uitgebreid te hebben
gegeten en elkaar te hebben
bijgepraat, gingen we zo snel
mogelijk door naar het volgende
adres. Daar gaven we elkaar
onze surprises. Daarna voegden
we ons snel samen met de rest
van de vriendinnen om het feest
te laten beginnen.
Na ons lang te hebben
voorbereid, was het dan
eindelijk tijd. Het aftellen kon
beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1… Happy new year!
Toen kon het feest eindelijk
beginnen. Eerst keken we de
ogen uit naar het mooie
vuurwerk en daarna gingen we
naar het laatste adres van de
avond, discotheek The Apollo.
Na een paar uur te hebben
gedanst, gefeest en iedereen
drie zoenen te hebben gegeven,
konden we eindelijk naar bed
gaan en terug denken aan een
avond die we niet zo gauw
zullen vergeten. En dat mag ook
wel. Het is tenslotte maar één
keer per jaar nieuwjaar. En dan
mag je er ook flink van genieten.
Ik hoop dat iedereen een
hartstikke leuke jaarwisseling
heeft gehad en ik wens jullie
allemaal een kei leuk en
avontuurlijk 2016!
Janne
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Dochter Sandra nieuwste aanwinst bakkerij ’t Bölke

Nieuwe vennoot voor Heldense bakkerij
Het nieuwe jaar begint voor bakkerij ’t Bölke met een nieuwe vennoot. Broer Frank zit al sinds 2005 bij de Heldense bakkerij en lunchroom in
en vanaf 1 januari is ook Sandra van der Velden-Kusters mede-eigenaar van de broodzaak. De jongste van de twee kinderen van eigenaren
Bert en Truus Kusters is echter geen onbekende van de bakkerij.

onze kinderen kwamen, heb ik een
stapje terug gedaan.”

‘Beste moment
om in te stappen’
Sandra kreeg de vraag van haar
ouders om terug te keren in de zaak.
“Na overleg met Frank, pap, mam
en onze boekhouder besloten we
dat nu het beste moment was om in
te stappen. We wilden allemaal dat
het een familiebedrijf zou blijven en
Frank kan dat niet helemaal alleen
runnen. Hij gaat zich met de bakkerij
bezighouden en ik meer met de
winkel. Het is ook de bedoeling dat
pap en mam langzaamaan minder
gaan werken.”

Geen extra druk op
de kinderen
Dat het een familiebedrijf moet
blijven, legt niet extra veel druk
op de kinderen van Sandra en haar
man. “Giel is nu vier jaar en Noor is
anderhalf jaar oud. We kijken tegen
die tijd wel of de kinderen bij de
bakkerij willen komen werken”,
vervolgt Sandra. “Frank en ik kunnen
zelf eerst nog flink wat jaren vooruit,
voordat mijn kinderen die beslissing
moeten nemen.”
“Ik ben zo’n beetje opgegroeid
in de bakkerij”, vertelt Sandra, die in
Egchel woont met haar man en twee
kinderen. Haar ouders begonnen in
1987 hun zaak in Helden. “Sinds dat
ik een jaar of 13 was, heb ik
meegeholpen.” Toch was het geen
vanzelfsprekendheid dat Sandra
haar ouders en broer achterna
ging. “Ik heb een bakkersopleiding

gevolgd en afgerond op de Hamert
in Wellerlooi. Daarna heb ik voor
iets heel anders gekozen. Ik ben
naar de agrarische school in Horst
gegaan om dierenverzorging te gaan
studeren.”

Dierenartsassistente
Daarna haalde ze haar diploma
dierenartsassistente en ging ze

werken voor een dierenarts in
Panningen. Die baan lag haar toch
niet zo en zodoende begon ze
met werken bij de Nederlandse
drogisterijketen Kruidvat. “Na een
interne opleiding heb ik gewerkt
in Panningen en Haelen. Daarna
stond ik een jaar of 6, 7 bij het
filiaal in Baarlo in de zaak. Ik was
assistent filiaalmanager, maar nadat

Drogisterij DA
Maasbree blijft
gewoon open
Drogisterij DA De Klimop in Maasbree blijft ondanks het faillissement
van moederbedrijf DA-drogisterijen gewoon open. Op dinsdag
29 december werd bekend dat de rechter het bedrijf failliet heeft
verklaard en dat DA een doorstart maakt. Voor het filiaal in Maasbree
betekent het vooralsnog niets. De winkel blijft dan ook gewoon open,
laat de zaak desgevraagd weten.
Drogisterijketen DA vroeg op
woensdag 23 december uitstel van
betaling aan en kreeg die ook. Een
week later werd echter bekend dat
het bedrijf alsnog failliet is verklaard.
In die week respijt werd gewerkt aan
een doorstart, die gerealiseerd kon
worden na een overname van de
Nederlandse Drogisterij Service.
De Klimop in Maasbree plaatste

een oproep op Facebook waarin de
zaak de mensen bedankt die meegeleefd hebben met het personeel
en de winkel. In het bericht staat dat
de drogisterij reacties als ‘Hoe moet
dat nou?’ en ‘Jullie gaan toch niet
weg?’ kreeg. De filiaalmanager kon
op woensdag 30 december echter
meedelen dat de winkel in ieder
geval voorlopig gewoon open blijft.

Organisatiewijziging
Niëns Horeca
Maasbree
Roy en Yvonne Niëns uit Maasbree zetten per 1 januari 2016 het
Maasbreese familiebedrijf Niëns Horeca voort.
Voorheen waren de broers
Sjraar en Hay de eigenaren van
het bedrijf. In 2011 namen hun
zonen, de neven Roy en Jo, het
van hen over. Per 1 januari trad
Jo samen met zijn vriendin Laura
en Sjraar en zijn vrouw Til uit
het familiebedrijf en daarmee
veranderde de organisatie. Roy en

Yvonne Niëns worden daarmee het
gezicht van het horecabedrijf en
zullen als directie het familiebedrijf
voortzetten.
De twee eigenaren van
het Maasbreese horecabedrijf
nemen later dit jaar ook het
horecagedeelte van het nieuwe
mfa Maasbree voor hun rekening.
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Kostuumontwerpster Tilly Zegers uit Grashoek verhuist

‘Ik vertik het om twee keer hetzelfde
te maken’
Tilly Zegers uit Grashoek begon acht jaar geleden met haar bedrijfje in kostuumontwerp. Ze hield op woensdag 30 december uitverkoop van een
gedeelte van haar creaties. De vele jurken, jassen en kostuums pasten niet meer in haar nieuwe winkel- en werkruimte in Panningen. Ze verhuisde van de
oude huisartsenpraktijk op de J.F. Kennedylaan naar een winkel op het Kepringelehof in Panningen.

uit Eindhoven. In die stad heb je
meerdere carnavalsverenigingen en
ieder jaar hebben ze een verkiezing
welke prins het mooiste was uitgedost.
Mijn kostuums hebben al twee keer
gewonnen.” Het is niet zo dat iedereen
in die gezelschappen in hetzelfde
kostuum rondloopt. “Ik vertik het om
twee keer hetzelfde te maken. Ze zijn
onderdeel van een serie, maar iedere
creatie is dan toch weer anders.”
De passie voor het vak bestond
al langer, maar acht jaar geleden
besloot ze er echt werk van te
maken. “We deden al jaren met
onze vriendengroep mee aan de
carnavalsoptochten in Grashoek en
Panningen”, vervolgt Tilly. “Daar
maakten we zelf de kostuums voor.
De groep die meedeed werd steeds
groter en op een gegeven moment
maakte ik ongeveer 26 van de
35 pakken. Zo is het begonnen.”

Oude priester
gewaden

Panningse elektronicaketen
Maxwell overgenomen
De zeventien winkels van de Panningse elektronicaketen Maxwell worden overgenomen. Door de overname
verdwijnen 65 banen op het hoofdkantoor en de vijftig winkelmedewerkers gaan over naar het nieuwe bedrijf.
Wie het bedrijf gaat overnemen,
wil de firma nog niet naar buiten
brengen. Het familiebedrijf met

zeventien vestigingen in heel
Limburg, zou al langere tijd moeite
hebben het hoofd boven water te

houden door de concurrentie met
internetaanbieders.

HALLO blijft bij Goutiers

Weekbladen Peel en Maas
apart verspreid
De weekbladen HALLO Peel en Maas en 1Peel en Maas worden niet meer door dezelfde bezorgdienst
rondgebracht. HALLO Peel en Maas blijft bij Goutiers D&D Services, 1Peel en Maas stapt over naar de landelijke
verspreider Axender.
A&C Media, de uitgever van
1Peel en Maas, laat haar blad
vanaf 6 januari bezorgen door een
landelijke verspreider. Sinds 11
november vielen twee weekbladen
op woensdag op de mat. Beide
bladen werden verspreid door
Goutiers D&D Services uit Panningen
die zich al sinds 1992 bezighoudt met
de verspreiding van weekbladen in
Peel en Maas. HALLO Peel en Maas
blijft wekelijks door Goutiers verspreid
worden in de hele gemeente Peel
en Maas. “Op alle adressen, dus ook
in de buitengebieden”, aldus Frans
Weijman van Goutiers. “Wij verzorgen

vanaf nu alleen de verspreiding van
HALLO, dat hopelijk net als vroeger
een vaste plek in de samenleving gaat
krijgen.”
Bij HALLO Peel en Maas kwamen
de afgelopen tijd veel vragen binnen,
omdat er verwarring was ontstaan
over beide weekbladen. Zo werd de
vraag gesteld of HALLO het blad 1Peel
en Maas zou vervangen. Dit is niet het
geval. De bladen worden door twee
verschillende uitgeverijen gemaakt.
A&C Media, onderdeel van het
Belgische Concentra, is de uitgever van
1Peel en Maas. HALLO Peel en Maas
wordt uitgegeven door Kempen Media,

met locaties in Horst en Panningen,
dat ook al zes jaar HALLO Horst aan de
Maas uitgeeft.
HALLO Peel en Maas is een blad
voor alle inwoners van Peel en Maas,
waarin het laatste lokale nieuws,
achtergronden, sport, verenigingen,
cultuur, winkel en bedrijf, politiek,
jongeren en persoonlijke verhalen
aan bod komen. Daarbij wordt de
gemeentelijke informatie sinds
11 november voor de komende vier
jaar exclusief in HALLO gepubliceerd.
Het nieuwsblad wordt ondersteund
door de lokale ondernemer in de
vorm van advertenties.

Volgens de 57-jarige ontwerpster
is het eigenlijk meer een uit de hand
gelopen hobby. “De meeste dingen die
ik ontwerp, zijn niet voor de verkoop.
Ik maak ze omdat ik het leuk vind om
ze te maken. Ik hou van het proces.
Het uitzoeken van materialen, het
maken van de combinatie, het knip- en
stikwerk, de afwerking, alles eigenlijk.
Met iedere handeling ontstaat iets
onder je handen. Als ik een kledingstuk
af heb, hang ik het aan de kant en
begin ik alweer aan het volgende. Dat
heb ik dan alweer in mijn hoofd zitten.
Ik vind het maken gewoon heel erg
leuk.”

Carnavalsoptochten
Grashoek en Panningen
Het is niet alleen maar hobby.
“Ik maak ook kostuums in opdracht
voor particulieren. Zo ben ik vaak aan
het werk voor carnavalsgezelschappen

Ze weet nog goed wanneer de
echte ommezwaai kwam. “Ik werd
vijftig jaar en ik dacht bij mezelf: als
ik iets meer met mijn passie wil doen,
moet het nu gebeuren. Ik heb me
toen ingeschreven voor een beurs
in Eindhoven waar ik mijn creaties
tentoonstelde en ik ging toen naar huis
met zeven opdrachten. De dag erna
heb ik me ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel.”
Er staan inmiddels jurken van de
opmerkelijkste stoffen in haar atelier.
“Ik werd een paar jaar geleden gebeld
door het kerkbestuur van Panningen of
ik de oude priestergewaden wilde hebben”, geeft ze een voorbeeld. “Van die
kledingstukken heb ik een serie jurken
gemaakt. Daar zijn er al een aantal van
verkocht. Die staan nu als een kunstwerk bij iemand thuis.”
Sommige mensen gebruiken haar
jurken dus als kunst, terwijl anderen er
carnaval in vieren. “Dat is juist prachtig.
Voor de carnavalskostuums maak ik
graag gebruik van kleurige meubelstoffen die dik en slijtvast zijn. Die kun je
bij wijze van spreken acht jaar aan en
dan zijn ze nog als nieuw.”
Op zaterdag 16 januari om
15.00 uur opent Tilly officieel de deuren
van haar nieuwe onderkomen in
Panningen.

Uw voeten in goede handen
• Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
• Gespecialiseerd in schimmel/kalknagels
• Cosmetische voetzorg
Diana Bouten
Dr Poelsplein 13,
5981 TW Panningen
tel: 077 - 851 46 45

Voor meer informatie: www.lachimere.nl
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CV Graasvraeters

CV De Kemphazen

Prinsenpaar
Job en Joy

Prins Patrick II
De Egchelse Patrick Verheijen en Nicole Bos zijn zondag
3 januari onthuld als nieuwe heersers over het Egchelse
Kemphazenrijk. Als prins Patrick II en prinses Nicole lopen
zij de komende vastelaovend voorop.
Na het aftreden van prins Bart II en prinses Veron werd de
nieuwe prins in het prinsenpak gehesen. Daarna las Patrick
zijn proclamatie voor die hij eindigde met zijn spreuk ‘Aod en
braaf, Pat Alaaf!’. Patrick is 46 jaar en in zijn dagelijkse leven
metaalbewerker bij het bedrijf Addit BV. Naast zijn werk heeft
Patrick ook nog een eenmansbedrijfje Verheijen Sierhekwerk
en heeft hij diverse hobby’s, zoals aan brommers en quads
sleutelen, zijdehoenders houden, vlaggen bij de veteranen en
een pilsje drinken tijdens de derde helft. Zijn vriendin Nicole Bos
is werkzaam als verkoopster bij Sport 2000 de Bruijn. Een van
haar hobby’s is zingen in het bandje Impulz. Samen hebben ze
twee dochters Jans van 12 en Pien van 14 jaar.
De prins en prinses en het jeugdprinsenpaar houden hun
receptie op zondag 10 januari van 15.11 tot 16.30 uur in
gemeenschapshuis ’t Erf te Egchel.

CV De Brookhaze

Chris Lemmen prins
Carnavalsvereniging de Brookhaze uit Koningslust staat
tijdens het komende carnaval onder leiding van prins Chris II.
De 25-jarige Chris Lemmen kwam op zondag 3 januari
tevoorschijn als de nieuwe prins. Als adjudant koos hij
Stan Vissers.
De spreuk van Chris II is ‘As wagebouwer aan de top, dit jaor as
Prins veurop!’. De onthulling in dorpshuis De Sprunk in Koningslust
stond in het teken van kermis. Na verschillende spellen schoot
Thijs Fleuren van schietvereniging ’t Kögelke op een doek met
daarachter de elf potentiële prinsen. Uiteindelijk bleef Chris over.
Daarna voegde zijn vriendin Manon zich bij hem op het podium.
De receptie van prins Chris II is op zondag 24 januari in dorpshuis
De Sprunk in Koningslust.

Job van Hoof en Joy Vercoulen zijn in café-zaal Leanzo
op zaterdag 2 januari tevoorschijn gekomen als nieuwe
heersers van de Grashoekse carnavalsvereniging de
Graasvreaters. De spreuk waarmee het paar gaat regeren over
het Graasvraeterriek luidt: ‘Ut dialect neet onger de kneen,
vur zoëpe gin talent, mer vastelaovend viere wae op hongerd
prozent!’.
Job praat zelden of nooit dialect, maar zal dat deze
vastelaovend gaan veranderen, laat de vereniging weten. Job
werkt als fysiotherapeut bij Fysio-Support Peter Slots. Joy werkt
met gedetineerden bij vrouwengevangenis ter Peel in Evertsoord.
Job organiseerde dit jaar met zijn vriendengroep De Beerput de
eerste Hierezitting in Grashoek. Verder is Job betrokken geweest
bij de nieuwe start van het liedjesfestival in Grashoek. En schrijft
hij, in het dialect, carnavalsnummers. Ook het liedje van Doe
Dich Gai en Ich, wat Grashoek gaat vertegenwoordigen op het
P&M liedjesfestival, is van zijn hand. De receptie van het paar vindt
plaats op vrijdag 8 januari in café-zaal Leanzo in Grashoek.

Nieuwjaarsreceptie St. Willibrordus

Meijelse schutterij huldigt jubilarissen
De Meijelse schutterij St. Willibrordus heeft op zondag 3 januari vier
jubilarissen gehuldigd. Bij de nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw
ontvingen Wim Verscharen, Joep van der Asdonk, Ron Delvoux en Jan
van Montfort een onderscheiding van afvaardigingen van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en van de OLS-federatie.
Jan vierde zijn 60-jarig
lidmaatschap van de LBT en 50-jarig
lidmaatschap van het OLS. Hij is een
duizendpoot binnen de schutterij
en levert al jaren een belangrijke
bijdrage binnen het korps als
muzikant en als opleider voor
nieuwe muzikanten.

Zestig jaar lid
Veel van de huidige korpsleden
zijn door Jan wegwijs gemaakt
binnen de muziek. Daarbij is Jan ook
nog een verdienstelijk schutter.

Ron Delvoux werd gehuldigd
voor zijn 40-jarig lidmaatschap
van de LBT, waarvan hij de
afgelopen 30 jaar als tamboer
lid is van de schutterij. Wim en
Joep zijn beide 25 jaar lid van
de vereniging. Wim Verscharen
is niet actief in uniform, maar
is wel volwaardig lid van de
schutterij en ook vaak actief
als vrijwilliger. Joep van der
Asdonk is commandant van de
schutterij, actief als schutter en
hoofdbuksmeester.
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Beringse Kuus

CV Dörper Kuus

Prins Bert I

Prins Barry I

Bert Coppelmans uit Beringe is zaterdag 2 januari uitgeroepen tot de 54e prins van de Beringse Kuus. Als prins Bert I zal
hij, samen met het jeugdprinsenpaar Renco I en Lieke I,
heersen over de Kuuze in Beringe. Zaterdag 30 januari vindt
vanaf 20.11 uur de receptie van de Beringse Kuus plaats in
Kuuzetempel De Wieksjlaag in Beringe.

In het nieuwe Club Palladio werd zondag 3 januari de
63e prins van de Dörper Kuus uit Helden uitgeroepen. Met de
lijfspreuk ‘Gen haor oppe kop mèr vaere, deze vastelaovend
geit ut waere!’ regeert prins Barry I dit jaar over het Dörper
Kuuzeriek.

De nieuwe prins, Bert Coppelmans (31), is getrouwd met Esther
Coppelmans-Leisink en is daarbij geen onbekende van de Beringse
‘vastelaovend’. Hij is lid van de raad van elf en de Versierdersclub.
Na een vastelaovendmis, verzorgd door kapelaan Roger Maenen,
ging het feest in gemeenschapshuis en Kuuzetempel De Wieksjlaag
verder. Vervolgens werd er afscheid genomen van oud prins Rob
Timmermans en zijn vriendin Kristie. Na een dankwoord en het
aanbieden van een herinnering werd Rob opgenomen in de raad
van elf. Door een muur van dozen kwam uiteindelijk de nieuwe
prins Bert I tevoorschijn die met de lijfspreuk “Aod of neij, ut makt
neet oeth. Deze vastelaovend mèt zien alle voloeth!” de komende
carnaval over de Beringse Kuus zal heersen. Prins Bert werkt in het
dagelijks leven als sales engineer bij Digi-Star en als hobby’s heeft
hij motorrijden, zijn hond Dana, fotograferen en is hij bestuurslid
van De Wieksjlaag en coöperatie Steingood.

CV Kuus oeht Kepèl

Ed Nijssen prins
Ed Nijssen is zondag 3 januari in de Kuuzetempel DOK6
onthuld als de nieuwe heerser van carnavalsvereniging
Kuus oeht Kepèl uit Panningen. De 46-jarige prins Ed II heeft
als spreuk: ‘Kepèls geit mich al bis good aaf, same rope wae
drej daag alaaf!’.
Na een toneelstukje, met als thema Hangover 11.11,
van enkele leden van de carnavalsvereniging kwam Ed
tevoorschijn uit de kofferbak van de auto die op het podium
stond. Zijn vrouw Sandra en kinderen Lars en Kira voegden zich
even later bij de nieuwe prins op het podium. Ed is eigenaar van
administratiekantoor A3 in het centrum van Panningen. De receptie
van prins Ed II vindt plaats op zondag 17 januari bij DOK6 in
Panningen.

Prins Mark I en zijn adjudant Roel, die samen met hun dames
Yvonne en Linda vorig jaar voorop gingen, traden diezelfde
middag af. Barry Dorssers is 38 jaar, vader van Rick en Indy
en in het dagelijks leven werkzaam als gebiedsbeheerder bij
Waterschap Peel en Maasvallei. In zijn vrije tijd is hij actief als
vrijwilliger bij diverse Heldense activiteiten, zoals de Parkfeesten,
Sint Maarten, de intocht van Sinterklaas en het organiseren van
het dinsdagmiddag gebeuren tijdens de vastelaovend. Ook stond
hij enkele malen op de Dörper Zittinge met de groep ‘Kaal, gries
en knap’. Adjudant Yvo Engels is 38 jaar en is vader van dochter
Loucka. Hij is werkzaam bij Van Meijel bloembollen in Maasbree.
Zijn grootste hobby is op stap gaan met Barry. Barry maakte al
deel uit van de raad van elf, en organiseerde de boorebroeloft die
overging in het booregedeuns op carnavalsdinsdag en Dörp haet
Talent. Op zondag 31 januari is de receptie van prins Barry I en
adjudant Yvo in Kuuzetempel De Zoes.

Nieuwjaarsreceptie voetbalclub

Jubilarissen SV Grashoek gehuldigd
Tijdens de nieuwjaarsreceptie
van SV Grashoek werd op zondag
3 januari een aantal jubilarissen
gehuldigd. Ook de kampioensteams, de C1 en de F2, werden in
het zonnetje gezet.
Dennis Jacobs, Roy van der Sterren
en Hans Cuijpers werden gehuldigd
wegens hun 25-jarig lidmaatschap.

Kampioenen en
jubilarissen

De jubilarissen van SV Grashoek: Hans Cuijpers, Dennis Jacobs, Roy van
der Sterren, Twan van der Sterren, Cendy van Ophoven en Frans Kurvers

Frans Kurvers en Cendy van
Ophoven kregen een onderscheiding
omdat zij al 40 jaar lid zijn en Twan
van der Sterren werd gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van
SV Grashoek.
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CV De Kemphazen

Beringse Kuus

Jordi en Meike

Remco en Lieke

Na een playbackshow voor kinderen van de basisschool
werden zondag 3 januari de nieuwe jeugdprins en jeugd
prinses van Egchel uitgeroepen. Jordi Kirkels en Meike
Teeuwen gaan namens de jeugd heersen over de Kemphazen.

Renco Heussen en Lieke van de Wetering kwamen zaterdag
2 januari uit de zelfgeschilderde kist tevoorschijn als het
nieuwe jeugdprinsenpaar van de Beringse Kuus uit Beringe.
Samen met prins Bert I heersen zij de komende vastelaovend.

Met hun lijfspreuk ‘Mit os aan de macht, gaon wae drej daag
door tot deep in de nacht’. Samen met prins Patrick II en prinses
Nicole houden ze hun receptie op zondag 10 januari van 15.11 tot
16.30 uur in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.

CV De Eikkaters

Prins Rob III
Tijdens de Bontje Aovend in het gemeenschapshuis van
Kessel-Eik werd zaterdag 2 januari de nieuwe prins uitgeroepen van CV De Eikkaters.
Rob Stemkens zal met zijn adjudanten Bjorn Albers en Richard
Geraets heersen met de spreuk ‘As ut neet geit zoeas ut mot, mot
ut maar zoeas ut geit!’. Prins Rob II en zijn adjudanten Harry en
Sander traden tijdens de Bontje Aovend om 11.11 uur af om plaats
te maken voor de nieuwe prins.

Na een mis in de Beringse kerk ging het prinsenfeest verder
in Kuuzetempel gemeenschapshuis De Wieksjlaag. Nadat Renco
I en Lieke I als jeugdprinsenpaar uit de zelfgeschilderde kist
tevoorschijn kwamen en er versierselen op waren aangebracht,
werd de lijfspreuk bekendgemaakt: “Mèt roéhd, gael en greun
vastelaovend viere, kinse noëits jonk genog liëre!” Beide jongeren
zijn scholieren van het Bouwens en zijn lid van vriendengroep
Stoere Gasten. Lieke handbalt en Renco zit op voetbal. De receptie
van de Beringse Kuus vindt op zaterdag 30 januari plaats vanaf
20.11 uur bij De Wieksjlaag in Beringe.

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

CV De Brookhaze

Quinten en Sem
Quinten Krekels en Sem Bos zijn op zondag 3 januari
onthuld als het nieuwe jeugdprinsenpaar van carnavals
vereniging de Brookhaze uit Koningslust.
In dorpshuis De Sprunk in Koningslust werd onder het thema
‘kermis’ door middel van touwtje trekken het nieuwe paar van
de Brookhaeskes bekend. Prins Frank II, toen nog niet afgetreden
als heerser van de Brookhaze, mocht aan een touwtje trekken
waarna het kingerboorebroelofspaar Mike van den Heuvel en
Renée Bos tevoorschijn kwamen. Zij onthulden de nieuwe
jeugdprins en –prinses Quinten en Sem.

Nieuwjaarsduik Kessel
Voor de vijftiende keer werd op vrijdag 1 januari in Kessel een nieuwjaarsduik uitgevoerd. De extreem warme editie
trok 57 deelnemers en ongeveer driehonderd toeschouwers. De duik werd georganiseerd door Kesselse jongeren in
samenwerking met café De Boesjer uit Kessel. Na de confrontatie met het toch nog frisse water kregen de deelnemers
soep en broodjes bij De Boesjer en konden ze zich opwarmen bij het kampvuur voor het café.

gemeente

nieuws

week 01 / 07 januari 2016 / Informatie van en over de gemeente

Oﬀiciële (verkorte)
publicaties

Openingstijden

• Maandag: 8:30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
• Dinsdag t/m vrijdag: 8:30 uur - 17:00 uur
• Zaterdag: 08:30 uur - 12:00 uur

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken én afspraak op maandagavond en
zaterdagochtend voor Werk, Zorg en Jeugdhulp.
Mogelijk: voor Vergunning Toezicht en Handhaving én Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak. Geen internet? Neem
dan contact op met ons Klant Contact Centrum (077) 306 66 66. Zij helpen u graag!

Weblog
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Geef een locatie door voor het planten van nieuwe bomen in uw buurt: http://nudge.nl/bomen
• Doe mee met de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2017
• Abonneer uzelf op het Elektronisch GemeenteBlad (EGB) en ontvang het gemeentenieuws in uw
mailbox!
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

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 informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit

Maasbree, 5993 SE, Voltaweg 20. Het veranderen van Elma Innovation B.V.. De opslag van stikstof in een
bovengrondse tank wordt vergroot en verplaats. De stukken liggen met ingang van 7 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente in Panningen.
Kijk op www.peelenmaas.nl voor de openingstijden of bel voor een afspraak. Zienswijze, bezwaar of
beroep is niet mogelijk.

Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase II te Meijel

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1,
3.6 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase II te Meijel ter inzage ligt.

!

Wij wensen u een voorspoedig 2016

Afval

Inzameling oud papier

• Donderdag 7 januari en zaterdag 9 januari: Helden
• Vrijdag 8 januari: Baarlo
• Zaterdag 9 januari: Panningen

Kerstbomen ophalen donderdag 7 januari
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.

Inhoud wijzigingsplan
Het wijzigingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied. Het wijzigingsplan Molenhof fase II maakt de realisatie van 4 woningbouwkavels aan de Panhuys te Meijel mogelijk.
Het betreft de tweede en tevens laatste fase van het woningbouwproject Molenhof.
Termijn van inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage van 7 januari tot en met 17 februari 2016.
Inzien wijzigingsplan
Het ontwerp wijzigingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:
• Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van
het ontwerp wijzigingsplan is: NL.IMRO.1894.WZ0012-ON01
• Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl >
Inwoners > Actueel > Bekendmakingen;
• Een papieren versie van het wijzigingsplan ligt in het Huis van de Gemeente, ter inzage.
Indienen zienswijzen en vragen
Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij het college
van Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
of vragen maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, L.A. Silva of een van de andere
medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling.

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.

Uittreksel Basisregistratie personen
goedkoper bij digitaal aanvragen

Containers niet leeg?

Het komt regelmatig voor dat we meldingen krijgen van containers die niet zijn leeggemaakt. De vuilnisauto gaat niet terugrijden voor verkeerd aangeboden containers,
vastgevroren containers of voor containers die te laat buiten gezet worden. Het afval
wordt vanaf 7 uur ’s morgens opgehaald! Zorg dat het afval op tijd buiten staat.
Tip: schud of steek vooraf de (bevroren) inhoud los zodat de container beter leeggemaakt kan
worden

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.

Inzameling luiers en incontinentieafval
ook in Baarlo en Maasbree

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.

Sinds enkele weken kunt u luiers en incontinentieafval ook aanbieden in de kernen Baarlo en
Maasbree. Luiers en incontinentieafval moet u aanbieden in speciaal daarvoor bestemde witte
Peel en Maas zakken, die luchtdicht kunnen worden afgesloten. De witte zakken zijn gratis verkrijgbaar bij een van de afhaalpunten:
• Baarlo: Coop, Kinderopvang Hoera locatie Panta Rhei
• Maasbree: Jumbo, DA drogisterij de Klimop, Kinderopvang Hoera locatie Violier
Wat wel: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat niet: maandverband, medisch afval, stoma-afval.
Locaties ondergrondse containers voor luiers en incontinentieafval
• Baarlo: Pastoor Geenenstraat, Huissen (sporthal)
• Maasbree: Sevenumseweg 2 (brandweerkazerne)
• Maasbree De Schout thv huisnr. 2-4

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Bespreking Poll week 52

Vuurwerk geeft alleen maar overlast
Het was nog even spannend wat de uitslag zou worden van de poll
over vuurwerk. Er is geen grote meerderheid, maar de meningen van de
stemmers zijn verdeeld. 48 procent gaf aan het met de stelling eens te
zijn dat vuurwerk alleen maar overlast geeft. De rommel, het lawaai en
de ongelukken die het elk jaar met zich meebrengt. Elk jaar weer laait
dan ook de discussie over vuurwerk op rond de jaarwisseling. En ook het
afgelopen jaar gaven tientallen gemeenten aan een vuurwerkverbod te
overwegen, zowel gedeeltelijk als volledig. Peter van Bergen uit Grashoek

gaf aan het eens te zijn met de stelling en reageerde: “Voor mij heeft
vuurwerk nog nooit gehoeven. Het geeft alleen maar overlast voor mens
en dier.” Sinds 2014 mag vuurwerk alleen nog tussen 31 december
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur worden afgestoken, om zo de overlast te
beperken.
In totaal gaf 52 procent van de stemmers aan het oneens te zijn met
de stelling. Volgens hen geeft vuurwerk niet alleen maar overlast, maar is
het ook mooi en hoort het bij de traditie.

We moeten meer bij lokale ondernemers kopen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De zeventien winkels van elektronicaketen Maxwell uit Panningen
worden overgenomen door een andere firma, zo werd maandag 4 januari
bekendgemaakt. Daardoor verdwijnen 65 banen op het hoofdkantoor en de
winkelmedewerkers gaan naar het nieuwe bedrijf, waarvan nog niet bekend
wordt gemaakt wie dat is. De reden voor de overname zou de concurrentie met
internetaanbieders zijn en grote ketens als Media Markt.
Het zou kunnen helpen als consumenten minder via internet kopen en
meer via de fysieke winkels in de regio. Dat kan eraan bijdragen dat een lokaal

bedrijf overeind blijft. Want waarschijnlijk is niemand er blij mee als je voor
een elektrisch apparaat altijd naar de stad moet en de supermarkt in het dorp
verdwijnt.
Aan de andere kant is het nog maar de vraag of minder via internet kopen
realistisch is in deze tijd. Daarbij wil dat nog niet zeggen dat dat het probleem
oplost. Niet alle ondernemers in de regio kunnen voldoen aan de vraag en ook is
het qua prijs soms lastig concurreren.
We moeten meer bij lokale ondernemers kopen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 53) > Een verbod op gratis plastic tasjes heeft geen zin > eens 48% oneens 52%

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.

Veel samenwerking, geluk en gezondheid!
Onze fractie heeft het afgelopen jaar met velen van u gesproken.
We zijn in gesprek gegaan over zaken die u raken en bezighouden. Ook in
2016 zijn we er voor u.
We gaan ook dit jaar weer
graag met u aan tafel over diverse
ontwikkelingen of vragen die bij
u leven. Zo praten we vanavond,

woensdag 6 januari, met mensen
die zich betrokken voelen bij de
ontwikkelingen rondom Camping
Heldense Bossen. Om 19.30 uur staat

de koffie en thee klaar bij
gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. Graag tot vanavond en anders
tot snel. We wensen u in elk geval een
gelukkig en bovenal gezond 2016 toe.
Wim Hermans,
fractievoorzitter CDA Peel en Maas

Intensieve Veehouderij in Peel en Maas
In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied voor de gemeente Peel
en Maas is er plaats voor agrariërs, burgers, toerisme en natuur.
Het gebied is onderverdeeld in
verschillende typologieën die ieder
zijn eigen kenmerken hebben en
waarin steeds weer anderen een
hoofdrol spelen.
De laatste tijd zien wij veel
aanvragen voor uitbreidingen van
intensieve veehouderijen. Als één van
de weinige gemeenten in Nederland
kun je in Peel en Maas een intensieve veehouderij zelfs uitbreiden tot
2,5 hectare bouwblok. Maar je moet
dan wel in het goeie gebied liggen
waarin deze uitbreiding verantwoord

is. Dit kan dus buiten het LOG-gebied.
Wij hebben dit gedaan omdat een
eerlijke ondernemer ook een kans
moet hebben om een eerlijke en
goede boterham te kunnen verdienen.
Met maatwerk zijn wij zelfs in staat
om aanpassingen door te voeren die
eigenlijk niet zouden kunnen op grond
van de bestaande regels. Voor ons is dit
een uitzondering en geen regel.
Wij zitten in een gebied waarin
de intensieve veehouderij eigenlijk al
overvol is. In een gebied met een hoge
ammoniak- en fijnstofuitstoot en waar

inderdaad nogal eens stankoverlast is.
Met alle gevolgen voor mens en natuur.
Wij zijn dan ook van mening
dat uitbreiding van de intensieve
veehouderij alleen maar kan als
verantwoorde maatregelen worden
getroffen en waarbij de communicatie
met de direct omwonenden op een
goede manier verloopt. Niet alleen
ammoniak reducerende maatregelen
voor de uitbreidingen maar ook voor
de bestaande stallen. Waar wij hebben
gekozen voor tuinbouw heeft tuinbouw
het primaat en mogen uitbreidingen
deze belangen niet schaden.
Frits Berben,
PvdA/GroenLinks

Nieuwjaars
wens
Oud en nieuw ligt al weer
bijna een week achter ons.
Nog op het randje mag ik
iedereen het allerbeste
wensen voor 2016.
Een nieuw jaar: 366 dagen
gevuld met nieuwe kansen. Vol
verwachting vragen we ons af
wat ons te wachten staat: die
leuke baan, een nieuwe liefde
wellicht, babygeluk, of misschien heel banaal een (geld)
prijs winnen die je leven zou
kunnen veranderen? We dromen
er allemaal wel eens van.
Nieuwe voornemens, groots
en meeslepend, die deze keer
écht gaan lukken. Ik moet je
zeggen: dat is niet aan mij
besteed. Want ik hoef niet te
stoppen met roken, ik zou meer
kunnen gaan sporten, en
voeding kan altíjd gezonder,
toch? Maar word ik daar gelukkiger van…?
Nee dus. Geluk is doen wat
je leuk vindt, je hart kunnen
volgen. De onvoorwaardelijke
liefde van en voor mijn kinderen, óók als je even boos op ze
hebt moeten worden. Mijn man,
met wie ik al heel wat stormen
heb doorstaan. Soms zorgden we
zelf voor die storm, en soms
vond de storm óns. Mijn familie,
die er is als het nodig is, zeker in
moeilijke tijden. En ook niet
onbelangrijk: mijn vrienden, bij
wie ik altijd mezelf kan zijn, en
die me konden laten lachen op
momenten dat ik niet dacht dat
het mogelijk was. Want het was
een jaar met behoorlijk donkere
randen.
Gelukkig konden we het jaar
met goed nieuws afsluiten,
waaronder ook het schrijven van
deze column valt. Wat een leuke
reacties heb ik daarop gehad.
De eerste stappen op het
schrijverspad zijn gezet, wie
weet wat er nog volgt… Er zijn
nog zoveel verhalen te vertellen.
Maak er een mooi jaar van,
maak er jóuw jaar van. Lach, heb
lief, leef, inspireer en maak
hartverwarmende herinneringen.
Want de grootste rijkdom ligt in
klein geluk verborgen!
Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl
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Aanvoerder MVC’19 Ron van de Kerkhof over eerste seizoenshelft

‘De nacompetitie halen zou fantastisch zijn’
Over het algemeen is hij zeer tevreden over de afgelopen eerste seizoenshelft. Ron van de Kerkhof (26) van het
eerste herenteam uit Maasbree promoveerde vorig jaar naar de derde klasse, waarin ze momenteel vierde staan.
Met Baarlo op de hielen en Panningen aardig op afstand, hopen ze ‘in elk geval’ de beste ploeg van Peel en Maas
te worden.

gerichter op doel schieten zodat de
bal er niet meer onnodig naast gaat
en we nog meer scoren.” Het eerste
herenteam promoveerde, net als
Panningen, vorig jaar naar de derde
klasse.

Teamgenoten terug
van weggeweest
Wat kan bijdragen aan een goed
tweede seizoenshelft, zijn een paar
teamleden die waarschijnlijkweer
terug in het team komen. “Drie zijn
een tijd geblesseerd geweest, een
ander was drie maanden op reis.
Ze kunnen van goede waarde zijn
voor het team, dus het is zeker
goed als ze terugkomen.” Volgens
de aanvoerder heeft het team ‘niet
echt’ uitblinkers ertussen zitten, maar
zijn broer Paul van de Kerkhof is wel
een vermelding waard, aldus Ron.
“Hij is de stille kracht van het team.
Hij is niet degene die over het veld
schreeuwt naar de anderen, maar

Ron van de Kerkhof, in blauw-rood,
in een duel met een tegenspeler. (Foto: Math Geurts)
“Een aantal jongens trekt de kar
en zorgt voor de doelpunten, maar
we hebben soms ook gewoon geluk
gehad”, blikt Ron terug. Het begin

van het seizoen begon goed, maar na
een tijdje werd het elftal iets minder
scherp volgens de aanvoerder.
“De trappen en corners gaan

goed, maar er zijn dingen die het
komende seizoen wat beter kunnen.
Elkaar goede kansen geven, betere
assists, maar ook minder slordig en

Sneeuwballentoernooi
Peelpush Meijel

juist gewoon goed speelt.” Ron voegt
daar lachend aan toe: “Hij scoort
zeker een héle ruime voldoende.
Maar uiteindelijk doen we het samen,
als team.”

’Geweldige trainer
en dat weet hij’
Over trainer Joe Wijnen vertelt
Ron: “Dit seizoen is hij voor het zesde
jaar trainer. Hij is heel tactisch, ziet
alles wat er gebeurt, kijkt van tevoren
mee en is altijd positief. Het is een
geweldige trainer, maar dat weet
hij ook.” Het doel van de tweede
seizoenshelft is boven Baarlo blijven,
dat drie punten achter staat, “en de
beste ploeg van Peel en Maas proberen
te worden”, aldus Ron. Toch is de
aanvoerder zich ervan bewust dat er in
de tweede seizoenshelft nog van alles
kan gebeuren. “Als we de nacompetitie
weten te bereiken, kunnen we echt
zeggen dat we een goed jaar hebben
gehad.”

Podiumplaatsen
voor MTB Baarlo
Door: Kirsten Jansen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De mountainbikers van MTB Baarlo hebben bij de wedstrijd van
zondag 3 januari in Landgraaf twee podiumplaatsen veroverd. Modderige
stukken, afgewisseld door gladde en verraderlijke klimmetjes en
afdalingen zorgden voor de nodige valpartijtjes en materiaalpech in deze
wedstrijd voor de Jos Feron Cup.

Door: volleybalvereniging VC Peelpush
In sporthal De Körref in Meijel vond op woensdag 30 december het Sneeuwballentoernooi plaats voor recreatieve volleybalteams. Team Den Doelhof uit Meijel wist daar de eerste plek te bemachtigen. In totaal deden twaalf
teams aan het toernooi mee.

De winnaars van team Den Doelhof (Foto: VC Peelpush)
In de finalewedstrijd won Den
Doelhof van De Lieselotjes. Het team
van ‘Good geregeldj’ pakte de derde
plaats door winst op het sponsorteam ‘Frietje zonder’. Het traditionele
‘Sneeuwballen gooien’ werd een prooi
voor het team ‘Good geregeldj’. Na de
reguliere poulewedstrijden was er voor

alle teams een ‘kleine finale’, zodat op
het einde van de avond voor alle teams
duidelijk was welke plek men uiteindelijk bereikt had. Op de vierde plek
eindigde Fam. Bongers gevolgd door
P&M Electronics, Aideki, Frietje met,
Janssen en Janssen, Bemselkesvelt,
Fam. Decro en Molenoord. Het team

van P&M Electronics legde beslag op
‘De spetter”-prijs, dit vanwege spetterende acties die uitgevoerd werden
tijdens de wedstrijden. Fam. Decro
won tot slot de laatste ludieke prijs, de
‘Gaat het lukken’-prijs, vanwege het
getoonde spel, dat telkens net niet in
een overwinning omgezet werd.

In het eerste blok van de dag was
het Noud Peeters die als eerste een
podiumplaats wist te behalen. Na
een moeizame start trok hij de eerste
ronden het MTB treintje v ooruit,
gevolgd door Wessel Teeuwen en
Glenn Caumans. Zij wisten het tempo
echter niet te volgen. Noud wist
zich langzaam maar zeker naar een
tweede plaats te vechten.
In het derde blok was het de
beurt aan de rest van de jeugd. Hier
was de opkomst, zoals gewoonlijk,
erg hoog. Het was Freek Bouten die
zich al snel vooraan in het rennersveld wist te begeven. Hij streed tot

het laatste moment en wist, na een
felle eindsprint, de tweede podiumplaats voor MTB Baarlo in de wacht
te slepen. Freek werd derde. Finn
Keunen, tweede in het algemeen
klassement, werd zevende.
Dan tot slot nog de Heren en
Masters MTB. Er werden de nodige
schuivers gemaakt, maar er werd
ook weer opgestaan en doorgefietst.
Er was ook hier wat materiaalpech,
wat verholpen kon worden. Kortom,
de heren konden allemaal hun race
uitrijden. Podiumplaatsen zaten er
echter niet in voor de renners.
(Foto: Luuk Peeters)
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Vierde plaats voor Egchelse ploeg

Egchel blijft ook na de winter aanvallen
Het eerste team van voetbalvereniging Egchel begon met kampioensaspiraties aan het huidige seizoen. Na
twaalf wedstrijden staat de ploeg echter zeven punten achter koploper Olympia Boys op een vierde plek in de vijfde
klasse E. Opvallend genoeg kreeg alleen hekkensluiter Griendtsveen meer tegentreffers te verwerken dan de
Egchelse brigade.

maar omdat we als team vinden
dat onze kracht in de aanval ligt,
hebben we besloten dat niet te doen.
We blijven vooralsnog proberen zelf
het spel te maken, ook in de tweede
seizoenshelft.”

Voorin genoeg
kwaliteit

Hoe dat komt, weten de spelers
van Egchel zelf ook niet. Er wordt
wel aan gewerkt. “In het begin van

het seizoen kregen we niet zoveel
treffers tegen en dat waren nagenoeg
dezelfde spelers”, vertelt laatste man

en aanvoerder Luc Crommentuijn (26).
”We hebben met het team over een
meer verdedigende tactiek gepraat,

Dat de kracht voorin zit, komt
tot uitdrukking in het enorme aantal
goals dat het team maakt. Aan de
42 doelpunten die dit seizoen al
gescoord zijn, kan geen enkel ander
team in de competitie tippen. “Daar
zie je wel aan dat de grootste kracht
van Egchel de aanval is”, vertelt
Luc. “Met twee spelers voorin die
op hoger niveau gespeeld hebben,
Frank Gielen en Juul Stammen, en
Leon Teeuwen die al jaren garant
staat voor de nodige treffers, hebben
we genoeg kwaliteit daar rondlopen.
Alleen achterin gaat het minder. Als je
ziet dat we Heibloem een wedstrijd
lang volledig wegspelen en we toch
twee doelpunten tegenkrijgen, is
het duidelijk waar het probleem zit.
Ze vallen te makkelijk aan onze kant.
Hoe we dat op moeten lossen, zou ik
echt niet weten.”
Door de opheffing van de zesde
klasse had Egchel de kans om

afgelopen zomer de sprong naar de
vierde klasse te maken. Koningslust
ging echter met die prijs aan de haal.
Het verschil tussen de zesde en vijfde
klasse is toch goed te merken, vindt
Luc. “Er zitten ploegen bij die vorig
seizoen al in de vijfde klasse speelden,
die zijn dat dus gewend. Je merkt dat
het niveau van de teams ongeveer
gelijk is. Iedereen kan van iedereen
winnen en je ziet af en toe de gekste
uitslagen. Persoonlijk vond ik ONDO uit
Heusden de beste tegenstander die we
tot nu toe gehad hebben.”

Focus op
nacompetitie
Vooral net voor de winterstop
ging het dramatisch bij Egchel. Van de
laatste vijf duels verloor de club er vier.
“We verloren onder andere met 8-1,
5-2 en 5-3. Dat zijn forse nederlagen.
Als je er daar twee van wint, sta je
gewoon tweede. Op het einde van
de competitie kan dat hoge aantal
tegentreffers nadelig zijn in de stand.”
Promotie behoort nog steeds tot de
mogelijkheden volgens Luc. “Met dit
materiaal kunnen we kampioen
worden in de vijfde klasse. We focussen
ons nu op de nacompetitie. Via die weg
kunnen we dan proberen alsnog te
promoveren.”

Eerste herenteam op vijfde plek in klasse

Baarlo wil af van ‘onnodige’ tegengoals
De heren van het eerste team van VV Baarlo maakten een vliegende
start aan het begin van het seizoen. Later kwam de terugval en vielen er
een hoop tegengoals. Het team staat momenteel vijfde in de derde klasse C.
Aanvoerder Michiel Hanssen (24) kijkt tevreden, maar vastbesloten, terug:
“Heel veel tegendoelpunten waren niet nodig g
 eweest.”

Het elftal maakte de eerste
helft van het seizoen maar liefst
40 doelpunten, maar kreeg er ook
29 tegen. Onnodig, vindt Michiel.
“Anders hadden we natuurlijk
meer wedstrijden gewonnen. Maar
ik ben ervan overtuigd dat daar
verandering in gaat komen straks.
Tijdens de moeilijkere wedstrijden,
waar we veel tegendoelpunten
krijgen, moeten we elkaar beter
ondersteunen als team.” Individuele
fouten rekent Michiel niemand
aan. “Dat kan altijd gebeuren.
Maar fouten die je als team maakt,
waardoor de aanvaller van de
tegenpartij in de gelegenheid
komt om te scoren moet je
voorkomen. Daarvoor moeten we
elkaar ondersteunen en coachen,
het onderling beter afstemmen.”
Gezien het aantal doelpunten is er
aanvallend met Baarlo weinig mis,
aldus Michiel. “We hebben veel
kansen gecreëerd voor onszelf.”

Aan elkaar
gewaagd
Kijkend naar de competitie,
ziet Michiel een hoop teams die
dicht bij elkaar liggen. “Iedereen
kan kampioen worden, als ik het
nu bekijk. Iedereen is enorm aan
elkaar gewaagd.” Aan het begin van
het seizoen dacht Michiel nog dat
Sparta, momenteel op de tweede
plek, de uitblinker zou zijn. “Dat valt
een beetje tegen. De keren dat ik
tegen ze speelde in het verleden,
was het een heel actief voetballende
ploeg. Misschien ligt het wel aan het

kunstgras dat ze thuis op het veld
hebben liggen.”

Scoren als motivator
voor tweede
seizoenshelft
Als de aanvoerder een uitblinker
moet aanwijzen, dan is het zijn eigen
broer Matthijs. “Hij is echt de aanvalsleider geweest de afgelopen wedstrijden.
Ook is hij degene die de meeste goals
heeft gemaakt. Het goed doen in je
team is een goede motivator.” In de
juiste ‘flow’ zitten is volgens Michiel dan
ook de sleutel tot het kampioenschap.

“Dan maak je doelpunten. Niet per
se het beste team wint, want we zijn
allemaal goed. Het team dat het meeste
geluk heeft en het lekkerste in zijn vel
zit, gaat kampioen worden. Wie dat is,
zal in de tweede competitiehelft worden
uitgewezen.” Baarlo staat momenteel
op drie punten achterstand ten opzichte
van het Maasbreese MVC’19. De laatste
derby eind november eindigde met 2-1
voor de buren. “Hoe we die achterstand
gaan veranderen in een voorsprong
weet ik nog niet. Er kan nog van alles
gebeuren. Het team-doel is om bij de
eerste vijf te eindigen, maar ik ben
ervan overtuigd dat we kans maken op
het kampioenschap.” (Foto: Len Gielen)

Panningse Danielle
Lormans wint
zilveren medaille
Door: Annelies Lormans
De Panningse turnster Danielle Lormans won zondag 3 januari een
zilveren medaille tijdens het Kersttoernooi in Nijmegen. Ze deed mee bij
de senioren in de tweede divisie.
Ze begon niet volledig fit aan de
vloer, waar ze toch nog een 11.500
wist te scoren. Dit was genoeg voor
een achtste plaats. Op sprong gingen
beide sprongen goed, waardoor
ze een gemiddelde van 12.200
haalde en hiermee op de vijfde
plaats eindigde. Op de brug turnde
ze een mooie losom-handstand,

maar een iets minder vloeiend
wippertje waardoor ze een 9.567
overhield. Hiermee eindigde ze net
naast het podium, op een vierde
plek. Als laatste turnde Danielle haar
balkoefening. Ze wist er op te blijven
en kreeg een 11.850. Hiervoor
mocht ze de zilveren medaille in
ontvangst nemen.
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Voetbalclub kent problemen na promotie vorig seizoen

Lastig seizoen voor Koningslust
Het eerste elftal van voetbalvereniging Koningslust is bezig aan een moeizaam seizoen in de vierde klasse E.
Het team promoveerde afgelopen jaar van de inmiddels opgeheven zesde naar de vierde klasse na een zinderende
beslissingswedstrijd in Helden tegen SV Egchel. “Het verschil tussen die klassen is natuurlijk wel behoorlijk groot”,
vertelt trainer Mark Bos.

De 52-jarige oefenmeester beaamt
de moeilijke eerste seizoenshelft.
“We hebben het zeker heel lastig
ja. Het is ook heel erg wennen voor
de jongens, die twee klassen hoger.
De tegenstanders zijn uiteraard een
stuk beter dan vorig seizoen en alles
gaat sneller in deze klasse, daar moet
je aan gewend raken.”

Groot aantal
tegengoals
Misschien wel het grootste probleem voor de club zit in het grote
aantal tegengoals dat al geïncasseerdis. In de dertien wedstrijden voor de
winter kreeg de ploeg uit Koningslust
al 46 doelpunten tegen, veruit het
meeste van de competitie. Reuver staat
nummer twee op die lijst met 35 goals
tegen, elf minder dus dan Koningslust.
“Het ging de laatste wedstrijden in de
winterstop al een stuk beter dan in het
begin van het seizoen. Dat gaat wel
goed komen.”
Scorend zit het volgens Mark wel
goed bij de club uit Koningslust. “We
maken zelf genoeg goals, dus daar

ligt het niet aan.” Daarmee doelt de
trainer op de 26 doelpunten die het
team maakte. Alleen de nummers één
en twee, HBSV en VVV’03, maakten
dit seizoen meer goals. “Misschien dat
we zelfs iets te voetballend spelen.
Maar dat heeft ook wel iets, vind ik. We
moeten er gewoon voor zorgen dat we
de ballen achterin beter weghouden en
zo minder goals hoeven te slikken.”

Onderste plekken
ontlopen
De doelstelling die aan het begin
van het seizoen geformuleerd werd,
blijft ook na de winterstop gelden.
“We willen niet degraderen. De laatste
twee teams degraderen rechtstreeks
en de twee teams daarboven spelen
nacompetitie. In eerste instantie willen
we zorgen dat we niet bij die laatste
twee zitten, maar het ideale scenario is
natuurlijk als we zonder nacompetitie
verzekerd zijn van nog een jaar in de
vierde klasse. Gezien het niveau dat
we haalden in de laatste duels voor de
winterstop, moet dat denk ik ook wel
te halen zijn.”

Trainer en aanvoerder over de prestaties van Berings voetbalteam

Voetbalclub BEVO kijkt omhoog
Het eerste elftal van voetbalvereniging BEVO staat halverwege de competitie op een vijfde plek in de vierde
klasse E. Dat is volgens trainer John Paulissen van de Beringse club een prima positie, mocht de ploeg daar op het
eind van de competitie nog altijd bivakkeren. “Maar we staan maar drie punten achter de nummer drie, Helden,
dus we kijken nog omhoog.”

club opletten niet te zakken op de
ranglijst. Het verschil met de nummer
negen, FCV-Venlo, is maar vijf punten.
“Maar wij kijken liever naar boven,
niet naar de ploegen onder ons.”
Roger denkt ook dat HoutBlerick of VVV’03 kampioen wordt.
“Het moet nog raar lopen, wil het
kampioenschap niet bij een van
hun twee belanden. Wij hebben
van VVV’03 gewonnen en onterecht
verloren van Hout-Blerick. Als geen
van die twee kampioen wordt,
worden wij het.”

Veel derby’s
Met een vrij jong team staat
Bevo dus in de middenmoot van de
competitie met een hoog ‘Peel en
Maas-gehalte’. Helden, Meijel, Kessel
en Koningslust spelen hun wedstrijden

De 53-jarige Kesselnaar wist
voor de zomer bijna kampioen te
worden met BEVO. Toch werd de
doelstelling niet omhoog bijgesteld
aan het begin van het huidige
seizoen. “Door het succes van vorig
jaar ben je geneigd te denken dat
het dit jaar niet goed gaat. Maar dat
is niet het geval. Handhaving was
echter de bedoeling vanuit de club,

maar voor mezelf heb ik toch nog
altijd een plek bij de eerste vijf in
gedachten.”
Aanvoerder Roger Gielen (27)
mikt nog net iets hoger. “Ik denk
dat een top 3-klassering mogelijk is.
Het niveau dat we vorig jaar gehaald
hebben, hebben we dit seizoen pas
in een paar wedstrijden laten zien.
Ik ken het team en de spelers goed

en ik weet dat er meer potentie in
zit. Nog niet alle spelers hebben de
juiste vorm te pakken.”
Beringe staat dertien punten
achter de nummers één en twee
van de competitie, HBSV uit HoutBlerick en VVV’03 uit Venlo. “Die twee
ploegen zijn weg, daar gaan we niet
meer bij in de buurt komen. Helden
is echter wel te doen.” Toch moet de

in dezelfde competitie. “Dat is wel
leuk”, vertelt John. “We spelen veel
derby’s en de jongens kennen elkaar
allemaal. En dat is natuurlijk ook goed
voor de kantineomzet.”
Het verschil met de vorige
jaargang is volgende de trainer wel
te verklaren. “Vorig seizoen speelden
we met veel Brabantse teams die zelf
druk zetten. Nu zijn er veel teams
waar wij zelf het spel moeten maken,
daar hebben wij moeite mee. Dat zijn
ook de wedstrijden waarin we het
moeilijk hadden of die we verloren.
Ik moet ook zeggen dat we vorig
jaar op sommige momenten geluk
hadden en dat het nu vaak net niet
mee zit.”
John ziet het positief in: “We gaan
met veel vertrouwen de tweede
seizoenshelft in.”
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GEPLUKT Theu Pouls

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.

familie brengt. “Ik vind het heerlijk om
wat rond te kunnen rijden en de ouderen te helpen”, aldus Theu. Ook organiseert hij sinds 2014 de excursies en
vakanties van de Meijelse KBO en helpt
hij een handje bij het Repaircafé in zijn
dorp. Thuis ‘knutselt’ Theu ook graag,
zoals hij het zelf noemt. “Als er iets
kapot is, of dat nu een fiets of strijkijzer
is, haal ik het uit elkaar. Dan probeer
ik het te repareren. Lukt dat niet, dan
gooi ik het alsnog weg.” Stilzitten is
dan ook niet aan hem besteed.

’Bauer Sucht Frau is
echte romantiek’

Vrijwilligerswerk loopt al 50 jaar als een rode draad door het leven van Theu Pouls. Verder houdt hij veel van
wandelen en fietsen met zijn vrouw Riet, luisteren naar Duitstalige muziek en knutselen in de garage. Deze week
wordt de 67-jarige Meijelnaar geplukt.
Hij werkte 41 jaar als vertegenwoordiger van Zuid-Oost Nederland
voor veevoeders. Daarnaast was en
is hij zeer actief vrijwilliger. Hij begon
in 1965 bij een vereniging voor jonge
boeren (KPJ), hielp daarnaast een
handje bij een overkoepelende jongerenorganisatie (RJJ), bij de buurtvereniging, bank en gemeenschapshuis D’n
Binger. In de loop van de jaren stopte
hij bij de ene vereniging en kwam hij

er bij een andere weer bij. “In 2006
stopte ik met het vrijwilligerswerk
bij het gemeenschapshuis, waar ik
vooral de optredens en entertainment
regelde”, vertelt Theu. “Het duurde
niet lang voordat de organisatie van
de Fiets4Daagse me had gevonden en
aanklopte met de vraag of ik bij hun
vereniging wilde komen”, voegt hij
daar grinnikend aan toe.
In 2013, toen hij net in de VUT zat,

meldde Theu zich aan bij het dorpsvervoer, waar hij sindsdien regelmatig
ouderen die slecht ter been zijn naar de
tandarts, de huisarts, de supermarkt of

Televisie kijken kan of doet Theu
vrijwel nooit. “Alleen voor Boer Zoekt
Vrouw of nog liever het Duitse Bauer
Sucht Frau zet ik de televisie aan.
Ik ben jaren voor mijn werk bij boeren
op bezoek geweest, dus ik vind zo’n
programma’s geweldig om te zien.
Dat is nog eens echte romantiek. Af en
toe kijk ik naar muziekprogramma’s,
maar een soap als Goede tijden slechte
tijden zou ik nooit kijken.” In huize
Pouls staat altijd de computer aan,
die in de woonkamer staat. “Er staat
ook altijd muziek op”, vertelt Theu.
“Meestal de regionale omroep P&M,
Duitstalige of Nederlandstalige muziek.
En als de kleinkinderen komen, moet
radio 3FM er meestal op.”

Kleine klusjes voor
96-jarige moeder
Theu is, naast al het
vrijwilligerswerk dat hij doet, ook

nog samen met zijn vrouw Riet
mantelzorger voor zijn 96-jarige
moeder en 95-jarige schoonvader. “We
gaan er zo’n vijf dagen in de week
langs en doen wat kleine klusjes of
drinken een kop koffie. Soms staan
we na een uurtje alweer buiten, maar
zo hebben we regelmatig iets om
naartoe te gaan. Het is dankbaar om
te kunnen en mogen doen.” Of al het
vrijwilligerswerk en de mantelzorg
nog niet genoeg is, is Theu ook al
41 jaar lid van de plaatselijke trimclub.
Tenminste, vooral van de derde helft.
Want die bestaat niet alleen in het
amateurvoetbal. “Het trimmen en
die derde helft vind ik geweldig. Elke
donderdagmiddag leggen we met
de wandelclub wat kilometers af. Na
een douche gaan we meestal nog
even het café in. Daarna ben ik altijd
weer helemaal op de hoogte van het
laatste nieuws.” Daarnaast doet Theu
op vrijdagochtend ook regelmatig mee
aan de KBO-fitness. “Ik hoop dat alles
nog lang te kunnen doen.”
Echt ontspannen doen Theu en Riet
op vakantie. “We gaan zo’n vier à vijf
keer per jaar. Meestal naar Oostenrijk
of Duitsland met de auto. En soms
met een groepsbus richting Tsjechië of
Polen. Dat is gezellig, je hoeft nergens
naar te kijken en rijdt niet zelf. Er zijn
alleen de verplichtingen qua tijd, wat
wel soms jammer is als we een keer
willen uitslapen of ergens iets langer
willen blijven.” Op vakantie naar het
zuiden ziet Theu niet zitten. Hij somt
grinnikend op: “In Frankrijk versta ik ze
niet, in Italië idem dito en in Spanje is
het veel te warm.”

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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Vogelbeurs Meijel
Bij D’n Binger in Meijel werd zondag 3 januari een vogelbeurs gehouden door vogelvereniging ‘Meijels
Pracht’. Diverse vogels werden daar te koop of te ruil aangeboden. De vogelvereniging houdt elke eerste
zondag van de maand tussen oktober en mei een vogelbeurs. Daar worden onder andere kleur- en postuurkanaries, zebravinken, Europese cultuurvogels, tropische vogels, grasparkieten, agaporniden en grote
parkieten aangeboden.
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Nieuwjaarsconcert
Fanfare Eendracht Baarlo
Fanfare Eendracht uit Baarlo luidt zondag 10 januari in zaal Unitas het nieuwe jaar in met het nieuwjaarsconcert.
Het koor ‘Huûr Os’ uit Grubbenvorst en de eigen jeugdfanfare van Eendracht verlenen diezelfde avond hun muzikale
medewerking.
Onder leiding van Bart Deckers
worden tijdens het concert, dat om
11.30 uur begint, diverse bekende
melodieën ten gehore gebracht.
Trompettiste Sanne Bleser is als
soliste te horen in de ‘Concert Etude
in D’ van Alexander Goedicke. Een
tweede solist die van zich laat horen
is Noud Emonts. Hij brengt op bugel

‘Dimitri’ van Rodney Newton ten
gehore. Beide solisten worden daarbij
begeleid door het fanfareorkest. Het
programma wordt verder omlijst met
andere muziekwerken. Daar zal ook
de Jeugdfanfare onder leiding van Erik
Peeters haar steentje aan bijdragen.
Als gastvereniging treedt het
smartlappenkoor ‘Huûr Os’ uit

Grubbenvorst op. Zij zal bekende
meezingers ten gehore brengen.
Het ruim dertig dames tellende koor
staat onder leiding van Jan Bosch.
Hoewel de zang dus door de dames
wordt verzorgd maken er ook drie
heren deel uit van het gezelschap.
Zij ondersteunen de zang op accordeon
en gitaar.

Tweede De Proos
praatshow in Helden
De tweede editie van De Proos-praatshow, een nieuw initiatief in Helden, vindt plaats op zondag 10 januari in
Grand Café de Gasterie van gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
De eerste uitverkochte editie van
De Proos vond op 1 november plaats.
Gedurende de avond zullen een aantal
gasten geïnterviewd worden door
Robert Janssen en Marijke Gijsen.
Tussendoor worden er intermezzo’s van

Kate Moon gespeeld. Wie de gasten
zijn, blijft nog even onbekend.
Het initiatief en de organisatie
ligt in handen van een werkgroep,
bestaande uit Robert Janssen, Marlou
Absil, Marijke Gijsen, Sandra Korsten,

Marc Martens, Jan Smolders en Jim
Versteegen. Vanaf 14.00 uur worden
de gasten ontvangen met koffie bij het
Kerkeböske. De zaal gaat om 14.30
uur open en om 14.45 begint het
programma.

5.850,Inclusief 4cm dik werkblad,
koelkast, oven, vaatwasser,
inductiekookplaat en
design afzuigkap.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
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Rechtgezet
In de editie van vorige week werden twee optredens van DOK6 Theater in
Panningen aangekondigd. Per abuis werden hierbij de data van de optredens
verwisseld. Op vrijdag 8 januari treedt niet Nathalie Baartman, maar Lenny
Kuhr op bij DOK6 Theater. Een dag later, op zaterdag 9 januari, staat Nathalie
Baartman op de planken. Beide voorstellingen beginnen om 20.15 uur.

Prinsonthulling
Maasbree
Carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree maakt op zondag
10 januari de nieuwe prins bekend. De heerser over het ‘Habberiëk’ krijgt
de scepter overhandigd door de aftredende prins Roy III.
De deuren van Trefcentrum
D’n Adelaer in Maasbree zijn
vanaf 14.11 uur geopend. Het
programma begint om 14.33 uur.
Naar verwachting is rond 16.00

uur de nieuwe prins van D’n Hab
bekend. Carnavalsgroep ZoëWieZoë
verzorgt een optreden en DJ Ruud is
verantwoordelijk voor de rest van de
muziek.

Prinsenbal Kessel
De nieuwe prins van carnavalsvereniging De Kevers uit Kessel wordt
op zondag 10 januari bekendgemaakt. In gemeenschapshuis de Paort
komt het nieuwe trio uit de hoge hoed. Ook de jeugdprins en jeugdprinses worden die dag gepresenteerd.
Tevens wordt de Kever van het
Jaar bekendgemaakt. Verder zijn er

optredens van verschillende artiesten.
De middag begint om 14.11 uur.
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Alle kernen

Kerstbomeninzameling
do 7 januari
uiterlijk 07.00 uur
Organisatie:
Gemeente Peel en Maas
Locatie: alle kernen; kerstboom
aan de weg leggen

cultuur
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Egchel

Receptie
CV De Kemphazen
zo 10 januari 16.30 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis
‘t Erf

Kessel

Panningen

za 9 januari 14.00-16.00 uur
Organisatie: VC Kessel, VC Olympia
en VC Tupos
Locatie: Sporthal Achter De Häöf

vr 8 januari 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Smashballtraining

Prinsenbal
Receptie
CV De Graasvraeters

zo 10 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis
De Paort

vr 8 januari 20.11 uur
Organisatie: CV de Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo

Kessel-Eik

Grashoek

P&M Liedjesfestival

Lenny Kuhr

Summa Indoor
za 9 januari 09.00-17.00 uur
zo 10 januari 09.00-16.30 uur
Locatie: manege De Vosberg

Repair Café
za 9 januari 13.00-15.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café
Peel en Maas
Locatie: kringloopwinkel
Allerhande

Baarlo

Helden

za 9 januari 20.11 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Maas bv

Nathalie Baartman

vr 8 januari 20.00 uur
Organisatie:
Jeugdvastelaovend Baolder
Locatie: zaal Sjiwa

vr 8 januari 21.30-02.00 uur
Locatie: The Apollo

Maasbree

Hans Kazan

Prinsebal

za 9 januari 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo

Het grote bal
der fissa

za 9 januari 20.11 uur
Organisatie: VV De Kook
Locatie: zaal Unitas

Nieuwjaarsconcert
zo 10 januari 11.30 uur
Organisatie:
Fanfare Eendracht
Locatie: zaal Unitas

Fissafari
13+ edition

Prinsonthulling
Fissafari
Join The Tribe

Clubbie
za 9 januari 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

De Proos praatshow
zo 10 januari 14.00 uur
Locatie: Grand Café Kerkeböske

zo 10 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: trefcentrum D’n Adelaer

Meijel

Huiskameroptreden
Wim Daniëls
zo 10 januari 11.00 uur
Organisatie: Cultuurpodia Peel en
Maas
Locatie: atelier Art-Escape

za 9 januari 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

zo 10 januari 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater

De Klokkenluider van de
Notre Dame
wo 13 januari 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater

Prinsebal
VV De
Kook
Baarlo
Bij vastelaovesvereniging
De Kook in Baarlo worden zaterdag
9 januari de nieuwe Kookeprins en
zijn adjudanten ‘gaar gebakken’
door de nieuwe jeugdprins of –prinses en wethouder Arno Janssen.
De nieuwe jeugdprins(es) en
adjudanten van de jeugdvastelaovend
Baolder worden vrijdag 8 januari
in de grote zaal bij jeugdcentrum
Sjiwa tijdens ‘Het grote bal der fissa’
gepresenteerd. Op zaterdag om
20.11 uur start het bal bij zaal Unitas,
waar eerst afscheid wordt genomen
van prins Jean I en zijn adjudanten Nic
en Coen. De avond wordt muzikaal
gevuld met de liedjes van de nummers
twee tot en met vier van Kook van
Eige Deig (KveD). Vanaf het moment
dat de fanfarekapel iedereen naar de
zaal heeft begeleid, neemt dj Leon
Tillemans de verzorging van de muziek
over. Later op de avond brengen KveDwinnaars Manon en Bart hun schlager
’Vleege’ ten gehore en ook Angelina
treedt tijdens de avond op.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 januari
H. Mis 9.30 uur t.i.v. de vrede in de
wereld

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 9 januari
geen H. Mis
Zaterdag 16 januari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Henk Oostdam
(jaardienst / verj)

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 3 januari
geen H. Mis
Zondag 10 januari
H. Mis 11.00 uur –
t.i.v. Pieter Wijnen (verj)

Parochie Grashoek
Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Ben Drissen
(jaardienst), overl. ouders Mathijs
Drissen en Hubertina Drissen-Janssen
en overl. fam.; Wim van Ophoven
(coll); Bertus Reinders, Door ReindersGommans en zoon Jan

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
Zondag 10 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Boy
Jacobs (jaardienst); Johannes Hesen;
Doopviering 11.30 uur – Vienna
Coopmans en Fem Lemmen

electro

+

Expositie LEGO Technic
in Kessel
Van zondag 27 december tot en met woensdag 30 december was bij Kasteel De Keverberg een expositie te zien
van circa vijftig LEGO Technic-voertuigen. Alle auto’s, vrachtwagens, takelwagens, hijskranen, kiepauto’s en tractors
waren door de eigenaar, Cor Roelofs, ter beschikking gesteld om tijdens de kerstvakantie iets leuks te bieden aan
de jonge bezoekers. De 70-jarige Kesselnaar bouwt en verzamelt al 25 jaar Technisch LEGO en is sinds 2000 vrijwilliger bij Stichting De Keverberg.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

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

Parochie Egchel
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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 7 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zaterdag 9 januari
H. Mis 19.00 uur dameskoor t.i.v. Riek
Strijbos-Verscharen (zeswekendienst);
Sjeng Vissers (zeswekendienst);
Fina Jegers-de Haan (coll); uit
dankbaarheid

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 9 januari
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Johannes Lemmen en Gertruda
Nellissen (jaardienst); Drika JanssenLemmen (jaardienst, coll); Truus
Mestrom-Jacobs (jaardienst, coll); Joke
Goes; Truus Koopmans-Beurskens en
Hub Koopmans; Coen Luijten en Wies
Luijten-Hunnekens en bijzondere
intentie; Paula Janssen-Geraeds; Paula
Janssen-Vaessen

domotica

+

“Eigenlijk is het een uit de hand
gelopen hobby”, vertelt Cor. “Ooit ben
ik begonnen met kopen en eigenlijk
ben ik daar nooit mee opgehouden.”
Het bouwen van de voertuigen vindt
Cor het leukste. Soms volgens het
boekje, maar ook wel eens uit het
hoofd. “De kleinkinderen vinden het
leuk om af en toe mee te helpen met
bouwen, maar tegenwoordig zitten
ze liever achter hun tablet.” Zijn hele
verzameling, die normaal thuis op

een aparte kamer staat uitgestald op
schappen, bracht hij naar Kasteel De
Keverberg. “Zo’n veertig voertuigen
zijn van mij, de rest is van mijn
schoonzoon die ook nog graag bouwt.”
Kinderen die de expositie bezochten
mochten niet alleen kijken, maar
ook met de LEGO spelen. Onder het
toeziend oog van Cor, uiteraard.
“En ach, als er iets kapot ging dan
bouwde ik het wel weer op”, aldus de
verzamelaar. De reacties die hij kreeg

waren in elk geval positief: “Heel leuk.
Sommige kinderen zeiden tegen hun
ouders dat ze ook wel zo’n auto wilden
hebben. Maar toen ze hoorden dat
een gemiddelde auto zeker honderd
euro kost, schrokken ze een beetje.”
LEGO Technic is een deel van de LEGOproductlijn die bestaat uit functionele
onderdelen en is bedoeld voor
kinderen vanaf 6 jaar. Het speelgoed
werd in 1977 geïntroduceerd en werd
vanaf 1986 Technic genoemd.

Huiskameroptreden neerlandicus Wim Daniëls
Cultuurpodia Peel en Maas presenteert op zondag 10 januari een huiskameroptreden van neerlandicus en
entertainer Wim Daniëls. Tijdens de avond, die plaatsvindt bij atelier Art-Escape in Meijel, vertelt Daniëls over de
geschiedenis van taal en leest hij een aantal van zijn columns voor.
Wim Daniëls schreef boeken
over taal, waaronder twee waarin
hij een decennium in kaart brengt
aan de hand van woorden en
uitdrukkingen. Daarnaast was hij een
bekend columnist, vaste taalgast

wind- en zonne-energie

077-3061751

+

+

bij Pauw en Witteman en schreef
hij een boek over de geschiedenis
en ontwikkeling van taal. Tijdens
het huiskameroptreden kunnen
aanwezigen de neerlandicus vragen
stellen.

Het optreden begint om
11.00 uur bij atelier Art-Escape in
Meijel. Vanaf 10.30 uur worden de
gasten ontvangen.
Mail voor meer informatie naar
pr@cultuurpodiapeelenmaas.nl

werktuigbouwkundige installaties

www.regio-service.nl
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DE BESTE SERVICE - DE SCHERPSTE PRIJZEN!!
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00-17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 -17.00 uur
ECHT:
13.00-17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

