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Digitaal potje voetbal
in Maasbree
Zestien tweetallen streden zaterdag 3 december tegen elkaar tijdens het FIFA 17-toernooi in de grote zaal bij café Niëns in Maasbree. Het was voor het eerst dat de
horecagelegenheid, in samenwerking met Dutch Game Masters, een dergelijk toernooi organiseerde. De deelnemers, vrijwel allemaal jongens op enkele vrouwelijke toeschouwers na, uit dorpen als Maasbree, Helden, Baarlo en Panningen namen het tegen elkaar op om de titel Koning Voetbal. Het FIFA-duo Sjors Bouten en Maurice Sijben gingen
uiteindelijk met de felbegeerde titel naar huis. Zij mogen meedoen aan nationale toernooien die door Dutch Game Masters worden georganiseerd. En hoewel de wedstrijden
soms enorm spannend waren, werd er na afloop van elk ‘potje’ voetbal vriendschappelijk handen geschud.

Plan aankoop vier woningen voor opvang statushouders

Raad: college toont geen creativiteit
De gemeenteraad vindt het plan van het College van B&W van Peel en Maas om vier woningen te kopen voor
de opvang van vluchtelingen niet creatief. Vrijwel alle partijen gaven aan dat ze graag eerder van het plan hadden
gehoord en dat er alternatieven geboden moeten worden. Alleen PvdA/GroenLinks liet geen wanklank horen en
stond positief tegenover het voorstel.
Het college stuurde onlangs een
plan naar de raad waarin staat dat het
vier woningen wil aankopen voor in
totaal 800.000 euro om elf statushouders te huisvesten. De gemeente krijgt
door het Rijk per jaar een hoeveelheid statushouders aangewezen die
gehuisvest moeten worden. Afgelopen
jaar waren dat er 122, van wie er dus
nog elf een woning moeten krijgen.
Als die niet gehuisvest worden, krijgt
de gemeente in eerste instantie een
boete van 90.300 euro. Mocht het in

het volgend halfjaar nog niet lukken,
volgt een extra boete van 130.000 euro,
zo gaf wethouder Raf Janssen aan.
PvdA/GroenLinks noemde het
plan gedurfd en creatief. Zij juichen het
plan toe. Eenmansfractie Ton Hanssen
liet weten het tegenovergestelde te
denken. “Met een zak geld zwaaien is
juist niet creatief. Dat kan iedereen. Met
weinig geld iets creëren, dát is creatief.”
Het CDA sprak van een noodgreep. Rob
Wanten: “We worden met de rug tegen
de muur gezet, terwijl er volgens ons

tijd genoeg is om andere oplossingen te
bedenken.”
Geert Segers van de VVD noemde
het paniekvoetbal van het college. “We
hebben al vierhonderd statushouders
geplaatst in de gemeente. Dat verdient
een pluim. Die elf kunnen ook het
komend jaar nog wel een plek krijgen.
We moeten niet zwichten voor de druk
vanuit de provincie en het rijk, die zelf
niets anders doen dan druk zetten op
gemeentes zoals de onze.” Ton Hanssen
vroeg zich, net als veel andere partijen,

af waarom er geen alternatieven zijn
aangeleverd. “Als de nood zo hoog is,
waarom hebben we dan sloopvergunningen gegeven voor de woningen op
de Carolusstraat in Helden en op het
Piushof in Panningen? Die hadden ook
nog een aantal jaar gebruikt kunnen worden.” Hij riep de wethouder
op om een verzoek in een plaatselijk
nieuwsblad te zetten om te vragen of
er inwoners zijn die vluchtelingen kunnen opvangen. De wethouder beloofde
dit zo snel mogelijk op te pakken.
Marij Peeters van AndersNu vroeg de
wethouder om te kijken naar panden
van de gemeente die wellicht kunnen
dienen als tijdelijk onderkomen voor de
statushouders. Raf Janssen reageerde

op de kritiek door vanuit de statushouders zelf te kijken. “Het gaat hier over
mensen die echt met de rug tegen de
muur staan. Daarnaast verhogen we
door het kopen van huizen de druk op
de huurwoningenmarkt niet. Op deze
manier zitten we andere woonurgenten niet in de weg en over een paar
jaar kunnen we de woningen weer
verkopen. Het is tegenwoordig beter
om in steen te investeren dan het geld
op de bank te zetten. Maar belangrijker is dat het onze menselijke plicht is
om die mensen te helpen.”
De gemeenteraad stemt op
dinsdag 20 december of de gemeente
overgaat tot de aankoop van de vier
woningen.
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Kennismaken met sinterklaasfeest

Pepernoten bakken met vluchtelingen
De leraren van een inburgeringstraject in Panningen besloten dat het
tijd werd dat hun cursisten meer leerden over het sinterklaasfeest. Om dat
te bewerkstelligen, bakten de cursisten op maandag 5 december samen
met de docenten pepernoten en speculaas in het activiteitencentrum van
Vorkmeer in Panningen. De lekkernijen werden vervolgens uitgedeeld aan
de andere verenigingen die in het gebouw huizen.
Met z’n drieën geven Judith
van Weel, Stijn Schambergen en
Susanne Dorpmanns iedere week
drie ochtenden Nederlandse les
aan een groep vluchtelingen
met een verblijfsstatus. “Het zijn
allemaal personen met een andere
achtergrond”, vertelt Judith van
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Weel. “Zo zijn er mensen uit Syrië
die gevlucht zijn voor IS, maar ook
uit bijvoorbeeld Eritrea die gevlucht
zijn vanwege de dictator daar. Ze
zijn heel verschillend, maar het gaat
wonderwel altijd harstikke goed.”

Voormalig chef-kok
uit Syrië
Een groep van zo’n vijftien
personen, bestaande uit mannen en
vrouwen, bakt op maandagochtend
enthousiast mee. “Er zit ook een man
bij die chef-kok was in Syrië. Hij lette
wel op dat het snoep in orde was”,
vertelt Judith. Het snoepgoed werd
vervolgens uitgedeeld aan leden van
onder meer KBO Panningen en de
biljartvereniging en samen opgegeten.
“Daar gaat het om, de interactie
met de andere gebruikers van het
pand”, laten de leraren weten. Ook
wethouder Raf Janssen was aanwezig
om de baksels te proberen.

Inburgeringstraject
Het inburgeringstraject van
Kusters Scholing en Training
BV huist sinds oktober in het
activiteitencentrum. Momenteel
buigt de gemeenteraad zich over
de vraag of het gebouw wordt
omgetoverd tot gemeenschapshuis.
“Voorheen zaten we in een pand op

het industrieterrein”, vertelt Susanne.
“Hier is veel meer interactie met
andere mensen. De cursisten willen
heel graag contact met Nederlanders,
maar het is natuurlijk eng om op
mensen af te stappen. In dit gebouw
gaat dat al beter. Ze praten met leden
van andere verenigingen, dus dat is
heel positief.”
Het inburgeringstraject waar de

cursisten aan mee doen, duurt zo’n
anderhalf jaar en is bedoeld voor
vluchtelingen die in Peel en Maas
wonen. Ze leren er Nederlands en
de cultuur. “Sommigen in de groep
zijn hoog opgeleid en hebben de taal
snel onder de knie, maar er zijn er
ook bij die wat langer nodig hebben.
Niet iedereen heeft die anderhalf
jaar nodig, sommigen doen er langer

of korter over”, vertelt Judith. Het is
de eerste keer dat ze een dergelijke
activiteit organiseren. “Het is een
zo’n leuke groep en ze wilden het
enthousiasme, de gastvrijheid en
de verhalen met anderen delen.
Al moesten ze eerst aan het idee
wennen dat ze gingen bakken voor
de andere verenigingen. Maar zoals je
ziet, zijn ze nu heel enthousiast.”

Werkgroepen Kessel

Dorpsontwikkelingsplan in volle gang
Dorpsoverleg Kessel is volop bezig met het uitvoeren van projecten die beschreven staan in het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025, dat afgelopen
zomer werd gepresenteerd. Zo werden in Kessel en Kessel-Eik 130 bloembakken opgehangen. Verder zijn de werkgroepen druk bezig met het uitzoeken
van zaken en deze in gang te zetten.
Het dorpsoverleg lanceerde
enkele projecten die allemaal
uitgevoerd worden onder leiding
van een werkgroep. Daarin zitten
onder meer inwoners, verenigingen,
stichtingen en bedrijven. “Het
project van de bloembakken die
opgehangen werden naast de
toegangswegen en in het centrum
van de dorpen was een succes.
Dit gaan we volgend jaar weer

doen”, laat het overleg weten.
Er zijn verschillende werkgroepen
opgericht. Zo is er Branding Kessel
om het dorp beter te profileren en
aantrekkelijker te maken. Welzijn
Kessel en Kessel-Eik is opgericht
om de dorpen seniorvriendelijker
te maken. “De woningvraag voor
ouderen loopt op dit moment niet
synchroon met het aanbod en wordt
alleen maar schrijnender door

vergrijzing van de gemeenschap”,
merkt Ger de Vlieger, secretaris van
het dorpsoverleg op.
Een onderwerp dat al wat
aandacht kreeg in de gemeenteraad is
de verkeerscirculatie en het parkeren
in Kessel. Een werkgroep onder
leiding van Gabor Kovacs gaat die
namens het dorpsoverleg in beeld
brengen. Weer een andere werkgroep
kijkt naar het optimaler gebruik van

accommodaties en voorzieningen.
“Kunnen we het ons veroorloven dat
iedere vereniging of stichting haar
eigen accommodatie nog heeft in
2025 of moeten we op zoek naar
een effectiever gebruik hiervan?”,
aldus Peter van de Pas, ambassadeur
van de betreffende werkgroep.
Aanmelden voor projecten kan
door een mail te sturen naar
info@dorpsoverlegkessel.nl

EuroSkills in Göteborg

Zevende plek voor Sjoerd Keltjens
Panningnaar Sjoerd Keltjens (21) heeft bij de EuroSkills in het Zweedse Göteborg een zevende plek gehaald. Hij deed mee in de categorie Industriële
Automatisering. “Natuurlijk had ik meer gewild, maar het was heel zwaar. Ik heb op de top van mijn kunnen gepresteerd”, laat Sjoerd weten.
Sjoerd mocht meedoen aan
de EuroSkills omdat hij eerder al
Nederlands kampioen werd in zijn
categorie. In Zweden moest hij een
installatie en twee schakelkasten
bouwen en op een muur monteren.
Daarna moest ook de bedrading
gemaakt en het hele ding geprogrammeerd worden. “Ik heb redelijk

gepresteerd. Ik ben toch zevende
geworden van heel Europa. Het was
pittig, maar zeker ook heel erg leuk.”
Het was een zware strijd voor de
Panningnaar. “De tijdsdruk kon je goed
voelen”, zo laat hij weten. “Het was
niet alleen fysiek slopend, omdat je
geen tijd hebt om te zitten of even
lekker te eten, maar ook mentaal.

Er rustte een grote druk op me, omdat
het op dat moment echt moest
gebeuren.” Hij kreeg 22 uur de tijd om
alles klaar te maken. In die periode
ging het op en neer, vertelt Sjoerd.
“Ik heb ups en downs gehad, maar
voor mijn gevoel heb ik op driehonderd
procent van mijn kunnen gewerkt om
sommige downs in te halen.”

Terugkijken is altijd makkelijk,
maar Sjoerd is wel realistisch over
zijn prestaties. “Als ik nog eens
moest, had ik sommige dingen zeker
anders gedaan”, vertelt hij. “Dan had
er misschien wel een podiumplek
ingezeten. Maar ja, ik heb mijn best
gedaan en het was een hele leuke
ervaring.”
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Voorbeeldhuis blijft open

Gemeente handhaaft
subsidie Huis van Morgen
Het Huis van Morgen in Panningen ontvangt ook in de periode 2017 tot en met 2019 een subsidie van
8.000 euro per jaar van gemeente Peel en Maas. In het huis zijn praktische oplossingen te zien voor mensen op
leeftijd, zodat die zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Volgens het College van B&W voorziet het huis nog
steeds in een behoefte.

Aangepast plan in de gemeenteraad

Varkensstal
Meijel nog steeds
ter discussie
Het College van B&W van Peel en Maas heeft voor de tweede keer
aangegeven dat het varkensbedrijf aan de Peelweg in Meijel een nieuwe
stal bij mag bouwen. Na een eerder mediationtraject tussen de eigenaar
van de stal en omwonenden, blijft een aantal buurtbewoners negatief
tegenover het plan. De gemeenteraad beslist in januari of het plan
inderdaad door mag gaan.
De uitbreiding van het
varkensbedrijf zou voor extra
stankoverlast zorgen en de producten
van dichtbij gelegen glastuinders
zouden aangetast kunnen worden,
was de angst van omwonenden,
die niet bereikbaar waren voor
commentaar. John Verhoijsen,
eigenaar van de varkensstal, besloot
in het nieuwe plan om de hoogte
van het emissiepunt van negen naar
elf meter te veranderen. Dat zorgt
er volgens het college voor dat de
geurbelasting op de omliggende
bebouwing nog verder afneemt.
Het mediationtraject werd op
verzoek van John opgestart en
duurde van januari tot en met mei.
Dat leverde niets op en het traject
werd in mei beëindigd. “We hebben
wel degelijk geluisterd en de plannen

Het Huis van Morgen ligt aan de
Bernhardstraat in Panningen. “In het
rijtjeshuis kunnen mensen zien hoe
ze praktische problemen kunnen
oplossen op een plek waar ze net zo
weinig ruimte hebben als thuis”, lieten
de initiatiefnemers eerder al weten.
“Zaken als een traplift, handigere
keukenkastjes of sloten boven de
klink worden in het huis getoond aan
geïnteresseerden.”
Volgens het college bevindt

het huis zich nog steeds in een
opbouwfase. “Het aantal bezoekers
neemt gestaag toe en technische
ontwikkelingen vinden voortdurend
plaats”, zo schrijft het college in het
besluit over de subsidie. “Die gaan
steeds meer een rol spelen in zelfzorg.
Daarnaast vertonen burgers steeds
meer de neiging om zelf te investeren
in zelfzorg en de daarbij behorende
hulpmiddelen.” Al ruim duizend
bezoekers bezochten het huis. Dat is

het dubbele van het beoogde aantal.
Ook De Zorggroep, Proteion,
Vorkmeer, Wonen Limburg en de
Rabobank investeerden in het project.
In de toekomst verwacht het college
ook van omliggende gemeentes een
financiële bijdrage aan het huis. “Horst
aan de Maas heeft al toegezegd om
vanaf 2017 te participeren in het
project, ook financieel. Ook gemeente
Leudal heeft interesse in het project”,
zo staat in het besluit.

aangepast”, vertelt John. “We hebben
verbeteringen aangebracht en het
woon- en leefklimaat is nog beter dan
in het eerste plan.”

’Voldoet aan normen
en modellen’
John heeft er vertrouwen in dat
de gemeenteraad de uitbreiding
goedkeurt. “Het plan voldoet aan
de normen en modellen die de
gemeente gesteld heeft”, legt hij
uit. “Ook de eerste keer was dat
al het geval, maar vanwege de
tegenstanders hebben we toen
besloten het toch nog aan te passen.
Ik heb er vertrouwen in dat de
plannen nu door de raad komen.
Het is niet voor niks dat het college
het plan al goedgekeurd heeft.”

DE MOOISTE KERSTBOMEN
VOOR DE MOOISTE PRIJZEN !

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

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Tuincentrum Leurs is elke zondag
geopend van 9.30 tot 18.00 uur!

De binnenplaats van Kasteel De Keverberg in Kessel was op zondag 4 december het toneel van de
mini-musical ‘Mathilde ontdekt het sinterklaasfeest’. De bezoekers werden meegenomen in een reis
door de tijd, zodat het ontstaan van het sinterklaasfeest duidelijk werd. Tijdens de show kwamen vele
bekende sinterklaasliedjes voorbij. De minimusical werd geschreven door Kesselnaar Peter Joosten.
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Sinterklaasverhaal in De Keverberg

• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Opbrengst lager dan gehoopt

Voormalige gemeenteloods Kessel verkocht
De voormalige gemeenteloods in Kessel is verkocht aan dakdekkers
bedrijf Schatorië. Het bedrijf betaalt 65.000 euro voor het pand aan de
Molenstraat. De richtprijs van gemeente Peel en Maas lag volgens henzelf
op 75.000 euro, een verschil van 10.000 euro met de daadwerkelijke
opbrengst.
De verkoop van de gemeenteloods verliep wat moeizaam en
duurde langer dan gepland. Bij eerdere
verkooprondes kwamen in totaal vier
biedingen binnen bij de gemeente. Die
bleken allemaal niet te kunnen voldoen
aan de minimumprijs van 75.000 euro,
zo schrijft de gemeente. De bieders
konden volgens de gemeente niet aan
de minimumprijs voldoen, omdat er
asbest in het dak zit, dat gesaneerd
moet worden. Daarop besloot het
College van B&W van Peel en Maas om
de minimumprijs te veranderen in een
vraagprijs. Uiteindelijk werd de richtprijs van 75.000 euro dus niet gehaald,
maar het college besloot de loods toch
te gunnen aan Schatorië. “Gezien de
moeilijke verkoop bij vorige inschrijvingen, is verkoop voor het huidige hoogste bod toch wenselijk”, aldus het college. Ruud Jacobs van Schatorië geeft

aan dat de loods voorlopig gebruikt
gaat worden voor opslag, aangezien
groeien op de huidige locatie bijna niet
meer mogelijk is. Ruud: “De voormalige
gemeenteloods ligt circa tweehonderd
meter van onze huidige bedrijfslocatie
af en dus zagen we dit als een unieke
kans om toch op korte afstand uit te
kunnen uitbreiden. Het is een investering voor de toekomst. Ik heb twee
zonen die het bedrijf willen voortzetten, daar doe je het dan ook voor.”
De gemeente kreeg twee
inschrijvingen binnen voor de
loods. Die voldeden beide aan de
voorwaarden die gesteld waren.
De gemeente koos uiteindelijk voor de
hoogste bieder. De andere gegadigde
bood 62.000 euro voor het pand. Het
later uitgevoerde integriteitsonderzoek
van het Kesselse dakdekkersbedrijf
werd ook positief afgerond.

Beslissing gemeenschapshuis Panningen uitgesteld
Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 6 december is nog geen beslissing genomen over een gemeenschapshuis in Panningen. De meeste partijen wilden stemmen of de gemeente een bijdrage van 850.000 euro moet doen
aan het ontmoetingspunt, maar AndersNu gaf aan meer tijd nodig te hebben. Bij de raadsvergadering van dinsdag
20 december wordt de beslissing genomen.
Panningen is het enige dorp
in Peel en Maas waar nog geen
gemeenschapshuis ligt. Stichting
Gemeenschapshuis in Kepèl heeft een
plan gemaakt en kreeg voor elkaar
dat meer dan vijftig verenigingen
die in het pand gaan huizen een
intentieverklaring ondertekenden dat
zij gezamenlijk het beheer op zich

gaan nemen. De gemeenteraad moet
beslissen over of de gemeente een
bijdrage aan het plan gaat doen van
850.000 euro. AndersNu zei tijdens de
vergadering twijfels te hebben over het
beheer. De verenigingen gaan zelf voor
het beheer van het gemeenschapshuis
zorgen. “Zoveel kapiteins op één schip
is niet goed. En wat als de aanwas van

vrijwilligers stagneert? Wat gebeurt
er als er te weinig vrijwilligers zijn?”
De VVD vroeg zich af of er niet te veel
gevraagd wordt van de vrijwilligers.
“Wie vangt hen op?”
Wethouder Roland van Kessel vertelde dat de vrijwilligers ondersteund
gaan worden en dat de gemeente de
eventuele verbouwing in de gaten

gaat houden. Over de financiering liet
hij weten dat ‘veel fondsen wachten
op de beslissing van de gemeente’.
“Als Stichting Gemeenschapshuis in
Kepèl de financiering niet rondkrijgt,
beginnen we helemaal opnieuw
met het plan. Het is dus niet zo dat
de gemeente eventuele gaten gaat
opvangen.” Een aantal partijen sprak
hun zorgen uit over de leegstand die
ontstaat als de dorpsdagvoorziening
verhuist van de Ringoven naar het
gemeenschapshuis. Van Kessel gaf aan
dat er al gesprekken geweest zijn met

Rendiz, beheerder van de Ringoven,
en dat de gemeente helpt bij het
invullen van de ontstane ruimte.
“Als het plan van het gemeenschapshuis doorgaat, duurt het nog zeker
driekwart jaar voordat de dagvoorziening kan verhuizen. Wij denken
dat we tegen die tijd al een nieuwe
huurder gevonden hebben.”
CDA en eenmansfractie Ton
Hanssen gaven aan voorstander te
zijn van het plan en zeker voor te
stemmen op 20 december. De rest
sprak zich nog niet expliciet uit.

Actie Pepernoot helpt Sint
Vrijwilligers van Stichting Leergeld Peel en Maas hebben
Sinterklaas een handje geholpen. Met behulp van Actie Pepernoot
hebben ze ervoor gezorgd dat kinderen in gemeente Peel en Maas
die opgroeien in financiële problemen toch kunnen genieten van
het sinterklaasfeest. De ouders van kinderen die in aanmerking
kwamen voor de actie konden met een code in de webshop van
Actie Pepernoot voor hun kroost uitzoeken. De cadeaus werden
afgehaald in het Huis van de Gemeente door de vrijwilligers van
Leergeld Peel en Maas.

Nieuwe bomen in Maasbree
De leiding van Jong Nederland Maasbree plantte onlangs bomen naast de Kerkdijk in Maasbree.
Er werden 850 nieuwe bomen en struiken neergezet in bosgebied Breukerheide, waar de weg ligt.
“Als alle planten de kans krijgen om tot groei te komen, zal de aanblik op de Kerkdijk er over een paar
jaar heel anders uitzien”, laat Jong Nederland Maasbree weten. “Met het aanbrengen van een stukje
nieuwe natuur hopen we dat de kinderen van nu en van de toekomst kunnen blijven genieten van
de natuurbeleving in en van de Breukerheide.”
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Boek Ben Schellekens, oud-burgemeester van Helden

‘Chef Sociale Zaken bokste me tegen de muur’
Negen jaar lang was Ben Schellekens (79) burgemeester van Helden. Van 1991 tot 2000 stond hij aan het roer
van de inmiddels gefuseerde gemeente. Hij bracht onlangs een boek over zijn politieke carrière naar buiten. ‘Dat ik
dit allemaal mocht beleven!’ bevat vele opmerkelijke passages over zijn tijd bij gemeente Helden.

schrik gehad voor de bewoners van
het kamp. Dat de politie niets met
mijn vermoedens deed, belette mij
niet op naar het woonwagenkamp te
rijden en te voelen of de motorkap
van de auto warm was net nadat mijn
ruiten ingegooid waren”, vertelt hij
hierover.

Gijzeling
in Helden
Eén van de meest ingrijpende en
indrukwekkende zaken, gebeurde net
voor het einde van zijn ambtsperiode
in maart 2000. Twee mannen namen
in een woning aan de Baarloseweg in
Helden een gezin in gijzeling. In het
boek gaat Schellekens in op hoe hij het
toen beleefde. “Die gijzeling ging me
niet in de koude kleren zitten”, vertelt
hij. Een meisje van 18 jaar werd bij de
gijzeling meerdere malen misbruikt.
“Dat heeft een diep indruk gemaakt.
Er zijn nog steeds momenten dat ik er
aan denk.”

Naast die heftige gebeurtenis,
waren er ook vele mooie
gebeurtenissen. ‘Zoals de ontvangst
van prinses Margriet en later
koningin Beatrix’, schrijft Schellekens
in het boek. De koningin kwam naar
de opening van een vakantiehuis
voor mensen met een spierziekte.
‘Wel ging zij op een bed zitten.
Ik liet mij deze kans niet ontglippen:
ik ging naast haar zitten!’
Schellekens kijkt met een met
een goed gevoel terug op zijn tijd als
burgemeester van Helden. “Het doet
me deugd dat sommige dingen,
zoals het industrieterrein in Beringe,
nog steeds goed gaan. Daar heb
ik aan bijgedragen.” Het boek is
verkrijgen bij The Read Shop in
Panningen. De opbrengst gaat
volledig naar KWF Kankerfonds.
Schellekens: “Ik heb de laatste
2,5 jaar vijf mensen verloren aan
kanker. Daarom leek het me de
juiste plek om het geld terecht te
laten komen.”

Eerste groep basiscursus afgerond
Het boek is volgens Schellekens
een verslag van alle mooie dingen die
hij beleefde in zijn politieke carrière.
“Ik vond dat het tijd werd om de
wereld te laten weten dat mijn vrouw
en kinderen mijn carrière mogelijk
hebben gemaakt”, vertelt de oudburgervader. “Daarom heb ik het boek
ook opgedragen aan mijn vrouw Nell.”
Hij schreef het boek zelf en besliste
dus zelf wat erin kwam. “Daarbij heb ik
gelet op de leesbaarheid. Dus opmerkelijke zaken en grappige dingen
komen ook terug.”
Het hoofdstuk over Helden bevat
nogal wat opmerkelijke verhalen.
Zo was er de gijzeling van een jonge
meisje in Helden en had hij wat aanvaringen met de bewoners van een
woonwagenkamp. De oud-politicus
kijkt over het algemeen met een goed
gevoel terug op de periode Helden.
Schellekens: “Het was een mooie, maar
ook zorgelijke tijd. Over het algemeen

kan ik wel zeggen dat het een positieve
ervaring is geweest.”

Alle ambtenaren
ontslagen
Zeker op zaken als de bouw van
het nieuwe gemeentehuis en de
reorganisatie van het ambtelijk apparaat kijkt Schellekens met genoegen
terug. “Ondanks dat ik bij de reorganisatie ‘slavendrijver’ genoemd werd”,
weet hij nog. “Maar daar heb ik altijd
boven gestaan.” In het boek schrijft hij:
‘Het was niet gemakkelijk voor de vakbonden toen ik met het voorstel kwam
om het dienstverband van eenieder
(alle ambtenaren, red.) te ontbinden en
om iedereen opnieuw te laten solliciteren. (…) Het had tot gevolg dat van de
elf leidinggevenden er maar vier terug
konden komen. (…) Op één man na
kon iedereen later met tevredenheid
terugkijken op de operatie.’

Een andere passage gaat over de
slechte relatie met een vroegere chef
Sociale Zaken. ‘Eens kwam hij mij vragen om loonsverhoging. Ik zei hem dat
hij zich moest schamen. (…) Kort hierop
trof ik hem bij de intocht van een
wandeltocht die hij mee-organiseerde
en weer begon hij over opslag. Toen ik
hetzelfde antwoord gaf, bokste hij mij
tegen een muur en grepen omstanders
in.’ Schellekens deed aangifte en kreeg
een schadevergoeding van vijfhonderd
gulden van de ambtenaar.
Het woonwagenkamp in Egchel
was eveneens een lastig dossier.
‘De woonwagens waren in die tijd
nog eigendom van de gemeente en
als er een volledig was uitgebrand,
konden wij weer zorgen voor een
nieuwe, vaak ook nog met inventaris.
Een bewijs heeft de politie nooit rond
gekregen, maar bij mij thuis werden
meerdere keren de ruiten ingegooid’,
zo schrijft Schellekens. “Ik heb nooit

Loes Sijben
coördinator
Plattelandshoés

DE ZOES

LIVE

Loes Sijben uit Helden wordt de coördinator van het hospice en
verblijfhuis Plattelandshoés in Panningen. Ze is momenteel werkzaam als
teamleidster van de operatiekamers in het VieCuri-ziekenhuis in Venlo.
Achttien vrijwilligers van het Plattelandshoés, dat begin volgend jaar
opent, hebben onlangs de basiscursus PRO-zorg afgerond.
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Loes Sijben hielp de afgelopen
anderhalf jaar al als vrijwilligster mee
aan het vormgeven van de zorg in het
Plattelandshoés. “Loes gaat als coördinator en teamleidster van de professionals en vrijwilligers deze visie nu in
de praktijk brengen samen met haar
team en het bestuur, onder supervisie
van Proteion”, laat het hospice weten.
De vrijwilligers die geslaagd zijn

voor de basiscursus PRO-zorg volgden
acht cursusavonden. Ze werden
theoretisch, maar ook praktisch
geschoold in het bieden van PROzorg: palliatieve, respijt- en overbruggingszorg. In januari start een tweede
groep vrijwilligers met de basiscursus.
Aanmelden als vrijwilliger in het
Plattelandshoés kan door een mail te
sturen naar info@plattelandshoes.nl

DE ZOES LIVE
Lekker avondje prooste onder het genot van live muziek!
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familie

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop kerstbomen vanaf 3 dec.
Alle maten. Hertsteeg 7 Beringe.
Ma-za 9-17.00 u zo 10-14.00 u. Tel.
06 51 37 53 34 Frank en Jessica Janssen.

08
12

Met veel verdriet geven wij kennis van het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Dorine de Vries - Geelen
* 12 oktober 1926

† 2 december 2016

echtgenote van

Bob de Vries

Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
bellen naar 06 55 12 69 96 of mailen
naar info@heikevastgoed.nl

Bob

Pedicure aan huis. Bel voor
informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Theo en Ciska
Ruben, Lukas

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling, enz.
Tevens bloempotten en tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij 9.00 tot 17.00 uur. Za 9.00
tot 16.00 uur.
Hatha yoga in Egchel.
Elke maandagavond en
woensdagmorgen yoga (kleine
groepjes) met extra aandacht voor
een juiste houding, ademhaling en
ontspanning. Verdere informatie:
Willy vd Mortel 06 15 08 58 13.
Kerstbomen te koop, dagelijks van
10 tot 19 uur. Omorika Blauwspar
Nordman. Helenaveenseweg 84
Grashoek tel. 06 13 46 46 98 of
0493 53 92 79.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Computerproblemen? Trage pc
of slechte WiFi? Apk voor veilige pc,
netwerk en back-up. Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15 verdere info:
www.karelheines.nl
Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie,
tel. 06 55 12 69 96 of mail naar
info@heikevastgoed.nl
Te koop kerstbomen, Abies-OmoricaZilverspar-Nordmann. Alle maten.
Open ma/zat. van 9.00 tot 18.00 uur
en zondag van 10.00 tot 12.00 uur.
Mts. Lemmen Peelstraat 78 Beringe.
Tel. 077 307 43 46.
Mindfulness & eten.
Ondergewicht? Overgewicht?
Heb je genoeg van diëten en het
jojo-effect? Nieuwe workshop bij
Sensus ism Hart voor Gezondheid.
Do 15 dec, 19.30 in Panningen.
www.hartvoorgezondheid.com of
06 36 18 13 89.

Robert en Ingrid
Kasper, Maurits

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag
9 december om 11.30 uur in de parochiekerk St. Lambertus,
Mariaplein 22 te Helden.
De crematie vindt plaats in besloten kring.
Van Hillenstraat 2, 5988 BH Helden

Te koop kerstbomen alle maten.
Baarloseweg 25 Helden.
Ma-za 9.00-18.00 zo 10.00-12.00.
Tel. 06 28 64 39 97.

Op bezoek bij je zoon Hans in Australië ging je een dagje
met mam op pad. Dat wat een leuke dag had moeten worden,
werd de zwartste dag uit ons leven.
Je werd door een noodlottig ongeluk in één klap
uit ons leven genomen.

Sjraar Gielen
lieve man van

Gerda Gielen - Tijssen
Enige en algemene kennisgeving

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens

* Venlo, 21 september 1941
† Mypolonga (Au), 20 november 2016

Ons is plotseling ontvallen ôs mam en oma

Henny Ghielen
* Panningen, 2 oktober 1953

† Blerick, 5 december 2016

onvergetelijke pap, schoonvader en opa van
Petra en Michel, Isabelle, Ricardo
Hans en Janet, Amber, Isla
Piërre en Ellen, Iris, Jade

Egchel: Marc van Ophoven en Heidy Boots
Vera, Iris, Lisa
Panningen: Roel van Ophoven en Marieke Slijpen
Julie, Jesper
Correspondentieadres:
Egchelseweg 44
5987 AB Egchel
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Dankbetuiging
Zonder Lei, pap, opa is alles anders. Het doet ons goed zoveel
kaarten, bemoedigende woorden, belangstelling en meeleven te
hebben ontvangen na het overlijden en bij de afscheid van

Lei Giesbertz
Hartelijk dank hiervoor.
Mien Giesbertz-Vossen
Lowie
Ans en Jos
Evelien

Zoldersale. Alle paarden- en curiosaliefhebbers opgelet! Za 10 en 17
december van 10:00 tot 17:00 op=op
verkoop. Baarloseweg 28, Helden.
Senioren yoga in Egchel. Yoga
aangepast aan ieders mogelijkheden
met extra aandacht voor een juiste
houding, ademhaling en ontspanning.
Elke woensdagmorgen van
10.45 - 12.00 uur. Verdere informatie:
Willy vd Mortel 06 15 08 58 13.

Je was een man van weinig woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen,
met een woord, waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht,
en juist dát bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Egchel, december 2016

Mindfulness workshop. Woensdagav.
14 dec. van 19.30-21.00 uur is er
‘n mindfulness workshop in
Panningen. Doel: vermindering van
stress, meer rust & ontspanning,
verbeterde omgang met (werk)druk.
www.sensus-pvs.nl/06 13 74 75 29.

Kwaliteitskerstbomen. Te koop
kerstbomen. Uitzoeken van het veld,
eigen kwekerij nergens goedkoper.
Grote kerstboom 10 euro iedere dag
geopend ma-zo van 9.00 tot 19.00
uur. V/d Heijden Vreedepeelweg 21
Beringe 06 21 66 39 05.

Familie Gielen
Familie Tijssen
Heideweg 4, 5871 CR Broekhuizenvorst
Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van Sjraar op zaterdag 10 december om 14.00 uur
in zaal Boszicht, Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend begeleiden we hem met ons gezin
naar het crematorium.
Op donderdag 8 december van 19.00 tot 21.00 uur
is er gelegenheid om de familie persoonlijk te condoleren
en samen een kopje koffie te drinken in afscheidscentrum
“de Baersdonck”, Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst.
Ook is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
van Sjraar.

In plaats van bloemen liever een bijdrage voor JVBV
(Jong Volk Broekhuizenvorst, Jeugdactiviteitenclub).
Hiervoor staan collectebussen in zaal Boszicht.

Te koop vastkokende/belana
frieslanders/kruimige bintje
aardappelen. Het adres voor verse
gezonde streekgroenten, winterkost
boerenkool prei witlof enz. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Beveiliging. Uw winkel gewoon
weer veilig bel: All-in Security
tel: 077 750 33 03.

Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden v.a. € 150,00.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.
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.

Acu-Balance

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

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Moeheid, Stress, Pijn, Weerstand
Ondersteuning Roken en Afvallen!

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Uit

Diepbedroefd nemen wij afscheid van
mijn lieve vrouw, onze mam en oma

Jacqueline Gielen - Quicken

Peel
en
Maas

Bram
Janssen

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is. Bram
Janssen (31) uit Maasbree vertrok zo’n zes jaar geleden naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Daarna woonde hij
twee jaar in Irak, maar inmiddels is Istanbul momenteel de standplaats van de videojournalist.

Panningen, 10 september 1952
Venlo, 5 december 2016
Ruud
Roel en Claudia, Quinn
Sanne en Robert

Acaciastraat 16
5993 CA Maasbree
We nemen afscheid van mam op zaterdag
10 december om 12.30 uur in het crematorium,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.
Samenkomst in de ontvangkamer, waar
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Hierbij danken wij u oprecht voor de overweldigende
belangstelling, vele brieven, kaarten, bijdragen voor het
Jeugdsportfonds en de mooie woorden na het overlijden
en bij de uitvaart van

Bram werkt als videojournalist en fotograaf voor het
grootste persbureau ter wereld: AP. Hij maakt video’s en
foto’s van journalistieke gebeurtenissen. “Zo heb ik veel in
de frontlinie gezeten bij de gevechten die in Irak hebben
plaatsgevonden”, vertelt hij. “Daarom woonde ik daar
ook twee jaar. De laatste tijd ben ik in heel Europa bezig
geweest. Zo heb ik veel op de Middellandse Zee gezeten
met de vluchtelingencrisis.”

Wijkie David
Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was
en hoe hij werd gewaardeerd. In het bijzonder willen wij
tafeltennisvereniging Red Stars bedanken die het voor ons
mogelijk heeft gemaakt de dag waardig af te sluiten.

Temperaturen van vijftig graden

Will David-Dechnar, Ray en Sylvie, Raynor en Esmée
Rachel en Martien, Shannen en Zoë, Jennie Croqué-David
Kinderen en kleinkinderen
Leunen, 6 december 2016

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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Vrouw uit Botswana
Na twee jaar vond Bram het wel eventjes goed
geweest in Irak. Hij overlegde met AP en die stuurde hem
naar Istanbul, de hoofdstad van Turkije. “Ik merkte dat
ik toe was aan iets anders. Het was allemaal zo heftig
en intens. Nu is het wat rustiger.” Hij woont er in een
appartementje samen met zijn vrouw Judy. “Die heb ik in
Zuid-Afrika leren kennen. Ze komt uit Botswana. We zijn
een jaartje geleden getrouwd.”
Wat nu precies thuis is voor Bram, vindt hij lastig
om te zeggen. “Ik heb nog steeds een appartement in
Johannesburg, omdat het toch een soort van thuis is”,
vertelt Bram. “Maar mijn familie woont nog in Maasbree,
dus dat is ook thuis. Ik blijf immers altijd een ‘Breetse’.
Als ik tijd heb, kom ik er ook nog regelmatig. Of ik er
ooit weer ga wonen? Zeg nooit nooit, maar ik denk niet
te ver vooruit. Ik ben nu nog heel gelukkig met wat ik
doe met de wereld laten zien wat er gaande is. Maar het
is fysiek en mentaal wel zwaar. We zullen wel zien hoe
het loopt.”

Achttiende editie bluesfeest

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Blues Traffic Live in Beringe

Oplossing vorige week:

Café De Nabber en gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe staan op zaterdag 10 december in het teken van
bluesmuziek. Optredens bij de achttiende editie van de bluesavond zijn er van Memo Gonzales, Little Steve & the
Big Beat en Hoodoo Monks. De avond wordt georganiseerd door de dj’s van Omroep P&M die iedere vrijdag twee
uur lang bluesmuziek draaien.
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Zonder zekerheid van een baan trok hij zes jaar
geleden naar Zuid-Afrika om daar zijn leven voort
te zetten nadat hij in Nederland de School voor de
Journalistiek in Utrecht had afgerond. Hij woonde toen
al in Utrecht en was al weg uit Peel en Maas. “Ik had al
stage gelopen in Zuid-Afrika en het leven daar beviel me
zo goed. In Nederland had ik best wel wat werk, voor
onder meer RTL Nieuws en dagblad De Pers, maar ik was
niet gelukkig. Toen ben ik, eigenlijk zonder plan, naar
Zuid-Afrika gegaan.” Het werk begon op een gegeven
moment te lopen en Bram maakte filmpjes en foto’s
voor onder andere EenVandaag, CNN en AP. “Vooral toen
Nelson Mandela overleed en de rechtszaak tegen Oscar
Pistorius bezig was, heb ik veel voor AP gewerkt.”
Het persbureau was zo onder de indruk dat de
Maasbreenaar fulltime in dienst mocht komen. Maar dan
moest hij wel in Irak gaan wonen. “Ze wilden dat ik daar
in de frontlinie foto’s en filmpjes ging maken”, legt hij
uit. “Het was de tijd net voordat IS opkwam. Ik woonde
zelf wel veilig in het noorden in de stad Erbil, maar ik heb
vaak genoeg op plaatsen gezeten waar het gevaarlijk

was. Je hebt niet overal hotels daar. Ik heb in auto’s
geslapen, maar ook langs wegen en in hutjes. En dat in
temperaturen van soms wel vijftig graden.”
Het was een heftige tijd in Irak. Bram: “Ik heb veel
gezien waar je niet blij van wordt. Maar ik zie het door
de ogen van de camera, ik wil het verhaal vertellen voor
de mensen daar. De rest van de wereld laten zien wat er
gebeurt in die gebieden. Wat je raakt is niet zozeer het
vechten, maar het menselijk leed dat je ziet. Je moet goed
kunnen relativeren bij dit werk, anders lukt het niet.”
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Afsluiter in de zaal is Memo
Gonzales, een Texaan die woonachtig
is in Duitsland. Hij is vooral bekend van
zijn mondharmonica-werk. Hij wordt
ondersteund door The Özdemirs met
vader Erkan en zijn zoons Kenan en
Levan. De omschrijving van de act zegt
genoeg over de energie van de band:

300 pounds of Texas Dynamite. Voordat
de Duitse afvaardiging op het podium
komt, laten Little Steve & the Big Beat
in De Wieksjlaag horen waarom zij al
jaren tot de top van de Nederlandse
blues-scene horen. Zanger Steven van
der Nat uit Nederland speelde al in
verschillende formaties. De band heeft

onlangs een nieuwe cd uitgebracht:
Another Man. Tussen de twee acts
in komt de Helmonds band Hoodoo
Monks een optreden geven in café
De Nabber. Op de biljarttafel speelt de
band onvervalste Chicago blues. De zaal
gaat open om 20.00 uur. Het eerste
optreden begint om 20.30 uur.
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Lijsterbespad in Kessel

Lustrum voor Kessels wijkproject
De wijk rond het Lijsterbespad in Kessel werd in 2011 opgeknapt door de gemeente.En werd op 12 december 2011 feestelijk geopend. In de vijf jaar die
volgden, hield een groepje omwonenden met veel inzet de groenvoorziening in de wijk zelf bij. “Het is een voorbeeld van burgerparticipatie waar we trots
op mogen zijn”, laten de vrijwilligers weten.

zijn dat er elke twee weken onkruid
weggehaald en gesnoeid wordt. In
andere seizoenen is het om de maand”,
vertelt John die zelf door fysieke
malheur tijdelijk is uitgeschakeld. Van
de vijftien vrijwilligers zijn er door
uiteenlopende redenen nog ongeveer
acht regelmatig actief. John vertelt dat
vooral Frits Frenken extra aandacht
verdient. “Iedere zaterdag hoor je
hem hier in de struiken rondlopen
om de rotzooi op te ruimen of alles
bij te werken. Hij is echt de grote
animator. Zijn inzet voor dit project
is bewonderenswaardig.” De andere
sterkhouders zijn volgens John: Jan
van Kessel, Rob Boelhouwer, Jeroen
Poulissen, Rob Pennings, Roel van Ee,
Stef Keunen en Jan Kops. Aangevuld
met omwonenden die af en toe een
handje meehelpen.

Saamhorigheid

Het begon allemaal in 2009 toen
John Paulissen, Roel van Ee en John
Valize met de toenmalige wethouder
van gemeente Kessel in gesprek ging
over de slechte staat en onderhoud
van het Lijsterbespad. “De wijk was
toen verloederd, doordat er rotzooi in
de gemeentetuintjes werd gedumpt
en er was sprake van achterstallig
onderhoud”, vertelt een buurtbewoner.
“Na verschillende bijeenkomsten met
de gemeente, Woningstichting Kessel

en de buurtbewoners, en een controle van de milieupolitie, besloot de
gemeente om de wijk op te knappen.
Ook omdat er al dertig jaar niks meer
gebeurd was. Het water werd bijvoorbeeld niet meer goed afgevoerd en
het wegdek was niet meer in de beste
staat.”
De gemeente knapte de wijk op
in 2011. De buurtbewoners besloten,
in samenwerking met gemeente
en Woningstichting Kessel, een

werkgroepje op te richten om de
groenvoorziening bij te houden. “Zo
wisten we zeker dat dat het goed zou
gaan”, vertelt wijkbewoner John Valize.
Het werd het eerste burgerinitiatief
van gemeente Peel en Maas en
volgens John bevalt het van beide
kanten al vijf jaar lang uitstekend. “De
samenwerking verloopt fantastisch.
De vrijwilligers houden alles bij
en wanneer er struiken of planten
kapot gaan, worden deze na overleg

en indien nodig door de gemeente
aangereikt om ze te vervangen Daar
zijn we Pim Hillen, contactpersoon voor
ons bij de gemeente, dankbaar voor.”

Frits Frenken grote
animator
Het groepje begon met een man of
vijftien. Ze kijken naar de staat van het
groen om te bepalen wanneer er iets
moet gebeuren. “In de zomer kan het

Het ziet er niet alleen mooi
uit, zo’n project is ook goed voor
saamhorigheid in de buurt. “Het zorgt
ervoor dat je de buurt leefbaar blijft en
leert kennen en daarbij is het gewoon
gezellig om samen te werken”, aldus
John. “Natuurlijk kunnen we nog altijd
nieuwe mensen gebruiken, dus als
er geïnteresseerden zijn, mogen die
de vrijwilligers altijd aanspreken of
zelfs een handje helpen. Zeker voor
nieuwkomers kan het handig zijn om
de buurtgenoten te leren kennen.
Deze wijk is een voorbeeld van
burgerparticipatie waar de gemeente
Peel en Maas trots op kan zijn”,
besluit John.

Van Markt naar Grotestraat

VVV Baarlo naar nieuw pand
De nieuwe winkel van VVV Baarlo op de Grotestraat opent op dinsdag 13 december de deuren. Na 25 jaar
wordt het Brouwershuis aan de Markt verlaten voor het nieuwe pand. De vrijwilligers van de VVV staan op
dinsdag klaar om belangstellenden te ontvangen.
“De voorbije weken hebben
vrijwilligers geklust en heeft er een
ware metamorfose plaatsgevonden”,
laat de VVV weten. “De winkel wordt
ingericht in de kleurrijke huisstijl van

Peel en Maas, die enerzijds het water
van de Maas en anderzijds het groen
van de natuur en de Peel symboliseert.”
De VVV-winkels in Baarlo, Kessel en

Panningen staan onder regie van het
Toeristisch Platform Peel en Maas.
De nieuwe winkel wordt op
dinsdag om 17.00 uur geopend door
wethouder Paul Sanders.

Maasbreese blaaskapel en Eine Kleine Dorfmusik

Breethaler viert 30-jarig jubileum
Blaaskapel De Breethaler uit Maasbree viert dit jaar haar 30-jarig bestaan. Om dit luister bij te zetten houdt de
vereniging op zaterdag 10 december een jubileumconcert in het MFA in Maasbree. Uiteraard verzorgen De Breethaler zelf een programma, maar ook blaaskapel Eine kleine Dorfmusik uit Oostenrijk komt haar kunsten vertonen.

Huldigingen
Zonnebloem Maasbree
Tijdens de vrijwilligersdag van de afdeling Maasbree van de
Zonnebloem op vrijdag 2 december ontvingen Miep Thijssen en
Frans Grutters een onderscheiding voor hun verdiensten. Miep is al
25 jaar vrijwilligster bij de afdeling Maasbree en ze ontving
daarom de Zonnebloemspeld en een oorkonde. Frans werd in het
zonnetje gezet omdat hij sinds 2004 onafgebroken activiteiten
voorbereidt. Hij ontving een toepasselijk beeldje. De vrijwilligers
kregen op de dag eerst een rondleiding door het Huis van de
Gemeente en gingen later naar De Ringoven om de dag af te
sluiten.

Blaaskapel De Breethaler is
dertig jaar geleden ontstaan uit de
Hofkapel. Aanvankelijk was de kapel
verbonden met fanfare Aldegondis
en waren uitsluitend leden van de
fanfare lid van de kapel. Sinds een
aantal jaren is de kapel echter een
zelfstandige vereniging. Er zijn steeds
meer leden van buiten de fanfare en
van buiten Maasbree bijgekomen. De
band met St. Aldegondis is wel nog
steeds aanwezig. “Dit zien we onder
andere terug in de aanwas van jonge
leden en de goede samenwerking
bij muzikale activiteiten”, zo laat de

blaaskapel weten. “De kracht van de
Breethaler is dat de muzikanten een
hechte groep vormen”, zo schrijft de
vereniging.

Goede mix
“De leden van de groep zijn een
goede mix van verschillende leeftijden,
levensfasen en geslacht. Hierdoor is het
nooit saai en ontstaat veel dynamiek.
Er wordt op een serieuze manier met
plezier muziek gemaakt.”
De Breethaler heeft in de loop
der jaren meerdere muziekstijlen
gespeeld. De laatste jaren heeft de

kapel zich echter meer toegespitst
op de Böhmische blaasmuziek, onder
leiding van dirigent Paul Daemen.
“Daarnaast blijven we de blaasnummers afwisselen met populaire muziek. De variatie en snelle
wisseling tussen deze genres op het
podium geven vaak een verrassend
effect. Het zangduo zorgt nog voor
extra schwung en variatie. Al dertig
jaar lang is blaaskapel De Breethaler
een begrip voor de liefhebbers van
blaasmuziek.”
Kijk voor meer informatie op
www.breethaler.nl
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Eerste editie voor oudste inwoner

Jubileumeditie Volks
feestenkalender Baarlo
Vrijwilligers van de Volksfeesten in Baarlo hebben in het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 december de
nieuwe Volksfeestenkalender van 2017 rondgebracht bij de Baarlose huishoudens. Het is een speciale editie
vanwege het 40-jarig jubileum van het dorpsfeest.

verenigingen 09
Jaarlijkse wandeltocht in Meijel
Het wandelcomité van Muziekformatie Cómpenééj organiseert ook dit
jaar weer een wandeltocht. Deze vindt plaats op zondag 11 december en
start bij café De Nostalgie in Meijel.
In samenwerking met de landelijke wandelbond KWBN wordt op
de tweede zondag in december een
wandeltocht langs de mooiste plekjes
in en rond het natuurschoon van
Meijel gelopen. Ook dit jaar kunnen
deelnemers kiezen uit de afstanden
7, 14 en 22 kilometer. De routes zijn

aangeduid met pijlen en op de routes
wordt een verwarmde pauzeplaats
ingericht waar warme en koude dranken, soep, een broodje, een boterham
met zult of een stukje vlaai geserveerd worden. Er kan vanaf 08.00 uur
worden gestart bij café De Nostalgie
op de Dorpsstraat in Meijel.

IVN Helden

Informatieavond
kleine organismen
IVN Helden, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid uit
Helden, houdt op donderdag 15 december een avond over kleine
organismen en het gebruik van zintuigen in de natuur. Deze bijeenkomst
vindt plaats bij het IVN-gebouw in Helden.
De informatieavond wordt ingeleid met een film over de ‘kleintjes’ in
de wereld van schimmels, planten en
dieren. Tijdens het tweede deel van
de avond gaan de aanwezigen zelf
ervaren hoe belangrijk het gebruik

Deze editie is geïllustreerd met
foto’s van gebeurtenissen in en over
Baarlo van het afgelopen jaar en,
omdat het een jubileumeditie is, ook
nog met archieffoto’s. Dit vanwege het
40-jarig jubileum van het dorpsfeest,
dat jaarlijks rond juni wordt gehouden.
In 52 weken wordt daarmee de
geschiedenis van de Volksfeesten in
beeld gebracht.
Inwoners van Baarlo die geen
kalender hebben ontvangen of een

extra exemplaar willen hebben
én geïnteresseerden van buiten
Baarlo kunnen zich melden bij Piet
van der Haas. Dit kan, zolang de
voorraad strekt, door te bellen naar
077 477 28 22 of 06 53 86 87 50.

Fotocollage van
kalenders
Eventuele opmerkingen over de
kalender kunnen worden gemeld via

volksfeesten@baarlo.nl Vanwege het
jubileum ontvangt de organisatie op
hetzelfde e-mailadres graag foto’s van
hoe de kalender bij de mensen thuis
hangt. Hiervan wordt een fotocollage
gemaakt.
Op de foto overhandigt voorzitter
Piet van der Haas van Stichting
Volksfeesten Baarlo het eerste
exemplaar van de kalender aan
mevrouw Peeters, met 102 jaar de
oudste inwoner van Baarlo.

van de zintuigen is; luisteren naar
vogels, kijken naar landschappen,
ruiken van herfstgeuren.
De bijeenkomst begint om
20.00 uur in het IVN-gebouw op de
Kloosterstraat in Helden.

KSV danskampioenschappen Kessel
Dansvereniging KSV uit Kessel houdt op zondag 11 december de elfde
editie van de KSV danskampioenschappen. De dansgroepen van de
vereniging strijden voor een driekoppige jury om de KSV-wisselbeker.
De winnaars van de dag mogen
zich een jaar lang danskampioen
van de Kesselse vereniging noemen.
Het kampioenschap vindt plaats in
gemeenschapshuis De Paort in Kessel
en begint om 10.00 uur.

Danseressen van de vereniging schitterden onlangs nog in de
videoclip van het Sinterklaasverhaal
van Omroep P&M. Ook dansten de
groepen bij de aankomst van de Sint
in de kerk van Kessel.

Van Helden naar Panningen

Wijngilde Peel en
Maas verhuist
Wijngilde Peel en Maas verhuist in januari naar het activiteitencentrum van Vorkmeer in Panningen. In het gebouw komt, als de gemeenteraad het goedkeurt eind december, het gemeenschapshuis van Panningen te zitten. De laatste bijeenkomst van het jaar van het wijngilde vindt
plaats op dinsdag 13 december.
Het wijngilde zit nu nog in het
schoolgebouw aan de Kloosterstraat
in Helden. Met dat gebouw staan
andere plannen op stapel, waardoor het wijngilde verhuist naar
Panningen. “In het nieuwe gemeen-

schapshuis, mits het doorgaat, zijn we
een onderdeel van 64 andere verenigingen die daar al een plek gevonden
hebben. We verheugen ons deel uit
te gaan maken van deze levendige
gemeenschap.”

Jubilarissen Semper Avanti gehuldigd Rechtgezet
Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest van fanfare en drumband Semper Avanti in Grashoek, zijn maar
liefst zes jubilarissen in het zonnetje gezet. De jubilarissen waren Jan Strik (50 jaar), Piet Willems
(40 jaar), Lia Reijnen-van Ophoven (40 jaar), Henk Keizers (40 jaar), Loed Gielen (25 jaar), Natascha
Duijf (12,5 jaar). Jan Gommans, 50 jaar lid, en Luc Thijssen, 12,5 jaar lid, konden niet aanwezig zijn.
Zij ontvangen hun jubileumspeldje later.

Bij het artikel ‘Op vakantie met de KBO’ in de editie van 1 december is de
datum van de reis van 2017 fout vermeld. De week vakantie die georganiseerd wordt door de KBO’s van Peel en Maas, duurt komend jaar van zaterdag
17 juni tot en met zaterdag 24 juni in plaats van de datums vermeld in het
artikel.

10

winkel&bedrijf

08
12

Jubileum voor Loox Hair, Beauty & Style

Al tien jaar kapster in Beringe
Tien jaar geleden begon Linda Bollen als zelfstandig kapster. Waar ze eerst nog met haar auto op bezoek ging bij de mensen thuis, heeft ze alweer
geruime tijd een eigen salon in Beringe. De 34-jarige geboren Ospelse is trots op wat ze bereikt heeft.

Linda (rechts) met haar team
Linda pakte negen jaar geleden
haar kans toen in Beringe een kapsalon
vrij kwam. Toen was ze al verschillende
jaren actief als kapster en had ze al een
opleiding tot allround kapster en visagiste achter de rug. “Ik kom uit Ospel

en mijn vriend uit Beringe. Ik wilde dus
graag een plek hier in de buurt om een
kapsalon te beginnen. Dat had ook in
Meijel, Neerkant of Panningen kunnen
zijn, maar in Beringe kwam een pand
vrij. Dat was ideaal en lekker dichtbij.”

Ze verhuisde later nog een keer
binnen Beringe naar het huidige
pand. “De verbouwing kostte nog
flink wat moeite, maar ik ben heel blij
en trots hoe het allemaal gelukt is”,
vertelt ze. “Volgens mij hebben we er

iets heel moois van gemaakt.”
Inmiddels komen de mensen uit
de hele regio voor een knipbeurt, pedicure, manicure of een massage naar
haar salon. “We verzorgen ze eigenlijk
van top tot teen”, vertelt ze lachend.

Daarnaast geeft ze vaak workshops.
“Zo hebben we een workshop vlechten
waar vaak huismannen op af komen”,
vertelt Linda. “Die leren dan hoe ze
hun dochter een vlecht kunnen maken.
Altijd leuk om te zien dat ze zich zo
interesseren voor hun kind.”
Een goede behandeling is voor de
salon van groot belang. Maar misschien
net zo belangrijk is de sociale functie
die ze als kapper heeft, zo zegt ze zelf.
Linda: “Betrokkenheid bij klanten is
altijd goed. Mensen moeten zich hier
op hun gemak en zelfs een beetje thuis
voelen, dat is belangrijk. Bij ons staat
persoonlijke aandacht hoog op het
lijstje.”
Om bij te blijven, volgt ze, net als
de andere drie dames die werkzaam
zijn in de salon, nog iedere week trainingen. Linda: “We vinden het leuk en
belangrijk dat we up-to-date zijn. Ook
voor de toekomst. Klanten komen niet
als je jezelf niet verbetert. Ik denk dat
het bij ons wel goed zit en ik heb zin in
de toekomst. Ik begon rondrijdend in
een autootje en nu staan we hier met
zijn vieren iedere dag de klanten te
verzorgen. Beter kan toch niet?”

Agrarische sector
11/11

Melkveehouder Gommans Panningen

Peel en Maas is een landelijke gemeente met veel bedrijven in de agrarische sector. HALLO lichtte de afgelopen weken een aantal van die bedrijven
uit. Van witlof telen tot koeien melken, de hele sector komt voorbij in deze serie. De hoofdrolspeler in de laatste aflevering van de serie is
Sjaak Gommans (35). Samen met zijn vrouw Pien en zijn vader en moeder runt hij een melkveebedrijf in Panningen.

Sjaak werkt al sinds zijn
jeugd op de boerderij van zijn
ouders. “Ik heb wel eens voor een
loonwerker op de tractor gezeten,
maar bij ons eigen bedrijf ben
ik nooit weggegaan”, vertelt hij.
“Ik vind het veel te leuk om boer
zijn.” Zijn vader en moeder wonen
nog altijd in hetzelfde huis waar
Sjaak geboren werd. “Mijn vader
heeft de boerderij hier in 1979
zelf gebouwd, toen was hier nog
niks als wei.” Zelf woont hij samen

met Pien in een woning tegen de stal
aan op een steenworp afstand van zijn
ouderlijk huis. “Ik ben dus altijd thuis,
ook als ik aan het werk ben.”
Pien en Sjaak zitten samen in
de maatschap de ouders van Sjaak.
Met z’n vieren melken ze iedere dag
twee keer de 190 koeien die in de stal
staan. Dat doen ze in de carrousel, een
ronddraaiend platform waar de koeien
zelf op gaan staan. De melkstellen
moeten ze wel zelf aansluiten. “Iedere
morgen om 06.00 uur en iedere mid-

dag rond 17.15 uur melken we ze”,
vertelt Sjaak. “Daar zijn we ongeveer
een uur en drie kwartier mee bezig.”
Daarna rijdt Sjaak met de voerwagen door de stal om het voer
langs het voerhek te draaien. Koeien
eten vijftig kilo voer per dag. Sjaak:
“Elke tien dagen gaat er een hectare
mais doorheen.” De koeien betalen dat
terug door iedere dag zo’n dertig kilo
melk te produceren. “Elke dag komt er
ongeveer 5.000 liter melk in de tank en
om de drie dagen wordt die geleegd.”

De maatschap is zelfvoorzienend in
zijn veestapel. Dat betekent dat Sjaak
geen nieuwe koeien koopt, maar ze
zelf fokt. De koeien krijgen gemiddeld
één keer in de 385 dagen een kalf.
“We insemineren ze zelf en voeden
de kalveren op totdat ze oud genoeg
zijn om te melken.” De melkkoeien
staan gemiddeld zo’n vijf jaar in de
stal bij Sjaak. “Er wordt veel gezegd
tegenwoordig, maar natuurlijk zijn we
zo goed mogelijk voor de dieren. Als je
niet goed voor de dieren bent, zijn ze

ook niet goed voor jou. Dan leveren
ze dus minder melk.”
Niet alleen de koeien zorgen
voor het werk op het bedrijf.
“We hebben veertig hectare grond
met mais en 25 hectare met gras.
Daar ben je door het jaar heen ook
veel mee bezig. Het gras moet ik
bijvoorbeeld vier of vijf keer per
jaar maaien en we moeten het
schudden en harken. Daar ben je
iedere keer een dag of twee, drie
mee bezig. Per jaar zijn dat wel twee
volle weken. En dat is werk dat we
tussendoor doen, naast de koeien.”
Het is niet te ontkennen dat de
afgelopen jaren zwaar waren voor
koeienboeren in Nederland, vertelt
Sjaak. “Dat begon al met de boycot
van Rusland op Nederlandse producten in 2014.” Nadat vlucht MH17
was neergeschoten beschuldigde
Nederland Rusland van de crash.
Rusland besloot daarop Nederlandse
producten te boycotten. “Daar kwam
in april 2015 ook nog de afschaffing
van het melkquotum bij. Voorheen
wisten we vrij precies hoeveel
omzet we zouden draaien ieder jaar,
omdat de productie gelijk bleef in
Nederland en dus de melkprijs ook
ongeveer. Nu het quotum weg is,
hebben veel boeren meer koeien
erbij genomen en wordt er dus meer
melk geproduceerd. De melkprijs
zakte flink na de afschaffing. Al
moet ik zeggen dat het de laatste
tijd beter gaat, mede vanwege
de waarschijnlijke invoering van
een fosfaatquotum waardoor er
weer veel boeren koeien moeten
wegdoen. Uiteindelijk komt weer
alles goed. Wij gaan gewoon lekker
verder.”
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Bespreking Poll week 47

Als ik naar een stad ga, ga ik naar Venlo.
Blijkbaar is de stad Venlo niet heel populair onder de bevolking van
Peel en Maas. Een ruime meerderheid van 67 procent van de stemmen
gaf aan niet naar Venlo te gaan om te shoppen. Natuurlijk is het zo dat de
wereld steeds kleiner is geworden en dat je gemakkelijk in naar Eindhoven of
Maastricht kunt gaan met de trein. Die steden hebben een grotere binnenstad
en dus meer keuze. Venlo is kleiner, maar het is wel de stad die het dichtste
bij ligt en het is van oudsher de stad waar mensen uit Peel en Maas veel
komen. Misschien dat ook de komst van het outletcenter in Roermond heeft

bijgedragen aan de verminderde populariteit van Venlo.
De veranderingen van de laatste jaren, zoals de realisatie van de
Maasboulevard, hebben er dus niet voor gezorgd dat we vanuit Peel en Maas
massaal naar Venlo trekken. Misschien dat de oververtegenwoordigde Duitse
gemeenschap iets te maken heeft met het wegblijven van Peel en Maas’ers.
In Eindhoven zijn veel minder Duitsers te vinden dan in onze provincie.
Ondanks de korte reistijd is Venlo dus niet de populairste ‘shopstad’ van
Peel en Maas.

Continurooster op school maakt het ouders moeilijker
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Een enquête van Duo Onderwijsonderzoek onder vierhonderd basisscholen
wijst uit dat nog maar de helft van de scholen traditionele schooltijden hanteert.
Steeds meer basisscholen voeren een zogenoemd continurooster in. Alle kinderen
blijven tussen de middag op school samen met de leerkracht pauzeren. De pauze
maakt deel uit van de schooltijd. Voorstanders van het continurooster zeggen dat
het creëren van rust in de klas doordat het weer-opstart-moment na de thuis- of
soms onrustige lunch en lange pauze op deze manier verdwijnt, een groot voor-

deel is. Ook hoeft er geen tussenschoolse opvang geregeld te worden.
Aan de andere kant kun je je afvragen of het voor een kind wel goed is als
hij de hele dag op de school is. Is het niet beter om even een uur af te kunnen
schakelen en tot rust te komen? En voor sommige ouders is het juist lastig dat de
school eerder uit is. Dat betekent namelijk dat zij ook naschoolse opvang moeten
regelen, waar weer meer kosten mee gemoeid zijn.
Continurooster op school maakt het ouders moeilijker. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 48) > Er moeten meer windmolens in Peel en Maas komen > eens 65% oneens 35%

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

Ingezonden brief

Fietsen zonder licht
Ramen en luiken blijven in deze donkere dagen langer dicht,
’s-avonds is het eerder donker en ’s morgens later licht.
Dat is de reden dat ik jullie wil wijzen op een plicht,
dat je dan ook hoort te fietsen met deugdelijk voor- en achterlicht.
Sinds onze aankomst zagen we elke avond menig dom wicht,
dat ons plotseling passeerde als een onverlichte schicht.

Ook volwassenen verzaken vaak ‘zichtbaar’ hun plicht,
dat doet voor ons echt de deur dicht.
Denk er goed aan dat jullie éénmalig leven niet is gesticht,
om te vragen om een tragisch einde, door een onschuldige aangericht.
Een nagekomen gedicht met gewicht,
Sint en zijn Pieten
Piet van der Haas uit Baarlo

TOPKWALITEIT
MEUBELEN
Spectaculaire
Prijzen !!!
• met interieurvering • diverse
stoffen en leersoorten • ruime
keuze • incl. garantie +
gratis direct thuisbezorgd
• korting tot wel 50%

KOM SNEL LANGS VOOR HET
ENORME AANBOD - OP=OP -

WEGENS SUCCES VERLENGD:
DIVERSE POCKETVERING MATRASSEN
2 HALEN 1 BETALEN
PVC-vloeren, Tapijt & Vinyl
Gordijnen en Raamdekoratie

Winterkou
Noem me gerust een watje
als het op de herfst en winter
aankomt. Ik heb een hekel aan
kou, blijf het liefst binnen en
mijn vrolijke aard verdwijnt
met de zon ook achter een dik
wolkendek. Als ik al naar
buiten ga, is dat omdat het
niet anders kan.
Het duurt nog even voordat
ik mezelf weer kan warmen aan
een lekker lentezonnetje. De
nachttemperaturen duiken flink
de min in voor deze tijd van het
jaar, en de temperaturen
overdag zijn ook laag. En toch is
het een feest, want de zon
schijnt volop. En dus besluit ik
juist om naar buiten te gaan,
ondanks de kou.
Het is genieten. Waar de
herfst de laatste weken haar
kleur verloor, en alles bruin,
kaal en nat achterliet, loop ik nu
in een soort van sprookjes
landschap. De witte ijskristallen
flonkeren je overal tegemoet,
hebben alles in één nacht tijd
overdekt met een betoverend
mooi laagje. En wat gisteren nog
niet mijn blik ving, omdat het zo
gewoontjes leek, lijkt nu
rechtstreeks uit de magische
wereld van ‘Frozen’ te komen.
Ik kan het dus ook niet laten
om het op foto te vangen,
al betekent dat ijskoude vingers.
Het licht op de druppels,
de kleuren die nog onder het wit
verborgen zitten en de prachtige
vormen van de ijskristallen; er is
zoveel moois te zien! Dit
winterachtige zonnetje laat alles
wat wel nog groen is, intens
oplichten. Het levert een
prachtig contrast op.
Ik had de foto’s graag met je
gedeeld, maar nog liever heb ik
dat je zelf naar buiten gaat.
Dat je bewondert en geniet van
al het moois, want het is er maar
even. Thuis wacht weer de
warmte en het mooiste winter
liedje dat ik ken: ‘River’ van
Sarah McLachlan. Dan krijg je
vanzelf zin in de winter!
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

CDA zegt ja tegen gemeenschapshuis Panningen
Gemeenschapshuizen, onze gemeente heeft de luxe om er in zo’n
beetje elke kern één te hebben. Gebouwd met een financiële boost van de
gemeente, sponsoren, et cetera. Uiteindelijk gerealiseerd en geëxploiteerd
door de tomeloze inzet van talloze vrijwilligers. Vrijwilligers blijken ook
hier een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze kernen
en wijken te vormen.
In de raadsvergadering van
dinsdag 6 december werd aan de
raad gevraagd in te stemmen met
een krediet van 850.000 euro aan
Stichting Gemeenschapshuis Kepèl
voor de realisatie van een gemeen-

schapshuis in Panningen. De beoogde
locatie hiervoor is het huidige activiteitencentrum van Vorkmeer aan de
Kerkstraat. Het gemeenschapshuis
moet een ontmoetingsfunctie krijgen
voor alle inwoners. Daarnaast is er

aandacht voor activiteiten voor mensen
met een lichamelijke beperking en
bijvoorbeeld taalcursussen voor nieuwe
medelanders. De inventarisatie die de
stichting heeft verricht, ondersteund
door een onafhankelijk adviesbureau,
toont aan dat de exploitatie van het
gemeenschapshuis sluitend is.
Dit initiatief maakt duidelijk gebruik
van de kracht van de leefomgeving
en houdt rekening met de wensen
en mogelijkheden van de partners.
CDA Peel en Maas is voorstander van

het toekennen van het gevraagde budget en wil dat het gemeenschapshuis
in Panningen er komt. Er is voor ons
slechts één punt van zorg. Initiatieven
moeten naast elkaar kunnen bestaan
en elkaar niet wegconcurreren. Partijen
die elders zijn gehuisvest, kunnen
daar weggaan en een gat achterlaten.
We hebben de wethouder gevraagd dit
scherp in de gaten te houden en tijdig
bij te sturen mocht dit nodig zijn.
Vivian Moonen,
raadslid CDA Peel en Maas

Lokaal Peel&Maas bakt en deelt uit
Op vrijdag 18 november heeft de fractie van Lokaal Peel&Maas
peeljuwelen in de vorm van cakejes gebakken bij zorgbakkerij Op de Beek.
Hierover heeft u de afgelopen week al in de media kunnen lezen.
Na het bakken zijn de raadsleden
van Lokaal Peel&Maas de peeljuwelen
gaan overhandigen bij een viertal
organisaties waar veel vrijwilligers
actief zijn. Met deze actie willen wij
laten zien hoe belangrijk wij het vinden dat er vrijwilligerswerk gedaan
wordt in onze gemeente.
Saskia en Piet brachten hun bak-

sels naar de vrijdagmiddag-vrijwilligers
van VV Kessel. Jeanne verraste de
leden van Jong Nederland in Kessel-Eik.
Henk bezocht de vele vrijwilligers van
Omroep Peel en Maas. Rob en Tiny gingen langs bij de bouwwerkzaamheden
in het Plattelandshoés. Wij hopen dat
onze peeljuwelen gesmaakt hebben.
Fractie Lokaal Peel&Maas

Windmolens in Peel en Maas
Inmiddels is bekend dat er geen windmolens kunnen worden geplaatst
in het gebied Eerselsberg in Maasbree. Mede omdat in dit gebied een
kassengebied is gepland. Menig inwoner van dit gebied zal opgelucht
ademhalen en dat is ook heel begrijpelijk: windmolens hebben een forse
impact op het aanzien van het landschap.
Om in onze toekomstige energievoorziening te voorzien en om de
opwarming van de aarde te beperken
zijn windmolens echter onontbeerlijk. Windmolens leveren substantieel meer energie dan bijvoorbeeld

zonnepanelen. Inmiddels is bekend dat
de Noordpool op dit moment twintig
graden warmer is dan gewoonlijk.
Naar verwachting is de Noordpool in
de zomer van 2017 volledig ijsvrij.
Veel eerder dan tot nu toe werd aange-

nomen! We kunnen niet meer wegkijken van dit probleem om te voorkomen
dat onze kinderen en kleinkinderen met
een sterk veranderd klimaat te maken
krijgen met alle gevolgen van dien.
Ook de gemeente Peel en Maas zal
haar steentje moeten bijdragen. Zo is
het de bedoeling dat er vier tot vijf
windmolens worden gebouwd in Egchel
die gezamenlijk zorg dragen voor minimaal driekwart van de energievoorziening van huishoudens in de gemeente

Peel en Maas. Een prima initiatief dat
de volledige instemming heeft van
PvdA/GroenLinks.
Belangrijk hierbij is dat deze windmolens vanuit een maatschappelijk
oogpunt zonder winstoogmerk worden
geplaatst. En dat daarnaast bewoners,
in de nabijheid van windmolens, mee
profiteren van het rendement van de
molens.
Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks
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Openstelling Huis van de Gemeente
Op donderdag 15 december zijn we in verband met ICT werkzaamheden vanaf 14:00 uur
gesloten. De bibliotheek is geopend.

Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl ->
bestuur-en-organisatie -> bekendmakingen-en-regelgeving.

Elektronisch gemeenteblad

Het Elektronisch Gemeente Blad (EGB) was de afgelopen jaren de “digitale nieuwsbrief” voor
alle wekelijkse nieuwsberichten en bekendmakingen. Deze werden ook op onze website
gepubliceerd en ter inzage gelegd in het Huis van de Gemeente en de gemeenschapshuizen en
bibliotheken in Peel en Maas.
Dit gaat veranderen
Op 1 december is onze nieuwe website “live gegaan”. Om onze bekendmakingen gebruiksvriendelijker te maken gaan we op deze datum aansluiten op www.overheid.nl. Als u bekendmakingen automatisch in uw mailbox wilt ontvangen kunt u zich hiervoor aanmelden via
https://zoek.overheid.nl. Als u dit gedaan heeft ontvangt u alle besluiten en andere berichten
die we op overheid.nl geplaatst hebben. Het laatste EGB zal op 29 december verschijnen.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.
Omgevingsvergunning “Verlengen tijdelijke Huisvesting De Berckt”
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in samenhang
met artikel 2.7 en artikel 4 van bijlage II, onderdeel 11 bij het Besluit omgevingsrecht de
omgevingsvergunning “Verlengen tijdelijke Huisvesting De Berckt” ter inzage ligt.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Maasbree, 5991, Groesweg 34. MBE00, sectie R, perceelnummer 428. X: 202068, Y: 375080.
Het oprichten van Goed - Koopmans parketvloeren en timmerwerken.
• Maasbree, 5993 PV, Rinkesfort 5. Het verlagen van de gasdruk bij het gasdrukmeet- en
regelstation van Enexis B.V

Officiële bekendmakingen
Ruimtelijke ordening

Ontwerpbestemmingsplan “De Belaeving, Neerseweg 90 te Helden”
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen
3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
het ontwerpbestemmingsplan “De Belaeving, Neerseweg 90 te Helden” ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied,

gelegen aan de Neerseweg 90 te Helden (kadastraal bekend als HDN01, sectie D, nr 2413 en HDN01,
sectie H, nr. 160) en hoek Jacobusstraat – Rongvenweg te Egchel (kadastraat bekend als HDN01,
sectie H, nr 187). Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van het realiseren van toeristisch
recreatief bedrijf “De Belaeving, Eten & Drinken” met bijhorende landschappelijke inpassing.
Termijn van inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017.
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0127-ON01
• Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl ;
• Op papier, in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.
Indienen zienswijzen
Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de
gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, Paul Cuppen.
Vragen
Voor meer informatie neemt u contact met Paul Cuppen of een van de andere medewerkers van
Team Omgevingsontwikkeling.
Ontwerp wijzigingsplan “Maasstraat 64 te Kessel”
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen
3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
het ontwerpwijzigingsplan “Maasstraat 64 te Kessel” ter inzage ligt.
Inhoud plan
Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied, gelegen aan de
Maasstraat 64 te Kessel (kadastraal bekend als KLS00, sectie K, nr 595) en is opgesteld om de
bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere woonbestemming.
Termijn van inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017.
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.WZ0014-ON01
• Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl ;
• Op papier, in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.
Indienen zienswijzen
Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de
gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, Paul Cuppen.
Vragen
Voor meer informatie neemt u contact met Paul Cuppen of een van de andere medewerkers
van Team Omgevingsontwikkeling.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Dorpsdagvoorziening Baarlo i.s.m. Vorkmeer
is op zoek naar een

Stichting Multifunctioneel
Centrum de Engelbewaarder

Sociaal Werker/beroepskracht
dorpsdagvoorziening m/v
voor 16 tot 24 uur

Ben jij ondernemend? Gastvrij? En kun je zelfstandig
werken met vrijwilligers en gasten?
Kijk dan voor meer informatie op de website: www.vorkmeer.nl

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl
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Uitslag kleur- en Winnaars puzzelwedstrijd
plakwedstrijd
Bij de HALLO van week 46 zat een kleurplaat van Sinterklaas die
kinderen uit Peel en Maas zo mooi mogelijk mochten maken. Er werd
fanatiek gekleurd, geknipt, geplakt, geverfd en geknutseld en er zijn
ontzettend veel prachtige en creatieve kleurplaten ingeleverd. Het was
voor de redactie dan ook ontzettend moeilijk om te kiezen, maar
uiteindelijk hebben de volgende kinderen een prijs gewonnen met
hun kleurplaat. De winnaars kunnen hun prijzen afhalen bij de redactie
van HALLO Peel en Maas op de Raadhuisstraat 168 in Panningen.

Leeftijd t/m 5 jaar
Cadeaubon Bruna Panningen: Sjors Janssen 5 jaar, Meijel
Cadeaubon Click & Brick Meijel: Imke Eriksson 5 jaar, Baarlo
10-rittenkaart Speelfabriek Maasbree: Robin van Mierlo 4 jaar, Egchel
10-rittenkaart Speelfabriek Maasbree: Cody Nijssen 3 jaar, Panningen
10-rittenkaart Speelfabriek Maasbree: Bram Strijbos 1 jaar, Meijel

De afgelopen drie weken verschenen er drie puzzels in HALLO waarmee leuke prijzen te winnen waren. De
oplossingen daarvan vormden samen een slagzin die deelnemers aan de puzzelwedstrijd moesten afmaken. En
dat werd veelvuldig gedaan in Peel en Maas. Uit de vele inzendingen, zowel via e-mail als per post, zijn drie
winnaars gekozen:

1e prijs Lazy Sunday voor 2 personen.
Ontvangst met een biercocktail. Daarna bierproeverij met bijpassende hapjes.
Beschikbaar gesteld door De Zoes uit Helden.
Anja Reijnders Panningen
‘Elke week als de HALLO er weer is, is er geen nieuws dat ik meer mis.
Voorop staat de persoonlijke en brede benadering,
In groot gebied en voor ieders gading.’

Leeftijd 6 t/m 8 jaar
Cadeaubon Click & Brick Meijel: Elise Dekker 7 jaar, Maasbree
2 bioscoopkaartjes DOK6 Cinema Panningen: Vera Blom 6 jaar, Maasbree
Cadeaubon Bruna Panningen: Gies Heijnen 7 jaar, Koningslust

2e prijs Vuurtafel

3e prijs 2 bioscoopkaartjes

beschikbaar gesteld door Groenrijk uit Maasbree.

beschikbaar gesteld door DOK6 Cinema uit Panningen:

Will Heesen Panningen
‘Elke week als de HALLO er weer is,
let ik erop dat ik geen artikel mis.
Neem ik ’n kopje thee, ’n goeie stoel
en heb zo mijn eigen HALLO gevoel.’

Nicole en Maud Kessels Baarlo
‘Elke week als de HALLO er weer is,
lezen wij deze van voor tot achteren en maken wij
samen de kwis.
Want zónder HALLO, wat een gemis!’

Leeftijd 9 t/m 12 jaar
2 bioscoopkaartjes DOK6 Cinema Panningen: Mirthe 9 jaar, Grashoek
Cadeaubon Click & Brick Meijel: Julian 10 jaar, Helden
Cadeaubon Bruna Panningen: Guus van Riel 11 jaar, Beringe

Eervolle vermelding kleur- en plakwedstrijd
Panningen

De redactie werd daarnaast blij verrast met enkele kleurplaten van inwoners die helaas nét naast de prijzen
hebben gegrepen. Deze verdienen dan ook een eervolle vermelding:
Anna, Sjang en Rie Hillen 2, 4 en 66 jaar, Maasbree
Corrie 70 jaar, Panningen
Piet Boots 81 jaar, Maasbree

Latiesja Baidjnath 43 jaar, Koningslust
Toos Aerts, 82 jaar, Panningen
Tiny Peeters-Verstappen 87 jaar (‘Maar nog een kind’),
Maasbree

08
12

Helenaveen/Griendtsveen

Koningslust
herhaalt
zevenklapper

Door: voetbalvereniging VV Koningslust
De 0-7 overwinning van een week eerder had het eerste herenelftal
van VV Koningslust duidelijk goed gedaan, zo was te zien in de thuis
wedstrijd tegen Helenaveen/Griendtsveen op zondag 4 december.
Wederom werd een tegenstanders met een zevenklapper verslagen.
Koningslust begon sterk aan de
wedstrijd en al na vijf minuten was er
een grote kans. Het schot van Peter
Janssen belandde echter op de lat en
in tweede instantie kon zijn kopbal
nog net gered worden door de keeper
van Helenaveen/Griendtsveen. Niet
veel later was het dan toch raak,
Bram Rongen schoot na een goede
actie de bal van afstand over de keeper heen in de goal.
Helenaveen/Griendtsveen ging
iets feller voetballen en halverwege
de eerste helft kwamen ze nog een
keer gevaarlijk door het midden,
maar het schot belandde in de handen van Mick Berkens. Daarna was
het weer de beurt aan Koningslust.
Na een goede actie van Nick Rongen
over rechts legde hij de bal perfect
klaar voor Roel Gielen, die bal zo binnen kon tikken. Net voor rust maakte
Koningslust er nog 3-0 van. Bram
Rongen schoot na een goede actie de
bal binnen.

In de tweede helft veranderde
er niet veel aan het speelbeeld.
Al na een paar minuten voetballen
wist Roel Ghielen zijn tweede goal
te maken na een goede voorzet
van Bram Rongen. Halverwege de
tweede helft maakte Bram Rongen
zijn derde treffer van de wedstrijd
na een perfecte steekpass van
Peter Janssen. Bram speelde de
uitkomende keeper voorbij en kon
de bal zo binnentikken.
De net ingevallen Niels Jeuken
besloot twintig minuten voor tijd
maar meteen een één-tweetje aan
te gaan met Bram Rongen, waardoor
hij alleen op de keeper af kon lopen
en de bal netjes binnenschoot. In de
laatste minuut kreeg Koninglust nog
een vrije trap op de rand van het
zestienmetergebied. De vrije trap van
Bram Rongen werd binnengekopt
door Rik Lemmen, waardoor de
wedstrijd eindigde in een 7-0
overwinning.
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RKMSV in eigen huis onderuit
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Een week na de sterke overwinning tegen GKC, is het eerste herenelftal van RKMSV in Meijel met ruime cijfers
onderuit gegaan. De gasten van ONDO uit Heusden toonden zich op zondag 4 december slagvaardiger en gingen
daardoor met drie verdiende punten naar huis, 0-4.
Ondanks dat RKMSV regelmatig
diep op de helft van de ploeg uit
Heusden te vinden was, startte de
thuisploeg niet heel goed. De bezoekers kwamen na ongeveer een kwartier
op voorsprong. De linksbuiten kon de
bal simpel oppikken, kwam naar binnen en schoot in de verre hoek raak.
Kort daarop werd een tweede doelpunt
van de uitploeg afgekeurd, wegens een
overtreding. Aan de andere kant had
RKMSV moeite om de bal in de ploeg
te houden en de mogelijkheden die
er waren, na enkele goede aanval-

len, werden niet omgezet in kansen.
De bezoekers waren via lange ballen
achter de verdediging vaker dichtbij het
doel, maar de verdediging en doelman
Van Nienhuijs voorkwamen voor rust
erger. Na rust pakte RKMSV het weer
op, maar het was wederom de ploeg
uit Heusden die toesloeg. Een middenvelder wipte de bal over de laatste
linie en waar de Meijelse ploeg dacht
aan buitenspel, pikte de spits de bal
handig op en verdubbelde de score.
RKMSV ging aanvallender spelen en
dit leverde twee goede mogelijkheden

op. Invaller Mike Nijssen schoot na een
aanval over links rakelings langs en
kort daarop kwam de bal na een sterke
aanval weer bij Mike die de bal dit keer
niet goed raakte. Er ontstond echter
ook veel ruimte achter de verdediging
van RKMSV, die enkele keren op snelheid geklopt werd. Na de tweede gele
kaart van Hayke Snijders werd het voor
de thuisploeg helemaal lastig. ONDO
toonde zich slagvaardig voor het doel
en verzilverde nog twee uitbraken,
waardoor een 0-4 eindstand op het
bord kwam te staan.

Winst na verloren eerste set

Dames VC Kessel winnen derby
Door: volleybalclub VC Kessel
Het eerste damesteam van volleybalclub VC Kessel stond zondag 4 december in een uitwedstrijd tegenover een
oude bekende, volleybalvereniging Tupos uit Baarlo. De laatste op de ranglijst, maar zeker niet te onderschatten.
Kessel moest zich van haar
beste kant laten zien om vijf punten
mee naar huis te mogen nemen.
In de eerste set ging het tussen
de ploegen gelijk op. Ondanks de
vele gemiste servicefouten aan
de Kesselse kant, haalde Kessel
de eerste set binnen met 19-25.

Om geen punten te laten liggen
in Baarlo, zou Kessel een tandje
erbij moeten zetten. Dit konden
ze echter niet waarmaken en door
slordige, persoonlijke fouten, ging
de set met 25-22 naar Tupos.
In de derde set kwam Kessel
beter in de wedstrijd. Door mooie

servicereeksen kregen de dames
meer vertrouwen. Dit resulteerde
een setstand van 20-25. Dit wisten
de dames voort te zetten. Met
volle overtuiging en een paar
combinaties pakte Kessel de set
binnen met 16-25. Een 3-1 winst
voor Kessel.

Oh, zit dat zo!

Punt gepakt

Piepjong
Peelpush verrast
tegen Sneek
Door: volleybalvereniging VC Peelpush
Het eerste damesteam van Peelpush uit Meijel heeft op zondag 4 december tegen titelverdediger Sneek voor een daverende stunt gezorgd. De
Meijelse ploeg, die afstevent op een plekje in de degradatiepoule, ontfutselde thuis op miraculeuze wijze de nummer twee van de ranglijst een punt,
maar verloor wel met 3-2.
Sterkhouders Laura de Jong (22
jaar) en Loni Wissink (21 jaar) bleven
vanwege blessures noodgedwongen
aan de kant. Daardoor stond er een
piepjong team tegenover Sneek in
het veld. Libero Anouk de Jong was
met 20 jaar de oudste speelster aan
Meijelse zijde. Om het gemis op te
vangen, werd invallend passer-loper
Jody Selten (17 jaar) naar de diagonaal
gedirigeerd en kwam tweede libero
Noa Klerckx (17 jaar) op de plek van
passer-loper te staan. Het was in de
eerste twee sets vooral zoeken. Met
18-25 en 13-25 gaf niemand nog een
stuiver voor de kansen van de Meijelse
thuisploeg.
Maar tussen set twee en drie vond
er een metamorfose plaats. Plots lukte
alles. De pass kwam veelal perfect en
spelverdeelster Lieke Oomen (18 jaar)
kon haar aanvalsters daardoor uitstekend bedienen. Ook de verdediging
en de blokkering, vijf blokpunten voor

Claire Crijns (15 jaar) en vier voor Ilvy
Sanders (19 jaar), stonden als een huis.
Tegenstander en publiek moest bij het
volgen van de stand even flink in de
ogen wrijven: 13-9, het stond er echt.
Sneek, niet voor niets tweede in de
eredivisie, knokte zich terug tot 15-15.
Maar wie dacht dat het dit seizoen zo
wisselvallige Peelpush zich daarmee
gewonnen gaf, had het mis. De ploeg
kan, als het maar geloof in zichzelf
heeft, knokken en het iedere tegenstander lastig maken. Onder leiding
van de ontketende Nikki van der Veen
(18 jaar) werd het 18-15 en 21-18.
Een verlenging van de wedstrijd kwam
er met 25-22.
Er was zelfs een vijfde set nodig.
Via een knappe 25-16 had Peelpush
zich verzekerd van een punt. In de
tie-break was Sneek bijgekomen van
de schrik en met 10-15 kwam er een
einde aan een wedstrijd waarin het
publiek de grote winnaar was.

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Is mondeling verkocht
ook echt verkocht?
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
Met volop beweging op de woningmarkt lopen we er zelf ook weer
regelmatig tegenaan. Meerdere kandidaten voor één woning. Zonder
de woning gezien te hebben toch al een bod doen? Terwijl verkoper al
mondeling toegezegd heeft aan koper A, een hogere bieding van koper B
aannemen. Hoe werkt dat nu eigenlijk in de praktijk en wat zegt het
wetboek hierover?

In 2003 is in het burgerlijk
wetboek (artikel 7:2 lid 1) opgenomen dat de koop van een woning
door een consument schriftelijk
moet worden aangegaan. Schriftelijk
betekent een door beide partijen
ondertekende koopovereenkomst.
Met andere woorden een mondeling akkoord, een bevestiging van de
afspraken per e-mail, een concept
koopovereenkomst per post, het zijn
allemaal voorbeelden die niet aan de
wet voldoen en waardoor er dus nog
geen koopovereenkomst tot stand is
gekomen.
Makelaars die aangesloten zijn
bij de NVM hebben onderling in dit

kader een erecode met elkaar afgesproken. Onderhandelen met meerdere
gegadigden tegelijkertijd is toegestaan,
mits dat aan alle betrokkenen kenbaar
wordt gemaakt. Met meerdere kandidaten voor een woning loont het dus
zeker om ook als er een onderhandeling loopt, een bod uit te brengen op
het huis. Het is dan aan de verkoper
om te beslissen met wie hij verder in
onderhandeling wil.
Een koper kan hierbij overigens niet
afdwingen dat hij in onderhandeling
is. Hij is namelijk pas in onderhandeling als de verkoper reageert op het
bod met een tegenbod. Ook als u van
de makelaar te horen krijgt dat de
bieding met de verkoper overlegd gaat
worden, bent u als koper dus nog niet
in onderhandeling.

Een kleine kanttekening nog wel
is dat het artikel uit het wetboek ziet
op consumenten. Als koper en/of
verkoper dus handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is
een beroep op het schriftelijkheidvereiste niet mogelijk. Tenzij de
koper weigert om de koopovereenkomst binnen een redelijke termijn
te tekenen.
Voor ons als NVM makelaar de
schone taak om dit in strakke banen
te leiden en bovenal de juiste voorlichting te geven.

www.intermakelaars.com
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Helden zegeviert
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Nadat Helden een week eerder de punten moest delen met Beringe,
slaagde de ploeg van trainer Rob Jacobs op zondag 4 december wel in om
te winnen in en tegen RKSVO uit Ospel. De eindstand was 2-3, een score
die aan beide kanten hoger had kunnen uitvallen.
Helden kwam al snel op voorsprong. Binnen de minuut zag Mairen
Zeevenhoven een klein gaatje in de
defensie en prikte hij de openings
treffer binnen. Niet lang daarna stond
de 1-1 echter al op het scorebord.
Stan Creemers ontfutselde doelman
Knippenbergh de bal en wist daarna
de gelijkmaker te maken. Ondanks
een flink aantal tegenstribbelende
Heldenaren werd het doelpunt toch
goedgekeurd. Lang bleef de stand
echter niet in evenwicht. Waar dezelfde
Creemers een opgelegde mogelijkheid miste om Ospel op voorsprong te
zetten, wist Ton Peeters aan de andere
kant wel raad met de geboden kans.
Na de nieuwe voorsprong zag Peeters
ook nog de mogelijkheid om met 1-3
de rust in te gaan. Zijn bekeken kopbal
trof echter de paal. Na de thee was het
Ospel dat snel opnieuw orde op zaken
stelde en de gelijkmaker aantekende.
Daarna waren het vooral de Heldenaren

die aandrongen op een nieuwe
voorsprong. Gilian de Bruijn trof de lat
en Tom Peeters was tot tweemaal toe
dichtbij. De lat en de grensrechter, die
zijn doelpunt afkeurde wegens buitenspel, weerhielden de jonge buitenspeler er echter van. De voorsprong kwam
er toch. Jeroen Thijssen zag zijn schot
ternauwernood gered door doelman
Houben, maar de rebound leek voor
Tim Pilon. Hij werd echter dusdanig
gehinderd in zijn poging de bal te halen
dat de scheidsrechter de bal op de stip
moest leggen. Een koud kunstje voor
Ton Peeters, toen hij de 2-3 op het
scorebord zette. Daarna golfde het spel
op en neer en had Ospel een aantal
mogelijkheden om de stand gelijk te
trekken, maar Helden had ook een
aantal mogelijkheden om de wedstrijd definitief in het slot te gooien.
Opvallend vaak bleek het aluminium
de grote spelbreker, waardoor de 2-3
stand hield.

Gemiste kansen

Panningen wint van
RKSVN uit Neer
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Op een prachtige winterse middag op zondag 4 december trad het eerste elftal van voetbalvereniging SV
Panningen aan tegen het eerste van RKSVN uit Neer. Het veld was hard, maar goed bespeelbaar, er was geen gevaar
voor lijf en leden voor de 22 acteurs. Panningen ging met een 4-0 overwinning naar huis.

Egchel boekt zege
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 4 december een
benauwde overwinning behaald in en tegen Lottum. Na een redelijke
eerste helft waarin de gasten een 0-2 voorsprong namen, viel de ploeg
van trainer Twan van de Mortel na de thee ver terug. De thuisploeg kwam
weliswaar terug tot 1-2, maar verder liet Egchel het niet meer komen.
Scheidsrechter Es Sayedi keurde
het plaatselijke hoofdveld af, zodat
het duel op een bijveld moest
plaatsvinden. Egchel startte met Luc
Crommentuijn weer in de basis en
had in het begin de betere mogelijkheden. Na een kwartier werd Frank
Gielen met een steekbal bediend. Hij
omspeelde enkele tegenstanders en
legde de bal terug op Juul Stammen
die voor de 0-1 zorgde. Nadat keeper
Bjorn Oomen enkele reddingen had
verricht, verdubbelde Egchel na een
half uur de marge. Na een aanval over
diverse schijven haalde Frank Gielen
met zijn linker uit in de verre hoek,

0-2. Direct na de thee kreeg Frank de
mogelijkheid op 0-3 na aangeven van
Jorrit Kersten, maar hij schoot over.
Egchel moest terug en dat leidde in de
55e minuut tot de aansluitingstreffer
van Lottum, 1-2. In het verdere verloop van de tweede helft was er veel
hots-knots-voetbal van beide ploegen.
De thuisploeg drukte de gasten verder
terug in de verdediging en had pech
toen tot twee maal toe een bal op de
paal belandde en enkele schoten over
en naast gingen. Het laatste wapenfeit
was nog een lobje van Frank Gielen
dat naast het doel verdween. Egchel
won uiteindelijk moeizaam met 1-2.

Makkelijke zege
Olympia-dames
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen moest de
afgelopen weken enkele nederlagen slikken, maar het team was
zaterdag 3 december weer in redelijk goede vorm. Er kon dan ook een
vrij gemakkelijke 4-0 overwinning tegen Sittardia worden bijgeschreven.
Na twee minuten spelen stond
al een 1-5 achterstand op het bord.
Binnen een mum van tijd werd de
achterstand echter omgezet in een
10-5 voorsprong. Maar door pass- en
netfouten ging ook deze weer verloren
en gaf men Sittardia het geloof dat
ze konden blijven bijblijven. Dat lukte
ook, maar pas bij 22-22 kon Olympia
een gaatje slaan. Aan de aanval lag
het niet, maar blokkerend gingen veel
punten verloren. Na de 25-22 setwinst
in de eerste set was Olympia in de
tweede en derde set heer en meester.

De servicedruk was weer goed en
aanvallend werd punt na punt bijgeschreven. De tegenstander probeerde
het met tactische ballen, maar elke bal
werd van de vloer gehaald. Sittardia
had het nakijken. De vierde set was
een heel ander verhaal. De passing en
service werden minder en er werden
maar liefst, net als in de eerste set,
tien punten weggegeven. Om dit te
compenseren moest in de rally’s een
tandje worden bijgezet, zodat tenslotte
de volle winst met 25-23 kon worden
binnengehaald.

Panningen startte overdonderend.
In het eerste kwartier van de wedstrijd
was er sprake van eenrichtingsverkeer
naar het Neerse doel. In de vierde minuut kwam Panningen al op voorsprong,
Robin van Osch scoorde de 1-0. RKSVN
kwam er niet aan te pas in dat eerste
kwartier van deze wedstrijd en in de
twaalfde minuut onderschepten Ilias
Amhaouch en Auke Houben gezamenlijk een poging tot uitverdedigen van
de Neerse verdediging.
Auke passte met dodelijke
precisie naar de vrijstaande Remco
Litjens. De 2-0 was het resultaat.
Vermeldenswaardig was een actie
van Robin van Osch in de 24e minuut.

Met een aantal schitterende passeer
bewegingen stuurde hij drie Neerse
verdedigers het bos in, maar zijn schot
eindigde op de paal.
Maar na een half uur slopen er
onnauwkeurigheden en nonchalance
in het Panningse spel en RKSVN kreeg
zelfs een kans op een tegendoelpunt.
De Panningen-supporters maakten zich
zorgen; de aansluitingstreffer hing in
de lucht. Het Neers offensiefje leverde
echter niets op en de ruststand was
2-0.
In de tweede helft stelde
Panningen orde op zaken. Ilias
Amhaouch schoot in de 46e minuut
over en verscheen twee minuten later

alleen voor de Neerse doelman. Hij
kwam echter niet tot scoren. Ilias zou
een minuut later ook een kans niet
verzilveren. Ook Neer liet zich niet
onbetuigd en een Panningse verdediger
moest een bal van de doellijn halen.
In de 60e minuut stelde Robin van
Osch orde op zaken. Hij bracht de stand
op 3-0. Tom van den Beucken viel in
voor Remco Litjens. Weer was het Robin
van Osch die de 4-0 liet aantekeneen.
De wedstrijd was definitief gespeeld.
Panningen kreeg nog diverse kansen,
maar de 42-jarige doelman van RKSVN,
Dave Nellen, hield zijn doel schoon. En
zo eindigde deze wedstrijd met een 4-0
overwinning voor ‘Kepèl’.

0-2 nederlaag

BEVO verliest van fel
Cranendonck
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van BEVO uit Beringe trad op zondag 4 december aan tegen Cranendonck, dat in de
onderste regionen bivakkeerde. Echter, dit Cranendonck was vanaf de eerste minuut feller in de duels en de wil om
te winnen was vanmiddag voor hen ook een plus op een zwaar bespeelbaar veld. Het werd 0-2 voor de gasten.
Beide ploegen creëerden in de
eerste helft enkele kansen, waarvan
BEVO al in de 2e minuut had kunnen
profiteren door een toegekende strafschop te benutten. Die was gegeven na
een handsbal in het strafschopgebied.
Luuk van Rijt plaatste zich achter de
bal, maar hij schoot een half metertje naast. BEVO bleef wel een licht
veldoverwicht houden, maar echte
kansen werden er niet uitgespeeld.
Cranendonck was niet bij machte
om het de BEVO-defensie moeilijk te
maken. In de 30e minuut kende de

scheidsrechter wederom een strafschop
toe. Ditmaal had hij een overtreding
gezien van laatste man van BEVO
Frank van Berlo. Ook de speler van
Cranendonck wist echter niet te scoren.
BEVO-keeper Nick Steeghs wist de
strafschop te keren.
Na rust keerde de zieke Demi
Basten niet meer terug in het team
en werd hij vervangen door Maurice
Kessels, die na een hardnekkige blessure weer terug is. BEVO kon ook in
de tweede helft geen potten breken,
terwijl Cranendonck rook dat een over-

winning kon worden behaald.
Het onsamenhangende en zonder
overtuiging spelende BEVO werd
afgetroefd door een veel feller en
geïnspireerder Cranendonck, dat in de
70e minuut dan ook verdiend een voorsprong nam. Door slecht ingrijpen in
het centrum van de BEVO-verdediging
werd het 0-1. BEVO was helemaal de
kluts kwijt en nog geen vijf minuten
later lag de 0-2 al in de touwen. BEVO
probeerde het daarna nog wel, maar
de overtuiging en de tijd ontbraken om
het tij nog te keren.
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Mix-competitie

Badmintonspelers
Kessel winnen vijfde
wedstrijd
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MVC’19 veel te sterk
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft op zondag 4 december op overtuigende wijze een zege
geboekt op middenmoter Sportclub Leeuwen. De 7-1 overwinning was niet geflatteerd en de Midden- Limburgers
mochten blij zijn dat MVC’19 nog vele kansen liet liggen.

Door: badmintonclub De Polsslag, Kesselse Sport Vereniging (KSV)
De badmintonspelers van KSV De Polsslag uit Kessel hebben zondag
4 december de vijfde badmintonwedstrijd in de mix-competitie gespeeld.
De groep ging er met een 5-3 overwinning vandoor.
Er werd begonnen met het
dubbelspel. De heren, Bas en
Rogier, wonnen in twee sets van
hun tegenstanders uit Roermond.
De dames, Ellen en Petra, waren
niet bij machte om hun wedstrijd
te winnen tegen de betere
tegenstanders en verloren in twee
sets hun wedstrijd. Dit resulteerde
in de 1-1 tussenstand.

In de gemengd dubbel was Kessel
weer sterker en werd de stand 3-1
voor De Polsslag. Daarna de singles.
Bas en Rogier wonnen beiden. Ellen
en Petra verloren beide wedstrijden
en Ellen maakte er een driesetter
van. De koppositie in de competitie
is veiliggesteld voor De Polsslag
uit Kessel met de verdiende 5-3
overwinning.

Verlies tegen OCI Lions

Targos Bevo Hc
vecht teveel tegen
zichzelf
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit
Panningen begon zaterdag 3 december veelbelovend tegen OCI Lions uit
Geleen. Maar na een goede start kwam de klad in het spel bij Panningen
en gingen de heren uiteindelijk huiswaarts met een 30-20 verlies.
De start was goed voor Targos
Bevo Hc. Bij de stand van 5-5 kreeg
Panningen voldoende kansen om op
voorsprong te komen, maar overtalsituaties konden niet in doelpunten
worden omgezet en tot overmaat van
ramp miste Jeroen van den Beucken
in deze fase ook nog twee strafschoppen.
Het slimme OCI Lions profiteerde
genadeloos. Panningse dekkingsfouten werden afgestraft, terwijl de OCI
Lions-verdediging weinig te duchten
had van Bevo, dat slordig was in de
passing en gehaast in de afwerking.
De rust ging in met een 10-5 voorsprong voor de Zuid-Limburgers.
In de beginfase van de tweede
helft liet Targos Bevo Hc nog even
haar tanden zien en kwam terug tot
12-8. Daarna was het gebeurd met
de mannen van trainer Harold Nusser.

Alles wat mis kon gaan, ging mis bij
de Panningse ploeg. Na een tussenstand van 17-12 kon OCI Lions de
eindstand bepalen op 30-20. Hiermee
namen ze de koppositie in de door
de Belgische ploegen gedomineerde
BENE League weer over van Initia
Hasselt. Team en technische staf
van Bevo moeten deze week eens
rustig om de tafel gaan zitten om
met elkaar samen uit deze handbalmalaise te komen. Bij vlagen laat de
ploeg zien dat ze goed kunnen handballen. Er wordt ook goed getraind,
maar op het veld kan de ploeg dit
geen zestig minuten in goed handbal
omzetten. De echte leiders moeten
opstaan. Samen als team kan de
ploeg uit deze crisis komen. Nu kan
de ploeg karakter tonen door van de
eerste tot de laatste minuut voor een
goed resultaat te zorgen.

Ook assistent-trainer een jaar door

VV Baarlo-trainer
Rob Geenen verlengt
contract

Marco Daniëls in een luchtduel (Foto: Math Geurts Fotografie)
MVC’19 kwam fel uit de startblokken en doelman Justin Brummans
moest overuren maken tegen
een voor elke meter knokkende
Maasbreese ploeg. Door het gevarieerde Maasbreese spel kwam Sportclub
Leeuwen niet aan aanvallend voetbal
toe. MVC’19 zette zoveel druk op de
defensie van de gasten, dat de verdediging tijd de kort kwam om alle gaten
te dichten.
Na 25 minuten bracht de hardwerkende middenvelder Bart Crienen
MVC’19 op voorsprong. Vlak voor rust
vergrootte Marco Daniels uit een vrije

trap de voorsprong tot 2-0. Topscorer
Ron van den Kerkhof zorgde in de 45e
minuut voor de 3-0 ruststand.

Genadeklap
In de 47e minuut deelde Ron van
den Kerkhof de genadeklap uit. Vanaf
de middenlijn soleerde hij door de
gastendefensie en rondde fraai af. Nog
geen twee minuten later mocht invaller
Daan Peters na een breed uitgespeelde
Maasbreese aanval de vijfde treffer op
zijn naam zetten.
Tot overmaat van ramp liep Maurice
Lommen van SC Leeuwen in de 50e

minuut tegen een tweede gele kaart
op in deze sportieve wedstrijd. MVC’19
verslapte even en dat stelde Amine
El Maimouni in staat de eer te redden
voor de teleurstellende middenmoter.
MVC’19 besloot daarna nog even gas te
geven. Rob Custers slalomde met Ron
van den Kerkhof door de aangeslagen
gastendefensie en gaf het laatste tikje,
6-1. In de 67e minuut zette Rob Custers
de puntjes op de i door op knappe,
maar ook fortuinlijke wijze de zevende
treffer te scoren. MVC’19 won verdiend
van een onthutsend zwak spelend
Sportclub Leeuwen.

Grote najaarsopruiming van overjarige modellen.
Kom naar de show en maak gebruik van uw voordeel!

UITNODIGING
Kerstshow Lozeman
9, 10 en 11 december

Markt 14, 5973 NR Lottum
Tel: 0031(0)77-4632341

Hoofdtrainer Rob Geenen en voetbalvereniging VV Baarlo verlengen
hun samenwerking. Dat maakte de voetbalclub uit Baarlo op zondag
4 december bekend. De coach gaat zijn vierde seizoen draaien.
Het contract van selectiecoach
Rob Geenen, die uit Neer afkomstig
is, wordt met een seizoen verlengd.
Het seizoen 2017-2018 wordt
het vierde op rij voor de in 2013
benoemde hoofdtrainer.
Ook René Janssen, assistent-

trainer en coach van het tweede
elftal, heeft toegezegd nog
minimaal een seizoen door te willen
gaan.
Volgens de voetbalclub kunnen
beide coaches het prima met elkaar
en met de selectiespelers vinden.

Nieuw in het programma:
Ambrogio en Belrobotics robotmaaiers
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Kessel bezorgt
Grashoek eerste
nederlaag
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Dankzij twee doelpunten van Willem Kruijk, in de 2e en 3e minuut,
heeft het eerste herenteam van Kessel het team van Grashoek de eerste
competitienederlaag van dit seizoen bezorgd. Het werd 2-0 voor de
bezoekers.
Matchwinnaar Willem Kruijk
profiteerde in de 2e minuut geslepen
van weifelend ingrijpen van de
Grashoekse doelman Koen Clephas
bij een hoge vrije trap. Willem stond
bij de tweede paal en profiteerde
van deze surprise. En daarmee waren
de cadeautjes nog niet uitgepakt,
want één minuut later kreeg de
topscoorder van Kessel alle vrijheid
van de Grashoekse verdedigers om uit
te halen en wederom te scoren.
Grashoek was helemaal de weg
kwijt en vond die de eerste helft niet
meer terug. De ploeg was aangeslagen. Voor Kessel was dit scenario
ideaal, zelf snel scoren en vervolgens
de boel vakkundig dichtgooien.
In de tweede helft veranderde het
spelbeeld behoorlijk, maar het werd
niet rampzalig voor Kessel. De jonge
Grashoekse ploeg had duidelijk zelfvertrouwen getankt in de kleedkamer

en wist plotseling de weg naar het
doel wel te vinden. Het zat dit keer
echter niet mee en Kessel dwong het
geluk wel af.
Erwin Pijnenburg kreeg de eerste
grote kans nadat Chris Hunnekens
zich goed vrij draaide en de bal
breed gaf op Erwin. Die schoot voor
een open goal echter net langs.
Maar liefst drie keer werd daarna
een bijna zeker doelpunt van de
lijn gehaald door Kessel. Twee keer
bracht een verdediger redding en
doelman Wouter Allard was de derde
keer de reddende engel voor Kessel.
Gaandeweg de tweede helft kreeg
Kessel toch weer de controle terug,
al moest het hiervoor de beuk erin
gooien en kostte het de ploeg een
paar gele kaarten. Grashoek had
geen antwoord meer op deze power
en realiseerde zich dat de wedstrijd
gelopen was.

Tupos opzij gezet door
volleybalheren Maasbree
Door: volleybalvereniging VC Asterix
Voor het eerste herenteam van volleybalvereniging VC Asterix uit Maasbree stond zaterdag 3 december de derby
met Tupos heren 2 uit Baarlo op het programma.
De heren uit Maasbree gingen
fanatiek van start. De eerste set
verliep gewenst voor Asterix,
met maar liefst 25-11 werd Tupos

opzij gezet. Dit wekte vertrouwen
voor de overige sets, met goed
volleybal werden de overige drie
sets ook binnengehaald (25-17,

25-16 en 25-18). Al met al een
goede overwinning van Asterix
op de nummer twee van de
competitie.

Grote Prijs voor ruiter
Lars Kersten
Door: Judith Oostenbrink
De 16-jarige Lars Kersten uit Egchel heeft op donderdag 1 december de eerste Grote Prijs van Jumping de Achterhoek 2016 gewonnen. Hij nam deel in de categorie U25, voor ruiters tot 25 jaar. Lars is één van de jongste in het
deelnemersveld.
Met zijn paard Dobbey zette hij
een topprestatie neer waar hij zelf
niet op had gerekend. “Mijn weekend
liep nog niet zo geweldig, maar dit
maakte alles goed”, vertelde hij.
Maar liefst elf van de 38 deelnemers
sprongen zaterdagavond foutloos
over het 1.45 meter hoge parcours
om de Paardenkrant-Horses.nl Prijs
en dat tekende het hoge niveau van
de jeugdruiters en de kwaliteit aan

paarden. In de barrage werd de ene
na de andere tijd verbroken. Grandioos
was de rit van het Arabische talent
Khaled Abdulrahman Almobty met
zijn merrie Dona Evita, maar Lars
Kersten liet meteen daarna zien dat
het 0,07 seconde sneller kon. “Ik heb
met mijn paard Dobbey nog niet veel
barrages gereden, maar ik weet dat
ze een heel grote galop heeft en dat
daar mijn winst ligt. Zo heb ik één

galopsprong minder gereden van de
muur naar de oxer en daarna zo kort
mogelijk gedraaid”, vertelt Lars. Dat hij
de Grote Prijs met Dobbey zou winnen,
had hij niet durven vermoeden. “Ik zou
mijn andere paard vanavond rijden,
maar die sprong niet zo lekker hier en
dus besloten we deze maar in te zetten.
Een jaar geleden liep ze nog op een
ander niveau. Het was vanavond mijn
eerste officiële 1.45 meter parcours.”

Heeft u een woning die u wilt

verhuren?

In de gemeenteraad van Peel en Maas
is een oproep gedaan woningen aan het
college aan te bieden voor verhuur
aan statushouders.
Heeft u een woning beschikbaar,
neem dan contact op met de gemeente
Peel en Maas vóór 20 december 2016.
077 - 306 66 66 of
info@peelenmaas.nl
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Begin met voorsprong

Peelpush vol vertrouwen
na winst tegen Zwolle
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush
Voor het eerste herenteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel stond zaterdag 3 december een
thuiswedstrijd tegen Zwolle op het programma. Hoewel de gasten punten hoopten mee te pikken, ging Meijel er
met een 4-0 overwinning vandoor.

Twee keer brons

Freek Bouten
Limburgs kampioen
MTB
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
Freek Bouten van MTB Baarlo is op zondag 4 december Limburgs
kampioen MTB geworden in Landgraaf. Twee andere leden van de
Baarlose vereniging haalden een bronzen medaille.
Freek Bouten reed naar het
hoogste podium tijdens de open
Limburgse kampioenschappen MTB.
Na het startsignaal bij de jeugd van
categorie 2, reden vijf man weg. Na
de eerste beklimming was er nog
maar een tweetal over, waaronder
Freek. De kopman probeerde een
aantal malen weg te rijden, waarbij
Freek met veel moeite kon volgen.
In de laatste ronde besloot Freek in
de klim weg te rijden. Al snel had hij
dertig meter te pakken en wist hij
het hoogste podium te pakken en het
Limburgs kampioenschap binnen te
slepen.
Finn Keunen pakte het brons in
deze categorie. Na de start wist ook
hij met de eerste vijf weg te rijden,
maar hij kon de aansluiting na de eerste klim niet behouden. Finn wist wel
vrij snel weg te rijden van de nummer 4 en kon dit gedurende de hele

Peelpush begon in de eerste set
sterk en bouwde direct een voorsprong
op. Mede door een stabiele pass en
goed verdedigingswerk kon Rikus
Leenders zijn aanvallers goed bedienen. Hierdoor zette Peelpush druk op
Zwolle waar ze niet meer onderuit
kwamen. Peelpush speelde haar eigen
spelletje en walste over Zwolle heen,
25-16 in de eerste set.
In de tweede set moest het niveau
voortgezet worden en ook hier lag de
pass weer optimaal. De Zwolse blokkade kon vaak niet sluiten waardoor
de aanvallers aan de buitenkanten
naar hartenlust konden scoren. Ook
zette Peelpush een goede servicedruk

op Zwolle, waardoor de spelverdeling voorspelbaarder werd. Zo kon de
verdediging zich goed instellen op het
blok waardoor vele ballen van de grond
werden gehaald. Mede door deze
goede acties werd set twee ook naar
Meijelse kant getrokken, 25-17 in het
voordeel van Peelpush.

Even problemen
Set drie werd eveneens goed
gestart, maar haperde toen de mannen
van Zwolle de wedstrijd niet zomaar
uit handen leken te willen geven.
Peelpush kwam even in de problemen
en Zwolle kwam op gelijke hoogte,
maar de mannen uit Meijel losten dit

probleem netjes op en besloten om de
derde set en daarmee ook direct de
wedstrijd hun kant op te halen. Eddy
Raaijmakers blokkeerde deze set op
een heerlijke manier uit, net als dat hij
dit met de eerste set deed, 25-20 voor
Peelpush.
In de vierde set mocht spelverdeler
Rikus Leenders plaatsmaken voor Ijen
Tervooren. De pass stond weer als een
huis en Ijen kon iedereen laten scoren.
Peelpush kwam ook deze set nauwelijks in de problemen en sloot set vier
ook winnend af, 25-17. Met een 4-0
overwinning op zak tankten de mannen
van Peelpush weer een beetje vertrouwen. (Foto: Wim Simons)

wedstrijd vasthouden. Hij reed een
sterke wedstrijd, waarbij hij als derde
over de finish kwam en daarmee het
brons pakte.
In de ochtend wist Noud
Peeters het brons te pakken bij de
nieuwelingen junioren. Hij had een
goede start en vloog als tweede
het veld in. Gedurende het grootste
gedeelte van de wedstrijd was het
een strijd om het zilver en het brons.
Noud kwam in de voorlaatste ronde
ten val, waardoor hij de aansluiting
met zijn medevluchter verloor.
Hij wist het gat nog goed dicht te
rijden en wist zelfs nog langszij te
komen, maar uiteindelijk volgde
er geen eindsprint. Een bronzen
medaille voor was het hoogst
haalbare voor Noud. Op zondag
11 december organiseert de Baarlose
vereniging een wedstrijd voor de Jos
Feron Cup op de Walsberg in Beesel.

Handboogsport

Winst voor Indianen,
OVU verliest
Door: handboogverenigingen De Indianen en OVU Grashoek
De schutters van het eerste recurveteam van De Indianen uit Koningslust namen het op tegen ’t Trefpunt uit Tienray en wonnen overtuigend
met 763-723. De recurveschutters van OVU uit Grashoek speelden in Horst
tegen Diana uit Venray en gingen met 812-722 onderuit.
De hoogste schutter bij OVU was
Albert van Nierop met 252 punten.
Eerder verloren de compoundschutters al tegen ’t Trefpunt uit Tienray.
De tegenstander was met 837-821
te sterk. Beste schutter bij Grashoek
werd Boy Steegs met 280 punten.

Beste schutter bij het
recurveteam van De Indianen was
Wilbert Theeuwen met 259 punten.
Het compoundteam had geen
tegenstander en schoot 784 punten.
Hoogste schutter was Ton Janssen met
268 punten.

Koppeltoernooi beugelen

Vriendengroepen en
verenigingen
Door: beugelclub De Treffers Maasbree
Beugelclub De Treffers organiseert ook dit jaar een koppeltoernooi op
haar beugelbaan. Deze vindt begin januari 2017 plaats.

Egchel/Panningen JO11-1 kampioen
Het eerste jeugdvoetbalteam onder de elf jaar van Egchel/Panningen is zaterdag 3 december
kampioen geworden. Het team speelde in de eerste klasse de najaarsreeks van 2016. De laatste
wedstrijd, die gespeeld werd tegen Heythuysen JO11-1 werd gewonnen met 1-2. Met in totaal acht
gespeelde wedstrijden, acht gewonnen wedstrijden en 24 punten vierden de trainers, leiders en
spelers een kampioensfeestje bij de club.

Het koppeltoernooi wordt
georganiseerd om jong en oud
kennis te laten maken met de
beugelsport. De spelregels van
de Nederlandse Beugel Bond
(NBB) worden aangehouden
gedurende de wedstrijden en bij
eventuele twijfelgevallen beslist
de toernooicommissie. Leden van
beugelvereniging De Treffers zijn
uitgesloten van deelname.
Zowel vriendengroepen als
verenigingen kunnen zich voor het
toernooi aanmelden. Dit kan door

vóór donderdag 15 december een
mailtje te sturen naar Hay Wijnen
via haywijnen@live.nl Daarna
worden de poule-indelingen en
de speelavonden bekendgemaakt.
Alle poulewedstrijden beginnen om
19.30 uur.
Bij het aanmelden moeten de
deelnemers ook aangeven op welke
datum ze niet kunnen spelen, zodat
de organisatie hier rekening mee kan
houden. Neem voor verdere vragen
contact op met Hay Wijnen via e-mail
of door te bellen naar 077 465 22 20.
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15 VRAGEN

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

aan
Siem Jacobs

Stemrecht
16+?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ik zou een hardrock- en metalfeest
geven. Op het feest wordt deze muziek
ook gedraaid en zullen we het leven
vieren. We vieren dat ieders leven zo
mag worden zoals diegene zijn leven
wil leiden. Ik vind het belangrijk dat
Wat is het vaakst afgespeelde
mensen doen wat zij zelf willen.
nummer op je iPhone?
Als je iedereen zou kunnen
De liedjes Highway to Hell van
AC/DC en Sweet Child O’ Mine van Guns ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
N’ Roses zijn mijn meest afgespeelde
Bon Scott is de overleden zanger
nummers. Beide nummers zijn erg
van de band AC/DC. Op een van de
goed en zitten goed in elkaar. Ik houd
meer van oudere rockbands en ben ook hoogtepunten van de band overleed
hij. Hij lijkt me leuk om met hem te
fan van de twee bands.
praten over muziek en zijn hobby’s.
Wat is één van je meest favoriete
Ik heb AC/DC leren kennen via mijn
quotes? Waarom?
vader en heb platen van mijn vader
Dat is de quote “Why so serious?” van
geluisterd waar Bon Scott in zong.
de Joker uit de film Batman. Er zit een
Als je elke willekeurige fictieve
grappig verhaal achter het feit dat
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
de Joker dit zo vaak zegt in de film.
dan kiezen?
De Joker is mijn favoriete schurk van
alle schurken. Ik gebruik de quote wel- Ik zou de Joker uit de films van Batman
kiezen. Hij is zo gek als een deur en
eens bij grappige momenten.
doet veel dingen zonder dat er een
Welke vorm van lichaamsbeweging
reden voor is. Iets wat ik mezelf ook
is je favoriet?
vaker zie doen.
Mijn favoriete vorm van lichaams
Wat is jouw droomberoep?
beweging is drummen. Ik heb nu drie
Het liefst wil ik drummer worden
jaar een drumstel en vind het gewelin een band en heel veel optredens
dig om muziek te maken. Drummen
geven. Mijn focus ligt niet op het geld
is heel intensief omdat je achter het
en de beroemdheid, maar meer op het
drumstel veel moet bewegen en soms
je grenzen moet verleggen als je beter muziek maken samen met vrienden.
Ik speel nu in twee verschillende bands
wilt worden.
waarmee ik vaker optreed. De bands
Als je een feestje zou geven, wat
heten Heading Back en Escape Plan to
voor een dan ook, wat voor feestje
Break Out.
zou het dan zijn, en ter gelegenheid
Waar kun je jou mee opvrolijken als
waarvan?
Siem Jacobs
14 jaar
Beringe
Het Bouwens

je een minder leuke dag hebt?
Mij kun je opvrolijken met rockmuziek
van artiesten zoals AC/DC, Iron
Maiden, Guns N’ Roses, Aerosmith en
Alter Bridge of poppunk zoals Blink
182. Met deze muziek kan ik altijd
meezingen en word ik vrolijk.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
De film The Dark Knight is mijn favoriete film. Het is het tweede deel van
de Batman-trilogie. De film gaat over
de Joker die de stad wil vernietigen.
Batman doet er alles aan om hem
tegen te houden. Ik vind dat de film
heel goed in elkaar zit en de acteurs
goed bij hun rollen passen. Ik heb de
film al zo’n zes of zeven keer gekeken,
maar hij blijft leuk.
Welke dingen zou je vaker willen
doen?
Ik zou vaker willen optreden met mijn
bandjes. Het geeft altijd een kick om
op een podium te staan en muziek te
maken met vrienden. Ik vind het cool
dat mensen naar je kijken, waarderen wat je doet en daarna een groot
applaus geven.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Op 15 mei 2015 ben ik voor het eerst
naar een groot concert van AC/DC
geweest samen met mijn vader, peetoom en een paar vrienden van mijn
vader die ook fan zijn van de band.
Het moment dat de band opkwam in
de Gelredome in Arnhem en er vuur en

explosies te zien waren op het podium
bezorgde mij kippenvel.
Wie is je grote voorbeeld?
Travis Barker is een 41-jarige
Amerikaanse drummer bij de band
Blink 182 en heeft zelf ook een paar
soloprojecten gedaan. Hij is mijn
voorbeeld omdat hij heel goed en snel
kan drummen en ook creativiteit laat
zien achter het drumstel. Rond mijn
twintigste zou ik wel in zijn schoenen
willen staan.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Als hond word je, lijkt me, veel verwend door je baasje en kun je veel
rennen buiten. Ook heb je bijna geen
verplichtingen en zorgen. Thuis hebben wij ook een hond genaamd Dizzy.
Ik ben best benieuwd hoe het leven is
zoals dat van mijn hond.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Het programma Bassie en Adriaan heb
ik vroeger heel veel gekeken. Als ik nu
naar het programma kijk, voel ik nog
steeds een beetje de spanning die ik
voelde toen ik vroeger naar Bassie en
Adriaan keek.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Mijn meest gebruikte emoticon is de
lachsmiley op WhatsApp. Ik heb veel
leuke en grappige gesprekken met
mensen op WhatsApp waar ik wel mee
kan lachen. Ik ben zelf ook een vrolijk
persoon die wel van een grapje houdt.
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Hoge kwaliteit pelzen,
oude naai- en
typemachine,
porselein, kristalwerk,
echte merkhandtassen,
juwelen en munten
Hartmann 06 33354387

Zestien jaar zijn in
Nederland. Een aantal jaren
geleden was het de leeftijd
waarop je legaal alcohol mocht
nuttigen. Tegenwoordig stelt
zestien worden helemaal niets
meer voor. Je mag niet roken,
niet drinken én je mag niet
meebeslissen over de politiek.
Maar als zestienjarige ben je
toch de generatie van de
toekomst?
Jongeren zijn de toekomst,
maar meebeslissen in de politiek
is niet mogelijk. Toch blijkt het
dat Europese jongeren een
andere visie hebben dan de
ouderen die het beleid voeren.
Neem als voorbeeld de Brexit.
Was de jongere generatie, de
generatie van de toekomst, het
hier wel mee eens? Nee. Maar
liefst 72 procent van de jongeren
stemde vóór blijven in de EU.
Nu moeten zij zich neerleggen
bij de keuze van ouderen, die er
over een aantal jaar niet meer
zijn. Je kunt je hierbij afvragen
of deze keuze dan wel zo
democratisch is als hij lijkt.
Het gaat vaak over ouderen
in de politiek. Jongeren hebben
het gevoel dat ze geen steun
krijgen van politici. Het
verkiezingsprogramma bestaat
uit onderwerpen waar niet
alleen ouderen een mening over
hebben, maar ook jongeren
zouden hierover hun mening
moeten mogen geven. Wanneer
het gaat over de arbeidsmarkt of
het huren van huizen is het van
belang dat zij hierover
meebeslissen. Zij moeten een
studentenflatje huren en later
doorstromen op de
arbeidsmarkt.
Het lijkt mij een goed plan
om jongeren vanaf zestien jaar
mee te laten beslissen in de
politiek. Geef de jeugd
stemrecht, want de jeugd, daar
ligt de toekomst.
Janique
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Green Day-tributeband Dookie stopt

‘Mooiste tien jaar van mijn leven’
Tien jaar lang speelde de Beringse band Dookie in binnen- en buitenland de nummers van Green Day. Op
zaterdag 17 december komt er na meer dan honderd optredens een einde aan de tributeband. Dan zetten ze het
theater van DOK6 op de kop met een afscheidsshow. “We komen in een andere fase van ons leven en het is steeds
moeilijker om tijd te vinden voor repetities en optredens. Het is goed geweest”, vertellen Bart (37), Nico (36),
Jarno (30) en Tim (35).

wat naar het busje en zei toen: ‘Hier
kan ik niks mee doen, tot ziens’ en
taaide hem af. Toen hebben we zelf
busjes en auto’s geregeld en waren
echt net op tijd voor het optreden.”
De groene Chevy die Bart later kocht,
heeft Dookie gelukkig nooit in de steek
gelaten.

Negen keer zelfde
nummer
Hoogtepunten waren er voldoende.
Jarno: “Ik vond de thuiswedstrijden
altijd mooi om te doen. Optredens bij
de Beringse kermis, EGOpop in Egchel
en DOK6 in Panningen bijvoorbeeld.”
Ook optredens in Helmond en op
een bikerfestival in Duitsland worden
genoemd. “Bij dat festival hadden zelfs
de barmannen een leren jack aan”,
vertelt Bart.
De vier vallen niet helemaal in een
zwart gat, vertellen ze. Een aantal jaar
geleden richtten ze de carnavalsgroep
De Sjottelslette op. Daarmee willen
ze de toekomst mee blijven doen aan
de Beringse liedjesavond. Het vorige
nummer ‘Onbereikbar (Beer-Inge)’
werd in ieder geval een succes.
Tim: “We wonnen de liedjesavond in
Beringe en hebben veel opgetreden
Het idee om een tributeband
te beginnen, werd bedacht tijdens
een optreden van Green Day op het
Belgische festival Rock Werchter in
2005. “Ik zei toen tegen Nico: ‘Dat kun
jij ook’”, vertelt zanger en gitarist Bart
Kersten. Bart speelde al met drummer
Tim Verber in de band Noize en toen
ze daarmee stopten, besloten ze voor
één avondje Green Day-covers te gaan
spelen.

Finale Clash of the
Coverbands
Ze vroegen Nico Theelen als gitarist
en Jarno Dorssers op de basgitaar erbij.
“Na één keer optreden liep het al uit de

hand”, vertelt Nico. “We kregen zoveel
aanvragen dat we besloten ermee door
te gaan.” Dookie was geboren.
Na een aantal optredens in de
regio schreef Nico, zonder medeweten
van de andere drie, de band in voor
de wedstrijd Clash of the Coverbands.
“Waarom ik dat deed? Ja, dat weet ik
eigenlijk ook niet. Het leek me leuk.”
Het werd een succes voor de Beringse
mannen. De finale werd gehaald.
“Die was in een uitverkocht 013 in
Tilburg”, weet Nico nog. “Toen hebben ze in Beringe het prinsuitkomen
een dag verplaatst, omdat er zoveel
supporters met ons mee kwamen.”
Jarno: “Na dat optreden was het hek
helemaal van de dam. Volgens mij

is er geen provincie in Nederland of
België waar we niet gestaan hebben.
We waren dan ook één van de weinige
Green Day-tributebands van Europa.”
Die optredens bereikten ze altijd
met hun zwarte bandbusje, een
Mercedes 406. “Of ja, ‘bereikten’.
Er zijn verschillende keren geweest dat
het busje ermee ophield”, vertelt Jarno.
Nico: “Op weg naar Vroomshoop hield
de bus er bij Cuijk mee op. Wij dat ding
op de vluchtstrook neergezet, een krat
bier gepakt en achter de vangrail gaan
zitten. Toen hebben we nog een abonnement bij de ANWB moeten afsluiten
voor 230 euro, zodat die ons kwamen
helpen.” Toch liep het niet vlekkeloos.
“Die man van de ANWB kwam, keek

in de buurt. In Meijel hebben we
de plaat negen keer achter elkaar
moeten spelen.” De vier kijken met
veel plezier terug op hun tijd in de
band. Jarno: “Ongelooflijk wat wij in
tien jaar hebben meegemaakt. Ik denk
dat dit de tien mooiste jaren uit mijn
leven zijn geweest.” Nico: “Het voelde
iedere keer als op stap gaan met vier
vrienden. Ik had er geen seconde van
willen missen.” Veel geld hielden ze,
mede door weekendjes weg en de
bus, niet over. Tim: “We spendeerden
het geld dat we kregen vaak weer aan
bonnen daar en bleven ook vaak tot
het einde hangen. Ons motto was ook:
altijd als eerste aanwezig en als laatste
weg. Lucratief was het niet, al zijn we
altijd uit de kosten gekomen.”
Het werd tijd om er een punt achter
te zetten. Jarno: “Tim heeft net een
kindje gekregen, Nico verwacht er ook
een en Bart zit vaak in het buitenland
voor het werk. We willen het niet als
een nachtkaars uit laten gaan, daarom
hebben we besloten met een klapper
weg te gaan.”
Het afscheidsconcert op 17 december vindt plaats in DOK6 en begint om
21.00 uur. Ook tributeband reEditors
(van The Editors) en rockband Eager
Beaver verzorgen optredens.

D O K C I N E M A L A AT J E M A X I M A A L G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E
G E M A K K E N VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T E N G R AT I S PA R K E R E N !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

Def Americans in DOK6 Theater
Johnny Cash Tributeband Def Americans komt op vrijdag 9 december naar het DOK6 Theater in Panningen.
De band met zanger Elco Weitering uit Meijel speelt al jaren nummers van countrylegende Johnny Cash. Ze stonden
eerder op festivals als de Zwarte Cross en Paaspop.

CARNAVALSFLYERS
JAARVERSLAGEN
CLUBBLADEN

VOORDELIG
KLEUR EN ZWART-WIT

HKI
COPY CORNER

klaar terwijl u wacht
In 2013 begeleidde de band de
broer van Johnny Cash, Tommy, tijdens
zijn toer door Nederland. Zangeres Kim

Wolterink neemt de stukken van June
Carter Cash voor haar rekening. Het
optreden in Panningen is in het teken

van de theatertoer.
Het optreden van Def Americans
begint om 20.15 uur.

PRINTEN EN KOPIËREN

VOUWEN
NIETEN EN INBINDEN
LAMINEREN

Rieterlaan 2 | Panningen | 0773071970
www.heldense.nl
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GEPLUKT

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.

Jan
Perquin

Jan Perquin uit Panningen is vooral bekend als voorzitter van de Peel en Maasafdeling van het Rode Kruis. Toch
is dat lang niet het enige wat de 69-jarige geboren Hagenees bezighoudt in het dagelijks leven. Zo staan er op zijn
zolder zo’n 150 modeltreinen. Hij wordt deze week geplukt.
Het zijn vooral modellen van
treinen die rond de jaren 30 rondreden
in Nederland, die op de zolder in een
kast staan uitgestald. “Ik kan er niet
mee rijden, want de baan is nog niet
compleet”, vertelt Jan. De meeste van
de 150 treinen vond hij op internet,
maar hij gaat ook regelmatig naar
beurzen in bijvoorbeeld Utrecht of
Amsterdam. “En als ik samen met mijn
vrouw Hennie op vakantie ga, wil ik
nog wel eens ergens langsgaan om een
treintje op te pikken.”

Cultuurshock na
verhuizing
Jan kwam samen met Hennie
en zijn zoon en dochter in 1977 in
Panningen wonen. Daarvoor woonde
het gezin in Delft. Jan werkte daar
namelijk bij de kernreactor van de
Technische Universiteit Delft. “Ik zorgde
ervoor dat het allemaal veilig was en
dat er niet geknoeid werd met het spul.
Ook assisteerde ik vaak bij proeven
die de studenten deden”, vertelt Jan.
“We woonden daar met z’n vieren
in een klein flatje. Dat werd te klein.
Ik was toen al de ziekenhuiswereld
ingerold, niet als patiënt gelukkig,
maar op de afdeling van de foto’s.
Bij bijvoorbeeld nucleair onderzoek
wordt radioactieve stof in een lichaam
gespoten, zodat het tevoorschijn komt

op de foto. Via een kennis kon ik toen
in het ziekenhuis in Venlo beginnen.
Om een beetje in de buurt te wonen,
besloten we naar Panningen te
verhuizen.”
Die verhuizing zorgde voor nogal
een cultuurshock bij de familie Perquin.
In plaats van het gehaaste leven in
Den Haag of Delft kwamen ze in het
ontspannen Limburg terecht. “De
manier van doen is hier zo anders”,
vertelt Jan. “Alles is rustiger. Hier stond
iedereen in de supermarkt rustig te
praten bij de kassa in plaats van zo
snel mogelijk afrekenen.” Het bevalt
Jan wel. “Ik zou voor geen goud meer
terug willen.”
Twintig jaar geleden werd Jan
door een bestuurslid gevraagd om
als secretaris bij het Rode Kruis in
Panningen te komen. “Diegene wist
dat ik bij mijn werk al veel moest
aansturen en vergaderingen voorzat
en dat is wat nodig is voor een
bestuurslid”, vertelt Jan. “Daarbij leek
het mij een prima manier om meer
mensen te leren kennen.” Al snel werd
Jan doorgeschoven tot voorzitter.
Door een gebrek aan aanwas,
vooral in het bestuur, groeide het
takenpakket van Jan gestaag.
“Naast voorzitter ben ik ook voor een
deel secretaris en penningmeester.
Het wordt wat veel allemaal. Ik vind
het nog steeds hartstikke leuk werd,

maar na zoveel jaar mag er wel iemand
anders het over komen nemen.”
Hij kondigde al verschillende keren
zijn afscheid als bestuurslid aan, maar
vooralsnog diende zich nog geen
opvolger aan. “Ik zal de boel niet
laten vallen, maar er is echt dringend
behoefte aan nieuwe mensen.”

‘Texel
is een virus’
Jan heeft het dus ondanks zijn
pensioen, nog altijd behoorlijk druk.
Om daar van bij te komen, gaat hij
regelmatig op vakantie met Hennie.
“We blijven normaal altijd wel in
Nederland”, vertelt hij. “Dan rijden
we met de camper naar Drenthe of
Friesland of iets dergelijks en dan
gaan we daar wandelen en fietsen.”
En natuurlijk ieder jaar naar Texel.
“Als je daar vaker op vakantie bent
geweest, kom je altijd terug. Wij gaan
er twee keer per jaar heen. Wel buiten
het seizoen. Daar kun je eindeloos
wandelen. Texel is een virus.”
En dan zijn er nog de kleinkinderen.
Vier in getal. “Die wonen lekker in de
buurt, dus ik zie ze regelmatig. Soms
om op te passen of als huiswerkhulp,
maar als ze alleen thuis zijn, komen
ze nog graag bij opa en oma logeren.
Dat is ook wel een hobby. Misschien
wel de leukste die ik heb, eigenlijk.”
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Zevende editie Christmas Truckrun

Kerstconcert Maasbree

Voor het zevende jaar op rij vindt op zaterdag 17 december de Christmas Truckrun plaats. Tientallen verlichte en
versierde trucks rijden dan tussen 18.00 en 21.00 uur door de straten van Koningslust, Grashoek, Beringe, Egchel,
Helden en Panningen. Aan boord zitten naast de chauffeurs bewoners en begeleiders van Stichting Daelzicht.

De Maasbreese koren en muziekverenigingen houden ook dit jaar weer
een gezamenlijk kerstconcert. Deze vindt dit jaar plaats op maandag
26 december, tweede kerstdag. Voor het eerst in MFA ’t Hoës van Bree
in Maasbree.
Onder andere zanggroep
Velocity, C-side, jeugdkoor D-licious,
het Jongemannenkoor, drumband Maasbree en het Maasbrees

Mannenkoor treden tijdens het kerstconcert op.
Het concert begint om 11.30 uur
en duurt tot ongeveer 13.30 uur.

Vijfde editie Bourgondisch
Baarlo
De vijfde editie van het evenement Bourgondisch Baarlo vindt dinsdag
13 december plaats.
In het centrum van het kasteeldorp
zijn diverse winkels geopend en staan
kraampjes. Ook wordt voor live muziek
gezorgd en lopen leden van theater-

“De route is weer uitgezet en de
voorbereidingen zijn in volle gang.
In alle dorpen zorgen vrijwilligers
voor gezellige trefpunten in kerstsfeer
voor het publiek”, laat de organisatie
weten. “De inschrijftermijn voor
de trucks is al gesloten, aangezien

het maximumaantal van tachtig
deelnemers al bereikt is.” Cliënten
van Daelzicht kunnen zich via
activiteitenvrijetijd@daelzicht.nl
wel nog aanmelden om te kunnen
meerijden in een truck. De organisatie
werkt dit jaar voor het eerst met

Kerstconcert Fanfare
Sint Jozef

vloggers die tijdens de truckrun
live verslag uitbrengen. Aanmelden
om vlogger te worden en verdere
informatie over het evenement is te
vinden op www.christmastruckrun.nl en
de Facebookpagina van de Christmas
Truckrun.

Fanfare Sint Jozef uit Beringe houdt op zondag 18 december een
kerstconcert. Naast de fanfare komt ook de mannenzanggroep Bon Apart
een optreden verzorgen bij de voorstelling. De twee muzikale groepen staan
apart, maar ook gezamenlijk op het podium voor hun optredens.
De fanfare en de zanggroep hebben december vindt plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe en
al veel aparte repetities gehad en ze
begint om 11.00 uur.
stonden ook al samen op het podium
of te oefenen. Het kerstconcert op 18

Talkshowprogramma

Tweede editie De Proos Helden

Afsluitend concert
Orgelkring

Amusementstalkshow De Proos krijgt een tweede editie. Op zondag 15 januari vindt deze plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Dit seizoen vindt het programma
drie keer plaats. Gedurende het
programma van De Proos worden vijf
bekende mensen uit de gemeente
geïnterviewd door interviewers Robert
Jansen en Marijke Gijsen. Wie dat zijn, is

nog een verrassing. De interviews worden afgewisseld door muziek van Kate
Moon en er worden ter plaatse hapjes
gemaakt. Tijdens de eerste editie
werden keramiekkunstenares Paulien
Versteegen uit Beringe, advocaat

Peter Klaasen uit Panningen en Linda
Engels van Studio Dada uit Maasbree
geïnterviewd. Het programma duurt
van 14.30 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op de Facebookpagina van
De Proos..

Orgelkring Peel en Maas sluit het concertseizoen op zondag 11 december
af. In de kapel van de Heren Lazaristen in Panningen vindt dan een concert
in advents- en kerstsfeer plaats.
Ton van den Hout bespeelt
het Cavaillé Coll orgel bij de muzikale
bijeenkomst.
Gemengd koor Konzagro uit
Koningslust komt zingen bij het

Nieuw boek Medelo Meijel
Heemkundevereniging Medelo Meijel presenteert op woensdag 21 december het nieuwe boek ‘Meijel in de
jaren zestig, de tijd verandert’. Het is het dertiende boek in de Medelo-reeks. De presentatie vindt plaats in
museum Truijenhof in Meijel en begint om 20.00 uur.

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

hoogte wil blijven van de Meijelse
geschiedenis”, laat de vereniging
weten. “Dit boekwerk geeft een goed
overzicht met details en informatie
over het leven en werken in Meijel in
de zestiger jaren.”
Na afloop van de boekpresentatie

honden
school
horen, zien en ruiken

PUPPYCURSUS
www.horenzienenruiken.nl
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Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
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tijdloos goed

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we

Het strandbad van camping Startebos in de jaren zestig
is een tentoonstelling met dezelfde
naam te bewonderen in het museum.
De tentoonstelling is van donderdag
22 tot en met zaterdag 24 december
en van dinsdag 27 tot en met vrijdag
30 december dagelijks van 14.00 tot
17.00 uur te bezichtigen.

concert en Ann Philipsen vertelt
een kerstverhaal in het dialect. De
samenzang wordt afgewisseld met
instrumentale intermezzo’s. Het
concert begint om 15.00 uur.

en gehoorzaamheidstrainingen

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
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mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
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De heemkundevereniging van
Meijel werd in 1981 opgericht en viert
in 2016 dus de 35e verjaardag. De vereniging wilde daarom nog dit jaar met
het nieuwe boek komen. “Het belooft
een prachtig tijdsdocument te worden,
een must voor iedereen die op de

groep Kameleon rond om de bezoekers
te vermaken.
Het Baarlose evenement begint om
17.00 uur en duurt tot 21.00 uur.
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Kerstkransen verkoop

Herenzitting met diverse artiesten

Tijd: hele dag
Organisatie: Femmes Vocales Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: 14.00-18.00 uur
Organisatie: café Centraal en Zomercarnaval Baarlo
Locatie: café Centraal Baarlo

BoekDoeLab

Breethaler jubileumconcert

Tijd: 08.30-17.00 uur
Organisatie: de Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek, Huis van de Gemeente
Panningen

Tijd: 18.30 uur
Locatie: MFA Maasbree

Kerstkransen maken

X Factory

BoekDoeLab

Tijd: 19.30-22.30 uur
Locatie: ‘t Mafcentrum Maasbree

Tijd: 08.30-17.00 uur
Organisatie: de Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek, Huis van de Gemeente
Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

90’s Party

Voorstelling Vrijdag en Sandifort

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: ‘t Mafcentrum Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen
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Cabaretvoorstelling
Opvliegers 2
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen
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Kerstkransen verkoop
Tijd: hele dag
Organisatie: Femmes Vocales Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Kerstkransen verkoop
Tijd: hele dag
Organisatie: Femmes Vocales Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Kerstkransen verkoop

Cabaretvoorstelling Rob Scheepers

Tijd: hele dag
Organisatie: Femmes Vocales Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

BoekDoeLab

Optreden Take a Seat

Tijd: 08.30-17.00 uur
Organisatie: de Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek, Huis van de Gemeente
Panningen

Tijd: 08.30-17.00 uur
Organisatie: de Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek, Huis van de Gemeente
Panningen

Tijd: 20.30-23.00 uur
Locatie: Muziekpodium Thalia Baarlo

Kienen

Kerststukjes verkoop

Feestje! Met DJ Petertje

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: JAKS Bar Helden

Bourgondisch Baarlo

Tijd: hele dag
Organisatie: Maasbrees Mannenkoor
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Tijd: 17.00-21.00 uur
Locatie: centrum Baarlo

Advent-kerstviering

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café De Zoes Helden

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: ZijActief Meijel en LKV Meijel
Locatie: kerk Meijel, daarna gemeenschapshuis
D’n Binger Meijel

Tommies Live: Bryan & Gijs

Optreden Onwijs!

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 20.30-02.00 uur
Locatie: Sjiwa Baarlo

Johnny 500

Fireman Party Night

Tijd: 22.00-03.30 uur
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 21.00-02.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

verkoop
wo Kerstkransen
Tijd: hele dag
14 Organisatie: Femmes Vocales Meijel
12 Locatie: huis-aan-huis Meijel
BoekDoeLab
Tijd: 08.30-17.00 uur
Organisatie: de Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek, Huis van de Gemeente
Panningen

Kontschuddings

Kerstkransen verkoop
Tijd: hele dag
Organisatie: Femmes Vocales Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel

BoekDoeLab

De Zoes Live – Rock Explosion

Muziekvorstelling Def Americans –
Johnny Cash Tribute

za
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in samenwerking met

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Simon’s Zwem-Creaclub: thema kerst

Kerstkransen verkoop

Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: Simon’s Zwem Arena Meijel

Tijd: hele dag
Organisatie: Femmes Vocales Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Kerstviering met zangkoor Musical
Voices

BoekDoeLab

Wandeltocht Cómpenééj

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Tijd: 08.30-14.00 uur (langer geopend)
Organisatie: de Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek, Huis van de Gemeente
Panningen

Tijd: vanaf 08.00 uur
Organisatie: muziekformatie Cómpenééj Meijel
Locatie: start bij café De Nostalgie Meijel

Verkoop platzen (notenbroden)

KSV danskampioenschappen

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: fanfare Maasoever Kessel
Locatie: huis-aan-huis Kessel en Kessel-Eik

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: dansvereniging KSV Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Schrijfmarathon Amnesty Peel en
Maas

Kerstmarkt

Kerststukjes verkoop
Tijd: hele dag
Organisatie: Maasbrees Mannenkoor
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Amnesty Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

zo
11
12

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Zorgcentrum St. Jozef Meijel

Repair Café Panningen

Leken Dart Toernooi

Tijd: 13.00-15.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: kringloopwinkel Allerhande Panningen

Tijd: 14.00-23.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

St. Lucia viering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel
Locatie: zaal Maasoever café Biej Ton en Marij Kessel
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BoekDoeLab (t/m woensdag 4 januari)
Tijd: 08.30-17.00 uur
Organisatie: de Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek, Huis van de Gemeente
Panningen

Informatieavond kleine organismen
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Toernee:
Amsterdams Kleinkunst Festival
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

08
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

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

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 december
H. Mis 3de Advent 9.30 uur – koor
t.i.v. Ria Martens-Lemmens (zeswekendienst); Lei Willemsen (jaardienst)
Woensdag 14 december
H. Mis 9.00 uur in sacristie

HALLO op de Chinese Muur
Mariet Segers en Leonie van den Hurk uit Panningen stonden onlangs op de Chinese Muur bij het
deel Mutianyu. Mariet en Leonie zijn teamgenoten van het ‘vrije tijd 1’ damesvolleybalteam bij
volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen. Ze reisden vier weken samen door China. De HALLO
reisde mee van de hoofdstad Beijing naar Shanghai en vervolgens mee door naar de provincie Yunnan
in het zuidwesten van China. De eindbestemming van de twee dames, en HALLO, was Taipei in Taiwan,
waar Leonie nog een maand werkt voor de firma EY.

Optreden Take a Seat in Baarlo
De band Take a Seat viert op zaterdag 10 december het 10-jarig jubileum. Om het feit te vieren, verzorgt de
groep een avondvullend optreden bij muziekpodium Thalia in Baarlo. De vijfkoppige formatie, met verschillende
leden uit Peel en Maas, speelt akoestisch en brengt voornamelijk popsongs ten gehore.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 11 december
H. Mis 3de Advent 11.00 uur t.i.v.
jaardienst Sjeng Peeters en Martha
Peeters-Gommans, Guillaume
Henderikx en Therisia Dorothea
Henderikx-Peeters
Woensdag 14 december
H. Mis 14.00 uur b.g.v. Kerstviering
KBO en t.i.v. de leden en overl. leden
van het afgelopen jaar en speciaal
voor Tinus Oomen, An Beeks, Maria
Zelen-Laurant en Leke Giesberts
Zondag 18 december
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 december
H.Mis 3de Advent 11.00 uur t.i.v.
Pastoor Albert Raijmaekers (jaardienst);
Riek Waterschoot-Lepelaars (verj)

Parochie Helden

Afgelopen oktober ging de band
voor de derde keer op tour naar
Schotland. Daar speelden ze in ruil
voor eten en drinken in een aantal

Check

www.thatshappening.com

pubs. “Zo hebben we Limburg bij de
Schotse gemeenschap op de kaart
gezet en zijn we voor een vierde
keer uitgenodigd, wat we in 2018

waar kunnen maken”, laat de band
weten.
Het optreden bij Thalia begint om
20.30 uur.

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 december
H. Mis 3de Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Antonius Teeuwen en
Wilhelmina Teeuwen-Ottenheijm (verj);
Petronella Helena Hendricks (jaardienst); Giel Mewiss, Nellie Mewiss-van
Heugten en zoon Pierre Mewiss; Nentje
Lemmen-Scheres en Piet Lemmen
(mnd); Arno Timmermans (jaardienst);
Mia Peeters-Ottenheijm (verj) en fam.
Peeters-Ottenheijm; voor een bijzondere intentie;
Overleden: Giel van Lier, 86 jaar; Paul
Verhees 47 jaar; Dorine de VriesGeelen, 90 jaar.

Parochie Koningslust

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 10 december
Geen H. Mis 3de Advent

Zondag 11 december
Doopviering 15.30 uur: Loet en Saar
Scholte
Zaterdag 17 december
H. Mis 4de Advent

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
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 8 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 10 december
H. Mis 3de Advent 19.00 uur t.i.v. Jac.
Geraats en Nellie Geraats-Corsten
(jaardienst); Jan en Jet WalenbergPeijnenburg; Jeu Kessels en Truu
Kessels-Manders (gestichte jaardienst); Jo Vissers (coll); Thijs en
Truusje Geraets en overl. fam. en
overl. fam. v. Berlo; Bep Waals-Strijbos
(jaardienst); overl. fam. den Ouden
(jaardienst); Piet Franssen (jaardienst)
en ouders Franssen-Smeets en overl.
fam. Thijssen en Teunissen; uit dankbaarheid
Maandag 12 december
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 13 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
H. Mis 19.00 uur Adventsviering LKV
en Zij-Actief, met orgel en volkszang.
T.i.v. Lies Op ’t Veld-Knapen en Truus
Lutters-Op ’t Veld (LKV); en t.i.v. Rinie
Broekmans-Geenen (Zij-Actief); en
voor overleden partners.
Woensdag 14 december
H. Mis 14.00 uur Adventsviering KBO
(d’n Binger), met koor de Veengalm.
Donderdag 15 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 10 december
H. Mis – 3de Advent 19.00 uur –
gemengd koor t.i.v. Leo Nelissen en
To Nelissen-Lemmen (verj.);
Adri Luiten (jaardienst/coll); Karel
Teeuwen en ouders TeeuwenLeenders; Giel van Neerven, Mia van
Neerven-Hendriks en overl. fam.
Hendriks; Jac Ebisch en Christien
Ebisch-Ghielen en Riet Ebisch
Zondag 11 december
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Overleden:
Francina Janssen-Zeelen, 81 jaar

Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar!

TV INRUILACTIE
OP ALLE TV’S VAN 46” EN GROTER:

MINIMAAL

,
0
0
€3

INRUILKORTING!

ALTIJD EEN GROTERE TV GEWILD? OF EEN
ULTRA HD OF SMART TV? DAN IS DIT UW KANS!
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S + DUBBEL
VOORDEEL!

ONZE INRUILACTIE
LOOPT SAMEN MET DIVERSE
LEVERANCIERACTIES. DIT BETEKENT
ONGEKEND, DUBBEL VOORDEEL VOOR U! KOM
DUS SNEL LANGS, EN PROFITEER VAN DEZE KANS!

PHILIPS: CASHBACK ACTIE
Koop in de periode van 14 november t/m 31
december een Philips Ambilight promotiemodel
en ontvang tot wel €500,- cashback! Kijk voor de
deelnemende modellen en de voorwaarden op
www.philips.nl/acties.

SONY: CASHBACK ACTIE

LG: PERFECTE DEALS

Bij aankoop van een LG OLED promotiemodel
tijdens de Perfecte Deals weken ontvangt u tot
wel €1000,- voordeel dat aan de kassa direct
wordt verrekend! Bezoek de website van LG
voor meer informatie: www.lgpromotions.nl.

Koop een Sony 4K HDR TV actiemodel
tussen 20 oktober en 31 december 2016,
en ontvang tot wel €500 retour! Bezoek
www.sonycashback.com voor meer informatie en de deelnemende modellen.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

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

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

