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’De Keverberg heeft
veel voor ons betekend’
De Zusters van De Goddelijke Voorzienigheid woonden er van 1880 tot 1953, maar toen Kasteel De Keverberg afgelopen september na een verbouwing officieel werd geopend,
waren ze niet uitgenodigd. Het foutje is drie maanden later alsnog rechtgezet. Een aantal zusters uit Venlo werd vrijdag 11 december rondgeleid door het hernieuwde kasteel.

“Geweldig”, roept zuster MarieDesiree uit bij het zien van al het glas
en staal bij de oude kasteelmuren.
Ze is maar wat onder de indruk van
de verbouwing van het kasteel.
Zelf heeft ze de tijd niet meegemaakt
dat de Zusters van De Goddelijke
Voorzienigheid er woonden, net
zoals de andere zusters die worden
rondgeleid. “We kennen het eigenlijk
alleen uit onze kronieken”, vertelt
zuster Henrica. De zusterorde wijdt
zich voornamelijk aan het opvoeden
en onderwijzen van meisjes in de
vorm van weeshuizen, kleuterscholen
en scholen. Dat was ook het geval
in Kessel, in de tijd dat de zusters
het kasteel bewoonden. In die
geschiedenisverhalen is onder andere
te lezen dat het kasteel jarenlang
onderdak bood aan kinderen van
allerlei leeftijden. Zo was er een
kostschool voor Duitse kinderen,
een bewaarschool (voorloper van de
kleuterschool, red.) en pensionaat
voor meisjes en schipperskinderen.
Die kronieken worden door een aantal

zusters met wat hulp van buitenaf
verzameld en op de website gezet,
zodat ze voor iedereen beschikbaar zijn.

2.000 kilo dynamiet
blies het kasteel op
Een van de verhalen gaat terug
naar 1944, toen de Duitsers Kasteel
De Keverberg in brand staken en
opbliezen met 2.000 kilo dynamiet.
De zusters en kinderen vluchtten naar
een klein gebouwtje aan de voorzijde
van het kasteel om daar te schui
len tegen de bommen. “De meisjes
gingen toen de 150 treden aan de
zijkant van het kasteel af om spullen in
veiligheid te brengen”, vertelt zuster
Henrica. “Naaimachines, meubels;
alles wat er te redden viel, werd uit
het kasteel gehaald.” Na de oorlog
zagen de Zusters van De Goddelijke
Voorzienigheid geen kans om het kas
teel, dat vanbinnen vrijwel geheel was
vernield, te herbouwen. De burcht werd
een ruïne, die in 1953 door de toen
malige gemeente Kessel werd gekocht.

“Onder leiding van professor Renaud
werden de restanten verstevigd zodat
wind en regen zo min mogelijk konden
aantasten”, aldus Ton Hendricks, die lid
is van de historische studiegroep Land
van Kessel en rondleidingen door De
Keverberg geeft. “Het lukte jarenlang
niemand om de ruïne weer op te bou
wen, tot november 2011.”

‘Alles wat te redden
viel, werd weggehaald’
Op 18 november van dat jaar
stemde de gemeenteraad van Peel
en Maas in met de herbouw van
De Keverberg. De helft van de kosten
daarvan zou door de gemeente
worden bekostigd, de andere helft
door de provincie Limburg en Stichting
Behoud Kasteel De Keverberg, die
eigendom werd van de ruïne. Ton:
“In september 2014 werd er gestart
met de bouw, een jaar later was de
grote opening.” Zuster Marie-Desiree
weet niet wat ze ziet en hoort tijdens
de rondleiding. Aangekomen in de

Zusterkap, de bovenste verdieping van
het kasteel, geven de grote ramen een
fantastisch uitzicht over Kessel. Heel in
de verte zijn zelfs de kathedraal van
Roermond en de Venlose kerk te zien.
“Wat geweldig om te zien allemaal.
Ook al die foto’s van vroeger die hier
hangen. En die betrokkenheid van de
inwoners van Kessel om de ruïne toch
te laten herbouwen”, vertelt ze vol
bewondering in haar stem.
Ook zuster Henrica is onder de
indruk van het kasteel. Ze is met

andere zusters nog regelmatig gaan
kijken. “Het heeft iets emotioneels om
hier te zijn”, vertelt ze. “Het uitzicht
is geweldig. Maar ook de gedachte
erachter. Wat er gedaan is om tot hier
te komen, maar ook de geschiedenis
die de Zusters van De Goddelijke
Voorzienigheid hier hebben.” Achteraf
hadden de zusters het kasteel na
de oorlog best terug willen hebben,
vermoeden Henrica en Marie-Desiree.
“Maar dan was het nooit zo mooi
geworden als het nu is.”

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

Sloopvergunning The Apollo
en café Friends Helden afgekeurd
De sloopvergunning van discotheek The Apollo en het naastgelegen
voormalige café Friends in Helden is door gemeente Peel en Maas
afgekeurd. De precieze reden daarvoor wil de gemeente niet naar buiten
brengen voordat er overleg is geweest met de eigenaar.
Dat de sloop voorlopig niet
doorgaat, heeft volgens een
woordvoerster van gemeente Peel en
Maas ‘niets te maken’ met het feit dat
er asbest is gevonden in het pand van
The Apollo. Uit de laatste sloopmelding
die is ingediend bij de gemeente en
het asbestinventarisatierapport blijkt
dat er asbest is gevonden in het pand
van The Apollo. Onder andere het

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke woensdag in de gemeente
Peel en Maas.

dak en een aantal buizen verspreid
door het pand blijken uit onderzoek
asbesthoudend te zijn. Waarom de
vergunning dan wel is afgekeurd, wil
de gemeente niet zeggen voordat er
is overlegd met John B., de huidige
eigenaar van de panden en de indiener
van de sloopmeldingen.

Mogelijk drugsgeld
in friture
John B. heeft de sloopvergunningen
nodig, want hij wil alle
panden doorverkopen aan één
projectontwikkelaar die de sloop- en
bouwplannen verder uitvoert. B. was
eerder eigenaar van een friture die
werd gesloten omdat er mogelijk
drugsgeld in om zou gaan.
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Politie zoekt getuigen van
verkeersruzie Maasbree
De politie is op zoek naar getuigen van een verkeersruzie die zaterdag 12 december rond 18.30 uur plaatsvond op de Provincialeweg in Maasbree.
Daarbij werd een man bedreigd met een schroevendraaier, nadat hij door de verdachte was klemgereden.
De man die werd bedreigd was
van Nederlandse afkomst en reed
volgens de politie in een Duitse
auto. Op de Provincialeweg werd hij
klemgereden door de bestuurder van
een grijze Volkswagen Golf Plus, die

vervolgens uitstapte en op de man
in de Duitse auto af kwam. Daarbij
bedreigde de eigenaar van de Golf de
andere man met een schroevendraaier.
Om aan zijn belager te ontkomen,
reed de man van de Duitse auto

over een vluchtheuvel. De verdachte
probeerde volgens de politie nog de
achtervolging in te zetten, maar dit
werd door andere weggebruikers die
het voorval hadden zien gebeuren,
belemmerd.

Een uur later werd de verdachte
aangehouden door de politie. Hij is
ingesloten voor verder onderzoek.
De politie roept getuigen van het
incident op zich te melden via
0900 8844.

Strafzaak tegen Piëtro T. volgt later

Vier jaar cel voor poging
tot verkrachting Maasbreese
De rechtbank in Roermond heeft Nicole H. (26) uit het Duitse Nettetal dinsdag 8 december veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Volgens de
rechtbank is bewezen dat ze heeft meegewerkt aan de plannen van Piëtro T. (38) uit Kessel, haar toenmalige vriend, om twee meisjes uit Maasbree en
Malden te ontvoeren en te verkrachten.
Nicole H. moet het slachtoffer uit
Maasbree ook een schadevergoeding
betalen van bijna 3.000 euro. Het
Openbaar Ministerie eiste drie weken
geleden een gevangenisstraf van zes
jaar.
Nicole H. werd ervan verdacht
medewerking te hebben verleend
aan drie pogingen tot verkrachting.
In december 2014 werd ze, met haar
handlanger, opgepakt. Op 21 november
2014 probeerde H. met haar
handlanger T. in Sevenum een 17-jarig
meisje uit Maasbree te ontvoeren. Het
slachtoffer werd op de Goenjeweg
van haar fiets getrokken en in de
kofferbak van een auto meegenomen.
Ze werd mishandeld en gedwongen
een onbekende vloeistof te drinken.
Uiteindelijk wist het meisje aan haar
ontvoerders te ontsnappen.
Het duo werd ook verdacht van

een poging tot verkrachting van een
meisje in het Gelderse Malden, op
19 september 2014. Ook hier kon het
slachtoffer ontkomen, nadat de man
haar aangevallen had. Voor beide
gevallen wordt H. schuldig bevonden
aan het medeplegen van een poging
tot verkrachting. Volgens de rechtbank
is de verdachte samen met T. op pad
gegaan met het doel om meisjes uit
te zoeken, in de auto te trekken en te
verkrachten.
Volgens het OM was H. bij drie
ontvoeringszaken betrokken. De recht
bank sprak haar vrij van één zaak, waar
op 31 augustus 2013 een 22-jarige
vrouw uit Swolgen werd ontvoerd.
Ook dit slachtoffer wist te ontsnappen.
Nicole H. ontkende betrokken te zijn
geweest bij deze zaak en werd door de
rechtbank in het gelijk gesteld.
De strafzaak tegen medeverdachte

Piëtro T. volgt later, omdat hij in het
Pieter Baan Centrum nog wordt onder
zocht op zijn psychische gesteldheid. Hij

wordt verdacht van meerdere pogingen
tot ontvoering en verkrachting in de
omgeving van Noord-Limburg.

Aanbieding

Twee kaartjes
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€37,00

€18,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Tasbeek Kessel in ere hersteld
De monding van de Tasbeek in Kessel is woensdag 9 december officieel in ere hersteld. Har Frenken van
Waterschap Peel en Maasvallei en wethouder Arno Janssen van gemeente Peel en Maas knipten een lint door
waarmee het stroompje werd heropend.

Lekkere pasteitjes!

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

ZONDAG

OPEN
Gemeente Peel en Maas en
Waterschap Peel en Maasvallei legden
de monding van de Tasbeek in het
voorjaar van 2015 over een lengte van
200 meter terug in zijn historische loop.
Die oorspronkelijke route was nog te
zien op oude documenten en in het
veld. Verder werd een grindbank bij de
monding in de Maas en een waterval
weggehaald. Het stroompje, dat tussen
Kessel en het Hout loopt naar rivier de

Maas, is dankzij de ingrepen een plek
waar onder andere vissen weer kunnen
zwemmen.
Naast het in ere herstellen van
de Tasbeek, is het stukje natuur ook
toegankelijk gemaakt voor wandelaars.
Er is een struinpad aangelegd en een
oversteek van de beek. Daarnaast
zijn er een bankje en informatiebord
geplaatst voor de wandelaars en
fietsers.

VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

Waterschap Peel en Maasvallei
kreeg al positieve reacties het
herstellen van de oorspronkelijke
loop. “De mensen zijn heel positief”,
laat een woordvoerder van het
waterschap weten. “De mensen
vinden het gebied weer mooi en
toegankelijk. Ze herkennen de oude
loop nog van vroeger en vinden het
heel mooi dat het weer in ere is
hersteld.”

Getuigen vernielingen kerkhof Panningen melden zich
Verschillende getuigen hebben zich bij politie Peel en Maas gemeld met meer informatie over de vernielingen
op het kerkhof naast het klooster in Panningen. Daar werden een serie kindergraven omgetrapt in de ochtend van
maandag 7 december. De politie vroeg op Facebook aan getuigen zich te melden en kreeg via een buurtonderzoek
en op WhatsApp reactie daarop.

Bezoek
onze
mooie
kerstshow!
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl

Voor het
juiste cadeau
ga je naar de VVV
TIH / VVV Panningen VVV Kessel VVV Baarlo
www.beleefpeelenmaas.nl

• VVV cadeaubon
• VVV dinercheque
• VVV Lekkerweg
• nationale bioscoopbon
• podiumkaart
• online cadeaukaarten
• Peel en Maas aetbón
• ijsbonnen
• streekpakketten
• fiets- en wandelkaarten
• enz.

Bijles
Peel en Maas
Bijles in scheikunde,
biologie en wiskunde
VMBO-HAVO-VWO
Bijles bij jou thuis
06-19425475

bijles.peelenmaas@hotmail.nl
www.facebook.com/bijles.peelenmaas

Geniet elke dag
van een heerlijke verse appel!

Fruitbedrijf Mertens
Molenstraat 64, Kessel
vr 9-18 uur en
za 9-16 uur

Tot aanhoudingen leidden
die getuigenverklaringen nog
niet. De politie meldde op
donderdag 10 december dat uit het

buurtonderzoek was gebleken dat
er vaak jeugd in het parkje naast
het kerkhof aanwezig is. De politie
vroeg mensen die regelmatig door

het parkje komen, zich te melden.
De vernielde graven bevinden
zich direct naast de ingang van de
begraafplaats.
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• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Huis van de Loo Maasbree

HALLO Peel en Maas richt zich op het laatste nieuws uit de regio, maar verliest de historie zeker niet uit het
oog. In deze serie worden rijksmonumenten uit Peel en Maas onder de loep genomen en voorzien van hun
historische context. Het monumentale herenhuis Huis van de Loo in Maasbree wordt deze week uitgelicht.

Het grote, statige herenhuis
met de rode bakstenen in het
centrum van Maasbree is een ware
blikvanger. Wat men van de
buitenkant niet kan zien, maar
alleen over kan fantaseren, is dat
het pand een inhoud van 2.300
kubieke meter heeft. Onder het

huis bevindt zich een wijnkelder.
Op de begane grond een woonkameren-suite, een royale eetkeuken, een
tweede keuken en kantoor. Op de
eerste verdieping zes slaapkamers, een
zolderverdieping die met een vaste trap
te bereiken is en een achter-aanbouw
met een werkplaats en enkele

bergruimtes. De geheel ommuurde
achtertuin omvat zo’n 650 vierkante
meter.
In 1983 kochten Truus HaenenLinssen (78) en haar inmiddels overle
den man, oud-wethouder Hay Haenen,
de villa in de Maasbreese dorpskern
van de laatste en enige erfgename van

de familie Van de Loo. “We kwamen
’s avonds het café uit, dat toen niet
ver van het huis af lag en hadden
een glaasje op”, blikt Truus terug.
“Toen zagen we dat het huis te koop
stond. Op dat moment woonden we
nog heel modern in Eindhoven, maar
teruggaan naar Maasbree wilden we
wel. We grapten dat we het huis wel
wilden kopen. Uiteindelijk hebben we
dat ook echt gedaan.” Ze knapten het
hele huis in vijf jaar tijd zelf op, waarbij
de oude elementen werden behouden
en gerenoveerd. “Mijn man Hay heeft
zelf de houten vloer met het visgraat
motief gelegd”, vertelt ze. En terwijl ze
naar het plafond met de authentieke
versiering wijst, voegt ze daaraan toe:
“Door de oorlog zat er een flinke scheur
in de plafondversiering. Die hebben we
ook helemaal gerepareerd en opge
knapt. En het bladgoud dat je erop
ziet zitten, is authentiek.” De kinde
ren vonden het maar een spookhuis.
Grinnikend vertelt Truus: “De geest van
een van de vorige bewoonsters zou
hier ronddwalen. Maar toen ze wat
ouder werden vonden ze het prachtig
om hier te wonen. De kleinkinderen
vinden het nu ook heerlijk om hier rond
te rennen. Daarbij heeft zo’n oud huis
als dit gewoon karakter.”

Aanblik 109 jaar
niet veranderd
Het Huis van de Loo werd tussen
1830 en 1840 gebouwd. De brouwers
familie Van de Loo erfde het huis
en bouwde achter op het terrein de
brouwerij ‘Aurora’. Het huis fungeerde
als brouwerswoning. In 1906 werd het
huis verbouwd en kreeg het de aanblik

die in 109 jaar niet veranderd is.
“De voorgevel werd aangepast, er
werd een leien dak opgelegd en het
balkon aan de voorkant van het huis
werd gebouwd”, vertelt de huidige
bewoonster. In 2006 legde haar man
er, met hulp van familie, een geheel
nieuw dak op. Een jaar later overleed
hij op 71-jarige leeftijd.

Te koop
Inmiddels staat het gebouw
al een paar jaar te koop. “Het is
geen huis om alleen in te wonen”,
vertelt Truus. “Gelukkig is het niet
zo dat ik weg moet, want ik heb het
financieel altijd kunnen redden. En
dat ik het te koop heb staan, voelt
heel dubbel en is heel lastig. Er zitten
zo veel emoties in dit huis. Daarom
wil ik het eigenlijk ook weer niet
verkopen. Maar er staan een hoop
kamers leeg op dit moment. Daarbij
ben ik inmiddels 78, dus er kan van
alles met me gebeuren op deze
leeftijd. Dat ik het te koop zette,
was met het oog op de toekomst.”
Inmiddels hebben zo’n zes stellen
die serieus geïnteresseerd waren en
het financieel ook op zouden kunnen
brengen het huis bezichtigd. Aan het
Huis van de Loo hangt namelijk een
prijskaartje van 685.000 euro. “Aan
open dagen doe ik niet. Ik wil alleen
serieuze geïnteresseerden hier, niet
mensen die alleen nieuwsgierig zijn
naar hoe het hier van binnen is.”
In de tussentijd blijft Truus rustig
wachten op een koper. “Het zou zo
mooi zijn als het huis weer door
iemand anders bewoond gaat
worden. Ik weet hoe prettig het is
om hier te wonen.”

Buschauffeur aangereden Geen overeenstemming
Nog geen verkoop
op Noorderbaan
gemeentehuis Meijel
Een buschauffeur die dinsdagochtend 15 december met pech langs de N275 Noorderbaan in Panningen stond,
is door de bestuurder van een grijze personenauto aangereden. De politie is op zoek naar de bestuurder, die na de
aanrijding was doorgereden.

Volgens de politie droeg de
chauffeur die ochtend rond 07.45
uur een oranje veiligheidsvest en
was hij het verkeer aan het regelen
ter hoogte van de kruising met
de Ninnesweg in Panningen. De
chauffeur werd door de mannelijke

bestuurder van een grijs voertuig
aangereden en kwam hierdoor ten
val. De automobilist zou kort zijn
gestopt en ‘sorry’ hebben geroepen
door zijn geopende autoraam.
Daarna vervolgde de man zijn
weg. De politie wil graag in contact

komen met de bestuurder van het
grijze voertuig en getuigen van de
aanrijding. De bewuste bestuurder
en getuigen kunnen zich melden via
0900 8844 of via een privébericht
via de facebookpagina van politie
Peel en Maas.

Oud-wethouder Arno
Timmermans overleden
Oud-wethouder van gemeente Helden, Arno Timmermans, is zaterdag 12 december op 71-jarige leeftijd
overleden. Timmermans was van 1982 tot en met 1986 en van 1996 tot 2006 als lid van de VVD wethouder van
welzijn, cultuur en onderwijs in de voormalige gemeente Helden. Van 1982 tot 2002 is hij daarnaast in de diezelfde
gemeente raadslid geweest.
Timmermans stierf zaterdag na
langdurig ziek te zijn geweest.
Hij laat een vrouw en twee kinderen
na. Als politicus was Timmermans

sterk gericht op cultuur. Hij was één
van de initiators van de cultuurprijs
in Peel en Maas, die nog ieder jaar
wordt uitgereikt. De prijs werd

hemzelf bij zijn afscheid van de
gemeente in 2006 door een
onafhankelijke cultuurprijscommissie
toegekend.

De onderhandelingen tussen gemeente Peel en Maas en de heer
Van Tilborg over het voormalige gemeentehuis van Meijel zijn beëindigd.
Beide partijen konden niet tot een overeenstemming komen.
Er is een nieuw bestemmingsplan
gemaakt dat ter inzage ligt bij de
gemeente. Het nieuwe plan maakt het
voor potentiële kopers mogelijk een
(eet)café, logies en bedrijfswoning te
realiseren.

De gemeente is van plan het pand
opnieuw in de verkoop te zetten.
Binnenkort wordt er een besluit
genomen over de manier waarop dit
moet worden gedaan en over het
vervolgtraject.

Ongeval Molenstraat
Helden met tractor
De brandweer van Panningen werd zaterdag 12 december rond
10.50 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval tussen een tractor en een
personenauto.
Het ongeval vond plaats op de
Molenstraat in Helden, net voor de
afslag naar de Zandberg. Zowel de
bestuurder van de tractor als de
bestuurder van de personenauto
raakten niet gewond. De tractor, die

twee gesloten aanhangers bij zich had
die schaarden, kwam door het ongeval
dwars op de weg te staan. Een week
eerder werd de brandweer ook al
gealarmeerd voor een ongeval op
dezelfde plek.
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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.
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Kiki Boumans

Zaalhockey
Koud, donker, regen en
misschien sneeuw. Ja hoor,
de winter is begonnen.
Veel mensen hebben er last
van, dus ook buitensporters.
Zelf zit ik op hockey en daar
hebben we sinds een aantal
weken de winterstop.
Maar niet heus, want we
gaan gewoon verder in de
zaal met zaalhockey.
Natuurlijk ren ik liever
buiten op het veld, maar in
deze tijd is de zaal een prima
vervanger. Alleen komt
zaalhockey ‘er even bij’ in de
sporthal. Dat betekent schuiven
met tijden en dus soms op rare
(lees: late) tijden spelen.
Ook kan het gebeuren dat er
op zaterdag en zondag een
wedstrijd wordt gespeeld, dus
vervelen doen we ons zeker
niet in de winter.
Afgelopen weekend was
Venlo aan de beurt.
Zaterdag thuis en zondag uit,
maar het bleef Venlo. Hoewel
wij als kersverse kampioenen
echt wel een potje kunnen
spelen, viel het in de zaal toch
wel even tegen. Zaterdag
waren we helaas ingemaakt
met 5-2. Al moet ik wel zeggen
dat we niet allemaal erg ons
best deden. Het kon veel beter.
Dit lieten we zondag zien toen
we uit moesten tegen Venlo.
Jammer genoeg werden we
toen ingemaakt met 6-0.
Ach, onze tactiek was veel
beter en ook ons samenspel
ging goed. Nu bereiden we ons
voor op de volgende wedstrijd
voor zaterdag waar we tegen
Deurne zullen spelen. Laten we
er maar gewoon op houden dat
veldhockey ons net iets beter
ligt dan zaalhockey.
Marijn

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Kiki Boumans
15 jaar
Kessel-Eik
Het Bouwens

Wat is je droomberoep?
Ik vind het erg leuk om iets te doen
met zingen en acteren. Ik speel nu ook
al in musicals en als het lukt, zou ik
hier heel graag mijn beroep van willen
maken.
Welk klusje vind je het minst leuk
om te doen?
Ik vind klusjes eigenlijk nooit echt leuk
om te doen. Als ik moet kiezen, zeg
ik toch opruimen. Dit komt omdat het
eigenlijk amper zin heeft. Als je het
helemaal opgeruimd hebt, is het tien
minuten later weer precies hetzelfde
als van tevoren.
Welk gerecht kun je wel of niet goed
klaarmaken?
Om eerlijk te zijn, kan ik eigenlijk
niet zo heel goed koken. Waar ik wel
goed in ben, is dingen in de oven of
magnetron doen. Maar ja, dat kan
iedereen wel. En als je alleen thuis
bent, kun je niet alleen maar ongezond
eten. Dan is het wel handig als je met
de oven of magnetron om kan gaan.
Waar ben je het meest bang voor?
Ik ben er het meest bang voor dat er
iets ernstigs in onze familie gebeurt,
zoals een ongeluk of ziekte. Omdat ik
erg close ben met mijn hele familie wil
ik natuurlijk echt niet dat er iets met
hen gebeurt. Een paar jaar geleden
werd mijn oma ernstig ziek. Ik hoop
echt dat dit niet meer voorkomt.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Het is best een cliché-antwoord, maar

door gewoon gezellig met mij te gaan
praten. Erover praten of gewoon met
mijn gedachten ergens anders te zijn.
Maar wat ook bijna altijd werkt, is
een film kijken met mijn vriendinnen.
Het liefste een film als Divergent,
want deze film is echt mijn favoriet.
En hier hoort dan natuurlijk ook nog
iets lekkers bij, maar dan wel het liefst
zelf gebakken.
Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s en video’s van vroeger. Als je
later oud bent, kun je hier namelijk
naar terugkijken en het een beetje
opnieuw beleven. Nu heb ik dat zelfs
al. Ik word namelijk altijd zo vrolijk
als ik foto’s en video’s ga bekijken
van vakanties of van mijn rare trekjes.
En natuurlijk niet te vergeten, van
optredens.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik wil er zelf allemaal achterkomen en
niet de kans krijgen om het anders te
laten lopen als het antwoord mij niet
aanstaat. Dus als ik een vraag mocht
stellen aan een helderziende, zou ik er
absoluut geen stellen.
In welke historische tijd zou je willen
leven?
De tijd waar alles draaide om peace,
muziek en happiness. Ook wel
bekend als de tijd van de hippies en
flowerpower. Ik ben namelijk zelf niet
van die ruzie en probeer het altijd gelijk
op te lossen als er iets is voorgevallen
en oorlogen vind ik al helemaal
nutteloos.
Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Ik heb werkelijk waar geen idee, ik ben
er eigenlijk ook helemaal niet mee
bezig. Hopelijk heb ik wel iets bereikt,

met bijvoorbeeld musicals. Maar ik leef
in het nu en niet in de toekomst, dus ik
zie het allemaal wel gebeuren.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Mijn ouders hebben me van kleins
af aan al bijgebracht dat als ik iets
wil, ik er helemaal voor moet gaan.
No matter what. En tot op de dag van

vandaag heb ik dat ook gedaan. Ik wil
graag dit advies aan jullie allemaal
geven. Als je er helemaal voor gaat,
lukt het je hoogstwaarschijnlijk negen
van de tien keer.
Welke dingen zou je vaker willen
doen?
Leuke dingen doen met vriendinnen.
Een avondje stappen of gezellig thuis
op de bank een filmpje kijken, want dit
is altijd zo gezellig. Dus van mij zou het
eigenlijk wel vaker mogen.
Is er iets waar je spijt van hebt dat je
het niet gedaan hebt?
Als ik nu even snel moet nadenken,
kan ik eigenlijk nergens opkomen. Er is
niks wat me tot op de dag van vandaag
achtervolgt. Gelukkig maar.
Wat ligt er onder jouw bed?
Ik heb een bed waar niks onder past.
Als ik wel een gewoon bed had,
was het hoogstwaarschijnlijk een
combinatie van kleren, boeken en eten.
Dit zou komen doordat ik altijd lees
in mijn bed en dit kan natuurlijk niet
zonder een ‘tussendoorsnackje’.
Welk eten zou je nooit in je
leven eten?
Ik zou nooit van mijn hele leven hond
of kat eten. Ik heb gehoord dat ze dat
in sommige landen doen. Maar dit
zou ik dus nooit over mijn hart kunnen
verkrijgen. Ik ben namelijk helemaal
verzot op die beesten. Misschien is
het voor de mensen daar net zo’n deel
van het avondeten zoals varken voor
ons is.
Waar kijk je het meeste naar uit?
Ik heb zo veel zin in de zomervakantie,
want dan ga ik namelijk voor het eerst
in mijn leven een weekje weg met
mijn vriendinnen. Gezellig naar het
zonnige Terschelling. De temperatuur
maakt mij niet zo heel veel uit.
Al wordt het maar acht graden, dat
maakt me niets uit. Maarja, dit is
jammer genoeg pas over een half jaar.
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Niet dat jouw weg over rozen ging …
maar met de gaven die God je gaf
werkte je mee aan een rechtvaardige wereld.
Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dankbaarheid voor wat wij
samen mochten beleven, hebben wij thuis afscheid moeten nemen
van onze lieve zus, schoonzus en tante

Josefien Brueren
* 3 maart 1935

† 12 december 2015

Wij zullen haar missen.
Venlo: Maria Ebus-Brueren
Hay Ebus … in herinnering
Baarlo: Jan Brueren … in herinnering
Gerdie Brueren-Christis
Annette
Henk en Sandra, Arian, Gert-Jan, Stefan
Gert-Jan en Sylvia, Sanne, Emma
Anne-Marie en Rob, Lotte, Imke
Baarlo: Trees Brueren
Venlo: Annie Ebus-Brueren
Jac Ebus
René en Mirjam, Myrthe, Jasper
Bert
Helling 4, 5991 BE Baarlo
De plechtige Eucharistieviering wordt gehouden op zaterdag 19 december
om 10.30 uur in de St. Petruskerk te Baarlo waarna wij Josefien begeleiden
naar het kerkhof aldaar.
Josefien is thuis, waar u nog afscheid van haar kunt nemen op woensdag
en donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur.
In plaats van bloemen zou Josefien een bijdrage voor de Ontwikkeling
van de jonge Kerk in Madagaskar meer op prijs stellen. Hiervoor staan er
achter in de kerk collectebussen.

Met droefheid vernamen wij
dat op zaterdag 12 december 2015 is overleden

Arno Timmermans
In 2002 Koninklijk Onderscheiden en benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Oud VVD wethouder van de gemeente Helden.
Vanaf 1982 24 jaar namens de VVD aaneengesloten actief
in de lokale politiek, waarvan 15 jaar als VVD wethouder en 9 jaar
als raadslid. Wij verliezen in hem een actief betrokken VVD lid
en wensen de naaste familie, vrienden en kennissen
veel sterkte en kracht voor de toekomst.
Namens het bestuur van de VVD afdeling Peel en Maas

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl
Te koop zwarte baby-box TWF met
lade. Een stevige houten box zwart
gelakt. Bodem is verstelbaar in drie
hoogtes. Maten 101 x 80 x 85 cm
(bxdxh). Box is in zeer goede staat.
€80,- 06 41 59 13 93

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

www.hallopeelenmaas.nl

Te koop kerstbomen vanaf 5 dec.
Hertsteeg 7 Beringe, alle maten.
Ma-za 9-17.00 uur zo. 10-14.00 uur.
Tel. 06 51 37 53 34 Frank en Jessica
Janssen.
Verkoop van kinderkleding
in de maten 62 t/m 176 in de
webshop. Kledingparty bij u thuis?
Kijken en passen bij ons thuis? Voor
meer info: www.kinderkledingparty.eu
06 15 34 77 31, Veronique Janssen
Helden.
Te huur appartement (2 pers) per
1 januari 2016, Mariaplein 9, Helden.
Tel. 077 307 22 39.
Grip op leren en opgroeien! Reach Up
hulp bij: (begrijpend) lezen, spelling,
rekenen, Nederlands, Engels, zaakvak
ken, leren leren, faalangst. dyslexie,
autsme, A(D)HD. Ook PGB. Gratis intake
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl

Drops Panningen
genomineerd
Bedrijfsadviesbureau Drops uit Panningen is genomineerd voor de
titel ‘FreshFood Partner van het Jaar 2015’ door HAS Hogeschool uit Venlo.
Ruim vijftig partnerbedrijven zijn
aangesloten bij de hogere agrarische
school in Venlo. Als partner biedt een
bedrijf studenten van HAS Hogeschool
de mogelijkheid hun toekomstige
werkveld te leren kennen. Dat kan
door middel van excursies, gastles
sen, stages, afstudeeropdrachten en
practica op het bedrijf. Naast Drops

maken nog vier partnerbedrijven uit
de omgeving van Venlo kans op de
titel ‘FreshFood Partner van het Jaar
2015’.
Drops is een marketing- en com
municatiebureau voor bedrijven in de
agrarische sector. Het bedrijf van John
Korsten en Ank van Lier wordt binnen
kort officieel partner van de HAS.

Te koop kerstbomen,
dagelijks van 9 tot 19 uur, alle maten.
Madou Helenaveenseweg 84 Grashoek
0493 53 92 79 of 06 13 46 46 98.
Omorika-Nordman-Blauwspar.
Zondags van 10 tot 16 uur.
Van Roy Kasseien Antiek/Brocante.
Elke zaterdag open. Kapelweg 14
Grashoek www.vanroykasseien.nl
06 18 92 50 99. Open koopjesdagen
26+27 dec. en 2+3 jan.
Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp.
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
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 huur per direct 125 m2 bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte
op bedrijventerrein “De Kruisberg”
te Kessel, nabij N273 € 490,= p.m.
Voor info www.pedroclassiccars.nl of
bel 077 462 27 50/06 55 73 88 65.
Wie heeft er 2 jonge rode kittens
uit één nest? Liefst jonger dan drie
maanden. Wij bieden hun een lief
nieuw thuis en een goede verzorging.
Bel gewoon even 06 23 87 51 53.
Te koop aangeboden: drie hoge
goudkleurige staanlampen.
Met leeslicht en grote lamp
(halogeen). Tegen elk aannemelijk
bod. Voor meer info, mail
elsenmaartenusa@gmail.com
Af te halen tegen elk aannemelijk
bod PHILIPS kleurentelevisie type
21PT2665, beeldgrootte 50 cm
diagonaal, 2 scart-aansluitingen,
afstandsbediening, inclusief
handleiding. Bel 06 23 65 19 68.
Te koop aangeboden: 10 seizoenen
Friends op DVD (10 doosjes, seizoen
per doos, geen box). Sommige in
goede, andere redelijke staat. Spelen
allemaal nog af. €65,- exclusief
verzendkosten. Bel bij serieuze
interesse naar 06 55 72 85 70
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.

Maatschap Swinkels Helden

Eerste lid
‘Geworteld in
ónze omgeving’
Maatschap Swinkels uit Helden, een bedrijf in scharrel-legkippen, is het
eerste lid van het initiatief ‘Geworteld in ónze omgeving’. Donderdag
10 december onthulde wethouder Roland van Kessel de eerste ‘Geworteld in
ónze omgeving’-spade bij de eierautomaat van Swinkels.
‘Geworteld in ónze omgeving’ is
een samenwerkingsverband van agrari
sche ondernemers in gemeente Peel en
Maas, die willen bijdragen aan het cre
ëren van een betrokken en duurzame
lokale leefomgeving. De gemeente
ondersteunt dit initiatief. De groene
spade die werd onthuld, geeft aan
dat de Heldense ondernemers Gert
en Michael Swinkels zijn aangesloten
bij het ‘groene’ initiatief. Ze zijn “zeer
trots” dat ze zich het eerste lid mogen
noemen. “We hebben onszelf aan
gemeld om lid te worden omdat het

initiatief helemaal bij ons past en we
het eens zijn met de uitgangspunten”,
vertelt Gert Swinkels. “Met ons lidmaat
schap willen wij, samen met de andere
ondernemers die zijn aangesloten,
een stukje bekendheid en positiviteit
rondom de agrarische sector creëren.”
Maatschap Swinkels is een pluimvee
bedrijf uit Helden wiens scharrelkippen
jaarlijks zo’n 20 miljoen eieren produ
ceren. De komende weken worden de
knalgroene spades ook bij andere leden
van ‘Geworteld in ónze omgeving’ op
het erf geplaatst.
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Een jaar Dotje zonder Tonnie

‘Er gebeurde iets als Ton de kroeg
binnenkwam’
Café Dotje in Panningen viert zaterdag 19 december het tienjarig jubileum van de skihut. Daarnaast is het op woensdag 16 december een jaar geleden
dat voormalig eigenaar Ton Rutten, beter bekend als ‘Tonnie van Dotje’, overleed. Zijn vrouw Clara (59) en hun kinderen Dotje (33), Nancy (35) en Wendy
(37) zijn heel blij met zijn opvolger in de kroeg, Martijn Horsten, maar koesteren nog altijd de herinneringen aan hun ‘Tonnie’.

“Hij had het ons kwalijk genomen als
we dat wel hadden gedaan. Wij zagen
ook dat pap altijd aan het werk was.
Mam regelde helemaal alleen het huis
houden met drie kinderen.”
Niet alleen in zijn eigen kroeg had
Tonnie het druk. Nancy: “Het kwam
wel eens voor dat pap naar het voetbal
ging kijken op zondag of dat hij naar
een feestje ging. Dan zei hij tegen
een van ons dat we even op de kroeg
moesten letten. Drie uur later hadden
we dan nog niets van hem vernomen.”
Clara: “Ton kwam pas terug als de
kantine dicht ging. Of hij hing bij Dotje
gewoon een bordje op met ‘toe’ erop
geschreven. Andere kroegen waren
gesloten, wij waren ‘toe’.”

Dansen met
de kleinkinderen

Wendy, Clara, Dotje en Nancy halen herinneringen op
Het overlijden van Tonnie aan
de gevolgen van kanker zorgde voor
behoorlijk wat beroering in de gemeen
schap. Dochter Nancy: “De reacties
waren overweldigend. Dat was echt
niet normaal. Ikzelf kreeg al tachtig
kaartjes binnen. Hoeveel kreeg jij er
mam?” Clara: “Rond de vijfhonderd.”
Nancy: “Pap was dan ook een geliefd
dorpspersoon. Niet alleen bekend, maar
ook echt geliefd.” Clara: “Iedereen
kende Ton, en Ton kende iedereen.”
De afscheidsdienst werd gehouden
in evenementenhal De Heuf in

Panningen. Er kwamen zo’n 1.200 men
sen op af. “Tonnie had zelf alles al
geregeld”, vertelt Clara. “Wij hebben
alleen de puntjes op de i gezet.”
Nancy: Het overlijden viel precies
tussen twee feesten die in De Heuf
plaatsvonden in. De zaal was dus hele
maal aangekleed. Het was alsof pap het
zo gepland had.” Wendy: “Het was echt
zíjn laatste feestje.”
Clara komt nog steeds iedere week
bij Dotje. Elke maandag helpt ze mee
met het poetsen van de kroeg. In het
weekend komt ze niet meer zo vaak.

“Het is een stuk minder geworden sinds
Ton is overleden. Je merkte het altijd
goed als Tonnie de kroeg binnenkwam.
Dan gebeurde er iets. Dan stond hij
bijvoorbeeld weer op de blokken om
feest te maken.”
Wendy: “Pap kwam de laatste jaren,
toen hij al ziek was, steeds minder op
vrijdag en zaterdag naar het café. Dan
kwam er vooral jeugd en was het te
druk voor hem. Die nieuwste generatie
kent onze pap ook helemaal niet meer.”
Ook de opvolging had Tonnie al
geregeld. Kesselnaar Martijn Horsten

kwam tien jaar geleden als partner aan
de zijde van Ton werken. Vorig jaar nam
hij het café over. Wendy: “De kroeg liep
wat minder en pap wilde nieuw bloed
inbrengen. Hij wilde nieuwe ‘schwung’
aan het café geven. Dat heeft Martijn
heel goed opgepakt.” Nancy: “Hij lijkt in
sommige dingen heel veel op ons pap.”
Clara: “Ton wilde niemand anders dan
Martijn als zijn opvolger. Martijn was
en is de juiste man op de juiste plaats.
Dat heeft Ton goed ingezien.”
Clara kent ook de keerzijde van een
eigen café. “Het is een lastig beroep.
Je moet altijd werken als anderen vrij
hebben. En elk weekend. Ton wilde
ook helemaal niet dat onze kinderen
het café zouden overnemen.” Nancy:

Tonnie en Clara hebben inmiddels
zes kleinkinderen. “Die vond hij fan
tastisch”, vertelt Nancy. “Dan zette hij
nummers van zijn favoriete voetbalclub
Borussia Mönchengladbach of van die
hoempapamuziek op en dan gingen ze
samen dansen. Als de kleinkinderen bij
Dotje zijn, gaan ze ook altijd dansen
op de blokken en dan vragen ze liedjes
van Kinderen voor Kinderen aan. Pap
draaide die ook altijd als ze er waren.
Dat is echt geweldig om te zien.”
Clara: “Tonnie was het hart en de
ziel van de kroeg.” Nancy: “Hij was
dan ook letterlijk geboren en getogen
in Dotje. Ik weet nog dat er vorig jaar
een kaarsje stond en een bos rozen lag
op de bar bij een foto van pap. Als er
dan mensen kwamen van buiten het
dorp, wilden ze nog wel eens het roosje
pakken. De vaste gasten zorgden er
dan wel voor dat iedereen daar vanaf
bleef.” Clara: “En ze bestelden een
‘sjoeske’ dat ze dan bij de foto neerzet
ten. Die was voor Ton.”

VERENIGINGSBOEKJES
FLYERS
SCRIPTIES

NIEUW
in panningen

Openingsweekend Club Palladio
Club Palladio beleefde in het weekend van 11 en 12 december de heropening van de discotheek.
De verbouwde club was een aantal weken gesloten om onder andere een nieuw ‘27-plus’-gedeelte te
realiseren. Via een speciale ingang kunnen bezoekers ouder dan 27 jaar voortaan op een voor de rest
van de bezoekers afgesloten deck terechtkomen. Voor de rest van de club geldt een minimumleeftijd
van 18 jaar. Op vrijdag 11 december werd het weekend geopend met onder andere optredens van
dj’s Roog & Erick E en Mauro Fuerte. Op zaterdag 12 december kwamen Gregor Salto en La Fuente hun
kunsten achter de dj-tafel vertonen. (Foto: Stef Geraets)
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Volksfeestenkalender: van weggevertje tot belangrijke inkomstenbron

Kalender jaarlijks in heel Baarlo aan de
muur
De Volksfeestenkalender prijkt elk jaar bij zo’n drieduizend Baarlose huishoudens aan een spijker aan de
keukenmuur. Piet van der Haas (57), die gerust de verenigingsman van het dorp mag worden genoemd, is er mede
verantwoordelijk voor dat de kalender een succes is. “We wilden iets teruggeven aan de Baarlose gemeenschap.”

enquête uitgeschreven. “Nu iedereen
plots zo mondig bleek, hadden ze
ook vast wel gedachten over hoe een
bruikbare en functionele kalender er uit
zou moeten zien, dacht ik. Die enquête
heeft het huidige succes van de
kalender ingeluid. Een weekkalender
met voldoende schrijfruimte bleek van
enorme waarde bij de mensen.”

Belangrijke
inkomstenbron
stichting
Dat vond Piet fijn om te weten,
maar hij realiseerde zich wel dat het
daardoor een veel duurdere kalender
zou moeten worden omdat er meer
vellen papier nodig waren. “Het aantal
adverteerders moest worden uitge
breid, want er mocht niet meer dan
2.000 gulden uit de kas aan worden
besteed.” Rabobank in Venlo was

Piet van der Haas werd 22 jaar
geleden gevraagd om deel uit te gaan
maken van Stichting Volksfeesten
Baarlo. Aan het einde van 1993 werd
hij benoemd tot voorzitter en die
positie vervult hij nog steeds. Begin
jaren 80, voordat Piet erbij kwam,
ging het zeer goed met de Baarlose
Volksfeesten.

Vast plekje aan de
muur
“In die tijd was er naast kermis en
carnaval niet zo veel te doen. Bijna het
hele dorp was wel een of meerdere
dagen aanwezig op zo’n dorpsfeest,
want iedereen kwam aan zijn trek
ken. Er werd op een gegeven moment
besloten iets terug te geven aan de
Baarlose gemeenschap, omdat het

eigen vermogen meer dan voldoende
was om de feesten van te kunnen
exploiteren.” Er werd een volksfeesten
loterij georganiseerd en een kalender
gemaakt, die gratis huis-aan-huis werd
bezorgd.

Twee maanden
verzamelwerk
“In de beginjaren, vanaf 1986,
was het een twee-maandenkalender
van zes velletjes op een karton in
A3-formaat en zonder ruimte om din
gen op te schrijven”, aldus Piet. Sinds
2000 is het een weekkalender met
foto’s, belangrijke data en telefoon
nummers, adressen van de dorps
voorzieningen, bus- en treindiensten
en meer dan genoeg plek om eigen
dingen op te schrijven.

Vanaf eind jaren 90 ging Piet zich
steeds meer bezighouden met de
promotie van de jaarlijkse Volksfeesten.
“Mijns inziens kon de kalender veel
beter benut worden als promotieartikel
en informatiebron voor de mensen in
het dorp”, aldus Piet. In 1999 werd
daarom een kunstkalender uitgebracht
met daarin tekeningen, schilderingen
en knutselwerken van kinderen uit
het dorp en met informatievellen
die dubbelzijdig te gebruiken waren.
“We kregen toen zeer wisselende
reacties, van zeer positief tot heel erg
negatief. Met name omdat het voor
veel inwoners in dubbel opzicht te
‘kunstzinnig’ bleek. Bovendien vielen
veel mensen over het iets grotere
formaat dan de traditionele uitvoering.”
Na een crisisberaad binnen het bestuur
werd er op aandringen van Piet een

enthousiast en wilde het initiatief
steunen. In de jaren daarna groeide
de interesse om te adverteren op de
kalender. Ondernemers kregen door dat
de kalender bij veel Baarlonaren een
vast plekje aan de muur had.
Elk jaar moeten er 54 kalender
bladen worden gevuld met gemiddeld
twee foto’s. Piet is het hele jaar door
bezig om artikelen uit dag- en week
bladen te knippen en bijbehorende
foto’s op te vragen. En dat valt niet
altijd mee. “Van half september, dus
na de kermis, tot half november zijn
we met drie à vier personen intensief
bezig om foto’s, teksten, gegevens,
data en adverteerders te verzamelen.
Die maken de uitgifte mogelijk en
daardoor houden we bij de Stichting
Volksfeesten Baarlo wat inkomsten
over. Van een weggevertje in de eerste
jaren is het nu geworden tot een
noodzakelijke inkomstenbron van de
jaarlijkse Volksfeesten.”

Koninklijk lintje
voor Annie Reinders
uit Grashoek
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft zondag
13 december Annie Reinders-van Loon (60) uit Grashoek koninklijk
onderscheiden. Tijdens het kerstdiner van Nierpatiëntenvereniging
St. Maarten in café-zaal Niëns in Maasbree werd ze benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
De Grashoekse mevrouw
Reinders-van Loon werd geprezen om
haar maatschappelijke verdiensten
van de afgelopen 25 jaar. Zo is ze
collecteorganisator bij en collectant
voor het Longfonds, is ze secretaris
van het Zangkoor Grashoek en sinds
2005 lid van de muziekcommissie.
Mevrouw Reinders is al sinds 1999
vrijwilliger bij en secretaris van de
Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten
in Venlo, waarvoor ze ook

activiteiten en uitstapjes organiseert.
Sinds 2008 is ze vrijwilliger bij de
Burgerhulpverlening in haar eigen
dorp; dit houdt in dat ze beschikbaar
is om hulp te verlenen in het geval
dat er iemand een hartstilstand
krijgt. Ook is ze al vijf jaar
shirtbeheerder van de Grashoekse
volleybalclub.
Daarnaast is mevrouw Reinders
al 25 jaar mantelzorger van haar
echtgenoot, die dialysepatiënt is.

winter
sale
hele collectie

50% korting

*

volg ons ook op

*m.u.v. de standaard- en nieuwe collectie

Hoofdstraat 14 Horst
Dorpstraat 1 Heythuysen
www.pastschoenen.nl
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Mafcentrum Maasbree in de race voor Appeltje van Oranje

‘Kei spannend of we erbij zijn of niet’
De stemweek voor de Appeltjes van Oranje liep zondag 13 december af. Het Mafcentrum in Maasbree is nog in
de race voor de prijs van het Oranje Fonds. Na een presentatieronde in januari volgt in mei volgend jaar de uitreiking van de prijzen. Het Maasbreese jongerencentrum laat weten uit te kijken naar de uitreiking. “We vinden het
kei spannend of we bij de winnaars zitten of niet.”

Natasja Vaasen (40), coördinator
personeelszaken van het Mafcentrum,
legt uit hoe de prijs in elkaar steekt.
“Er zijn als het ware vier rondes.
Voor de eerste ronde waren we
aangedragen door vrijwilligers van het
Maf. De tweede ronde is de stemweek
die zondag afliep. In januari moeten we
nog een presentatie geven voor een
jury en in mei krijgen we dan te horen
of we de prijs hebben gewonnen.
De jury van de presentatie en de
stemweek tellen allebei voor de helft
mee in het eindrapport.”

Bezoek van Máxima
De grootste prijs is misschien wel
niet de cheque die de winnaar krijgt,
maar een bezoek van een bekende
vrouw. “Als je wint, komt koningin
Máxima op bezoek. Dat zou echt

fantastisch zijn. We zijn al apetrots
dat we genomineerd zijn, winnen zou
helemaal mooi zijn. De nominatie
voelt voor ons al als de ‘kers op de
slagroom’.”

We weten het niet
Het te winnen geldbedrag
heeft nog geen bestemming
gekregen binnen het Maasbreese
jongerencentrum. “Als het ons
toevallig ten deel valt dat we
mogen winnen, kijken we met de
medewerkers samen wat er met geld
gedaan gaat worden. We hebben
de afgelopen jaren al het pand
verbouwd, dus misschien moeten we
nu iets met de medewerkers doen.
Of misschien wel de gevel volledig
renoveren. We weten het echt nog
niet.”

Vogelmarkt in dorpscentrum Helden
Vogelvrienden Helden en omgeving houdt zondag 20 december een
vogelmarkt in het nieuwe clublokaal in dorpscentrum Kerkeböske in
Helden.
De Appeltjes van Oranje zijn
jaarlijks terugkerende prijzen van het
Oranje Fonds voor het stimuleren van
maatschappelijk welzijn en sociale
cohesie. Dit jaar koos de stichting,

die de sociale kant van Nederland wil
verbeteren, voor vrijwilligers die samen
een dorpswinkel, buurthuis, speel
ruimte of een andersoortige gemeen
schappelijk voorziening beheren.

De prijs bestaat uit een geldbedrag
van 15.000 euro en een bronzen
beeldje gemaakt door prinses Beatrix.
Er w
 orden in totaal drie beeldjes
uitgereikt.

Kampioenschap Senioren
Biljart Bond Maas en Peel
Zoals elk jaar wordt door de Senioren Biljart Bond (SBB) Maas en Peel voor de Kerst de voorrondes van het
 ersoonlijk Kampioenschap georganiseerd. Die vinden dit jaar op maandag 21 en dinsdag 22 december plaats in
P
diverse gemeenschapshuizen en cafés in gemeente Peel en Maas.

De vogelmarkt is vrij toegankelijk
voor leden en niet-leden. Tijdens
de markt kunnen vogels te koop of
te ruil aan worden geboden. Onder
andere kleurkanaries, tropische vogels
en parkieten worden aangeboden.
Daarnaast zijn andere artikelen

beschikbaar zoals nestkastjes, boeken
en voerbakjes en wordt er uitgebreid
informatie gegeven aan mensen met
interesse voor de vogelsport.
De zaal opent zondag
20 december om 09.30 uur en de
vogelmarkt eindigt om 12.00 uur.

Voorlichtingsavond
burgerhulpverlening
in Helden
In dorpscentrum Kerkeböske vindt maandag 21 december een
voorlichtingsavond plaats over burgerhulpverlening voor alle inwoners
van gemeente Peel en Maas.
In Peel en Maas is een netwerk
voor burgerhulpverlening opgezet
door verenigingen en stichtingen
samen met de Regionale Ambulance
Voorziening Limburg Noord (RAV LN).
Vrijwilligers die aangesloten zijn bij
het netwerk worden gealarmeerd
door een sms’je als iemand in de
buurt een circulatiestilstand heeft
en de bloedsomloop tot stilstand is
gekomen.
Tijdens de voorlichtingsavond
krijgen belangstellenden voorlichting
over het project en wordt uitleg gege

ven over wat het precies inhoudt,
wanneer en hoe iemand vrijwilliger
kan worden en wat er van de vrijwilli
ger wordt verwacht. Het doel van het
burgerhulpverleningsproject is een
dekkend netwerk te ontwikkelen van
hulpverleners die kunnen reanimeren
en/of een AED kunnen gebruiken.
Ook moet er een netwerk komen
van AED’s in de hele gemeente
die gebruikt kunnen worden door
de vrijwilligers. De avond is vrij te
bezoeken en begint om 19.30 uur in
dorpscentrum Kerkeböske in Helden.

REPARATIE EN ACCESSOIRES
De finale van het kampioenschap in Kessel afgelopen jaar
In totaal hebben zich 65 deelne
mers aangemeld voor het PK Senioren
Biljart, die worden verdeeld over tien
groepen van zes of zeven spelers. Na
de voorrondes mogen de tien groeps
winnaars op maandag 4 en dinsdag 5
januari in Kessel ‘Biej Ton en Marij’ de
finale spelen.

SBB Maas en Peel werd in 1992
opgericht zodat 55-plussers ook
overdag hun hobby, biljarten, kunnen
uitoefenen. Diverse verenigingen uit
Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden,
Egchel, Koningslust, Meijel en
Panningen hebben zich bij de bond
aangesloten.

De voorrondes van de Persoonlijke
Kampioenschappen beginnen maan
dag 21 en dinsdag 22 december om
10.00 uur en duren tot 18.00 uur.
Voor meer informatie over de
Senioren Biljart Bond kan er contact
worden opgenomen met Piet Thijssen
via de website van SBB Maas en Peel.

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties
HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl
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GEPLUKT Noortje Vrolijk

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.

De 24-jarige Noortje Vrolijk uit Panningen heeft een druk leventje. Naast haar werk in Venlo en haar voetbalteam in Sevenum, speelt ze ook nog trompet bij een ‘showkapel’ in Maasbree. Voor haar werk leidt ze diverse
projecten gericht op kwetsbare doelgroepen. Tijd om haar te plukken.

Ter versterking van ons team
zijn wij op zoek naar een

Terraq is producent en leverancier van basisgrondstoffen voor de bouw. Naast de leveranties van Megamix mortels, verzorgt Terraq ook
de productie en levering van beton mortels,
grondstoffenwinning in Nederland en Duitsland
en heeft deelnemingen in diverse exploitatiemaatschappijen die zich richten op de grondstoffenwinning in de Nederlandse Zandmaas.
Onze overslag haven in Venlo vormt hierbij een
belangrijke schakel voor de activiteiten op het
land en het water.

Onderhoudsmonteur / constructiebankwerker (fulltime, m/v)
De functie:
Tot uw takenpakket behoren o.a.:
•verrichten van onderhouds
werkzaamheden op mechanisch gebied
op verschillende (eigen) locaties.
Het mechanisch onderhoud betreft zowel
montage en laswerk alsmede plaatwerk
en constructiebankwerk;
•verrichten van kleine onderhoudswerk
zaamheden aan meerdere laadschoppen.

Functie-eisen:
•een technische opleiding bij voorkeur
richting werktuigbouwkunde;
•in bezit zijn van rijbewijs B;
•enkele jaren ervaring als onderhouds
monteur.
Persoonlijkheid:
•u bent stressbestendig;
•u bent gewend zelfstandig uw werkzaam
heden te verrichten;
•u heeft een gezonde dosis verantwoorde
lijkheidsgevoel en analytisch vermogen.

Uw sollicitatie met C.V. kunt u voor 4 januari 2016 richten aan:
Terraq, Ubroekweg 41, 5928 NM Venlo of per e-mail: administratie@terraq.nl
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de heer T. Janssen, technisch directeur, telefoon 0773821588.
www.terraq.nl

Nadat haar voetbalteam in
Panningen in de zomer van 2011 werd
opgeheven, stapte Noortje over naar de
dames van Sevenum. “We vertrokken
toen met vier meiden naar Sevenum,
maar alleen mijn zusje en ik zijn nog
over daarvan. We zijn destijds naar
Sevenum gegaan vanwege de gezel
ligheid en het hoge niveau van het
voetbal.” Ze is momenteel nog steeds
actief bij Sparta’18, de voetbalclub van
Sevenum. Daarnaast is ze de trainster
van de meisjes B1.
Ze studeerde Sport, Gezondheid en
Management aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. “Alweer ander
half jaar geleden ben ik afgestudeerd
en begonnen met werken bij gemeente
Venlo. Ik ben sportconsulent en werk
veelal projectmatig, waarbij ik vooral
de organiserende en coördinerende
taken van het werk erg leuk vind”,
vertelt Noortje. Het is een baan voor
36 uur in week. “Met zeven NoordLimburgse gemeenten hebben we een
samenwerkingsverband op het gebied
van sporten voor mensen met een
beperking. Als regionaal projectleider
organiseer ik sportstimuleringsactivitei
ten voor dertien scholen met speciaal
onderwijs.”
Een van de projecten die Noortje
het afgelopen jaar heeft geleid, is
een groot succes geworden, volgens
haar. Ze werkte mee aan een project
waarbij mensen met een beperking
de Nijmeegse Vierdaagse uitliepen.
“Ik heb het afgelopen jaar het project
X-Toppers mogen leiden. Hierbij worden
drempels weggenomen voor mensen
met een beperking, waarbij sport als
middel dient om deel te nemen in de
maatschappij.”
De organisatie van het project zorgt
ervoor dat de deelnemers zich alleen
maar op het lopen hoeven richten.
“Zo krijgt elke loper een persoonlijke
buddy, regelen we de catering, een

slaapaccommodatie, diverse pauze
plaatsen, een medisch team en de
inschrijvingen.” Noortje loopt zelf niet
mee, maar de vier dagen zijn ook voor
haar behoorlijk uitputtend. “‘s Morgens,
of ja eigenlijk ’s nachts, om 02.30 uur
sta je mee op, om vervolgens ’s avonds
als laatste het licht uit te doen.
Als projectteam ben je na die week
net zo moe als de lopers zelf, maar het
geeft zo ontzettend veel voldoening om
de deelnemers over de finish te zien
komen. De dankbaarheid die je ervoor
terugkrijgt, is immens.”
Noortje woont nog altijd in
Panningen. Ze heeft naar eigen zeg
gen nooit de behoefte gehad om
Limburg te verlaten. “Ik heb hier alles.
Mijn vriendinnen, mijn werk en natuur
lijk mijn vriend.” Samen met haar
partner, de 26-jarige Luc uit Blerick,
is ze inmiddels wel op zoek naar een
eigen plekje. “We zijn wel al rond aan
het kijken, maar er is nog niets serieus
geworden. Het mag ook onderhand
wel, we hebben al 5,5 jaar een relatie.”
Haar vriend zorgde er ook voor
dat Noortje nu trompet speelt.
“Ik verrichtte al diverse vrijwilligers
taken voor de blaaskapel en na
heel wat jaren begon het dan toch
te kriebelen om zelf mee te gaan
spelen. Ik heb trompetlessen geno
men en speel nu ook bij de kapel.
Het is lastig om te beschrijven wat we
precies doen met de Koëlemoëters,
zoals onze vereniging heet. Noem het
maar een kapel met showelement.
Op zaterdag 28 november hebben we
op het Limburgs Kampioenschap Zaate
Hermeniekes de prijs gewonnen voor
het hoogste entertainmentgehalte.
Verder bestaan we als kapel in 2016
22 jaar en organiseren we de boeren
bruiloft in Maasbree. Ook hier kon ik
het niet laten om in de organisatie te
gaan zitten. Dat organiseren zit toch in
de aard van het beestje.”

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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Bespreking Poll week 49

Ik vind het vervelend als iemand gezichtsbedekkende kleding draagt
in het openbaar
De grote meerderheid van de stemmers op onze poll van twee weken
geleden, vindt het vervelend als iemand gezichtsbedekkende kleding draagt
in het openbaar. Wij legden u deze stelling voor. Maar liefst 93 procent van
de stemmers gaf aan dat inderdaad vervelend te vinden.
De ministerraad heeft vrijdag 27 november een wetsvoorstel
aangenomen van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk
waardoor het nu ‘gedeeltelijk verboden’ is om gezichtsbedekkende kleding
te dragen.

Eerder werden er vier vergelijkbare wetsvoorstellen ingediend en
telkens afgewezen. In de meeste gevallen omdat het in strijd was met de
vrijheid van godsdienst. Dat is ook de mening van Jan van Lier uit Helden,
die op onze website reageerde: ”Een hoofddoekje kan nog, maar een sluier
waar alleen de ogen zichtbaar zijn absoluut niet.” De Meijelse Charles
Dohmen was het niet eens met de stelling. Hij gaf aan dat verhullende
kleding in Nederland ‘al tientallen jaren is afgeschaft’. “Het heeft namelijk
niets met religie te maken”, reageerde hij.

Ik vind de reclameborden in de gemeente rommelig
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Burgemeester en wethouders lieten donderdag 10 december weten de
‘verrommeling’ van reclameborden in de gemeente aan te pakken. De raad
besloot begin deze maand al dat de huidige sandwich- en driehoekborden
niet meer geplaatst mogen worden vanaf 1 januari.
In plaats van de ‘rommelige’ borden komen er in beperkte mate
professionele displays en worden de aanplakborden ‘opgewaardeerd’,
zo laat het college weten. Door het verbod hoopt de gemeente het
straatbeeld rustiger te maken en een einde te maken aan de wildgroei van

reclameborden in de gemeente. Door de raad is 25.000 euro beschikbaar
gesteld om de aankondigingsborden bij de ingangen van kernen te
vernieuwen. Vanaf 1 januari gaat die nieuwe aanpak van kracht en zijn de
sandwichborden en driehoekborden om bijvoorbeeld lantaarnpalen niet meer
toegestaan.
HALLO Peel en Maas is benieuwd of u last heeft van de reclameborden die
op allerlei plekken in de gemeente worden neergezet.
Ik vind de reclameborden in de gemeente rommelig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 50) > Van mij mogen er nieuwe vluchtelingen in Kasteel de Berckt komen
> eens 28% oneens 72%

Ook in 2016
staan wij weer
graag voor u klaar!

Financiële
dienstverlening

John Cammaert
06 27 05 44 50

Hypotheken
Verzekeringen

Kijk op onze website of bel voor een persoonlijk gesprek:

WWW.ARGENTION.NL

Hagelkruisweg 2 Maasbree

Restaurant | Partycentrum | Dansschool
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Culinair

077 326 37 00

post@argention.nl

Licht en
donker
De donkere dagen voor
Kerstmis worden ze soms
genoemd. Pas laat licht, alweer
vroeg donker. Maar de afgelopen
tijd heb ik ook op een andere
manier als donker ervaren. Als je
ziet wat terrorisme met mensen
doet. Alleen de dreiging al!
Vluchtende mensen, bange
mensen. Bang voor een oorlog
die wel heel dicht bij komt. Er is
een groeiende spanning en
onzekerheid onder veel mensen.
Wat betekent dat voor onze
samenleving? Zorgt die angst er
voor dat grenzen, deuren en ook
harten dicht gaan? Dat we
doorslaan en de vrijheid die we
voor onszelf koesteren een
ander niet meer gunnen. Wat
doet angst en onzekerheid met
mensen? Een donkere samenleving met groeiend wantrouwen?
Steeds meer ieder-voor-zich? Wij
tegenover zij? Maar het donker
vraagt om licht. We steken een
lamp aan. Juist in deze donkere
decemberdagen. U kent de
adventskrans. Vier kaarsen en
iedere week brandt er ééntje
meer. Een klein teken dat er
altijd licht in de duisternis is,
hoop, vertrouwen op beter. En na
vier weken steken we dan alle
kaarsjes aan, want dan is het
Kerstmis. Advent betekent
‘komst’. De komst van Hem die
het Licht is. Licht waarnaar wij
verlangen, verlichting, uitzicht.
Hoop dus. Maar die ‘komst’ slaat
niet alleen op Kerst. Elke dag
opnieuw moet het ergens licht
worden. Bij zieken of eenzamen.
Bij bange, arme, verlaten of
hulpeloze mensen. Elke dag
biedt kansen om iets goeds
doen. Een beetje licht brengen,
warmte. Advent - Hij
komt – wordt steeds
weer werkelijkheid in
mensen die voor elkaar
opkomen, elkaar
troosten, vergeven, die
vrede sluiten. Beste
mensen, laten we ons
de hoop niet afnemen.
Het plezier in het
leven. Mooie toekomst
verwachtingen. Laten
we open, beschikbaar
en ontvankelijk blijven.
Lichtdragers. Al zijn
onze lichtjes nog zo
klein! Mooie kerst
dagen gewenst!
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Reserveren voor eerste kerstdag
€ 17,50 p
is noodzakelijk, en kan
telefonisch of per mail
tot uiterlijk 22 december

Hoogstraat 70 - 5986 AB Beringe - 077-3078682

www.hoovedevriendschap.nl - info@hoovedevriendschap.nl

pastoor
Peter van der Horst

gemeente
nieuws

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

Postbus 7088,
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Week 51 - 16 december 2015

Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente en Bibliotheek

Uitslag fotowedstrijd gemeentegids Peel en Maas

•
•
•
•

Begin dit jaar heeft de gemeente een fotowedstrijd uitgeschreven voor de gemeentegids 2016.
We zijn aangenaam verrast door de grote hoeveelheid ingezonden foto’s vanuit verschillende
invalshoeken. De jury is ook blij met de hoge kwaliteit en wij willen alle foto’s breed inzetten bij
onze activiteiten en presentaties. Prijs of geen prijs, wij willen u van harte bedanken voor uw
betrokkenheid en inzendingen. Fantastisch!

Donderdag 24 december 2015 tot 13:00 uur geopend
Donderdag 31 december 2015 tot 13:00 uur geopend
Zaterdag 2 januari 2016 gehele dag gesloten
Maandag 4 januari 2016 geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur.
Bibliotheek geopend van 10:00 tot 16:00 uur

Afsteken vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december tussen 18.00 en 02.00 uur (1 januari). Er wordt
toezicht gehouden en bij afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden wordt een boete
opgelegd.

De foto’s staan volgend jaar op een prominente plaats in onze gemeentegids. De uitslag en
VVV-bonnen zijn inmiddels verzonden naar de winnaars.
De winnende foto is gemaakt door Theo Zelen uit Maasbree. De moskee en een kleurrijke
omgeving vormen samen een mooi schouwspel.

Vuurwerkschade
Tijdens de vorige Oud op Nieuw is door vuurwerk veel schade aangericht aan speeltoestellen en andere openbare voorzieningen. De gemeente neemt maatregelen om deze schade te
voorkómen. Zo worden bodems van afvalbakken verwijderd, ondergrondse straatvoorzieningen afgesloten en bovengrondse inzamelbakken leeggemaakt zodat de kans op brand kleiner
is.
Wat vragen wij van u?
Ervaart u overlast of bent u getuige van vernielingen? Meld dit altijd bij de politie via
0900-8844.

Afval inzameling
Inzameling oud papier
Donderdag 17 december: Koningslust
LET OP: donderdag 17 december: Kessel-Eik (i.p.v. 25 december)

•
•
•

De tweede plaats is voor Ilona Reinders-Revet uit Panningen. Een geheimzinnig zicht op
Helden genomen vanaf de Zandbergweg.

Zaterdag 19 december: Egchel, Grashoek
Zaterdag 2 januari: Kessel (ipv 25 december)
Dinsdag 5 januari: Maasbree

Inzameling Oud ijzer
Zaterdag 19 december (i.p.v. 26-12-2015)

•
•
•

Kessel en Kessel-Eik Zangvereniging Aodemnöet: 10-12 uur, ophalen alleen op afroep.
Aanmelden via SMS 06-55 92 04 39 vóór vrijdagmiddag 17 uur.
Meijel Schutterij St. Nicolaas: 10-12 uur; locatie Schutterij St. Nicolaas, Donkersveld
brenglocatie.
Baarlo Fanfare Eendracht: 10-12 uur; parkeerplaats Sprunklaan, brenglocatie.

Gewijzigde ophaaldagen inzameling afval ivm Kerstmis en Nieuwjaar
Beringe, Grashoek, Helden: Geen wijzigingen
Egchel, Koningslust, Panningen (nieuwe manier van inzameling)

•
•
•
•
•
•

Maandag 21 december wordt zaterdag 19 december
Dinsdag 22 december wordt maandag 21 december
Woensdag 23 december wordt dinsdag 22 december
Donderdag 24 december wordt woensdag 23 december
Vrijdag 25 december wordt donderdag 24 december
Vrijdag 1 januari wordt zaterdag 2 januari

De derde plaats is voor May Hermans uit Helden. Zij maakte een foto tijdens het Tractortreffen.
Peel en Maas heeft ook aandacht voor historie.

Kessel, Kessel-Eik en Meijel

•
•

Dinsdag 22 december wordt maandag 21 december
Donderdag 24 december wordt woensdag 23 december

Baarlo en Maasbree

•
•

Vrijdag 25 december wordt zaterdag 19 december
Vrijdag 1 januari wordt zaterdag 2 januari

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

•
•
•

Maandag, woensdag, vrijdag 9.00 -16.00 uur (1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten)
Zaterdag 8.00 - 16.00 uur (2e Kerstdag gesloten, zaterdag 2 januari geopend);
Dinsdag en donderdag gesloten;

Feestdagen gesloten (Nieuwsjaarsdag, Carnaval, Pasen, Pinksteren, Koningsdag en Kerstmis).
U kunt alleen pinnen in het milieupark en niet met contant geld betalen.
Legitimatie verplicht.

Weblog
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Abonneer uzelf op het Elektronisch Gemeente Blad
(EGB) en ontvang het gemeentenieuws in uw mailbox!
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Regels Verbouwing en/of sloop
• Online uw (pakket)vergunning aanvragen!
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Officiële (verkorte) publicaties

Opiniërende Raadsvergadering

U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners >
Actueel > Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.

Alleen ‘kwestie’ Meijel en doorontwikkeling Manege De Vosberg blijven ‘open’

Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke
website. Het EGB kunt u bekijken in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen. In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke
regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.
Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is
omgevingsvergunningen te verlenen voor: Panningen, 5981 AG, Steenstraat 90. Handelen in
strijd met regels RO. Vergroten van bouwwerken boven 1000m³. Verzonden: 11 december 2015
en ter inzage gelegd: 17 december 2015.
Bestemmingsplannen Rectificatie
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat in de publicatie 2 december
jongstleden van het ontwerp bestemmingsplan Steenstraat ong. voor de realisatie van een
woning een aantal onvolkomenheden zaten . Er was een onjuist IDN nummer opgenomen (dit
dient NL.IMRO.1894.BPL0068-ON01 te zijn) en de terinzagelegging van het ontwerp besluit
hogere waarden was niet vermeld.
Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is een
omgevingsvergunning te verlenen voor: Meijel, 5768 PP, Langstraat 17. Milieu. Het veranderen
van een veehouderij.
Verzonden: 10 december 2015 en ter inzage gelegd: 17 december 2015.
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende
omgevingsvergunningen heeft verleend: Helden, 5988 NW, Zandberg 1A. Milieu. Het wijzigen
van een bestaand pluimveebedrijf Maatschap Smelenbos.
Verzonden: 11 december 2015 en ter inzage gelegd: 17 december 2015.
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Sevenumsedijk 18a te Koningslust en
gecoördineerde omgevingsvergunning
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,
de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare vergadering van 1 december 2015 het
bestemmingsplan “Sevenumsedijk 18a te Koningslust” gewijzigd heeft vastgesteld en dat
het college 1 december 2015 de omgevingsvergunning voor de onderdelen bouw en milieu
gewijzigd vastgesteld. De beroepstermijn loopt van 17 december 2015 tot en met 27 januari
2016.
Ontwerp bestemmingsplan partiele herziening bestemmingsplan dubbelkern HeldenPanningen
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan partiele herziening bestemmingsplan dubbelkern HeldenPanningen ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld ter uitvoering van fase
1 van de structuurvisie centrum Panningen en maakt de aanleg van parkeervoorzieningen,
een onderdoorgang alsmede de aanpassing van een wegtracé mogelijk. Het betreft de
locatie achterzijde Raadhuisstraat 3 tussen Markt en Julianastraat en de locatie Paterstraat –
Wietelweg te Panningen.
Iedereen kan het ontwerp bestemmingsplan en de onderliggende stukken inzien van 17
december 2015 tot en met 27 januari 2016. In die termijn kunt u ook zienswijzen indienen bij
de gemeenteraad.
Ontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere
grenswaarde voor Woningbouw Hart voor Maasbree in Maasbree, Peel en Maas
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere
grenswaarde voor o.a. herindeling diverse woningbouwlocaties in het centrum van
Maasbree ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan maakt herindeling van diverse
woningbouwlocaties in het centrum van Maasbree mogelijk. Het plangebied van het
bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de straten Op de Kemp, De Schout,
Broekstraat, Bijendonk en het Kennedyplein. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zorgt ervoor dat
de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe woningen geborgd wordt. Het ontwerpbesluit hogere
grenswaarde staat een hogere waarde toe voor een aantal woningen aan de Broekstraat.
Iedereen kan het ontwerpbeeldkwaliteitsplan, ontwerpbesluit hogere grenswaarde en het
ontwerpbestemmingsplan voor Woningbouw Hart voor Maasbree en de onderliggende
stukken inzien van 17 december 2015 tot en met 27 januari 2016. In die termijn kunt u ook
zienswijzen indienen bij de gemeenteraad (bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan) en het
college (ontwerpbesluit hogere grenswaarde).

Raad in ‘beslismodus’ tijdens opiniërende vergadering
Elf voorstellen in drie-en-een-half uur tijd. Dat was de ‘score’ tijdens de laatste opiniërende
raadsvergadering van dit jaar, die vorige week dinsdag plaatsvond in Beringe. De diverse
raadsfracties gingen in discussie over de voorliggende onderwerpen en namen daarnaast
ook al een heleboel besluiten. Onder meer over de toekomst van het zwemwater in Peel en
Maas: de raad ging akkoord met het voorstel van het college om de scenario’s van de Waterloat en de Heldense Bossen verder uit te werken.
De opiniërende raadsvergadering, die plaatsvond in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe, kende een zeer volle agenda. Vandaar dat de aanvangstijd met een uur was vervroegd:
in plaats van om 19.30 uur, waren de raadsleden al om 18.30 uur present. Ook de publieke tribune was goed gevuld, met name met ‘aanhangers’ van de Waterloat en de Heldense Bossen,
de twee belangrijkste partijen in de ‘zwembaddiscussie’. Om extra aandacht te vragen voor
‘hun’ zaak, kregen de aanhangers van de Waterloat bij binnenkomst een badmuts uitgereikt.
De vergadering begon met het traditionele vragenhalfuurtje. De fractie PvdA/GroenLinks
benutte deze gelegenheid onder meer om vragen te stellen over de Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen (BsGW); het orgaan dat belastingen van gemeenten en waterschappen heft en int. De fractie wilde onder meer weten hoeveel verblijfsbelasting nog niet
is geïnd bij ondernemers die arbeidsmigranten huisvesten, en hoe ervoor wordt gezorgd dat
deze alsnog wordt betaald.
Daarnaast ging PvdA/GroenLinks in op het feit dat een aantal Maasbrese verenigingen vanaf
volgend jaar geen vergaderingen en repetities meer kan houden in basisschool De Violier in
Maasbree. Het college heeft hierop reeds actie ondernomen; PvdA/GroenLinks wilde graag
weten wat de stand van zaken is. Verantwoordelijk wethouder Roland van Kessel van Lokaal
Peel en Maas gaf aan dat Stichting Kerobei, waar de school onder valt, heeft laten weten ‘zich
niet verantwoordelijk te voelen voor het onderdak van de verenigingen’. “We weten dat de vogelgroep uitwijkt naar ’t Hofje in Maasbree, de andere verenigingen hebben zich niet gemeld.
Daarom gaan wij er vanuit dat zij inmiddels iets hebben gevonden. We zijn ook van mening dat
het vinden van onderdak primair een taak is van de verenigingen zelf; wij als gemeente kunnen
daarin alleen faciliteren.”

Verstandshuwelijk
Ook het spreekrecht tijdens de opiniërende vergadering werd benut, en wel door de heer
Hilkens. Hij sprak namens drie verenigen die gebruikmaken van zwembad de Waterloat en de
Stichting Vrienden Waterloat. Hij gaf aan dat deze partijen, ondanks goede gesprekken met de
Heldense Bossen, nog steeds graag willen blijven zitten op de huidige locatie. “De combinatie
van verenigingszwemmen met recreatief zwemmen, zoals die bij de Heldense Bossen zou gaan
plaatsvinden, voelt voor ons als een ‘verstandshuwelijk’. En diverse voorbeelden, bijvoorbeeld
in Baarlo, illustreren dat een dergelijke constructie geen garantie is voor succes.”
Hilkens wilde de raad ook nog iets meegeven: “Er is in deze zwembadkwestie maar sprake van
één burgerinitiatief, en dat is voor het behoud van de Waterloat. Daarnaast zijn al 1200 handtekeningen verzameld om het zwembad te behouden. In Peel en Maas Nieuws van afgelopen
week stond een ingezonden stuk, met een zin die mijn mening heel treffend weergeeft: ‘Als
mensen zo participeren om dit bad te behouden, waar knelt dan de schoen?’”
In de discussie over de toekomst van het zwemwater bleek dat diverse fracties, voordat zij
een keuze maken, vooral duidelijkheid willen over een eventuele verkoop van camping De
Heldense Bossen. Deze is nu nog in handen van de gemeente. Dit om te voorkomen dat, als
de camping mogelijk wordt geprivatiseerd, niet alle doelgroepen meer gebruik kunnen maken
van het zwembad. “Het is voor ons belangrijk dat we alle doelgroepen goed kunnen bedienen;
het kan niet zo zijn dat er in de toekomst geen plek meer is voor bijvoorbeeld ouderen”, zo
betoogde een woordvoerder van PvdA/Groen \Links.
Wethouder Roland van Kessel zei daarop toe de discussie over de verkoop van de Heldense
Bossen naar voren te zullen halen in het proces. Zijn collega Paul Sanders gaf later aan in februari 2016 te komen met een verkennend onderzoek naar de verkoop van de camping, zodat
dit kan worden meegenomen in de totale ‘zwembaddiscussie’.
Uiteindelijk stemde de raad unaniem in met het voorstel van het college om de komende
maanden om tafel te gaan met de Waterloat en De Heldense Bossen om de businessplannen
van beide partijen verder uit te werken en ervoor te zorgen dat deze binnen de (financiële)
kaders van de raad passen.
De aangepaste plannen zullen uiteindelijk leiden tot een nieuw voorstel, waarover de raad
vervolgens een besluit moet nemen. Wethouder Van Kessel benadrukte, op verzoek van enkele
fracties, dat dit geen half jaar hoeft te duren. “Dit dossier loopt al een hele tijd en we zijn goed
op de hoogte van de plannen, waardoor we snel een verdiepingsslag moeten kunnen maken.”

www.peelenmaas.nl
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Jongerenketen en alcohol

Concurrerend of aanvullend?

De raadsleden discussieerden ook over het ‘integrale beleidskader preventie en handhaving
Drank en Horecawet’. Dit beleid komt voort uit een nieuwe verplichting in de Drank- en Horecawet, waarin staat dat gemeenten de preventie en handhaving iedere vier jaar moeten verankeren in een plan. Met het beleidskader wil de gemeente bereiken dat jongeren onder de 18 jaar
‘op een zo gezond en veilig mogelijke wijze kunnen opgroeien, zodat ze hun talenten optimaal
kunnen ontwikkelen’. Daarnaast wil Peel en Maas ook een stukje bewustwording creëren en
een cultuurverandering op gang brengen.

Iets minder discussie, maar wel de nodige vragen, riep het voorstel op om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor Stichting Manege de Cavaliers Helden. Deze wil Manege De Vosberg in
Panningen doorontwikkelen tot een moderne, uitgebreide, bovenlokale en toekomstbestendige paardensportomgeving. Onder meer Lokaal Peel en Maas diende een lijstje met vragen
in. De fractie vroeg zich onder andere af of ook ruitersportverenigingen uit andere kernen zijn
betrokken bij de planontwikkeling en of er gesproken is met omwonenden.

De discussie in de raad spitste zich met name toe op het feit dat in 2016 beleid zal worden
opgesteld voor de aanpak van alcoholgebruik in jongerenketen. Onder meer de VVD-fractie
hamerde op de belangrijke maatschappelijke rol die keten vervullen. “Alcoholgebruik in keten
is primair de verantwoordelijkheid van ouders. Wij vinden dat je hier pas op moet handhaven
wanneer de openbare orde in het geding is.”
AndersNu was een andere mening toegedaan. “Je kunt wel zeggen dat dit niet onze verantwoordelijkheid is, maar als ze pas vanaf 18 jaar alcohol mogen nuttigen in de horeca, zoeken
ze toch hun toevlucht tot de keten. Dan moet je hier in onze visie wel op handhaven.”
Verantwoordelijk wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) benadrukte dat ouders een cruciale rol spelen in het creëren van bewustwording en de gewenste cultuurverandering. Daarom
zal op diverse manieren met hen in gesprek worden gegaan. Ook beloofde hij de raad nauw te
betrekken bij het opstellen van het ketenbeleid.
Tot slot deed burgemeester Delissen nog een toevoeging met betrekking tot handhaving; een
onderwerp dat tot haar portefeuille behoort . “Het is niet zo dat we nu helemaal niets doen
aan handhaving. Als kinderen van 15, 16 jaar in het weekend laveloos worden aangetroffen,
worden deze thuisgebracht door de politie. Dit blijkt te helpen. De ouders worden dan namelijk geconfronteerd met het drinkgedrag van hun kinderen. Je ziet dan dat mensen, op basis
van excessen, bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Dit helpt om partijen aan tafel te
krijgen.”

Woonruimte voor woonurgente groepen
Een ander, meer precair, onderwerp dat op de agenda stond ging over het plan om acht
studio’s voor woonurgente groepen - bijvoorbeeld jongeren of mensen die vanwege scheiding
of problemen snel behoefte hebben aan zelfstandige woonruimte of tijdelijke arbeidskrachten
- te realiseren aan de Venakker, in de wijk Startebos fase 2 in Meijel. Een item dat de gemoederen de afgelopen tijd hoog deed oplaaien, onder meer tijdens de beeldvormende vergadering
van medio november. Vele buurtbewoners uitten hier hun onvrede over de plannen. Tijdens
de opiniërende vergadering benadrukten meerdere raadsfractie dat de communicatie in het
voortraject niet de schoonheidsprijs verdient; iets waarvoor verantwoordelijk wethouder
Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) al eerder zijn excuses aanbood. Dit deed hij vorige week
opnieuw.
De VVD gaf aan, ondanks de zorgen van de buurtbewoners, toch te zullen instemmen met het
voorstel. “Iedereen in deze zaal kan volgende week woonurgent zijn, om wat voor reden dan
ook. Het is onze maatschappelijke taak om fatsoenlijke huisvesting te bieden voor deze groepen. Wij zullen instemmen met dit voorstel, maar vinden een goede spreiding wel belangrijk.”
Lokaal Peel en Maas benadrukte dat het raadsvoorstel tegemoetkomt aan de opdracht van
de raad om woonruimte te creëren voor woonurgente groepen. “Ook deze mensen hebben
recht op woonruimte, verspreid door de gemeente”, zo zei een woordvoerder van de fractie.
“Inhakend op de angsten van de buurtbewoners denken wij echter dat er een taak ligt voor het
college om ervoor te zorgen dat bewoners van de studio’s wel goed integreren in de buurt en
dat de woningen en hun omgeving goed worden onderhouden.”
De fractie PvdA/GroenLinks bracht in dat integreren iets is dat men samen moet doen. “Wij
hopen dat de buurtvereniging die is opgericht in Startebos 2 hierin ook een rol kan vervullen.
Wij als raad hebben het college opdracht gegeven voor dergelijke woonprojecten en zien dit als
een kans die we moeten grijpen. Er zitten ook goede kanten aan de project: wij hopen dat een
duurzame woonomgeving kan ontstaan, waarin iedereen samen kan integreren.”
Wethouder Arno Janssen benadrukte dat het niet zo is dat de bewoners van Startebos de
woonurgente groepen niet in hun buurt willen hebben. “Eén bewoner zei letterlijk: het maakt
ons niet uit wie er woont, als de bewoners maar integreren. Wij als gemeente zullen in ieder
geval monitoren hoe de integratie verloopt, hoe de buitenruimte erbij ligt, et cetera. Woningcorporatie Antares, die de studio’s gaat verhuren, heeft ook toegezegd te zorgen voor extra
controle, toezicht en ondersteuning.”
In reactie op een vraag van het CDA liet wethouder Janssen nog weten dat de pilot Irenehof in
Panningen, waar een appartementengebouw is neergezet om te voorzien in tijdelijke huisvestingsbehoefte, ‘super’ loopt. “Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft de pilot onlangs
bezocht en was laaiend enthousiast; hij wil deze opzet verder gaan uitrollen. En ook de partijen die aanvankelijk bezwaar maakten zijn inmiddels positief.”
Eindconclusie van de discussie was dat de fracties nog niet diezelfde avond een besluit wilden
nemen over dit onderwerp, maar de knoop pas zullen doorhakken tijdens de besluitvormende
vergadering op 16 december aanstaande.

Daarnaast kwam vanuit diverse fracties de vraag hoe deze plannen zich verhouden tot het
paardensportcentrum De Peelbergen, dat in Sevenum wordt gerealiseerd. Het CDA ziet de
ontwikkeling van De Vosberg niet als concurrerend, maar als aanvullend op de activiteiten in
Sevenum. “Daarbij staat dit bedrag al enkele jaren in de begroting en is het in feite niets meer
dan een kredietafroep.”
De VVD plaatste daarentegen grote vraagtekens bij dit voorstel. “Het krediet is weliswaar gereserveerd, maar inmiddels zijn de ontwikkelingen in Sevenum daar tussendoor gekomen. En wij
denken dat we dit geld beter op een andere manier kunnen inzetten.”
Verantwoordelijk wethouder Roland van Kessel gaf in een reactie op de vragen en standpunten
van de fracties onder meer aan dat ook andere ruitersportverenigingen in Peel en Maas zijn
betrokken bij de plannen. Hen is bijvoorbeeld gevraagd welke evenementen zij in de vernieuwde Vosberg zouden willen houden. “De andere clubs juichen de ontwikkeling toe, met name
vanwege de mogelijkheden om hier in de winterperiode evenementen te organiseren.”
Volgens Van Kessel zijn de plannen voor De Vosberg niet te vergelijken met de ontwikkelingen
in Sevenum. “Deze zijn ingegeven door professionals, bij De Vosberg gaat het om amateurs.
Dat is een hele andere insteek.”
Omdat diverse vragen openbleven en de fracties nog aanvullende informatie moeten krijgen,
werd besloten om pas op 16 december een besluit te nemen over dit voorstel. In de slotfase
van de vergadering werden wel nog knopen doorgehakt over een heleboel andere onderwerpen (zie kader), die beduidend minder discussie vergden. Hierdoor kon de burgemeester
de vergadering even na tienen sluiten en staan tijdens de besluitvormende vergadering van
volgende week nog slechts twee punten op de agenda: de studio’s aan de Venakker in Meijel
en de doorontwikkeling van Manege De Vosberg.

De overige raadsbesluiten in vogelvlucht
Tijdens de opiniërende vergadering van vorige week stemde de raad ook in met de volgende
voorstellen:
•

Verordening cultureel erfgoed

Met deze verordening wordt een juridisch kader geschapen voor het beoordelen van aanvragen die betrekking hebben op monumenten. De verordening vormt de opmaat naar een
integraal erfgoedbeleid, dat in 2015 wordt opgesteld. Bij veel fracties stond deze verordening
al lang op het verlanglijstje; dit was volgens AndersNu dan ook een mooi Sinterklaascadeau.
•

Verklaring van geen bedenkingen voor uitbreiding Bouwens van der Boijecollege

In het voorjaar van 2015 wordt gestart met de realisatie van een unielocatie van het Bouwens
van der Boijecollege aan de Minister Calsstraat. De locatie op het Dr.Poelsplein komt dan te
vervallen. Om in dit geval een omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moest de raad een
‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven.
•

Uitbreiding recreatie en verplaatsing huisvesting tijdelijke arbeidskrachten
Hanssenhof, Helden

Eigenaar Erik Hanssen wil de aanwezige camping uitbreiden tot honderd plaatsen, de huisvesting voor de tijdelijke arbeidskrachten die werken op zijn agrarisch bedrijf verplaatsen en een
restaurant beginnen. Hiervoor is het bestemmingsplan aangepast.
•

Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling gemeente Peel en Maas

Deze regeling is bedoeld om het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het
bedrag dat een starter maximaal kan lenen te overbruggen. Omdat de regels voor de nationale
hypotheekgarantie zijn aangepast, moest ook de gemeentelijke verordening Stimuleringsfonds worden gewijzigd.
•

Onttrekken delen Kwakvorsweg en Noordpoolweg in Grashoek aan openbaarheid

Deze wegen, die liggen binnen het glastuinbouwgebied De Kievit, waren na kavelruil overbodig
geworden.
•

Wijzigingen verordeningen, gemeentelijke belastingen en tarieven 2015

De gemeentelijke belastingtarieven worden altijd in het laatste kwartaal onder de loep genomen. Hoewel de raad akkoord ging met de voorgestelde wijzigingen in de verschillende belastingverordeningen, stemden de fracties AndersNu, CDA en Ton Hanssen tegen ‘de Verordening
Onroerendezaakbelastingen Peel en Maas’.

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

Camping Heldense Bossen in de verkoop?!
Sinds ik mij kan herinneren, hoort camping De Heldense Bossen bij
Helden, zoals een kerstboom hoort bij Kerstmis. De camping is eigendom
van gemeente Peel en Maas. Maar mogelijk niet lang meer, want binnen
de muren van het gemeentehuis worden plannen gemaakt om de camping
te verkopen (te ’privatiseren’).
Een camping hebben, behoort
immers niet tot de kerntaken van de
gemeente, zo wordt gezegd. Maar

is verkoop eigenlijk wel een goed
idee, gezien de grote impact die de
camping heeft op Helden? Wat levert

de camping op, nu en in de toekomst?
Wie wordt er beter van verkoop,
wat zijn de voordelen en wat zijn de
risico’s? En wat vinden de mensen van
Helden daar eigenlijk van?
Voordat we daar in het
gemeentehuis over gaan vergaderen
wil het CDA Peel en Maas graag weten
wat u van deze ontwikkeling vindt.

We nodigen u daarom van harte uit
voor een informatie- en discussieavond
over De Heldense Bossen.
Deze avond vindt plaats op
woensdag 6 januari om 19.30 uur in
Kerkeböske. Graag tot dan!
Rob Wanten,
gemeenteraadslid CDA Peel en Maas

Resultaten klimaattop hoopvol
De berichten die ons ter ore komen over de klimaattop in Parijs zijn
hoopvol. Voor het eerst in de geschiedenis hebben alle deelnemers
sluitende afspraken gemaakt om een halt toe te roepen aan de ongebreidelde uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door het gebruik van
fossiele brandstoffen.
Hiermee hopen ze te voorkomen
dat onze aarde aan het einde van
deze eeuw met meer dan 2 graden
is opgewarmd, met alle desastreuze
gevolgen van dien. Wereldwijd
betekent dit een omschakeling van
het gebruik van fossiele brandstoffen

naar schone energiebronnen zoals
onder andere wind- en zonne-energie.
Ook voor Nederland, dat nog
sterk afhankelijk is van fossiele
brandstoffen, betekent dit aan de
ene kant een enorme omschakeling.
Maar het biedt aan de andere kant

ook kansen: bedrijven in landen die
voorop lopen met het toepassen van
nieuwe schone technologieën zullen
deze kunnen exporteren naar landen
die nog niet zover zijn. Het biedt ook
kansen aan bedrijven in Peel en Maas.
Een organisatie zoals Gloei die in
samenwerking met bedrijven allerlei
innoverende initiatieven neemt,
zal een steeds belangrijkere positie
innemen.
PvdA/GroenLinks is van mening
dat ook de gemeente Peel en Maas

haar steentje zal moeten bijdragen.
We hebben al een klimaatneutraal huis
van de gemeente maar initiatieven
zullen meer op hun effect op het
klimaat moeten worden getoetst.
PvdA/GroenLinks zal daarnaast
duurzame initiatieven uit onze
gemeente, die bijdragen aan het
terugdringen van CO2-gehalte, van
harte ondersteunen.
Fred Peeters,
gemeenteraadslid PvdA/GroenLinks

Opgebouwde egalisatiereserve afvalverwerking
Hallo, wat jammer van de zuurpruimreactie van Fred Peeters van de
PvdA/GroenLinks en dat hij dit medium (misbruikt?) gebruikt om te
katten. Daar is HALLO niet voor; wel de arena, de raadszaal dus. Bovendien
klopt het van geen kanten. Voor alle duidelijkheid zullen we het
Fred Peeters nog een keer uitleggen.
Onze fractie was en is als enige
van mening dat afvalinzameling de
taak is van professionele bedrijven.
Zij hebben alle kennis in huis
en moeten altijd concurrerend
zijn. Dit in tegenstelling tot de

overheid. Omdat de gemeenteraad
in meerderheid gekozen heeft dit
volledig zelf te gaan doen, is het
noodzakelijk uit te treden uit de
gemeenschappelijke regelingen.
Daarvoor werd enkele jaren geleden

al ruim drie ton betaald aan Essent.
Let wel, drie ton om niks meer aan
te leveren. Nu moet afscheid worden
genomen van de gemeenschappelijke
regeling ‘Maasland’. Hiermee zou
volgens wethouder Arno Janssen
een bedrag tussen de vijf ton en een
miljoen euro gemoeid zijn. Wederom
veel gemeenschapsgeld waarvoor
wij niets terug zouden krijgen. Dit
bedrag zou betaald worden uit
het potje ‘Egalisatiereserve’ van

ruim een miljoen euro. Omdat de
afvalstoffenheffing kostendekkend
moet zijn, is dit geld van ons allen.
Juist om die reden hebben wij de raad
voorgesteld om de onderhandelingen
over uittreedkosten te laten voeren op
basis van maximaal ‘blijven werken
voor dat geld’. In dat geval zou alvast
de helft van de reservering aan
de eigenaren, zijnde de inwoners,
kunnen worden terugbetaald. Omdat
de wethouder ons voorstel omarmde,

Lokaal Peel en Maas, dicht bij u!
Op zaterdag 19 december zijn
we er weer. Lokaal Peel en Maas
komt naar u toe. Wij willen graag
weten hoe het met u gaat en wat u
vindt van het leven in Peel en Maas
op het gebied van wonen, werken,
genieten en de gezondheidszorg?
Wij zijn tussen 12.00 en 15.00 uur
in het centrum van Panningen.
Spreekt u ons óók gerust aan.
De verkiezingen zijn pas over
2 jaar, wij willen nu graag horen wat
u ervan vindt, zodat wij daar rekening
mee kunnen houden bij het maken
van het beleid voor Peel en Maas.
Wij vinden het leuk met u te
praten, graag tot zaterdag.

vonden de andere fracties het
overbodig onze motie te steunen.
Fred, het was en is geen worst
die wij de burgers voorhouden.
Het betreft immers teveel betaalde
afvalstoffenheffing die de burger
daarom gewoonweg toekomt.
Zo simpel is het.

Jos Wilms,
fractievoorzitter AndersNu
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Bevo op weg naar finaleronde BENE-League
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo HC
Het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen won zaterdag 12 december in eigen
huis van KV Sasja uit het Belgische Hoboken met 31-26. Uit de laatste vijf wedstrijden behaalde de ploeg van Martin
Vlijm negen punten.
Bevo staat derde in de BENELeague, met drie punten voorsprong op
Bocholt en vier punten op Aalsmeer,
dat thuis verrassend verloor van
Bocholt. Met nog twee wedstrijden te
spelen is Bevo vrijwel zeker van een
plek in de finaleronde. De eerste vier
ploegen gaan door. “In principe zijn
we er. Of we moeten twee keer met

vijftien doelpunten verschil verliezen”,
aldus Vlijm.

Slordig Bevo
Bevo, dat aantrad zonder Robin
Jansen en Nick de Kuyper (allebei
geblesseerd), begon goed in
sportcentrum De Heuf. Na twintig
minuten werd het spel echter slordiger.

De ruststand van 16-12 had hoger
moeten uitvallen, vond de coach.
“We gingen de laatste tien minuten
slordiger om met de kansen, misten
een paar strafworpen en verdedigend
was het niet goed.” In de rust
waarschuwde Vlijm zijn ploeg voor de
fysiek sterke en stugge tegenstander.
Het duurde echter even voordat Bevo

orde op zaken stelde. Sasja haakte
eerst aan. Na 35 minuten bedroeg de
voorsprong nog maar twee doelpunten
(17-15) en weer vijf minuten later
stond het gelijk (22-22).
Daarna zette de thuisploeg aan
voor een eindsprint en daar had het
moegestreden Sasja geen verweer
meer tegen. Via 23-21 en 27-23 werd
het uiteindelijk 31-27. “Het was een
moeizame overwinning”, vond Vlijm.
“Door de winst gaan we wel met
een gerust gevoel de winterstop in.”
Wederom was de coach te spreken over

spelverdeler Dario Polman, die voor
tweede thuiswedstrijd op rij tien keer
scoorde. “Dario neemt de ploeg de
laatste weken op sleeptouw. Hij speelt
heel goed.”
OCI Lions voert de ranglijst aan.
De landskampioen heeft nog geen
wedstrijd verloren en geldt als
favoriet voor de eindzege. Toch acht
Martin Vlijm zijn team niet kansloos.
“We moeten heel goed spelen om
Lions te kunnen verslaan. Dat acht ik
niet onmogelijk. Maar als ze spelen
zoals tegen Sasja, dan verliezen we.”

Turnsters door naar
halve finale
Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
Fee van de Ven, Ilse Hoogers, Michelle Maessen en Mayke van den Beuken startten zondagochtend
13 december aan hun eerste plaatsingswedstrijd van dit nieuw turnseizoen in Weert. De dames komen dit jaar
uit in divisie 5, junior.

Clubkampioenschappen MTB Baarlo
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
Mountainbikevereniging MTB Baarlo heeft op zaterdag 12 december de
clubkampioenschappen gehouden in Beesel. Op zondag 13 december werd
de tiende wedstrijd om de Jos Feron Cup verreden, eveneens op de Walsberg
in Beesel.
Clubkampioen bij de categorie
Jeugd 1 werd Zepp Aelen. Freek Bouten
pakte de titel bij Jeugd 2 en Rik Peeters
bij Jeugd 3. Bij de nieuwelingen was
Noud Peeters de beste. Helma Piels
zegevierde bij de dames en Harrie
Peters toonde zich de sterkste bij de
heren. Op zondag 13 december werd
de tiende wedstrijd om de Jos Feron
Cup verreden. Bij de Jeugd 2 wist Finn

Keunen uit Baarlo de tweede plek te
veroveren. Zijn eerste podiumplek
in deze wintercompetitie. Bij de
nieuwelingen werd het volledige
podium ingenomen door leden van
MTB Baarlo. Noud Peeters werd
eerste, Wessel Teeuwen tweede en
Glenn Caumans derde. Bij de Masters
MTB wist Harrie Peeters de tweede
plek te veroveren.

De meiden turnden hun wedstrijd
heel netjes en stabiel. De hoge cijfers
bleven maar op het scorebord verschij
nen. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat
ze allemaal door zijn naar de halve
finale en alle vier de meiden hebben
zich geplaatst voor één of meerdere
toestelfinales. Michelle werd eerste,
Ilse tweede, Fee zevende en Mayke
veertiende.

In wedstrijd 2, seniordivisie 4,
kwam Gaby van de Pasch uit. Ze
turnde een stabiele wedstrijd en wist
zich als negende te plaatsen voor
de halve finale. Tijdens de laatste
wedstrijd van het weekend moesten
Janna Bruijnen, seniordivisie 4,
en Grace Erskine, juniordivisie 3
turnen. Janna liet een goede sprong
en vloer zien. Helaas verliep haar

brugoefening niet zo vlekkeloos.
Ze eindigde hierdoor als twintigste.
Hierdoor wist ze zich niet te plaatsen
voor de halve finale. Grace turnde
een stabiele wedstrijd met wat
verbeterpuntjes om aan te werken
voor de volgende wedstrijd in januari,
waar de plaatsen voor de halve finale
worden weggegeven. Grace eindigde
als dertiende.

Olympia Heren spelen gelijk maar
verliezen toch
Door: volleybalvereniging Olympia
In de laatste thuiswedstrijd van het jaar spanden de heren van het eerste team van VC Olympia uit Panningen de
strijd aan met het tweede team van VC Landgraaf. Op zaterdag 12 december stonden de twee ploegen tegenover
elkaar.
VC Olympia kwam te slap uit de
startblokken. Pas bij 0-5 begonnen
ze met scoren. Via 9-11 achter, liepen
de mannen van Olympia uit naar een
19-15 voorsprong. Er moest geknokt
worden, want Landgraaf was niet
gekomen om de punten in Panningen
te laten. De eindstand van de eerste set

was 25-20.
De tweede set begon op verge
lijkbare wijze. Olympia had het al
kunnen weten, maar de wedstrijd
was nu echt begonnen. De voorsprong
kwam er niet. Via 13-13 kwamen de
Panningenaren voor het eerst langszij
en meteen lieten ze Landgraaf weer

lopen. Op 21-21 kwamen ze voor de
derde keer langszij, maar ook dat bleek
niet genoeg te zijn. In setstanden was
het weer gelijk. Die stand was nergens
voor nodig, maar gezien de weinige
druk in de service lieten de volleybal
heren Landgraaf te makkelijk in het
spel komen.

In de derde set moest orde op
zaken gesteld worden. Via 5-1 liepen
de mannen van Olympia uit naar 17-12.
Net iets feller dan in de vorige sets en
meteen was het resultaat zichtbaar:
25-16 waren dan ook duidelijke cijfers.
De wedstrijd leek in the pocket, maar
Landgraaf gaf niet op. Het geloof ebde
bij de heren van VC Olympia weg toen
op 17-14 enkele persoonlijke fouten
gemaakt werden en de ergernis zich
meester maakte van het team. De set
ging dan ook met 25-16 naar Landgraaf.

Voor een beslissende vijfde set
had Landgraaf duidelijk energie.
De Olympia-heren voelden de druk.
Met een voorsprong van 8-6 werd
gewisseld naar de winnende kant
van het speelveld, maar winst was
nog niet in zicht. Landgraaf richtte
zich nog een keer op en won met
15-12 de vijfde set en het derde
wedstrijdpunt.
Per saldo was het met 101-101
een gelijke stand, maar slechts twee
wedstrijdpunten bleven in Panningen.
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Panningen wint ook van koploper Sparta
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
In de laatste wedstrijd voor de winterstop op zondag 13 december trad het eerste elftal van SV Panningen in
Sevenum aan tegen koploper Sparta ‘18. Alhoewel de overwinning van vorige week een flinke opsteker was, waren
de verwachtingen niet erg hoog gespannen.

fel uit de startblokken; het tempo ging
omhoog en er ontstonden af en toe
gevaarlijk situaties voor het Panningendoel. In de 55e minuut krulde Patrick
Joosten echter een oorspronkelijk
afgeslagen aanval schitterend buiten
bereik van doelman Yannick Vullings
in de kruising: Panningen leidde met
0-1. Sparta volhardde in hoge bal
len richting de lange spitsen, maar
de Kepèlse verdediging gaf geen
krimp en was de situatie meester. Een

ongelukkige terugspeelbal van een
Sparta-verdediger en een doelman die
vervolgens miste, luidde de defini
tieve ondergang van koploper Sparta
in. Panningen leidde met 0-2. Sparta
kwam nog terug tot 1-2, maar de beste
kansen waren gewoon voor Panningen,
dat Remco Litjens in de 81e minuut de
eindstand op 1-3 liet bepalen.
De groenwitten hebben de aanslui
ting met de middenmoot in 3C nu echt
te pakken. (Foto: Gé Nelissen)

RKMSV komt tekort
tegen VVV’03
Door: voetbalvereniging RKMSV
RKMSV heeft zondag 13 december bij VVV’03 met 4-1 verloren. VVV’03
was een groot gedeelte van de wedstrijd de betere ploeg en toonde zich
met name in de voorhoede een team met individuele kwaliteit. RKMSV
mocht lang hopen op de aansluitingstreffer, maar de ploeg uit Venlo
gooide uiteindelijk de wedstrijd op slot: 4-1.
Het kunstgrasveld van Sparta kon
een extra obstakel zijn en bovendien
trad Panningen aan met de jongste
ploeg van dit seizoen. Roy Schijven was
geschorst en dus was de gemiddelde
leeftijd exact 21,9 jaar. De achterhoede,
die vorige week stond als een huis, was
hetzelfde gebleven met Youri van den
Hurk en Davy Boots in het centrum en

Roger op het Veld en Ruud Maessen op
de flanken. En ook nu pakte het goed
uit.
In de eerste helft gebeurde er
weinig. Het eerste echte schot op
doel kwam in de 10e minuut op conto
van Remco Litjens van Panningen.
Naarmate de eerste helft vorderde,
werd Sparta sterker, mede door veel

vuldig balverlies van Panningen. Zo’n
10 minuten voor rust werd de druk van
Sparta wel erg groot. Het wachten was
op de 1-0. De Sevenummers zochten
hun heil vaak in een hoge bal op spits
Jan Mertens, maar de Panningendefensie haalde ongeschonden het
rustsignaal.
Na rust kwam Sparta aanvankelijk

Peelpush-dames met lege
handen terug uit Zwolle
Door: volleybalvereniging VC Peelpush
Het lukt het eerste damesteam van de Meijelse volleybalvereniging Peelpush maar niet om alle puzzelstukjes
op zijn plaats te laten vallen. Steeds was er wel ergens een deeltje dat ontbrak. Dat was zaterdagmiddag 12 december in de imponerende sporthal in Zwolle niet anders. Het leverde een 3-0 nederlaag op voor de Meijelse dames.

RKMSV begon niet goed aan het
duel. VVV’03 speelde met veel bewe
ging in de voorhoede en bij balverlies
van Meijel werden direct de technische
buitenspelers gezocht. Zij stichtten
gedurende de hele wedstrijd ook het
meeste gevaar. RKMSV keek al snel
tegen een achterstand aan toen een
middenvelder vrij kon binnenschieten,
nadat doelman Bjorn van Nienhuijs
een eerste inzet nog had gekeerd. Ad
Snijders kwam echter plots, na door
koppen van Loek Beeren, tegenover
de Venlose doelman en kon RKMSV
op gelijke hoogte brengen, maar de
doelman keerde de inzet. Kort daarna
viel de 2-0. Na een overtreding op de
topscorer aan Venlose kant Touratzidis,
schoot de buitenspeler de vrije trap
zelf onberispelijk binnen. Na dit
doelpunt veerde RKMSV op en werd de
wedstrijd gelijkwaardig. Dit resul

teerde in de 2-1 van Davy Janssen, die
alert reageerde bij een voorzet van
Hayke Snijders en binnenkopte. Na
de rust was VVV’03 weer veelvuldig
in de aanval, al toonde RKMSV beter
partij dan in het eerste half uur van de
wedstrijd. Evenals in de eerste helft
zorgde veel felle duels en soms harde
overtredingen voor veel gele kaarten
aan beide kanten. VVV’03 maakte in
de tweede helft nog meer gebruik
van lange ballen of steekpasses op
de buitenspelers. RKMSV knokte lang
voor de gelijkmaker, maar in de laatste
fase werd de wedstrijd beslist. Duur
balverlies op het middenveld luidde
een counter in, die ongelukkig in eigen
doel werd gegleden door Sjoerd Boots.
Na slap verdedigen kon Touratzidis
vlak voor tijd zijn tweede van de mid
dag maken, waarmee de eindstand
van 4-1 was bereikt.

Zaalvoetbalteam Panningen

KNVB haalt ploeg
uit competitie
Het tweede team van de zaalvoetballers van SV Panningen is door de
KNVB uit de competitie genomen. De voetbalbond schorste het team
eerder al vanwege verschillende vergrijpen. Naast de verwijdering uit de
competitie krijgt Panningen een boete van 500 euro, waarvan 250 euro
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De club gaat niet in
beroep tegen de straf.

Was bij voorgaande wedstrijden
aantoonbaar de passing en een
gebrekkige service de reden van de
nederlaag, dat kon nu niet gezegd
worden. Elke set was er wel wat anders
dat niet helemaal goed ging. Misschien
moeten de speelsters eens de video
terugkijken van de eerste competitie
wedstrijd tegen Donitas (3-2 zege) en de
goede sets tegen bijvoorbeeld Eurosped
en Sneek. Dan zien ze een keer dat ze

het wel degelijk kunnen. Want nu staat
steeds vaker het gebrek aan zelfvertrou
wen een goed resultaat in de weg en
lijkt de spelvreugde langzaam weg te
ebben. In de eerste set ging het
aanvankelijk uitstekend. Maar bij de
eerste de beste tegenvaller gingen de
kopjes van de onervaren ploeg weer
hangen en werd het met 25-18 toch nog
een dikke zeperd. Zo ging het ook steeds
in de tweede en derde set: 25-15 en

25-18. De smalle selectie zorgde ervoor
dat coach Johan Leenders ook nauwelijks
wisselmogelijkheden had. Leuk was de
inzet van Anne Struijk in de derde set.
De lange midden-aanvalster had
zichtbaar veel plezier in het spel. Helaas
werkte dat onvoldoende aanstekelijk op
haar teamgenoten. Daarbij gaan de
credits zeker ook naar Zwolle, dat een
degelijke wedstrijd speelde en maar
weinig fouten maakte. (Foto: Wim Simons)

De straf werd opgelegd door de
KNVB, omdat de bond het bewezen
acht dat het team zich schuldig heeft
gemaakt aan collectieve opstoot
en wanordelijkheden. Deze zaken
hebben plaatsgevonden tijdens de
wedstrijd van het tweede zaalvoet
balteam van SV Panningen tegen het
derde team van Reuver op 19 oktober.
De scheidsrechter van dienst staakte
daarop de wedstrijd. Panningen
kwam daarna nog één keer in actie,
voordat het team door de eigen
vereniging al uit de competitie werd
gehaald. SV Panningen denkt niet dat
de spelersgroep moeilijk gaat doen
over de schorsing. “Wij gaan er vanuit

dat de spelers ook niet in beroep
willen gaan”, laat de club weten. “Wij
zijn het eens met de straf. Er valt wei
nig op aan te merken.” De KNVB legt
in een reactie uit waarom schorsing
werd opgelegd. “Meer dan aan de
zijde van de vereniging Reuver is bij
de opstootjes en wanordelijkheden
buitensporig fysiek geweld gebruikt
door de spelers van SV Panningen.
Daarnaast heeft het Panningse team
zich verbaal en qua agressiviteit en
dreiging onbehoorlijk gedragen. Ook
wordt het team verantwoordelijk
gehouden voor het laten deelnemen
van een niet-gerechtigde speler aan
deze wedstrijd.”

18

sport

16
12

Ruime zege van Baarlo op Kwiek Venlo
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste elftal van VV Baarlo heeft zondag 13 december de status van productiefste ploeg tegen laagvlieger
Kwiek Venlo met relatief gemak kunnen hooghouden. De teller stokte bij zes treffers, waar meer mogelijk was
geweest. In het slotkwartier werden ook nog eens op een slordige en onnodige wijze drie tegendoelpunten
weggegeven: 6-3.

De start van Baarlo was aarze
lend. Al binnen enkele minuten moest
Baarlo-doelman Koen Jacobs handelend
optreden om een vroege Venlose tref
fer te voorkomen. Baarlo was wakker
geschud en nam daarna het initiatief
stevig in handen. Nog binnen het kwar
tier schoot Matthijs Hanssen, op een
door Dennis van de Vinne teruggelegde
bal, genadeloos de openingstreffer
binnen, 1-0.

Goaltjesdief
meermaals succesvol
Een vijftal minuten later was
de Baarlose goaltjesdief opnieuw
succesvol, door attent te reageren in
de rebound na een inzet van Bram
Reumkes op de paal, 2-0. In de
27e minuut werd Michiel Hanssen door
een lange uittrap van doelman Koen
Jacobs over de linkerflank gelanceerd.
De Baarlose captain tekende met een
strakke diagonale schuiver de 3-0 aan.
Kwiek Venlo moest op slag van rust
ook nog een vierde treffer incasse
ren. Een drie-tegen-één-situatie werd

Grashoek wint
P&M derby
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek		
SV Grashoek heeft zondag 13 december de Peel en Maas-derby tegen
SV Egchel met 1-0 winnend afgesloten. De meest eerlijke uitslag in het duel
tussen Grashoek en Egchel was echter een gelijkspel geweest. Joep Janssen
was de matchwinnaar voor Grashoek met zijn treffer in de 39e minuut.
Het verschil in kwaliteit was in het
eerste halfuur te zien. Het was vooral
aan de Grashoekse doelman Koen
Clephas te danken dat Egchel niet op
voorsprong kwam. Egchel kreeg in die
periode drie grote kansen.
Gaandeweg de eerste helft kreeg
Grashoek ook mogelijkheden. Bas
Maesen kreeg de bal bij een vrije
trap van Tim Koch op een presenteer
blaadje aangeleverd bij de tweede
paal, maar raakte de bal niet goed.
In de 37e minuut kroop de Egcheldefensie weer door het oog van de
naald toen Leike Cuijpers een mooie
solo over links afrondde met een
pass op Tim van Ophoven die vrij kon
uithalen. Een Egchelse voet zorgde
ervoor dat de bal net naast ging. Tim
Koch stuurde Joep Janssen in de 39e
minuut de diepte in, waarna Joep vak
kundig de weg naar het doel afsneed
en scoorde in de linkerhoek.
Grashoek bleef dreigend en was

in de tweede helft dicht bij de 2-0
toen Bas Maessen een voorzet van
Tim Koch kon doorkoppen, maar recht
in de handen van Guus Maessen
kopte. Aan de andere kant was Bram
Kersten nog veel dichter bij een
doelpunt voor Egchel, maar ook hij
kon zijn kopbal niet de juiste richting
geven. In de 66e minuut kregen de
Oranjehemden een dubbele kans. Na
een voorzet vanaf rechts miste eerst
Paul Ververgaert de bal en schoot
Frank Gielen daarna vanuit een riante
positie naast. Juul Stammen kreeg
in de 72e minuut geel na een grove
charge. Door daarna zijn beklag te
gaan doen bij de scheids kon hij
inrukken met een tweede gele kaart.
In het laatste kwartier beperkte
Grashoek zich tot consolideren en
probeerde Egchel het nog met de
moed der wanhoop. Grashoek won
misschien ietwat gelukkig, maar er
was hard gewerkt.

perfect door Baarlo uitgespeeld en
middenvelder Jeroen van Wijlick mocht
aan het einde van de mooie aanval de
4-0 binnenschuiven.
In een tijdsbestek van ongeveer
tien minuten breidde Baarlo na rust
de voorsprong nog verder uit. Dennis
van de Vinne schoot geheel vrijstaand
de bal op aangeven van de jeugdige
invaller Sven Wullms van korte afstand
in het dak van het doel, 5-0. Dit werd
gevolgd door een onberispelijk benutte
penalty door Stan Wijhers, nadat
Dennis van de Vinne onreglementair
was afgestopt binnen het strafschop
gebied, 6-0. Enkele kansen werden
daarna jammerlijk gemist en de
thuisploeg werd gaandeweg ook nog
eens slordiger. De organisatie, scherpte
en concentratie waren er ineens niet
meer. Niet alleen in offensief maar ook
in defensief opzicht. In het slotkwartier
profiteerde Kwiek Venlo daarvan volop
en wist de gastploeg met drie treffers,
twee van Jordie Hattu en een van Umut
Sezer, de eindscore onverwacht nog
een ander aanzicht te geven: 6-3.
(Foto: Len Gielen)

Younique Maasbree

Nederlandse kampioenen
Door: majorettevereniging Younique
De B-groep én Saar Smolders van majorettevereniging Younique uit Maasbree zijn zaterdag 12 december
Nederlands kampioen geworden. Zij wonnen op de Nederlandse kampioenschappen majorette van de KNMO in
Waalwijk.

De B-groep voerde een mooie
Schotse show op in de categorie
jeugd 1-2 met accessoires. Zij werd
beoordeeld met 68,9 punten, wat
goed was voor een eerste plaats.
De B-groep bestaat uit Kedy Ruhl,
Vera Peters, Debby Said, Karin Said,
Juulke van Roy, Guusje Wolters, Lynn
van de Meene en Saar Smolders.
De meiden deden dit jaar voor

het eerst mee met een show en
overtroffen zichzelf hierbij.
Saar Smolders behaalde
daarnaast ook een gouden medaille
in de sterparade jeugd 1 met een
8,6. Zij liet maar liefs tien meisjes
achter zich. Guusje Wolters behaalde
een 8,2 en Lynn van de Meene een
7,9. Zij vielen daarmee net buiten de
prijzen.

Bij de sterparade jeugd 2
behaalde Debby Said een 7,7 en
Juulke van Roy een 7,3. Debby
behaalde ook nog een hele
mooie bronzen medaille met haar
scoutingshow in de categorie jeugd
1-2 accessoires solo. De jeugdleden
van Younique en trainster Suzanne
ter Voert-Hebben kijken daarmee
trots terug op een succesvol NK.

Olympia-dames winnen topper
Door: volleybalvereniging VC Olympia
In Uden moest het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Olympia uit Helden zaterdag 12 december
aantreden tegen Saturnus DS1, al enkele jaren een vaste waarde in de derde divisie. Die ploeg wil dit jaar voor
promotie gaan. Olympia was, als nieuwkomer in de derde divisie, van plan de huid duur te verkopen.
Dat was dan ook de opdracht
van de coach vooraf: geniet van de
resultaten tot nu toe en probeer zolang
mogelijk in de top vijf mee te blijven
draaien. In de eerste set werd Olympia
echter volledig overrompeld. De dames
waren kansloos op de middenaanval

van Saturnus en zelf niet alert genoeg
in de overige acties. Er waren teveel
excuses waarom het niet liep.

Rollen omgedraaid
Deze excuses eenmaal over boord
gezet, werd de tweede set gestart. De

thuisploeg wist niet wat hen over
kwam. Er stond weer een VC Olympia
dat strijd wilde leveren. Door een
kleine omzetting in de opstelling wist
men de spelverdeelster zo te ontrege
len dat hun sterke wapen, de mid
denaanval, volledig werd lamgelegd.

Resultaat: een 15-25 en 12-25 setwinst
voor de Heldense dames in set twee en
drie. Nu waren de rollen omgedraaid.
In de vierde set ging de strijd
lang gelijk op, maar bij een 12-14
voorsprong liet Olympia even de
touwtjes vieren. Saturnus profiteerde
hier meteen van en nam een
voorsprong. Voordat Olympia weer
in haar ritme zat, was het te laat en
was de setwinst verdiend voor de
thuisploeg.

De vijfde set moest de beslis
sing brengen. VC Olympia was tot het
twaalfde punt steeds de bovenliggende
ploeg, maar op dat moment stag
neerde het. Men kon het niet afmaken
en Saturnus rook haar kans: het werd
9-12 en 14-14 en de thuisploeg nam
zelfs nog een matchpoint op 15-14.
Een killblok van Evy de Kleijne bracht
het vertrouwen terug en de twee vol
gende punten vielen aan Olympia-kant
en hiermee de 2-3 overwinning.
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Peelpush wint in vier sets
Door: Ivo Naus, volleybalvereniging VC Peelpush
De heren 1 van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel traden zondag 13 december aan tegen HLB Van Daal/DS,
het oude Particolare/DS, uit Den Dungen. In een goedgevulde Körref trad de nummer 1 aan tegen de nummer 7
van de Topdivisie.

Van de Mortel wordt
trainer Egchel
Twan van de Mortel is met ingang van komende zomer trainer van de
voetbalclub SV Egchel. De 52-jarige geboren Brabander tekende nog geen
contract, maar kwam afgelopen week tot een mondelinge overeenkomst.
”Ik heb zelf in het bestuur van de club gezeten en ken ze goed. Dat
contract komt wel in orde”, verzekert Van de Mortel. Hij volgt bij Egchel
Peter Peeters op die na dit seizoen afscheid van het voetbal neemt.
SV Egchel polste de in Sint
Oedenrode geboren Van de Mortel.
“We hebben een gesprek gehad en ik
had zeker interesse om hoofdtrainer
te worden. Ik kom bijna elke week
kijken naar het eerste team en het
lijkt mij een leuke groep. Het is een
goede mix van jeugd en routine. Als
ze dit jaar niet promoveren, gaan we
proberen om dat volgend seizoen te
bereiken. Lukt het wel, dan gaan we
voor lijfsbehoud in de vierde klasse.”
Van de Mortel kwam in 1990 in
Limburg wonen. “Ik had in Brabant al
van mijn 18e tot mijn 27e in het eer
ste gevoetbald. Hier in Egchel heb ik
daarna nog zes jaar gevoetbald in het
eerste team. Ik heb de promoties naar
de vierde, derde en tweede klasse
meegemaakt.” Als trainer begon Van

de Mortel bij de jeugd van Egchel.
Daarnaast was hij assistent bij het eer
ste elftal en drie jaar trainer van het
tweede team. Na het halen van zijn
diploma trainer/coach 2 en 3 werd hij
hoofdtrainer bij het eerste team van
Grashoek. “Van 2005 tot 2009 heb ik
daar voor de groep gestaan”, vertelt
Van de Mortel. “Daarna volgde nog
een jaar het assistent trainerschap
bij VVV A1 en in de jaren daarna was
ik coach bij de A1 van Sparta’18 uit
Sevenum.” Van de Mortel kwam bij SV
Egchel een contract tot de zomer van
2017 overeen. “Een eenjarig contract
is normaal. Ik vind het ook wel fijn.
Het kan altijd voorkomen dat het echt
niet klikt tussen de groep en mij, dan
is het fijn als we maar een jaar aan
elkaar verbonden zijn.”

Fraaie resultaten
SSS Helden

Voor DS was het een extra beladen
wedstrijd met twee ex-Peelpushers in
de gelederen, de gebroeders Zeekaf.
Dit zorgde voor een extra dosis moti
vatie bij de Den Dungense selectie.
Daarnaast bleek de promovendus het
eerste seizoen in de Topdivisie prima
aan te kunnen. Peelpush moest dus
scherp beginnen.
Dit gebeurde in de eerste set.
Peelpush startte stabiel en kon een
kleine voorsprong uitbouwen. DS bleef
echter continu bij en bood goed
weerstand tegen de Meijelse ploeg.
Het constante spel van Peelpush bleek
genoeg om de eerste set naar zich toe
te kunnen trekken, 25-20.
Peelpush zette het goede spel

door en wist in de tweede set een
ruime voorsprong op te bouwen.
In het midden van de set verruilde
Peelpush concentratie en motivatie
voor gelatenheid. Van het vertoonde
spel aan het begin van de set was geen
sprake meer. Ballen werden niet meer
verdedigd en er ontstond onenigheid
in het veld. DS wist dichtbij te komen
en maakte het Peelpush erg moeilijk.
Gelukkig was de ruime voorsprong
voldoende om de set uit te spelen en
de winst te pakken, 25-23.
DS zette het goede spel in set drie
door en bij Peelpush lukte werkelijk
helemaal niets. De concentratie was
niet meer aanwezig en alle ballen ein
digden in het voordeel van DS, 12-25.

Peelpush maakte zich op voor set vier,
die gewonnen moest worden.
Zoals de eerste set maakte
Peelpush duidelijk dat er voor DS niets
te halen viel in het Meijelse. Met een
ruime voorsprong van 6-0, door onder
andere twee killblocks, werd DS over
rompeld. De concentratie en motivatie
waren terug bij Peelpush. Dit resul
teerde in een stevige passlinie zodat
spelverdeler Rogier Raemaekers een
voudig zijn aanvallers kon bedienen.
Peelpush kon de set vertrouwd met
goed spel en weinig fouten uitspelen,
25-19.
Na negen wedstrijden is Peelpush
koploper in de Topdivisie met nul ver
liespunten. (Foto: Wim Simons)

Luchtbuksteam Maasbree
wint van Velden
Door: luchtbuksvereniging Bree 4.5
Het eerste team staand schieten van luchtbuksvereniging Bree 4.5 uit Maasbree heeft na negen wedstrijden nog
alleen maar overwinningen geboekt. Zaterdag 12 december bleek de teamspirit onder Marco, Thijs en Drees dan
ook groot.

Door: turnvereniging SSS Helden
SSS Helden heeft bij de eerste voorwedstrijd van dit seizoen een aantal
fraaie resultaten behaald. Op zaterdag 12 en zondag 13 december vonden
de turnwedstrijden plaats in Weert. De meeste meiden die dit weekend
moesten turnen, moesten twee voorwedstrijden turnen en werd beslist wie
er naar de Limburgse en Nederlandse kampioenschappen doorstromen.
Bij de instappers N2 werd Esmae
Bos zesde, Cielke Verkoeijen zevende,
Babs Vullings achtste, Doortje Deijkers
tiende en Tessie Peeters twaalfde.
Bij de senioren divisie 3 haalde Jose
Ummenthun een veertiende plek en
Femke Steeghs werd zestiende. Hierna
ging wedstrijd twee van start. Hierbij
mocht Inge Janssen bij de Pupillen
2 N2 laten zien of ze er klaar voor
was. Zij behaalde de eerste plaats.
Aan de andere kant van de zaal was
het de beurt aan Linda Verboeket bij
de senioren divisie 2. Linda wist zich
goed staande te houden tijdens deze
wedstrijd en werd beloond met een
vierde plaats. Kyra Hendricks werd bij de
jeugd 2 divisie 3 tweede. Op zondag
ochtend g
 ingen de wedstrijden verder.

In de eerste wedstrijd mochten Lieke
Teeuwen en Niki Meerts aan de bak bij
de jeugd 1 N4. Lieke werd eerste en Niki
behaalde zevende plaats. Silke Giesen
werd bij de Junioren divisie 5 elfde. Bij
de pupillen 1 N3 mochten Pleun Duijf
en Lynn van de Meene hun oefeningen
laten zien aan de jury. Pleun behaalde
een achtste plaats en Lynn werd der
tiende. Bij de pupillen 2 N3 behaalden
Bo Ottenheim een vijfde plek, Guusje
Steeghs werd zesde en Lieve Boots
zevende. Loes Heijmans werd bij de
senioren div 4 twintigste. In de laatste
wedstrijd van dit weekend behaalde
Renske Hermans bij de senioren divi
sie 4 een zestiende plaats. En bij de
junioren divisie 3 behaalde Tess Smits
een achtste plek.

Marco en Thijs schoten allebei
282 ringen en Drees 275. Dat bracht
het totaal op 839. De tegenstander uit
Velden werd hierdoor totaal verpletterd,
zij hadden maar 750 ringen. Zaterdag

treedt het luchtbuksteam uit Maasbree
aan tegen het eerste team van Swolgen.
De club verwacht een spannende wed
strijd, omdat het verschil tussen beide
teams zeer gering is. Tenslotte is er voor

de opgelegde schieters op woensdag
16 december gelegenheid om wed
strijd 5 te schieten. Belangstellenden
kunnen voor meer informatie bellen naar
Thijs Philipsen op 06 11 13 63 51.
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Expositie Baarlonaar Ad Verhaegh in kasteel Kessel

‘De Maas fascineert me enorm’
De tekeningen en aquarellen van Baarlonaar Ad Verhaegh zijn van zondag 20 december tot zaterdag 16 januari
te bewonderen in Kasteel De Keverberg in Kessel. De 68-jarige kunstenaar exposeert zijn afbeeldingen van landschappen en historische gebouwen in Peel en Maas in het kasteel. Hij maakte de kunstwerken ook vrijwel allemaal
in de gemeente. “Ik heb er eentje aan de andere kant van de Maas gemaakt. De rest wel gewoon in Peel en Maas.”
De gepensioneerde bouwinstruc
teur en timmerman werd geboren
in Boekend, maar woont inmiddels
alweer 46 jaar in Baarlo. Hij begon zo’n
25 jaar geleden met het maken van
de tekeningen en aquarellen. “De inte
resse was er wel al eerder, maar na
mijn hartoperatie in 1990 ben ik me
er meer op gaan richten”, vertelt Ad.
“ Het was ook in de jaren 90 dat ik
teken-en schilderlessen volgde bij Jetty
Kramer in Baarlo. Ik weet eigenlijk niet
precies waarom ik het toen zo opge
pakt heb. Daar is geen speciale reden
voor eigenlijk. Ik vond en vind het
gewoon heel erg leuk om te doen.”

Dertig jaar tekeningen
Zijn liefde voor de rivier die
Limburg in tweeën splijt, is groot.
“De Maas fascineert me enorm. Ik
wandel een aantal keer per week langs
de rivier. Bij zonsondergang is het dan
prachtig om er te lopen, zeker als je
dan het geluid van de boten erbij hoort.
Ik doe ook al jaren aan sportvissen.
Gewoon omdat het zo fijn is om langs
het water te zitten. Daar maak ik ook
de meeste tekeningen. Soms moet ik
door omstandigheden, zoals het weer,
een foto maken en het dan thuis verder
uitwerken, maar normaal gesproken
maak ik de werken op locatie. Heerlijk
vind ik dat, lekker alleen naast de
waterkant zitten en rustig tekenen.”

De werken beslaan een tijdspanne
van ongeveer dertig jaar. “Zo zit er
een tekening bij die over een oude
boerderij in Kessel gaat. Die heb ik
volgens mij al een tijdje voor 1990
gemaakt. De eigenaar van die boerderij
is, dacht ik, al overleden en het huis is
inmiddels helemaal in verval geraakt.
Op mijn tekening staat het gebouw wel
nog in volle glorie. Ook heb ik nog een
schets waar de loopsteiger van Kasteel
de Keverberg nog niet eens opstaat.
Die ligt er toch al een tijdje.”
Ongeveer twintig kunstwerken
worden in de gangen van het kasteel
opgehangen. Die tekeningen zijn alleen
met een rondleiding door het kasteel

te zien. Echter hangen in het restaurant
ook werkjes van Ad. Na de expositie
wil hij graag nog twee nieuwe avontu
ren aangaan. “Ik wil andere technieken
gaan proberen. Werken met acrylverf
bijvoorbeeld. Nu maak ik alleen gebruik
van potloden, dus dat zou wel een
uitdaging zijn.”
Daarnaast heeft Ad nog een andere
droom. “Ik heb echt zin om een keer
naar het buitenland te gaan en daar
landschappen te tekenen. Frankrijk
lijkt me wel heel mooi. Maar ik zit een
beetje in een tweestrijd. Als ik dat zou
doen, mis ik zeer waarschijnlijk een
aantal viswedstrijden. Daar denk ik dus
nog even over na.”

Lezing over
rovers, bendes
en vagebonden
De historische werkgroep De Borcht uit Baarlo houdt op donderdag
17 december een lezing over rovers, bendes en vagebonden van vroeger
bij MFC De Engelbewaarder in Baarlo. Gastspreker Peter Geuskens (68) uit
Meijel doet al ruim twintig jaar onderzoek naar criminaliteit en bendevorming in de omgeving van Peel en Maas in de achttiende eeuw.

Busexcursie langs
vliegtuigcrashes De Peel
Een bus met zo’n dertig wandelaars ging zondag 13 december natuurgebied De Peel in om een rondgang te
maken langs plekken waar vliegtuigen van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog neerstortten. De excursie
kwam ook langs het Lancastermonument in Grashoek.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Peter Geuskens tijdens een
eerdere lezing in Neer (Foto: Pierre Kuijpers)

Het was de vierde busexcursie
die, mede door Staatsbosbeheer,
werd georganiseerd. De rondgang
startte in Ospeldijk bij de toegang
tot natuurgebied de Groote Peel.
Bij het Lancastermonument gaf Huub

Kluijtmans van heemkundevereniging
Grashoek uitleg over de plek, waar op
15 juni 1943 een bommenwerper neer
stortte. Daarbij kwamen zeven Engelse
mannen om het leven die met hun
eerste missie bezig waren. De meesten

waren rond de twintig jaar oud. In de
hele Peelstreek werd zwaar gevochten.
Ruim dertig geallieerde vliegtuigen
stortten tijdens de oorlog neer. Veel
militairen en burgers kwamen daarbij
om het leven.

Tijdens de lezing gaat de aan
dacht uit naar de tijd van de bokken
rijders in de achttiende eeuw. Hoewel
de bokkenrijders in het zuiden van
Limburg voorkwamen, kende ook
het noorden van Limburg dieven
bendes die de plattelandsbevolking
veel overlast gaven. Misschien wel
de meest interessante crimineel die
volgens Peter in Meijel heeft rond
gelopen, is Arike van Turnhout. “Als
een van de weinige criminelen in die
tijd, is hij uiteindelijk een natuurlijke
dood gestorven. Hij was een sluwe
bendeleider die nooit lang vastzat.
Er kon nooit worden bewezen dat
hij een misdaad had begaan”, aldus
Geuskens.
Geuskens was van beroep leraar
in Heibloem en had altijd een grote
interesse in geschiedenis. Inmiddels

doet hij al zo’n 35 jaar historisch
onderzoek en publiceert hij daar
regelmatig over in historische
tijdschriften en Duitse jaarboeken.
“Het is eigenlijk puur hobby”, aldus
Geuskens. Haast per toeval stuitte hij
op criminele dossiers uit de acht
tiende eeuw van een aantal dorpen
in Peel en Maas, waaronder Meijel,
Helden en Maasbree. “Toen ben ik
steeds wat meer informatie gaan ver
zamelen over die criminelen en ben
des. Op een gegeven moment had ik
zo veel informatie, dat ik besloot er
over te gaan schrijven.”
Inmiddels heeft hij al in diverse
dorpen lezingen gegeven over de
roversbendes in Peel en Maas.
Donderdag 17 december is MFC
De Engelbewaarder in Baarlo aan de
beurt. De lezing begint om 20.00 uur.
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De Baolderse Hofzengers

Kerstconcert Kasteel de Berckt
De Baolderse Hofzengers houden op zondag 20 december het jaarlijkse
kerstconcert in Kasteel de Berckt in Baarlo.
De middag begint om 14.15
uur in de nieuwe zaal van de
kasteelboerderij. De muziek
wordt verzorgd door de Baarlose
fanfarekapel.

Moderne bijdrage
aan concert
Om 15.00 uur begint het concert,
waarbij de Baolderse Hofzengers
het spits afbijten met een aantal
traditionele Duitse, Engelse en
Spaanse kerstliedjes. Daarna is

trompettist en docent muziek
Antoine van Buggenum aan de beurt.
Sopraan en in het dagelijks leven
ook muziekdocent Auke Classens
uit Venray levert een moderne
bijdrage aan het kerstconcert.
Daarnaast speelt doedelzakspeler
Ian van Bommel typisch Schotse
en Amerikaanse kerstmuziek. Ter
afsluiting zingen het koor en alle
solisten samen nog een aantal
liedjes. Na afloop van het concert
is er nog een samenzijn voor alle
aanwezigen.

Kerstoverdenking Natuurbegraafplaats Maasbree-Venlo

Een lege stoel aan tafel met het kerstdiner
Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree houdt op de avond van zondag 20 december een kerstoverdenking in het
bos bij de begraafplaats. Het kerkhof biedt voor het vierde jaar op rij een avond voor de mensen die afgelopen jaar
een dierbare zijn verloren. “Wijzelf zien het als een soort alternatief van Allerheiligen en Allerzielen”, vertelt
eigenaar Huub Kluijtmans (67).

De kersttoespraak wordt
gehouden door Marian Sniekers.
“Zij gaat in een kiosk op het terrein
de avond aan elkaar praten”, vervolgt
Huub. “De toespraak gaat over de
decembermaand. Over hoe we
allemaal opgedrongen worden om
spullen te kopen en Kerstmis te vieren.
Eén groep wordt volgens ons daarbij
vergeten. Wij proberen de mensen die
voor het eerste jaar een lege stoel aan
de tafel hebben met het kerstdiner,
troost te bieden en hen het gevoel te
geven dat ze niet alleen zijn en er ook
aan hen gedacht wordt.”

Idee van Weertse
aalmoezenier

De begraafplaats wil niet in de weg
zitten van de kerk. “We hebben daarom
gekozen voor een datum waarbij we de
kerk niet het gras voor de voeten weg
maaien. Wij organiseren deze avond
echt voor de nabestaanden van afgelo

pen jaar overleden mensen.”
Vorig jaar kwamen er zo’n zeshon
derd mensen naar de bijeenkomst.
Dat zijn niet allemaal nabestaanden.
“Natuurlijk zitten daar ook andere
belangstellenden bij. We zien het

ieder jaar drukker worden hier. In Sint
Odiliënberg, waar we ook een natuur
begraafplaats hebben liggen, komen
ieder jaar ruim tweeduizend mensen
naar de kerstoverdenking. Misschien
halen we dat hier ook ooit.”

WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE KERST
EN EEN GEZOND

LICHT / GELUID & PODIUM

CONCEPT

VANAF €75,00

20% KORTING OP ALLES!! BEKIJK ONZE WEBSITE
VOOR ALLE AANBIEDINGEN WWW.DROPTHEBASE.NL

Huub kwam op het idee van een
openluchtdienst door een aalmoezenier
uit Weert. “Die begon een jaar of 25
geleden met een dienst midden in een
bos bij Weert. Hij hing lantaarns op en
nodigde iedereen uit om op kerstavond
naar het bos te komen. Ze zijn er inmid
dels maar mee gestopt, omdat er op
een gegeven moment wel vierduizend
mensen stonden. Het was helemaal uit
de hand gelopen.”
De natuurbegraafplaats ligt voor een
gedeelte in gemeente Venlo en deels in
gemeente Peel en Maas. Mensen kun
nen zelf kiezen waar ze begraven willen
worden in hun kist of urn, op willekeu
rige plekken in het bos. Het enige wat
geplaatst wordt, is een houten bordje
met de naam of een zwerfkei. “Bij ons
liggen er geen witte kiezeltjes, geslepen
stenen en er staan al zeker geen gou
den letters”, vertelt Huub. “Wij hanteren

de regels van de natuur. De graven
mogen niet onderhouden worden. De
natuur moet zijn werk doen.”

25 verschillende
nationaliteiten
Huub krijgt vaak vragen over
wilde dieren en wat die kunnen doen
met de graven. “Omdat mensen die
vragen hadden, hebben we contact
gehad met de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging. Die hadden nog nooit
gehoord dat dieren graven hebben
vernield. De kisten liggen twee meter
diep, daar komt geen beest aan.”
In heel Nederland zijn maar elf
natuurbegraafplaatsen. “Drie daarvan
zijn van ons”, vertelt Huub. In Sint
Odiliënberg liggen inmiddels 25 ver
schillende nationaliteiten op de natuur
begraafplaats. In Venlo-Maasbree is dat
nog iets minder, maar de internationale
aanmeldingen beginnen te komen.
“Er zijn al wat Duitsers en eentje uit
Indonesië. We hebben ook alles in
drie talen op de site staan. Er is plaats
genoeg. Bij een traditioneel kerkhof is
de ruimte beperkt, maar wij hebben
meer dan twaalf hectare.”
Het terrein wordt speciaal aan
gekleed voor de overdenkingsavond.
“De kerstoverdenking is op het Venlose
gedeelte van de begraafplaats. Het
wordt helemaal in de kerstsfeer uitge
dost. Iedereen krijgt bij binnenkomst
een rood waxinelichtje. Die worden
op de graven geplaatst, zodat het hele
bos wordt verlicht. Kun je je voorstel
len hoe dat eruitziet? Het wordt een
prachtig gezicht.”

PLEINMARKTLEVENSMIDDELEN
ALTIJD VERS

• vlees en kip
• groenten en fruit
• kruiden
• brood

Pastoor Huijbenplein 28 Panningen • T 077 - 737 00 98
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Helden

Filmvertoning
Roerdal
do 17 december 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw

Lezing Rovers, bendes en
vagebonden

Opening expositie
streekkaarten

do 17 december 20.00 uur
Organisatie: historische werkgroep De Borcht
Locatie: MFC De Engelbewaarder

vr 18 december 16.00 uur
Locatie: Streekmuseum
’t Land van Peel en Maas

Kerstconcert
zo 20 december 14.15 uur
Organisatie: Baolderse
Hofzengers
Locatiue: Kasteel de Berckt

Egchel

16
12

Billy the Kit Rockin’
‘n Ravin
za 19 december 22.00 uur
Locatie: Club Palladio

Koningslust
Kerstviering

Kerstconcert

zo 20 december 16.00 uur
Organisatie:
fanfare Sint-Cecilia Helden
Locatie:
dorpscentrum Kerkeböske

za 19 december 19.30 uur
Org: blaaskapel Krajovjanka
Locatie: café-zaal Leanzo

zo 20 december 18.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Fanfare Maasoever
Locatie:
O.L. Vrouw Geboortekerk

za 19 december 22.00 uur
Locatie: The Apollo

zo 20 december 12.00 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk,
Muziekvereniging Egchel
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf

Kessel

Expositie
Ad Verhaegh
vanaf zo 20 december
Locatie: Kasteel De Keverberg

Meijel

Into the white-feest
za 19 december 20.00 uur
Organisatie: 10R
Locatie: jeugdhonk De Ketter

Kerstconcert

Wheel of Fortune

Kerstfamilieconcert

Eindejaarsconcert met
Musicanka

zo 20 december 14.30 uur
Organisatie: OVU Kessel
Locatie: beugelbanen OVU

Do 17 december 19.00 uur
Organisatie: Reumavereniging
Peel en Maas
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Kerst-in

Grashoek

Kerst-koppeltoernooi

zo 20 december 18.00 uur
Organisatie: fanfare en drumband
Eendracht Maakt Macht
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Maasbree

Bekendmaking
boerengezelschap
Koëlemoëters
zo 20 december 15.00 uur
Organisatie: Koëlebroelöfs
gezelschap De Booremoëters
Locatie: zaal Niëns

Zestiende editie

Kleuterkerst in kerk
Baarlo
Voor de allerkleinsten wordt er donderdag 24 december in de parochiekerk in Baarlo de jaarlijkste
kleuterkerst gehouden. Voor wie de gezinsviering te lang en te moeilijk is, wordt er jaarlijks het traditionele
kleuterkerstspel opgevoerd. Deze kerst is het de zestiende keer. Deze duurt ongeveer een half uur en wordt
gespeeld door jonge kinderen uit de parochie. Elk jaar melden zij zichzelf aan of worden ze benaderd door leden
van de werkgroep.

The Ultimate Party
Experience
za 19 december 20.00 uur
Organisatie: café Dotje
Locatie: evenementenhal
De Heuf

Ruilbeurs
zo 20 december 10.00 uur
Organisatie: verzamelaars
vereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Optreden
Ton Engels en Katnis
za 19 december 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Klankschaalsessie
Kindernevendienst
zo 20 december 11.00 uur
Organisatie:
activiteitenteam kerk
Locatie: Sint Nicolaaskerk

zo 20 december 10.00 uur
Locatie: Lekker Laeve

Kerstkoopzondag
zo 20 december 13.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Panningen

Kerstconcert

t/m zondag 20 december
Organisatie: Omroep P&M
Locatie: Ut P&M Hoés Café,
afsluiting op Raadhuisplein

Midwinterviering

Ut P&M Hoés

Kerstmarkt

zo 20 december 15.00 uur
Organisatie: Dameskoor PADAKO
Locatie: kapel Paters Lazaristen

di 22 december 19.00 uur
Locatie: Lekker Laeve

za 18 december 13.00 uur
Organisatie:
De Ringoven, Stichting Daelzicht,
De Zorggroep en bakkerij
Op de Beek
Locatie: De Ringoven

Opening expositie
streekkaarten
Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden staat vanaf vrijdag
18 december in het teken van de nieuwe wisseltentoonstelling over
streekkaarten in Peel en Maas, genaamd ‘De wegen die wij gingen’.
In het museum worden tijdens de
wisselexpositie goed geconserveerde
oude (land)kaarten uit het Land van
Peel en Maas getoond. Hieronder
vallen de Peuthinger kaart, gebruikt
als routeplanner in de Romeinse
Tijd, en een kaart van Meijel uit
1352. Er zijn kaarten te zien die te
maken hebben met ruzies tussen de
dorpen over het gebruik van ‘gemene
gronden’, de gemeenschappelijke
heide- en turfgebieden, zoals een
kaart van Meijel uit 1592 en een nooit
eerder vertoonde kaart uit 1630 van
het veengebied waar tegenwoordig
Grashoek ligt. Ook is een grote kaart
te zien, die is samengesteld uit negen
Tranchot-kaarten die nauwkeurig de
toestand rond 1810 van Peel en Maas

in beeld brengt. Daarnaast worden de
wegen over het water niet vergeten
met onder andere een kaartje van het
veer bij Kessel uit 1556. Tenslotte laat
de expositie zien hoe landmeters
in de zeventiende eeuw hun werk
moesten doen. De expositie is
samengesteld door Jacques Cuijpers.
Op een aantal zondagen komen de
heer Cuijpers en andere experts op
dit terrein vertellen over dit uniek
kaartmateriaal. Het streekmuseum
in Helden is gevestigd in
gemeenschapscentrum ’t Kerkeböske
en in de wintermaanden op
woensdagen en zondagen open van
13.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumpeelenmaas.nl

Filmvertoning
Roerdal
Bij IVN Helden wordt op donderdag 17 december een film over het
Roerdal gedraaid. De avond in het IVN-gebouw in Helden begint om
20.00 uur.

Ook dit jaar zijn alle rollen weer
ingevuld. Het kerstkindje, Jozef,
Maria, de engelen, herders, scha
pen, os, ezel, herbergier en de drie
koningen met hun kameel worden
door de kinderen gespeeld. Dit jaar is
de kleding van de kleuterkerst geheel

compleet en zijn er enkele details
te zien die nieuw zijn. Het kleuter
kerstkoor, speciaal gevormd voor de
kleuterkerst, onder leiding van Petra
Gijsen zal voor de muzikale onder
steuning zorgen.
Na de viering is er, net zoals

voorgaande jaren, een kleine
traktatie voor de kinderen aan de
buitendeur. De kleuterkerstviering
begint 24 december om 17.00
uur in de parochiekerk. Voor meer
informatie kan men contact opnemen
met Thea Joppen of Lilian Driessen.

In de natuurfilm van Leo Cupers
over Roer en Maas komen mooie
plekjes in Midden-Limburg aan bod.
Zo worden de vennen getoond met
zijn libellen en insecten. Ook vogels
komen geregeld in beeld: vogels die
het hele jaar in en om de MiddenLimburgse wateren en moerassen

verblijven. In de film komen ook
vogels op doortrek voorbij, zoals
lepelaars en een ijsduiker. Het eind
van de film geeft een kleine impressie
over de maasplassen en recreatieve
activiteiten. Voor meer informatie,
bel Math Ghielen op 077 307 49 39.
Toegang is gratis.
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Statesmen wint
videoclipprijs
Nu of Nooit
Statesmen, de band van onder andere Jerôme Lenders uit Kessel en Jesse
Hanssen uit Kessel-Eik, kwam tijdens de finale van Nu of Nooit zaterdag
12 december niet als grote winnaar uit de bus. De band won wel de
videoclipprijs. De vierkoppige band mag daarmee een professionele
videoclip opnemen.
De tweekoppige band Storksky won
zaterdag 12 december de finale van
de Limburgse popwedstrijd Nu of Nooit
en mag in juni het festival Pinkpop
openen. De band Statesmen, die ook
in de finale stond, greep naast de
overwinning.
De popprijs Nu of Nooit is een
jaarlijks terugkerende wedstrijd waar

bands uit de hele provincie aan mee
kunnen doen. De winnaar mag zich
een jaar lang de ‘meest talentvolle en
veelbelovende Limburgse act’ noemen
en het Pinkpopfestival in Landgraaf
openen. Daarnaast krijgt de winnende
artiest studiotijd, professionele coaching
en wordt er een documentaire gemaakt
in aanloop naar het festival.

Kerkberichten
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Henk Lemmens
077 307 13 88
| 06 23 14 94 11
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 december
H. Mis 4de Advent 9.30 uur t.i.v.
Sjeng en Wim van Ninhuys (jrd.);
Jan Tulmans (coll.)
Dopen 14.00 uur Iris Linders, Groeze
Donderdag 24 december
H. Mis Kerstmis 19.00 uur - Gezinsmis
- jeugdfanfare, kinderkoor, zanggroep
Bon Apart t.i.v. mevr. SchroënGielen en overl. ouders; Magda v.d.
Nieuwboer (jrd.); Frans en Marie
Peeters-van Eekelen (jrd.)
Mededeling:
1st Kerstdag H. Mis 09.00 uur

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 20 december
H. Mis 4de Advent 11.00 uur –
gemengd koor t.i.v. Wiel Smeets
(verj) Cornelia Smeets-van Bree en
zoon Harrie; Sjeng Peeters en Martha
Peeters-Gommans (verjaardagen);
Jac Gommans; Willem van Gend (jrd.);
Jan Bruinen (jrd.)
Mededeling:
1st Kerstdag H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 december
H.Mis 4de Advent 19.00 uur t.i.v. het
welzijn van alle parochianen
Mededeling:
1st Kerstdag H. Mis 10.00 uur

Kerst top 10

De eerste week om te stemmen op de HALLO Kerst top 10 is alweer
voorbij. Ook komende week kun je jouw favoriete kerstliedjes nog bekendmaken. Met jouw stem maak je kans op een ‘heerlijk’ cadeaupakket van
Koffieleut uit Maasbree.
De meningen zijn nogal verdeeld.
Do They Know it’s Christmas van Band
Aid is onder de stemmers favoriet,
maar ook New Years Day van U2 en
Wham doen het goed. Behalve de
klassiekers zijn ook Robbie Williams,
Rowwen Hèze en Train aan de lijst
toegevoegd. Als je favoriete nummer
niet in de lijst voorkomt, kun je deze
altijd toevoegen. Staat jouw liedje
nog niet in de top? Of staat je favoriet
juist hoog en wil je ‘m daar houden?
Breng nu je stem uit op je favoriete
kerstliedjes en maak daarbij ook
nog eens kans op een goed gevuld

cadeaupakket van Koffieleut Maasbree
ter waarde van 62 euro.
Wat moet je doen? Tot zondag
20 december 21.00 uur kun je
je stem bekendmaken via onze
website. Vergeet niet je motivatie
in te vullen voor je nummer één.
Onder de inzendingen verloten we
het cadeaupakket. In de uitgave van
23 december presenteren we de HALLO
Kerst top 10. De liedjes zijn dan op
onze website te beluisteren. Ook de
winnaar wordt dan bekendgemaakt.
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

|

pet.horst@home.nl

|

lemmensh@hetnet.nl

|
|

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

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

Parochie Egchel

Win een ’heerlijk’ cadeaupakket

www.vincentiusparochies.nl

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl

Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 17 december
H. Mis 09.00 uur
Zondag 20 december
H. Mis 4de Advent 10.00 uur –
Jachthoornblazers uit Maasbree t.i.v.
overl. oud. Hendrik en Hendrina
Hermans-Peeters, Dorrus Hermans
en Giel Welten; overl. oud. TeeuwenLormans; Felix Bruijnen en Catharina
Bruijnen-Driessen; Overl. oud. FleurenLemmen; Truus Lenders-Broekmans
(verj); Jo van Heijst-van Kemenade en
Noud van Heijst en zoon Jan; overleden
ouders Lei en Mien Peeters-Korsten
Donderdag 24 december
Kerstmis kleuterviering 17.00 uur
Kerstmis avondmis 21.00 uur –
met Seniorenkoor en koper-ensemble
Medeling:
1st Kerstdag H. Mis 10.00 uur

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 19 december
H. Mis 4de Advent 17.30 uur
Donderdag 24 december
17.30 Kerstmis Gezinsmis – gemengd
koor t.i.v de parochie

Parochie Meijel
Misintenties
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 17 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zondag 20 december
H. Mis 4de Advent 11.00 uur herenkoor t.i.v. overl. fam. VerschaerenGubbels (gest.jrd.); Jan Rooijakkers en
Lies Rooijakkers-Boonen (gest.jrd.);

Ben Janssen (coll); Thea Schriks-Dieker
(coll); Annie Janssen-Engels; uit
dankbaarheid
Maandag 21 december
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 22 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken op de
pastorie
Donderdag 24 december
Kerstpeuterviering 17.00 uur - Mekiko
Kerstgezinsmis 19.30 uur Gelegenheidskoor vormelingen t.i.v.
de gezinnen; Ria Verkoelen-Schriks
Kerstnachtmis 22.30 uur - dames- en
herenkoor t.i.v. Mathilde SteeghsFranssen en zoon Leon (gest.jrd); Thea
Schers-Kessels (coll); Piet v. Melis
(coll); Roos Heldens-Kessels (coll);
Henk Willems (coll); Jan v. Mierlo
(bijz.int); Peter Reinders, Hendrika
Peeters en kinderen; uit dankbaarheid
Mededeling:
1ste Kerstdag H. Mis 11.00 uur,
2de Kerstdag H. Mis 10.00 uur

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- woensdag- en
donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 19 december
Biechtgelegenheid in de pastorie
10.00 – 11.00 uur
Kerstviering 14.30 uur in De Groenling
H. Mis 4de Advent 19.00 uur –
gemengd koor t.i.v. Thei Smets (jrd.);
Mien Billekens-Vanmaris (jrd. coll.);
Joke Goes; Harry Smeets
Woensdag 23 december
Rozenkransgebed 08.30 uur
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 24 december
Gezinsmis Kerstmis 19.00 uur m.m.v.
Kon. Harmonie Concordia t.i.v. Nel
Verhaegh-Jacobs
Nachtmis Kerstmis 22.00 uur –
gemengd koor t.i.v. Taco Schledorn
en overleden grootouders; Nel
Teeuwen-Leenders (verj. coll.); overl.
van familie Lemmen-v.d.Weerden;
Jet Lemmen-Gommans; Extra collecte
t.b.v. groot onderhoud van onze kerk
Mededeling:
1st Kerstdag H. Mis 09.00 uur
Overleden Adri Luiten, 84 jaar

HO HO HO
Het jaar is weer bijna ten einde en de feestdagen
staan voor de deur. Wij kijken met een grote glimlach
terug op een succesvol jaar.
Wij wensen onze klanten schitterende feestdagen!

Markt 36 Panningen • T 077 - 307 66 57 • www.chicenchocpanningen.nl
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Kerstconcert fanfare en
drumband Koningslust
De gymzaal van dorpshuis De Sprunk in Koningslust staat zondag 20 december weer helemaal in het teken van
kerst. Speciaal voor het kerstconcert is de zaal omgetoverd tot een kerststal.

Christmas Truckrun
in Peel en Maas
De zesde editie van de Christmas Truckrun vindt op zaterdag
19 december plaats. Ruim 85 trucks rijden die avond door verschillende
dorpen in de gemeente Peel en Maas. Als passagiers rijden er in de
trucks mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking mee.
Tussen 18.00 en 21.00 uur rijden de vrachtwagens door de gemeente.
De start is bij Daelzicht in Koningslust. Daarna rijdt de stoet door
Koningslust, Grashoek, Beringe, Egchel, Helden, Panningen en
vervolgens nogmaals door Koningslust. In alle dorpskernen worden
toeschouwers getrakteerd op een drankje en een lekkernij.

Een eerdere editie van het kerstconcert
Voor het concert hebben diverse
verenigingen uit Koningslust zich
samengevoegd. Zo zingt zanggroep
Konzagro, onder leiding van Marianne
Groenewegen, diverse kerstliedjes

met een modern tintje. Ook fanfare
Eendracht Maakt Macht met dirigent
Willem Lindelauf en de drumband,
onder leiding van Leon Nevels, geven
een optreden. De jeugddrumband geeft

voor het eerst een officieel optreden.
Daarnaast wordt diezelfde avond een
tombola gehouden. De zaal van De
Sprunk gaat om 17.30 uur open en het
concert begint om 18.00 uur.
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STEM OP JE FAVORIETE
KERSTPLATEN ALLER TIJDEN
Kerstmis staat weer voor de deur
en HALLO Peel en Maas gaat een overzicht
maken van de meest geliefde kerstliedjes.
Want wat roept meer kerstgevoel op dan kerstliedjes?
Stem nu op je favoriete liedjes en maak kans op
een Maasbrees verrassingspakket van
Koffieleut ter waarde van 62 euro!
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