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Aankondiging

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

Rijksmonumenten: Kasteel D’Erp Baarlo
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Nu écht Nederlands
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo ontving woensdag 16 december een aantal genaturaliseerde inwoners van Peel en Maas en hun familie voor een stamppottenbuffet. Het afgelopen jaar hebben ruim veertig personen, waaronder volwassenen en kinderen, in de gemeente officieel de Nederlandse nationaliteit ontvangen. Om ze
formeel welkom te heten en de naturalisatie te vieren, sprak de burgemeester de aanwezige Nederlanders woensdag toe en werd er gezamenlijk het Wilhelmus gezongen.
De genaturaliseerden kwamen onder andere uit Nepal, Sudan, Afghanistan, Irak en Italië en kwamen ieder om hun eigen reden naar Nederland.
Lees de verhalen van Sebi Cunsolo (68) uit Italië en Samaa Fathalla (55) en haar zoon Karam (21) uit Irak op pagina 02

Zorgen over verkoop Heldense Bossen
Het Dörper Overleg heeft dinsdag 15 december een brief overhandigd aan het College van B&W en de gemeenteraad van Peel en Maas waarin de organisatie hun zorgen uit over camping De Heldense Bossen. Een raadswerkgroep
van gemeente Peel en Maas doet momenteel onderzoek naar de verkoop van de camping. De gemeente is de enige
aandeelhouder van de camping en kan dus overgaan tot verkoop.
“Een verkoop kan de binding
tussen de camping en het dorp ernstig
verstoren”, laat Peter Kurvers,
voorzitter van het Dörper Overleg
weten. “Er bestaat een kans dat het
een Center Parcs of Oostappen
Vakantiepark wordt. Dat de nieuwe
eigenaar er allemaal vakantiehuisjes,
een groot restaurant en een nieuw
zwembad gaat bouwen. Dan komen de
toeristen niet meer van het terrein af.”
Het Dörper Overleg bestaat onder
andere uit een grote groep vereni‑
gingen, ondernemers en scholen uit

Helden. De organisatie ziet het liefst dat
de camping in de huidige vorm blijft
bestaan. “Je krijgt dan misschien meer
te maken met bezoekers die vier of vijf
dagen in een huisje zitten, ’s ochtends
met de kinderen naar Toverland rijden
en ’s avonds terugkomen en in het res‑
taurant op de camping gaan eten. Dat is
de angst die wij hebben”, aldus Kurvers.
Wethouder Paul Sanders van
Economische Ontwikkeling en Financiën
wil de zorgen van het Dörper Overleg
graag nuanceren. “Er zijn meerdere
scenario’s denkbaar. Zo kunnen we

aandelen uitgeven, gedeeltes verkopen,
gebied verpachten of misschien zelfs
investeren. Er is een raadswerkgroep
bezig om alles op een rijtje te zetten.
We hebben een gesprek gehad met het
Dörper Overleg en volgens mij hebben
we toen al wat zorgen kunnen wegne‑
men. Het is allemaal niet zo zwart-wit
als zij denken.”
De gemeenteraad gaat in het voor‑
jaar beslissen over wat er gaat gebeuren
met de camping, zo laat wethouder
Sanders weten. “Wettelijk gezien ligt
de bevoegdheid tot verkoop bij het col‑

lege, maar wij hebben besloten dat de
gemeenteraad mag bepalen over wat
de gemeente met De Heldense Bossen
gaat doen.”
De CDA-fractie in Peel en Maas
voelde de angst onder de inwoners en
besloot op woensdag 6 januari een infor‑
matiebijeenkomst voor de inwoners van
Helden te houden. Raadslid Rob Wanten
legt uit waarom. “Wij hebben het gevoel
dat nog niet alle inwoners betrokken zijn
bij dit onderwerp. Wij willen graag te
weten komen wat men in het dorp vindt
en hoe zij ertegenaan kijken. We willen
die avond te weten komen wat het dorp
denkt dat de impact en gevolgen zullen
zijn van een verkoop.
De VVD-fractie van Peel en Maas
ziet het liefst dat de gemeente zijn han‑

den volledig aftrekt van de camping.
“Je kunt wel aandelen uitgeven of
gedeeltes verkopen”, laat fractieleider
Geert Segers weten, “maar een vol‑
ledige verkoop heeft onze voorkeur.
Zo denken we er overigens al jaren
over. Wij vinden dat de gemeente
niet moet concurreren met andere
campings in de regio. Dat is niet
de taak van de gemeente. Je kunt
voorwaardes stellen aan een verkoop,
waarbij je regelt dat het geen afgeslo‑
ten terrein wordt. Al is dat misschien
niet eens zo’n probleem. De men‑
sen in Reuver zijn heel blij met de
Centerparcs daar. Toeristen gaan toch
wel met hun kinderen naar Toverland,
of ze nu op een afgesloten park met
huisjes zitten of niet.”
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Nu écht Nederlands
Bijna dertig jaar nadat de op
Sicilië geboren Sebi Cunsolo (68) zich
in Baarlo vestigde, mag hij zich
officieel een Nederlander noemen.
Naast hem kregen in gemeente Peel
en Maas nog zo’n veertig inwoners
dit jaar de Nederlandse nationaliteit.
Alle genaturaliseerden, waaronder
Sebi en zijn gezin, werden woensdag
16 december officieel welkom
geheten met een stamppottenbuffet
in het Huis van de Gemeente.

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

Nadat burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo een woordje had
gesproken tegen de aanwezige
genaturaliseerden en het Wilhelmus
door iedereen was gezongen, konden

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke woensdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren

Sebi Cunsolo (in rode trui) met daarnaast zijn vrouw Truus
met kleinzoon, hun zoon Salvatore en zijn vrouw Natasja.

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
donderdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

alle aanwezige ‘nieuwe’ Nederlanders
aanschuiven aan een stamppottenbuf‑
fet. Ook Sebi Cunsolo uit Baarlo was er,
samen met zijn vrouw Truus (60) en
hun zoon Salvatore met zijn vrouw en
zoontje. Toen Sebi drie jaar geleden
met pensioen ging, na 45 jaar voor een
drukkerij in het Duitse Kempen te
hebben gewerkt, kwam het in hem op
om de Nederlandse nationaliteit aan te
vragen. “Afgelopen jaar heb ik het
doorgezet. In november ben ik officieel
Nederlander geworden. En daar ben ik
maar wat trots op”, vertelt Sebi. Hij
woont al bijna dertig jaar samen met
zijn vrouw Truus in Baarlo, maar heeft
altijd alleen een Italiaans paspoort
gehad. Hij werd in 1947 geboren in het
Italiaanse Scordia, op Sicilië. Als
negentienjarige vertrok hij, op zoek
naar werk, naar het Duitse Kempen.
Tijdens een dansavond bij Custers in
Hout-Blerick leerde hij zijn vrouw
kennen, met wie hij in 1986 trouwde
en vier jaar later hun zoon Salvatore
kreeg. “Als ik iets van papierwerk
moest regelen, moest ik altijd terug
naar Italië”, aldus Sebi.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen

Na bijna twintig jaar
officieel Nederlander
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
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Afgelopen jaar kwam het er dan
van: hij diende bij gemeente Peel

en Maas een naturalisatieverzoek in.
“Omdat ik al zo lang in Nederland
woonde, getrouwd was en een zoon
heb, ging het een stuk makkelijker. Het
was eigenlijk zo geregeld. In november
heb ik het verzoek ingediend en op 1
december kreeg ik het certificaat dat ik
genaturaliseerd was én mijn identiteits‑
kaart.” De Italiaanse nationaliteit mag
hij behouden, al is de band met Sicilië
een stuk minder geworden na al die
jaren. “We hadden een huis in Scordia,
maar dat hebben we uiteindelijk met
pijn in ons hart verkocht. De meeste
mensen uit het dorp die ik van vroeger
kende, zijn op een paar na, overleden.
De inwoners kennen me er niet meer.
Er woont nu een jongere, andere gene‑
ratie”, vertelt Sebi, die het er zichtbaar
moeilijk mee heeft dat de plek waar
hij ooit opgroeide, niet meer zo voelt
als thuis. “Als ik er weer kom, ben ik
vooral treurig. Maar ik moet ook verder.
Baarlo voelt echt als thuis, het voelt net
zo als thuis in Italië.”
Dat geldt ook voor Samaa Fathalla
(55) uit Helden. Samen met haar dochter
van 26 jaar en zoon van 21 jaar werd ze
dit jaar officieel genaturaliseerd en kreeg
daarmee de Nederlandse nationaliteit.
Alles bij elkaar duurde het hele proces
voor hen een jaar; van inburgerings‑
cursus tot Nederlandse les en al het
papierwerk om de naturalisatie in gang

Fiets met geweld
gestolen in Helden
Een 19-jarige man fietste zondag 13 december over de Veldstraat in
Helden, toen hij vermoedelijk van achteren werd aangevallen. Hij viel
hierbij op de grond en verloor het bewustzijn. Toen het slachtoffer weer
bij kennis kwam, bleek zijn fiets te zijn gestolen.
De Heldenaar werd volgens de
politie aangevallen op de Veldstraat
ter hoogte van de doorgang naar de
Willem van Hornestraat. Dat gebeurde
’s nachts rond 03.40 uur, aldus de
politie. Het slachtoffer raakte
lichtgewond aan zijn achterhoofd.

Mensen die meer informatie heb‑
ben over de zaak of het incident heb‑
ben zien gebeuren, worden door de
politie opgeroepen zich te melden. Dat
kan via 0900 8844, via Meld Misdaad
Anoniem op 0800 7000 of via de face‑
bookpagina van politie Peel en Maas.

te zetten. Samaa vluchtte met haar
kinderen in februari 2009 van Irak naar
Nederland. Haar man kwam een jaar
later. Hij wordt in 2016 genaturaliseerd.
“Toen we hier net kwamen, voelde het
helemaal niet als thuis”, vertelt Samaa’s
zoon Karam. “Het leven in een asielzoe‑
kerscentrum is niet makkelijk. Je zit met
zo veel mensen op één plek, dat je je

niet echt thuis kunt voelen.” Het gezin
kwam in Helden wonen, waar ze zich
wel thuisvoelden. “Hier is veel meer
vrijheid. Daarbij is het hier veilig, er is
geen oorlog. Daarom voelt het ook heel
speciaal om nu officieel een Nederlander
te zijn. We zijn heel blij”, aldus Karam,
waarna hij er grinnikend aan toe voegt:
“En de stamppot was erg lekker.”

P&M hoés brengt
17.000 euro op
De actieweek van Omroep P&M voor het Plattelandshoés heeft
voorlopig 17.000 euro opgebracht. Dat maakten wethouder Arno
Janssen van gemeente Peel en Maas en Omroep P&M dj Rob van
Soest zondag 20 december bekend. De actieweek begon op
maandag 14 december met de kick-off bij het gebouw van de
voormalige basisschool Panningen-Noord. De school wordt de
komende maanden verbouwd tot hospice, waar de opbrengst van
de actieweek naartoe gaat. Op zondag 20 december werd bij het
P&M Hoés op het Raadhuisplein de week afgesloten. Met optredens
van onder andere Pyure, het duo Ton en Bernie, Naomi Leelah,
Daan en Yana de Reuver en WieZoVals werd het een feestelijk einde
van de actieweek voor het Plattelandshoés. Op de foto zijn twee
dj’s in het P&M Hoés te zien.
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Heerlijke kerststol

Dotje’s Skihut tien jaar oud
Café Dotje in Panningen vierde zaterdag 19 december het 10-jarig bestaan van de skihut.
Evenementenhal De Heuf in Panningen werd omgetoverd tot feestlocatie. Speciaal voor de gelegenheid
werd voor de eerste keer een podium in het midden van de zaal gebouwd. De optredens werden
verzorgd door Marleen Rutten, de Snollebollekes, Fabrizio, W-Dreej, Arjon Oostrom, Helemaal Hollands,
Beppie Kraft en als afsluiter Big Benny. De muziek tussen de optredens door werd verzorgd door
dj Pieet. Op de foto de twee heren van Helemaal Hollands, bekend van nummers als ‘Waar is dat
feestje?’ en ‘Omdat ie zo mooi is’.

Geen vluchtelingen naar
Peel en Maas in 2015

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

Confectie/Reparatie
Atelier
al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

(Stomerij de Kim)

wenst u fijne Kerstdagen
en een gelukkig
Nieuwjaar!
Tussen kerst en nieuwjaar
zijn wij gesloten.
Veldstraat 29 Helden 077 - 306 15 07

Gemeente Peel en Maas gaat dit jaar geen nieuwe vluchtelingen meer huisvesten. Als het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) in nood zit en bij de gemeente aanklopt, gaat de gemeente kijken of er in januari nog mogelijk
heden tot crisisnoodopvang zijn. Dat zei burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo op dinsdag 15 december.
"De gemeente gaat volgend jaar
wel kijken naar mogelijkheden voor
noodopvang", zo laat een woordvoer‑
der van de gemeente weten. Crisis‑
noodopvang is de opvang van
vluchtelingen voor een periode van
72 uur, oftewel drie dagen. Noodop‑
vang is een opvangperiode van drie
maanden of langer. "Het verzoek van

de binnenlandse politiek aan gemeen‑
ten is om te kijken naar langdurige
opvang, zodat ze kunnen stoppen met
het gesleep van vluchtelingen",
vervolgt de woordvoerder.
Over noodopvang moet de
gemeenteraad van Peel en Maas
nog een beslissing gaan nemen. "De
burgemeester wil eerst in gesprek met

de gemeenteraad en de inwoners van
Peel en Maas, voordat er een beslissing
wordt genomen. Wanneer het precies
beslist gaat worden volgend jaar, weten
we nog niet", aldus de woordvoerder.
Van maandag 30 november tot en
met donderdag 3 december verbleven
in Kasteel de Berckt in Baarlo ongeveer
230 vluchtelingen.

Burgemeester sluit
drugspand Helden
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft maandag 14 december een pand in Helden gesloten. Dit
besluit werd genomen nadat er soft- en harddrugs waren aangetroffen in de woning aan de Servaashof in Helden.
Het pand, dat werd bewoond, zal
voor de duur van drie maanden worden
gesloten. De bewoners van het huis
aan de Servaashof hebben de sluiting
aangevochten bij de bezwaarschriften‑
commissie en de rechter. Deze hebben

de gemeente uiteindelijk in het gelijk
gesteld, waarop maandag 14 december
het pand werd gesloten.
Met de sluiting wil de gemeente
de openbare orde, de aantasting van
het woongenot en de bedreiging van

de leefbaarheid voor de omgeving
herstellen. Ook wordt het ‘gevaar voor
de veiligheid en gezondheid’ op die
manier ‘beëindigd’, laat gemeente Peel
en Maas weten.

Openbare basisschool
Maasbree goedgekeurd
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het plan voor een openbare basisschool in
Maasbree goedgekeurd. Dat maakte gemeente Peel en Maas op donderdag 17 december bekend. In het plan staat
dat op 1 augustus 2016 gestart kan worden met de openbare basisschool.
Het ministerie van OCW acht het
aannemelijk dat de school binnen vijf
jaar en tenminste in de eerste vijftien
jaar na de opening aan het wettelijk
vereiste aantal van ten minste tweehon‑
derd leerlingen gaat komen. Hierbij
heeft het ministerie rekening gehouden

met de uitkomsten van een directe
meting die in 2014 is uitgevoerd door
het Instituut voor Toegepaste Sociale
Wetenschappen. Gemeente Peel en
Maas en de besturen van Stichting
Akkoord (beoogd aanbieder van
openbaar onderwijs in Maasbree) en

Kerobei (huidige aanbieder van katholiek
basisonderwijs in Maasbree) gaan
volgens de gemeente op korte termijn
om de tafel zitten om de vervolgstappen
te bespreken. Momenteel is in Maasbree
alleen basisschool De Violier actief. De
school heeft ruim zeshonderd leerlingen.
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Losse verkoopdagen op 29, 30 en 31 december!
GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl
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Kerstverhalen
De Panningse Judith van Weel heeft al een paar keer een schrijfcafé georganiseerd in bibliotheken en zalen en heeft inmiddels een groepje met fanatiek schrijfsters
verzameld. Speciaal voor HALLO Peel en Maas schreef ze zelf een rondeel (een dichtvorm waarin regels worden herhaald, red.) en een kerstverhaal. Ook Odilia Rens uit
Egchel en Margriet Mewiss uit Helden, deelneemsters van het schrijfcafé, zetten op papier wat kerst voor hen betekent.

Mijn kerstavond...
Door: Judith van Weel, Panningen
Saai, pfff... En ben ik echt zo eigenzinnig? Volledig in gedachten fiets ik in het donker naar huis. Mijn licht
heb ik nog steeds niet laten maken. Ik moet toch zeker zelf weten wat ik doe met kerst, met mijn leven? Ik
maak me een beetje kwaad. Mijn vriendinnen hebben me vanmiddag gezegd dat ze me soms maar saai vinden.
Eigenzinnig ook. Zelf vind ik dat mijn leukste eigenschap. Lekker doen waar ik zin in heb, en vooral niet doen
wat iedereen al doet. Voor het derde jaar op rij wil ik deze kerstavond in jogging op de bank hangen, met wijn,
chocolade, The Sound of Music en mijn oude knuffel. En nee, ik heb wéér geen zin om mee op stap te gaan.
Maar nu ben ik toch in de war. Keer ik me misschien onbewust tóch tegen iedereen? Júíst om eigenzinnig te
zijn? En hebben ze dan gelijk dat ik daardoor saai ben? Wat een gedoe! En die stomme kou. Waarom heb ik geen
handschoenen aan?
Ik schrik op van fel licht, getoeter en piepende
banden. Ik gooi mijn stuur om naar rechts, maar weet
meteen dat het totaal geen zin meer heeft. ’Daar ga je!’
flitst door mijn hoofd.
De chauffeur stapt vloekend uit. Misschien schrik
ik daar nog wel meer van, dan van de pijn die zich nu
door mijn hele lijf verspreidt. Hij beent op me af, maar
lijkt ineens helemaal niet zo boos. Eerder bezorgd.
“Gaat het?” “Geen idee,” stamel ik. Waar ik zojuist in
de war was om mijn vriendinnen, kan ik nu deze man
totaal niet peilen. Is hij nu boos of niet? “Sorry, ik lette
totaal niet op en ik geef toe dat ik ook nog aan het
appen was. Kun je opstaan?” “Ik weet niet...” Ik ga zitten
en kijk om me heen. De fles wijn en de bonbons die in
mijn fietstas zaten, liggen nu verspreid over het asfalt.
Er trekt een zweempje wijn aan mijn neus voorbij en ik
voel de tranen opwellen. The Sound of Music kan ik nu
wel vergeten.
“Je moet naar het ziekenhuis.” Wat? Waar hééft
hij het over? Nu pas zie ik mijn kapotte broekspijp.
Het bloed uit mijn knie sijpelt langzaam langs mijn kuit.
Dan gaat het licht uit.

Irritant gepiep vult de ruimte om me heen. Ik ben
een stukje kwijt, maar hier is het tenminste warm.
“Hé, jij bent ook een mooie!” Die stem ken ik. Het is
mijn beste vriendin. Meteen begrijp ik waar ik ben: op
de eerste hulp. “En jij maar zeggen dat je kerstavond
alleen op de bank gaat doorbrengen... Waarom ver‑
zwijg je die leuke man voor mij, je beste vriendin?!”
Leuke man, oh ja? En dan stapt hij de witte ruimte
binnen. In zijn ene hand heeft hij een silo pindarotsjes,
in de andere een fles wijn. En een cadeautje. “Voor jou!
Het ziet ernaar uit dat we hier nog even zitten, en je
vriendin vertelde me dat je normaal gesproken déze
film kijkt op kerstavond. Ik vond het wel gepast, dat
nu met je goed te maken. Je boodschappen kon ik niet
meer redden, dus ik hoop dat de wijn van de zieken‑
huiskiosk ook lekker is.”
Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Dus ik kijk
alleen op. In de liefste ogen die ik ooit heb gezien.
Ik mag dan eigenzinnig zijn, saai ben ik allerminst!
Glimlachend leg ik mijn vermoeide hoofd in het kussen
en op zijn laptop holt Julie Andrews over de bergen.
De kurk popt. Dit is míjn eigenzinnige kerstavond.

Ene witte kerst
Door: Margriet Mewiss, Helden
De witte sniejevlökskes dwarrelden nao beneeje, asof ze het zelf auch neet kósten gluive. Mèt ope monk
bleef ich der nao staren. Kós der gèn genog van kriege, zoe sjoeën. Vur de mis loog der nog niks, ’t waas
’n wónger, ’n kerstwónger.
Daags vur kerst waas wie angere
jaore. De baum stong te prónken in
dàe hook van de kamer woe jaore
later de televisie zeuj kome te staon.
De gael, roed, blauw en greun
gekleurde lempkes gehuld in
ingelehaor prachtig sjitterend tösse
de blinkende bel en de veugelkes.
De klökskes ginge der bijna van
klingelen. Het kerststälke van
grotpepeer, mèt de beeldjes in echt
mos, wegens plaatsgebrek in de
koets aan de angere kank van de
kamer. De keuninge waren nog

ongerweges, wiet wèg.
Mam waas zacht neuriënd in
de achterkeuke bezig mèt ’t aete.
Sónnese soep stóng te trèkke op ’t
fornuus. Ich mog veurzichtig ’t merg
oet de piepkes peutere, dan ei,
besjuutmael en zaot derbij en belkes
dreie. Sjoene rónge, unnen telder
opgehöpt vol.
’t Rundvleis woord aange‑
braoje. Det mos het langste stove.
Mam mingde het gehakt en dreide
de belkes vur de tomatensaus.
Kluntjeswègge en kerstbroeëde logen

te wachten op het sjaap in de kelder.
En alles rook aeve lekker.
As de chocoladepödding pruttelde
in de groeëte ketel, vur 13 man heis
se niks aan ’n kumpke, eiwit kloppen
op enen telder. Snel dreide mien lin‑
kerhank mèt ’t rikske ronk, totdet de
pieke eisjoem bleve plekken. Iewige
zung as ze in de broene, blaore blao‑
zende pöddingmassa langzaam köpke
onger ginge. En dan preuve. As ein
van de drei jongsten wis ich precies
woemèt ich aan de beurt waas:
de lepel aaflekke, ketel oetsjerre of

Een wereld in
transitie
Door: Odilia Rens, Egchel
Ik beleef deze donkere tijden rond kerst, met de zekerheid dat
de dagen weer gaan lengen en ons leven weer verlicht zal worden.
In de winter komt de natuur tot rust, beweegt er ongezien heel veel
en ontkiemt er nieuw leven dat zich in de lente aan ons gaat tonen.
Overal op aarde worden verlichte vrouwen geboren, vrouwen
die het licht en de warmte gaan brengen in deze wereld in transitie.
Sommigen worden geboren uit de schoot van hun moeder, anderen
worden opnieuw geboren en bevrijden zich uit de zelf geweven cocon
waarbinnen in stilte en ongezien zich een prachtige transformatie heeft
voorgedaan.
Wees alert en eer deze vrouwen, zij brengen een licht dat jou
verwarmt en waardoor ook jij helderder gaat zien.
Eer hun werk en werk samen met hen in co-creatie aan een mooiere
wereld, waar we in vrede kunnen samenleven en bouwen aan een
toekomst voor moeder aarde en haar kinderen.

Kerstrondeel
Door: Judith van Weel, Panningen
Met Kerstmis zijn we samen
Vieren we de liefde die we delen
Grenzen verdwijnen en harten gaan open
Met Kerstmis zijn we samen
Een boom als symbool voor licht in de donkere midwinterdagen
Een tijd van bezinning en vooruitzien
We vieren de liefde die we delen
Als we met Kerstmis samen zijn

get op ’n telderke. En net as altied
waas werme pödding veuraaf lek‑
kerder dan dae nao het aete.
Gewassen waere in de zinken
badkuup in de keuke. Werm water
oet de wasketel, gewoeën tösse het
volk en in den toemel. Nemes dae
der van opkeek. De keuke waas al
gesjroept. Opengevouwen karton‑
nen doeëze logen op de grónk
tegen het voeël det mer bleef kome.
Dae aovend gèn troggele um langer
op te moge blieve.
Oos voetstappen klónken hol
door de nacht. Mien hendje stevig
in de werme hank van tante Anna.
’t Geprevel in het latien waas toch
angers dan in ’n gewoeëne mis.
Midden in de nacht kerstliedjes
zinge, prachtig. en boete dwar‑

relende, witte kerstvlokken. Net as
of de snieje dit moment speciaal
hei oetgekoze. Thoes mèt zien allen
aeten in de werme kamer aan de
lange kersttaofel in het leech, boete
waas het dónker.
Kerstdaag figureerden we vur de
koets in het kerstverhaal. De jonges
verklèd as herder, mien zuske as
Maria, want die hei van die sjoen
lang haor. Det het kiendje Jezus
in heur erm ene paerdestert hei,
deerde nemes. Ich waas ’t kerstin‑
gelke, ’t kommunieklèdje pasde nog
net. Sjoeëne herinneringe.
Wietoet ’t sjonst waas toch het
beeld van de sniejevlokken nao de
nachmis, ’t onverwacht biezóngere,
’t wónger.
’t Begin van ene witte kerst.
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Rijksmonumenten in Peel en Maas
7/11

Kasteel D’Erp Baarlo

HALLO Peel en Maas richt zich op het laatste nieuws uit de regio, maar verliest de historie zeker niet uit het
oog. In deze serie worden rijksmonumenten uit Peel en Maas onder de loep genomen en voorzien van hun
historische context. In de zevende editie lichten we het Baarlose Kasteel D’Erp uit.

Het kasteel dat Baarlo tot een
kastelendorp maakt, is toch wel
Kasteel D’Erp, volgens Herman van
Megen van Stichting Historische
Werkgroep de Borcht Baarlo. “Het
dorp heeft drie échte kastelen.
Kasteel de Berckt, dat nu als
groepsaccomodatie dient, Chateau

of Riddergoed de Raay en Kasteel D’Erp.
Maar die laatste is uiteraard hét kasteel
waardoor Baarlo zich kastelendorp mag
noemen.” Het kasteel is het oudste
kasteel van het dorp, beschermde
inwoners uit de hele omgeving en was
strategisch gelegen.
Kasteel D’Erp, ook wel bekend

als De Borcht of Holt te Erp, is een
burcht die rond 1200 werd gebouwd.
In 1388 wordt er gesproken van een
huys en borgh en de oudste bekende
bewoner was ridder Gerard van Baerle.
Tijdens de Opstand of de Tachtigjarige
Oorlog werd het kasteel geplunderd
en grondig verwoest door troepen van

Willem van Oranje. Het kasteel zoals
het nog in de huidige vorm te zien
is, werd dan ook pas rond de zeven‑
tiende eeuw gebouwd. “D’Erp is een
verstevigde burcht”, vertelt Herman.
“Het bood bescherming, samen met
vier andere kastelen uit de omgeving
in het toenmalige Land van Kessel. Ten
opzichte van de Maas stond het kasteel
op een zeer strategische plek; namelijk
in het Maasdal. Wanneer het maaswa‑
ter dan over de oevers trad, werd het
kasteel omringd door water en was het
daardoor verdedigd.” Aan de achter‑
kant van het kasteel, de zuidoostzijde,
bevond zich een donjon. “In de tijd dat
die toren er stond, had het kasteel nog
de functie om te beschermen”, aldus
Herman.
In 1578 werd het kasteel verwoest
door brand. Onder leiding van Sybert III
van Eyll werd het kasteel herbouwd en
gerenoveerd. Maar de donjon kwam
niet terug. Tot de achttiende eeuw
werd er niets meer gebouwd; in de
twee eeuwen daarna werden er door
de eigenaren gedeeltes bijgebouwd,
maar ook weer afgebroken. Ook de
tuinen rondom het kasteel en de
bijgebouwen rechtsachter het kasteel,
die worden bewoond, horen bij Kasteel
D’Erp als rijksmonument. “’t Kempke,
wat nu een stukje bos is, was eerst een
echt park”, aldus Herman. “Van oor‑
sprong was het een zeer geordende
tuin in Franse stijl. Het was nooit
bedoeld voor publiek, maar diende
als pleziertuin voor de kasteelheer.
De weide was ook eerst een boom‑
gaard.” Toen in de negentiende eeuw
de wilde, spannende Engelse tuinen in
trek waren, kreeg de natuur rondom

het kasteel meer de kans om te
groeien en verdween de Franse
ordelijke tuin.
Na de familie Van Eyll zijn de
families Van Bierens en Van Erp
de belangrijkste bezitters geweest
van het kasteel. Van 1787 tot 1962
was het kasteel in het bezit van
de familie Van Erp, waarnaar het
kasteel vernoemd is. Tot 1903
woonde de familie Van Erp er,
daarna verhuurden ze het. In 1962
werd gemeente Maasbree de
eigenaar van het inmiddels sterk
vervallen Kasteel D’Erp en het
naastgelegen park. In 1974 liet de
gemeente het kasteel compleet
renoveren. “Het kasteel was tegen
die tijd zo enorm vervallen, dat
men zegt dat het eigenlijk op de
lijst stond om gesloopt te worden”,
aldus Herman. In 1976 was de
renovatie klaar en werd het kasteel
gebruikt als ambtswoning van de
burgemeester. In 2004 kwam het
kasteel in particuliere handen en
sindsdien fungeert het als woon‑
huis. Drie jaar later werd het inge‑
schreven als Rijksmonument in het
Monumentenregister.
Dat het kasteel inmiddels zo’n
tien jaar niet meer toegankelijk
is voor het publiek en bewoond
wordt door particulieren, vindt de
historische werkgroep niet zo erg,
aldus Herman. “Het kasteel blijft
in stand en wordt op deze manier
onderhouden. Als het kasteel nu nog
in handen zou zijn geweest van de
gemeenschap, zouden de kosten
om het te onderhouden niet op te
brengen zijn.”

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

Deze feestdagen gaan
we lekker gourmetten

Blauwe cakeharten voor
goede doelen
De fractie van de partij Lokaal Peel en Maas bakte donderdagavond 17 december in totaal elf
blauwe cakeharten voor evenzoveel goede doelen in de gemeente Peel en Maas. Bakker Thijs
Broekmans gaf in ‘De Bekkereij’ in Panningen een workshop taart bakken aan de raads- en bestuurs
leden van de partij. De cakeharten, bedekt met een laag blauwe fondant en nougatine, werden daarna
ingepakt in een doos en naar de goede doelen gebracht. Onder andere Zorgcentrum St. Jozef in Meijel,
de Kingerboorebroeloft in Koningslust en de dorpsdagvoorzieningen in Baarlo, Beringe, Egchel,
Grashoek, Helden en Maasbree ontvingen een blauw cakehart.
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Eenmalige ontmoetingen bewoners De Zorggroep en vrijwilligers
Dankbetuiging
Zonder Frans is alles anders.
Het doet ons goed zoveel kaarten,
lieve woorden, belangstelling, steun en medeleven te
hebben ontvangen tijdens zijn ziek zijn en na het
overlijden en uitvaart van

Frans Peeters
Dit was hartverwarmend
en wij danken jullie hiervoor hartelijk.
Mieke Peeters-Ruijten
Jeroen en Linda, Jamie, Jesse
Léon en Bas

‘Samen knutselen
is veel leuker dan alleen
op een kamer zitten’
Mie Cox (74) uit Koningslust is als bloemschikker “het meest gelukkig met mensen, planten en bloemen” om
haar heen. Om haar passie met anderen te delen, houdt ze een paar keer per jaar een bloemschikmiddag in het
kader van ‘Betekenisvol ontmoeten’ van De Zorggroep. Samen met zeven bewoonsters van zorgcentrum Ter Borcht
in Baarlo maakte ze vrijdag 18 december een kerststukje.

Beringe, december 2015.
De zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 27 december 2015 om 9.30 uur
in de kerk van de H. Joseph te Beringe.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Van Roy Kasseien Antiek/Brocante.
Elke zaterdag open. Kapelweg 14
Grashoek www.vanroykasseien.nl
06 18 92 50 99. Open koopjesdagen
26+27 dec. en 2+3 jan.
Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!
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.
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.
Te huur per direct 125 m2
bedrijfs-ruimte 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.

Gevraagd voor mijn verzameling
ansichtkaarten en bidprentjes van
Helden en omgeving. Twan Niessen
Molenstraat 30 tel. 307 13 97.
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
Te koop Zwarte baby-box TWF met
lade. Een stevige houten box zwart
gelakt. Bodem is verstelbaar in drie
hoogtes. Maten 101 x 80 x 85 cm
(bxdxh). Box is in zeer goede staat.
€80,- 06 41 59 13 93
Te koop aangeboden: 10 seizoenen
Friends op DVD (10 doosjes, seizoen
per doos, geen box). Sommige in
goede, andere redelijke staat. Spelen
allemaal nog af. €65,- exclusief
verzendkosten. Bel bij serieuze
interesse naar 06 55 72 85 70

Gevonden in Maasbree in de buurt
van de kerk, portemonnee met
sleutel. Meer info 077 465 42 27.

Op zoek naar werk?
Gestopt met je studie en zoek je werk?
Ben je tussen de 17 en 22 jaar?
Van maandag t/m vrijdag kunnen we
nog hulp gebruiken. Heb je interesse,
bel ons op 06 55 58 00 90.

Zwart schoudertasje met inhoud
verloren op zaterdag 19 dec. in de
heuf. Tel. 077 465 23 63.

Livemuziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.

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

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

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

www.hallopeelenmaas.nl

“Dames, ik ga niet naar huis
voordat jullie een mooi bloemstuk
hebben gemaakt”, vertelt Mie Cox, een
geboren Panningse maar woonachtig in
Koningslust, aan de zeven aanwezige
bewoonsters van Zorgcentrum Ter
Borcht in Baarlo. Ze werkte jarenlang in
een bloemenzaak in Panningen en
wilde graag iets betekenen voor de
bewoners van zorgcentra in de
gemeente Peel en Maas. Maar tijd om
structureel, wekelijks bijvoorbeeld,
vrijwilligerswerk te doen, heeft Mie
niet. En dat is iets wat veel mensen
herkennen, volgens Petra Keijsers.
Zij werkt als procesbegeleider vrijwil‑
ligers bij zorgorganisatie De Zorggroep.
“Daarom zijn we het project
‘Betekenisvol ontmoeten’ gestart”, ver‑
telt Petra. “Mensen met een bepaalde
hobby of interesse, zoals bloemschik‑
ken, koppelen we aan bewoners van
zorgcentra uit Baarlo, Panningen of
Maasbree met diezelfde belangstelling
om samen één keer iets te onderne‑
men.” Vrijwilligers van alle leeftijden
en met verschillende interesses mogen
zich aanmelden om zo’n ontmoeting te
organiseren. Op die manier zien bewo‑
ners van een verzorgingstehuis een
nieuw gezicht en spreken ze iemand
die nog midden in het leven staat en
een gedeelde passie of interesse heeft.
Aantrekkelijk voor vrijwilligers, zo zegt
Petra, die geen tijd of behoefte heb‑
ben om elke week vrijwilligerswerk te
doen. Petra: “Dat kan een-op-een of

juist in groepsverband, zoals met het
bloemschikken. Dat het een éénma‑
lige, betekenisvolle ontmoeting is,
is volgens ons juist de kracht van dit
project.”

Gedeelde passie
Ook Mie maakt maar wat graag
een paar uurtjes tijd om met wat oude‑
ren te fröbelen. Ze deed het eerder
bij De Wietel in Panningen en bij de
groepswoningen aan de Broekstraat
in Maasbree. “Het is enorm leuk om
te doen en ik deel op die manier mijn
passie met de bewoners. De mensen
gaan daarna weer blij naar huis en
dat is zo mooi. Ik krijg leuke reacties
van de bewoners zelf, maar ook van
hun familie. En dat is de kroon op mijn
werk.” Het project van De Zorggroep
wordt gedaan zonder enige subsidie
van de overheid. Het enige dat Mie
dan ook vraagt van de zorgorganisatie,
is een onkostenvergoeding voor de
materialen. “Ik kom hier niet om het
onderste uit de kan te halen, maar om
de ouderen een leuke bijeenkomst
te verzorgen. Want samen knutselen
is toch veel leuker dan alleen op een
kamer zitten?”
Ze sjoelen, rummikuppen,
kaarten en doen aan allerlei andere
activiteiten mee, zolang hun leeftijd en
gezondheid het toelaat. Thea Peeters
(90) en Annie van den Eertwegh
(85) zitten stipt om 10.00 uur klaar
om te gaan bloemschikken met Mie.

“Alles wat we kunnen doen, daar
doen we ook aan mee”, vertelt Annie.
“Ik ben er waarschijnlijk niet zo goed
in, maar het is leuk om bezig te zijn”,
voegt Thea daaraan toe. Samen met
vijf andere bewoonsters, waarvan de
meesten de 80 jaar zijn gepasseerd,
prikken ze hulst, dennentakjes,
orchideeën en kerstballetjes op een
draadje in het natte steekschuim.
En waar het niet lukt, staan Mie of
een begeleidster klaar om te helpen.
“Kijk eens, dat heeft u bijna helemaal
zelf gedaan”, vertelt Mie grinnikend
nadat ze wat groen geschikt heeft voor
een bewoonster.

‘Win-winsituatie
voor vrijwilliger en
bewoner’
Tussen het schikken door wordt
er bewonderend naar elkaars werk
gekeken en gekeuveld over vroeger.
Hoe hard ze op het land moesten
werken, het moment dat ze verliefd
werden op ‘de melkboer’, over de
dennenbomen die bij hun huis stonden
en hoe groot hun gezin vroeger was.
Petra kijkt tevreden toe. “Ik hoop dat
er een sneeuwbaleffect ontstaat en
meer mensen bereid zijn eenmalig iets
voor de bewoners van De Zorggroep te
betekenen. Het is leuk voor de vrijwil‑
liger én voor de ouderen. Een winwinsituatie toch?”
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als een spontane, aardige jongen.
Ze noemen me ook wel eens plakbal,
maar dat komt omdat ik gewoon heel
erg slecht ben in volley. Ook komt
gameverslaafd of slaper wel eens voor‑
bij, maar ik denk dat ik niet de enige
ben die houdt van gamen en slapen.
Welke dingen zou je vaker willen
doen?
Ik zou graag nog wat vaker willen
hockeyen en fitnessen. Ik houd er
namelijk van om actief bezig te zijn.
Ook zou ik wat vaker op reis willen
gaan. Zoals ik al had gezegd, ben ik
laatst naar Rome geweest met school.
Die reis heeft er wel voor gezorgd dat
ik nu zo’n reislust heb.
Geloof je in een god?
Nee ik ben atheïst dus geloof niet dat
er een god bestaat. Wat ik wel hoop,
is dat er meer is dan alleen de mens.
Maar tegelijkertijd geloof ik niet dat er
nog iets anders is, zoals een god. Hoe
graag ik het ook toch zou willen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
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077 - 306 02 74
info@SatinV.nl
www.SatinV.nl

Winkel

Kantoorunit(s)
Dienstverlening

- AA detailhandel
- Luxe
kantoorunits
- Budget kantoren
A. locatie
- MKB opslag
- Auto & caravan
stalling
- Bedrijfsruimte
- Industrie (zware)

Like ons!
fb.com/SatinV.nl
R

Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoep is architect. Ik zit
nu in mijn zesde jaar, maar eigenlijk
weet ik nog steeds niet precies wat ik
wil worden. Wat ik interessant vind,
zijn gebouwen en vooral hoe ze zijn
gemaakt. Vandaar dat architectuur mij
wel trekt.
Wat is de mooiste plek op aarde?
De allermooiste plek vind ik Rome.
Hier ben ik twee weken geleden met
school naartoe geweest en ik vond het
erg mooi. Vooral de Sint Pieter vond
ik erg indrukwekkend. Ik zou hier heel
graag nog een keer naar terug willen,
maar dan wel langer dan vijf dagen.
Waarmee zou je het liefst verrast
worden?
Het liefst zou ik verrast worden met
eten. Het allerliefst nog met drie

gebakken eieren met spek, dat vind ik
erg lekker. Dit is meestal ook mijn vaste
hap als ik terugkom van een leuke
avond stappen.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Als ik naar een onbewoond eiland zou
moeten gaan, wat ik trouwens liever
niet doe, dan zou ik mijn hockeyspullen
meenemen. Dan kan ik daar hockeyen,
maar ik zou er bijvoorbeeld ook vuur
van kunnen maken en misschien wel
dieren mee vangen.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik heb toen ik geboren was een
vrachtwagen gekregen waar op
staat: ’Ferrymasters’. Deze heb ik van
mijn oom gekregen. Hij is inmiddels
overleden en ik zou deze daarom nooit
weg doen. Hij staat nog steeds op mijn
slaapkamer en zal er waarschijnlijk ook
altijd blijven staan.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik denk dat ze mij zouden omschrijven
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Ferry Gorren
17 jaar
Kessel
Het Bouwens
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Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:
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Kantoorunit(s)

Een apparaat waarvan batterijen of
accu’s minder snel leeg gaan, zou echt
een geweldige uitvinding zijn. De accu
van mijn mobiele telefoon gaat elke
dag veel te vroeg leeg. Ik denk trou‑
wens dat ik niet de enige ben die met
dat probleem zit en zo’n uitvinding wel
ziet zitten.
Wat is je favoriete boek?
Eigenlijk alle boeken van Dan Brown
zijn favorieten van mij. Mijn lievelings
boek van hem is De Da Vinci Code.
De boeken van Dan Brown vind ik
geweldig vanwege de uitgebreide
beschrijving van de gebouwen bijvoor‑
beeld, maar de verhalen zelf zijn ook
hartstikke goed.
Heb je ooit iets gebroken?
Toen ik kleiner was, gingen mijn ouders
zonder mij op vakantie naar Tenerife.
Terwijl zij weg waren, bleef ik bij een
vriend logeren. We waren toen aan het
spelen en ik kwam op de een of andere
manier met mijn pink tussen de deur te
zitten. Die heb ik toen gebroken.
Op wie lijk je het meest? Op je vader
of je moeder?
Uiterlijk gezien lijk ik het meeste op
mijn vader, want we hebben allebei
krullen. Als ik foto’s van hem zie van
vroeger dan zie ik mijzelf er wel in.
Maar als ik kijk naar het karakter, lijk ik
veel meer op mijn moeder. We denken
allebei hetzelfde en op dezelfde
manier.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik had wel in de tijd van de Grieken en
Romeinen willen leven. Hun manier
van leven van 3.000 voor Christus tot
500 na Christus, dat zou ik wel mee
willen maken.
Waar kijk je op dit moment het
meest naar uit?
Ik heb met een paar vrienden een
vakantie geboekt naar Lloret in de
zomervakantie. Daar kijk ik heel erg
naar uit. Tijdens die vakantie kunnen we
met zijn allen lekker feesten en genie‑
ten van de zon, de zee en het strand.
Welk eten zou je nooit van je leven
eten?
Pindakaas eet ik nooit van mijn leven.
Ik heb het een keer gehad en ik vind
het zó vies! Ook als ik het ruik, vind
ik het vreselijk. Nee, laten we zeggen
dat pindakaas echt niet mijn ding is.
Aan de andere kant: zo heeft ieder zijn
eigen ding.
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WELKOM
zondag 27 december 13.00-16.00
meldersloseweg 6 horst
www.irok.nl

Keep Them
Going
Het is weer bijna Kerstmis.
Dit betekent dat het Glazen
Huis van radiozender 3FM
staat opgebouwd. Ditmaal in
Limburg, in Heerlen. Ook ik ga
er een kijkje nemen en ik
hoop dat het ook in Limburg
een fantastisch feestje wordt.
Elk jaar worden drie
3FM-dj’s opgesloten in een
Glazen Huis om geld op te
halen voor het goede doel.
Sinds vrijdag 18 december zijn
dj’s Paul Rabbering, Domien
Verschuuren en Giel Beelen
volop bezig met geld ophalen
voor het goede doel van dit
jaar: kinderen en jongeren in
oorlogsgebieden. Dit vind ik
een erg goed doel. Kinderen in
oorlogsgebieden verdienen ook
een goed leven en met een
landelijke actie als Serious
Request kunnen wij ze helpen.
Doordat de dj’s een week lang,
24 uur per dag radio maken en
donaties ontvangen van
mensen uit heel Nederland
kunnen wij die kinderen daar
helpen.
Dit jaar staat het huis dus in
Heerlen. Ik hoop dat er weer
meer geld wordt opgehaald dan
de twaalf miljoen euro van
vorig jaar. Het is de eerste keer
dat het in Limburg wordt
gehouden en hierop mogen wij
als Limburgers best trots zijn.
Ik hoop dat we deze keer niet
worden weggezet als die
‘domme’ Limburgers met het
‘domme’ dialect, maar dat het
goede reclame is voor onze
provincie. We hebben het al
best moeilijk, we liggen ver van
de Randstad en zijn daardoor
moeilijker bereikbaar. Maar wij
als Limburgers kunnen dit en
gaan er hopelijk een prachtig
feest van maken samen!
Zo dragen we allemaal een
steentje bij voor een beter
leven voor de kinderen daar.
‘Keep Them Going’.
Janique
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Vuurwerkverkoop in Nederland aan veel regels gebonden

‘Vroeger reed ik gewoon een pallet
vuurwerk de winkel in’
De opslagplaatsen van Roeland Spiering worden het hele jaar door gecontroleerd. De 43-jarige eigenaar van
campingwinkel Buitenhuis Beringe moet op veel zaken letten als hij ieder jaar weer begint met het verkopen van
vuurwerk op 29 december. “We beginnen al ruim van tevoren met bestellingen klaarmaken en het vuurwerk
opslaan.”

De winkel is één van de grootste
verkopers van vuurwerk in de regio.
Dat merkt Roeland ook aan de klanten
die er komen. “Ze komen vanuit de
driehoek Venlo-Roermond-Weert
hiernaartoe om het vuurwerk in te
slaan. Ik verkoop het hele jaar door
vuurwerk, maar rond Nieuwjaar mag je
ook zwaarder spul aan de man
brengen. Per persoon mag je dan
25 kilo vuurwerk meenemen.

Een beetje een rare regel, want als
verkoper kan ik niet zien wat er al in
de auto zit. Ze kunnen dus naar de
volgende winkel rijden en daar
wederom 25 kilo inslaan.”

Twee bunkers vol
vuurwerk
De winkel kan het hele jaar door
controle krijgen vanuit de overheid.

“Die kijken dan of we de opslag‑
ruimtes goed bijhouden en constant
op orde hebben”, vertelt Roeland.

“Meestal krijgen we in november een
keer bezoek van de gemeente, die
dan alle punten op een lijstje afvinkt.
Tijdens de verkoopperiode op 29, 30
en 31 december komt de gemeente
dan nog een keer om te checken of
we ons tijdens de verkoop van het spul
ook aan de regels houden.”
Want regels zijn er genoeg.
Roeland heeft twee bunkers waar hij
het vuurwerk kan opslaan. Die zijn
gebonden aan strikte voorwaarden.
“Er moeten sprinklers hangen die het
hele jaar door iedere week gecontro‑
leerd moeten worden, het vuurwerk
mag niet tegen de muur komen bij
de opslag, we mogen maximaal
1,60 meter hoog stapelen, de rekken
moeten waterdoorlatend zijn, de deu‑
ren van de bunkers moeten zelfslui‑
tend zijn en mogen niet met een wigje
opengehouden worden, de deuren en
muren moeten brandvertragend zijn
en er zit natuurlijk een maximum aan
de hoeveelheid kilogram vuurwerk.
En dan vergeet ik er waarschijnlijk nog
een paar.”
Roeland is gebonden aan het
maximum van 10.000 kilogram vuur‑
werk dat een winkel op voorraad mag
hebben. Tussen zijn twee bunkers zit
een strikte scheiding. “In de ene opslag
mag maximaal 8.000 kilo liggen, maar
wel allemaal verpakt in dozen. In de

andere mag dan weer niet meer dan
2.000 kilo gestald zijn. In die laatste
hebben we alle opengemaakte dozen
liggen. Voor de mensen die niet een
complete doos willen, maar genoeg
hebben aan één pakje rotjes bijvoor‑
beeld. In de winkel zelf mogen we dan
nog 500 kilo hebben liggen.”
De regels zijn flink aangescherpt na
de vuurwerkramp in Enschede in 2000,
toen een opslagplaats ontplofte, 23
mensen het leven lieten en meer dan
negenhonderd personen gewond raak‑
ten. Roeland kan zich de tijd vóór de
ramp nog wel herinneren. “Toen reed
ik gewoon een pallet met vuurwerk
de winkel in en konden de klanten het
daar vanaf pakken. Nu zit er bij het
zwaardere vuurwerk een ijzeren kooi
in de doos, om bij brand een eventuele
explosie binnen de perken te houden.
Nergens anders op de wereld hebben
ze dat, alleen in Nederland. Dat vind ik
een van de meest opmerkelijke regels
die ze verzonnen hebben.”
Toch zijn niet alle regels verkeerd,
aldus Roeland. “De familie van mijn
vrouw Elma verkoopt al heel lang
vuurwerk en ik hielp daar van jongs af
aan al mee”, vertelt Roeland. “Ik weet
nog dat de vader van Elma met een
aangestoken sigaar in de mond door
de opslag liep. Het is maar goed dat
dat niet meer gebeurt.”

Afscheidsfeest café
De Zwaan
In de feestzaal van café De Zwaan in Meijel wordt woensdag 30 december een afscheidsavond gehouden.
Het café werd 29 jaar gerund door Toon en Andrea van Beuningen, maar gaat per januari over in de handen van
Rudy Gommans.

Tijdens de afscheidsavond op
woensdag 30 december kan men Toon
en Andrea bedanken voor 29 jaar café
De Zwaan. Dj Berrie voorziet de avond
van nummers van de jaren 60 tot nu.
Eerder al zette biljartclub BC Meijel de

twee in het zonnetje. Voorzitter Henk
Lansbergen bedankte hen voor het
prettige contact van de afgelopen
29 jaar. Van het bestuur van BC Meijel
kregen Toon en Andrea een plant
aangeboden en de beste wensen voor

de toekomst. De laatste avond onder
regie van Toon en Andrea van
Beuningen is tijdens oudjaarsavond.
Vanaf 1 januari neemt Rudy Gommans
van de Nostalgie het café over.
(Foto: Thijs Geerlings)
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Kessel krijgt eigen Clevers in 2016

‘We zijn in de ijssalon
opgegroeid’
Ze kwamen er werken tijdens hun studie en zijn eigenlijk nooit meer weggegaan. Nu gaan ze er een ijssalon
beginnen. Ruud Megens (26) en zijn vriendin Meggie de Boer (27) openen in april 2016 hun eigen Clevers-ijssalon
in Kessel.

winkel&bedrijf 09
Trekking
Mega Ster Actie
De trekking van de Mega Ster Actie vindt plaats op donderdag
24 december op het Forum op het Raadhuisplein in Panningen.
De eindtrekking begint om 15.00 uur.
Van 14.00 uur tot 15.00 uur is a
capella zanggroep Close Harmony
Group Briskly te zien op het podium.
Om 15.00 uur vindt de trekking van

de hoofdprijs en extra prijzen plaats.
Om 15.30 uur volgt de bekendmaking
van de kerstwens en aansluitend gaat
de tombola van start.

Starter in de regio
Adviesbureau Energie EN
Installatie
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail

Erik Nijssen
De Brentjes 18
Koningslust
06 290 41881
e.nijssen@
energie-eninstallatie.nl
Website energie-eninstallatie.nl
Sector
Energiebesparing en
installatietechniek
Start
april 2015
Activiteiten
Advisering en ontwerp van
installaties die een woning op
een duurzame en energiezuinige
manier kunnen verwarmen,
koelen en voorzien van warmtapwater. In de meeste gevallen
kan daarbij de gasleiding
worden afgesloten. Comfort en
energiebesparing kunnen prima
hand in hand gaan, is Erik
Nijssen van mening.

“De blije gezichten van de mensen
als je aan komt lopen met een
ijscoupe. Dat is echt onbetaalbaar”,
vertelt Meggie de Boer. Ze begon als
tiener uit Lottum bij de afwas in de
ijssalon van Theo Clevers in
Grubbenvorst en studeerde als
vijftienjarige voor een baan in de
gehandicaptenzorg. “Ondanks dat ik
op een gegeven moment mijn
diploma’s had gehaald, bleef ik het
werk in de ijssalon het allerleukste
vinden. Eigenlijk is het een soort uit
de hand gelopen hobby”, voegt ze
daar grinnikend aan toe. Haar vriend
Ruud Megens uit Grubbenvorst,
die bedrijfseconomie studeerde,
begon ook als tiener in de ijssalon.
Hij leerde Meggie tien jaar geleden
kennen tijdens het werk. Inmiddels
hebben ze vijf jaar een relatie.
Het stel liep al een hele tijd rond
met het idee om een eigen zaak te
openen. “We zijn eigenlijk opgegroeid
in de ijssalon”, vertelt Meggie. Ruim
een jaar geleden legden ze hun plan‑

nen aan Theo Clevers voor, die al vijf
vestigingen heeft. “Hij is degene die
ons heeft opgevoed als ijsmakers”,
aldus Meggie. Ruud: “Hij vond het een
prima idee en zag ons als geschikte
kandidaten. Hij kent ons en wij kennen
zijn concept door en door. Ik denk dat
hij het daarom aan ons gegund heeft
om dat voort te zetten. En zo’n kans als
deze krijg je maar één keer.”

openen. Toen we naar het pand gin‑
gen kijken, bleken het pand en zeker
Kessel wel te voldoen aan de eisen”,
vertelt Ruud. Hun gevoel was goed en
dat vonden ze allebei het belangrijk‑
ste. “We gaan natuurlijk ook in Kessel
wonen. Het gevoel moest dus goed
zijn, anders kun je er ook niet gelukkig
worden.”

Daarna kwam de zoektocht naar
een geschikte locatie voor ijssalon
nummer zes. Meggie en Ruud keken
in eerste instantie naar een locatie
in Brabant of ergens in de buurt van
Roermond, maar vonden daar niet de
juiste uitstraling of locatie. Na bijna
heel Limburg afgereisd te hebben,
werd hen een leegstaand winkel‑
pand aan de Baarloseweg in Kessel
aangeraden. “We liepen niet eerder
met de gedachte rond om daar iets te

ijssalon half april 2016 openen. Maar
voordat het zo ver is, moet er nog een
hoop gebeuren. ”We hopen daarmee
in het nieuwe jaar te kunnen begin‑
nen.” De sfeer en uitstraling van de
bestaande Clevers-zaken wordt ook
in het interieur van de zaak in Kessel
doorgetrokken. “Je moet echt het idee
hebben dat je in een gezellige ijssalon
van Clevers bent”, vertelt Ruud. “En
hopelijk gaat het dan straks net zo
lopen als in de andere zaken.”

Doelgroep
Adviesbureau Energie EN
installatie is bedoeld voor
iedereen die geïnteresseerd is in
duurzame installaties, energie
besparen en installatietechniek.
Zowel particulieren als
installatiebedrijven,
bouwadviseurs en de overheid
kan er terecht voor advies en
installatie.

Onderscheidend vermogen
Energie EN Installatie ontzorgt
de klant door een energiezuinige
installatie te ontwerpen, de juiste
producten daarbij te selecteren
en er zorg voor te dragen dat
deze op een vakkundige manier
worden geïnstalleerd.
Uiteraard begeleidt Energie
EN Installatie het complete
traject om de nieuwe subsidie,
vanaf 1 januari 2016, op warmtepompen en zonneboilers te
verkrijgen.
Nieuwbouw of bestaande
bouw: er is altijd een oplossing
te bedenken voor de toepassing
van een warmtepomp. Daarnaast
behoren andere duurzame
producten als bijvoorbeeld een
zonneboiler, PV-panelen en
pellet kachels tot de mogelijkheden. Deze werkzaamheden
worden verricht voor zowel
particulieren als bedrijven.
Voor mensen die een nieuw
huis bouwen komt er veel op ze
af. Adviesbureau Energie EN
Installatie kan deze mensen
ondersteunen en begeleiden,
zodat het hele installatiewerk in
de nieuwe woning voor hen
zonder zorgen kan verlopen. Dan
kan de gasleiding achterwege
blijven en met wat extra goede
wil kan ook de elektra rekening
naar nul euro.

Nieuwe ijssalon
Het pand en Kessel
opent half april
voldeden aan de eisen Meggie en Ruud willen de nieuwe

Rechtgezet
In het artikel ‘Kapsalon lanceert cosmeticamerk’ in de editie van 2 december werd gesproken over kapsters die een
nieuw cosmeticamerk lanceren bij kapsalon Change. Het bedrijf geeft aan dat het niet om kapsters, maar om beauty
professionals gaat.

De tijd is
rijp
om
De tijd
is rijp
om
afscheid
te
nemen
afscheid
te
nemen
De tijd isvan
rijp
om
je gasrekening.
van
je gasrekening.
afscheid
te nemen

van
gasrekening.
De je
Brentjes
18 • 5984 NX KONINGSLUST • 06-29041881

e.nijssen@energie-en-installatie.nl • www.energie-en-installatie.nl
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GEPLUKT Henny Smedts
“Bij 2 Clean in Panningen. We poetsen
bij bedrijven. Dat doe ik ongeveer 25
uur per week. Nu is het wel iets druk‑
ker, dus maak ik wat meer uren. Laatst
hebben we nog Club Palladio schoon
opgeleverd voor de heropening.”

Carnaval is een
hoogtepunt
Alsof al dat werk nog niet genoeg
is, speelt Henny ook nog trompet bij
dameskapel Mingelmoos uit Beringe.
“Iedere donderdag repeteren we.
Sinds de oprichting in 1988 ben ik
actief bij Mingelmoos. Het eerste
optreden van ons was volgens mij nog
bij de receptie van mijn man John in
1989. Die was toen prins geworden
van de Beringse Kuus.”
De reacties waren na de oprich‑
ting niet zo positief volgens Henny.
“Er waren al verschillende andere
muziekkapellen in Beringe en mensen
dachten dat onze groep geen lang
leven beschoren zou zijn. Er zijn nu zes
leden van de originele bezetting nog
steeds actief. We zijn zelfs gevraagd
om voor het prinsenbal op 2 januari in
de kerk van Beringe te komen spelen.”

Nooit op de bank

Al 26 jaar werkzaam bij café Dotje, 27 jaar trompetspeelster bij Mingelmoos, 12,5 jaar parttime interieurverzorgster bij 2 Clean en 33 jaar getrouwd
met John. Henny Smedts is niet snel ergens weg te krijgen, zo blijkt uit het genoemde rijtje. De 53-jarige Beringse wordt deze week geplukt.
Van al het personeel bij café Dotje,
loopt Henny er al het langste rond.
De vorig jaar overleden Ton Rutten
(Tonnie van Dotje) nam haar 26 jaar
geleden aan. “Ik kwam vanuit de
handbalclub al regelmatig in de kroeg
en ik wist dat Dotje nog personeel

zocht. Toen heb ik Tonnie gebeld en
die zei meteen ‘Oh ja Henny, jou ken
ik wel. Doe maar een zwarte broek
aan en kom zaterdag maar werken.’
Zo ben ik er begonnen. Ik heb bij
mensen op de bruiloft gewerkt, van
wie de kinderen nu de jas bij mij
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Henny werkte er onder andere
in de keuken, achter de bar en als
poetsvrouw. Inmiddels staat ze
vrijwel ieder weekend een avond
bij de garderobe. “Ik heb op een
gegeven moment gezegd dat ik niet
meer achter de bar wilde staan. Mijn
dochters Manon en Kim, inmiddels

FIJNE FEESTDAGEN

1

8

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
Sevenum: Donderdag 24 december zijn wij vanaf 16.00 uur gesloten.
Daarnaast zijn we gesloten van vrijdag 25-december t/m zaterdag 2 januari.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Horst: Donderdag 24 december zijn wij vanaf 16.00 uur gesloten.
Dinsdag 29 en woensdag 30 december normaal geopend.
Donderdag 31 december vanaf 16.00 uur en op zaterdag
2 januari zijn wij gesloten.

9

6

1
1

‘Dotje is mijn hobby’

24 en 22 jaar oud, kwamen zelf
naar Dotje en ik wilde ze niet in de
gaten houden. Toen ben ik naar de
garderobe gegaan. Dat contact met de
jeugd houden vind ik heel leuk. Van
de vaste gasten herken ik de jassen
ook inmiddels wel. Ik zie het eigenlijk
als een hobby. John heeft onder
andere voetbal als hobby, ik Dotje.”
Naast haar ‘hobby’ bij Dotje, is
Henny doordeweeks ook nog part‑
time aan het werk. “Ik ben al 12,5
jaar ‘interieurverzorgster’”, lacht ze.

Bedankt voor het vertrouwen in het afgelopen jaar! Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2016!

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.

3

ophangen. Ze hebben het interieur bij
Dotje misschien opgeruimd, maar mij
nog niet.”

Carnaval is sowieso een hoogte‑
punt in het jaar voor Henny. “Vanaf
het prins uitkomen tot Aswoensdag
hangt hier de vlag buiten.” Op de
dinsdag van de carnaval haalt ze de
vlag weg, ruimt ze de ballonnen op en
bergt ze de rood-geel-groene attribu‑
ten weer op. “En daarna ga ik naar de
afsluiting van de carnaval.” Ook deed
ze jaren met haar straat, De Maxlaan,
aan de liedjesavond in Beringe mee.
“We hebben zelfs een keer gewonnen.
Toen hebben we op het P&M liedjes‑
festival gestaan dat toen in Panningen
gehouden werd.”
Ze heeft dus genoeg omhanden
iedere week. Toch vindt Henny nog
tijd voor hobby’s. “Ik knutsel graag.
Bloemstukken maken, in de tuin wer‑
ken, maar ook carnavalspakjes maken
doe ik graag. Op de bank zitten doe ik
eigenlijk vrijwel nooit.”

Oplossing vorige week:
9

6

7

4

2

8

1

5

3

8

3

4

5

1

6

9

7

2

2

1

5

3

7

9

4

6

8

7

8

9

1

5

3

2

4

6

6

2

3

7

9

4

8

1

5

5

4

1

8

6

2

3

9

7

4

7

2

9

8

5

6

3

1

3

5

6

2

4

1

7

8

9

1

9

8

6

3

7

5

2

4

Wij wensen u alvast veel fietsplezier
in 2016 waarin wij tevens ‘graag samen
met u’ ons 60 jarig bestaan vieren!

tel. (077) 467 82 17 | www.theolommen.nl

Winkel Sevenum:
Winkel Horst:

Peperstraat 54
Kloosterstraat 12

5975 BW Sevenum
5961 GE Horst
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opinie 11

Bespreking Poll week 50

Van mij mogen er nieuwe vluchtelingen in Kasteel de Berckt komen
Slechts een derde van de stemmers op onze poll van twee weken geleden,
vindt dat er nieuwe vluchtelingen in Kasteel de Berckt in Baarlo mogen worden
opgevangen. Wij legden u de stelling voor: ‘Van mij mogen er nieuwe vluchte‑
lingen in Kasteel de Berckt komen’. De meerderheid, 72 procent, gaf aan geen
nieuwe vluchtelingen in Baarlo te verwelkomen.
In totaal verbleven 230 vluchtelingen drie dagen lang in Kasteel de Berckt
in Baarlo. De meningen over de vluchtelingen waren verdeeld onder onze
stemmers. Uit de poll kan worden geconcludeerd dat de meerderheid het niet

op prijs stelt als er meer vluchtelingen in Baarlo worden opgevangen. Dit jaar
zal Gemeente Peel en Maas geen nieuwe vluchtelingen meer huisvesten,
maar als het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in nood zit, gaat de
gemeente kijken of er in januari nog mogelijkheden tot crisisnoodopvang zijn.
De gemeenteraad beslist volgend jaar of de groepsaccommodatie volgend
jaar als noodopvang voor asielzoekers gaat dienen. Ondanks dat onze pollstemmers zeker zijn van hun mening, is de discussie in de gemeente nog niet
ten einde.

Vuurwerk geeft alleen maar overlast
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Met het einde van het jaar in zicht, laait de discussie over vuurwerk elk jaar
weer op. Volgens EenVandaag overwegen tientallen gemeenten in Nederland een
vuurwerkverbod; zowel gedeeltelijk als volledig. De laatste verandering op het
gebied van vuurwerk is vorig jaar ingegaan; er mag alleen nog tussen 31 decem‑
ber 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken.
Aan de ene kant brengt vuurwerk een hoop overlast met zich mee. Niet
iedereen houdt zich aan de tijden wanneer vuurwerk wel mag worden afge‑

stoken. Er gebeuren elk jaar nog te veel ongelukken en op 2 januari, liggen de
straten vaak nog bezaaid met vuurwerkafval.
Maar vuurwerk is ook mooi, het hoort bij de traditie en we zouden er door de
herrie die het met zich meebrengt kwade geesten door wegjagen. Sinds dit jaar is
consumentenvuurwerk zelfs toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland.
Vuurwerk geeft alleen maar overlast. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 51) > Ik vind reclameborden in de gemeente rommelig > eens 83% oneens 17%

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/weder‑
hoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Bestemmingsplannen, flinke kluif !
Als je de agenda van de raadsvergaderingen tegenwoordig ziet, lijkt
het wel of je als raadslid van Lokaal Peel en Maas alleen maar met
bestemmingsplannen bezig bent. Bestemmingsplannen die vastgesteld,
herzien of gerepareerd moeten worden. De gemeente en dus ook wij als
raadsleden hebben het er druk mee. Want alleen de gemeenteraad mag
bestemmingsplannen vaststellen.
Onbelangrijk is het zeker niet,
integendeel zelfs. Een bestemmings‑
plan is een ruimtelijk plan waarin de
gemeente vastlegt wat de bestem‑
ming van de grond is. Bijvoorbeeld of
er op een bepaalde plek een kantoor

of een bedrijf mag komen. Maar
bijvoorbeeld ook of uw woning mag
worden uitgebreid en zo ja, hoe. In het
bestemmingsplan staat ook waar
onder meer woningen, winkels en
wegen zijn toegestaan. Het gaat dan

niet alleen om het gebruik van de
grond, maar ook over de maximale
afmetingen van de gebouwen.
Zeer belangrijk dus. Daar mag je als
raadslid wel over nadenken voordat je
besluiten hierover neemt. Neem nu de
reparatie van het bestemmingsplan
Buitengebied. Onze gemeente heeft
een baanbrekend bestemmingsplan
voor het gehele buitengebied
opgesteld. Hierin hebben we als
gemeente regels neergelegd hoe
onder andere om te gaan met al die

woningen in het buitengebied die
bewoond worden door niet-agrariërs.
Onze ideeën ging de hoogste rechter,
de Raad van State, toch wat te ver.
Dat moeten we als gemeenteraad dit
jaar nog repareren en dat doen we
ook. Repareren met de beste
voornemens voor onze burgers en
ondernemers, want daar staan we als
Lokaal Peel en Maas voor.
Edward Wezenberg,
raadslid Lokaal Peel en Maas

Bestemmingsplan Stille Wille
Waarom zijn wij het niet eens met de reparatie ‘Bestemmingsplan
Stille Wille’. Wij zijn het met de rest van de raad eens dat permanent
wonen op recreatieparken niet is toegestaan. Echter, de Stille Wille is
een uitzondering.
Omdat zowel de gemeente
Meijel als Peel en Maas dit jarenlang
gedoogd heeft en de bewoners daar‑
door wettelijk in aanmerking komen
voor “Object gebonden overgangs‑
recht” had dit ook als zodanig in het
bestemmingsplan planologisch gere‑

geld moeten worden. Dat is conform
een eerdere uitspraak van de Raad van
State. In april heeft de gemeenteraad
unaniem beleidsregels vastgesteld
met daarbij de toevoeging dat alle
verworven rechten zouden worden
meegenomen in de reparatie.

Deze afspraak is niet overgenomen
in het raadsbesluit van 15 december
jongstleden. Dat maatwerk is terecht wel
geleverd bij de plattelandswoningen.
Daar is woning voor woning serieus
onderzocht of een woonbestemming
van toepassing kon zijn. De belangen‑
groep TLW heeft meermalen complete
overzichten aangeleverd. Zelfs nog met
een brief van 26 november jongstleden
gericht aan college en raad, waarbij
gevoegd de machtigingen van 74 eige‑

naren. Die informatie had als basis
moeten dienen voor de reparatie van
het bestemmingsplan. Dit alles was
voor onze fractie de reden dat wij het
collegevoorstel niet konden steunen
en derhalve hebben tegengestemd. De
Raad van State zal uiteindelijk moeten
bepalen of wij gelijk hebben.
Wij wensen u allen fijne
feestdagen en een gezond 2016 toe.
Jos Wilms,
Fractievoorzitter AndersNu

Fijne kerstdagen
De Kerst staat weer voor de deur. Een mooie tijd om samen met je gezin, familie en vrienden te vieren. Het
samen zijn, een stevige boswandeling of lekker eten en drinken. Wie kijkt er nou niet naar uit? Maar laten we
onze ogen niet sluiten voor mensen die met kerst alleen en eenzaam zijn. We hopen dat er in hun omgeving toch
mensen zijn die hen aandacht en warmte geven.

Onze fractie wenst iedereen
fijne Kerstdagen.
CDA-fractie Peel en Maas

December
De maand december heeft
twee kanten. Een einde en een
nieuw begin, de duisternis en
het licht, de warmte en de kou.
Als de maand december een
persoon was, dan leed hij
ongetwijfeld aan schizofrenie.
De twee kanten zijn iedere dag
merkbaar. Ik vind het hatelijk
om in het donker ’s ochtends
weg te gaan en in het donker
’s avonds weer thuis te komen.
Het voelt alsof ik een hele dag
heb overgeslagen. Alsof er
niets meer van de avond over
is. Ik vind mijn winterjas
vervelend om aan te doen en
ik mis vitamine D op mijn
gelaat. Koude dagen vragen
om extra warmte en licht, om
te geven en om te krijgen.
Maar daarvoor hebben we
gelukkig de andere zijde van
december. De warme, huiselijke
zijde. De feestelijke zijde. In de
maand december gebruiken
mensen meer fantasie.
Vingers worden verstrengeld in
plaats van opgestoken.
Strijdbijlen worden begraven.
Overal worden lichtjes
opgehangen en etalages zien er
mooier uit dan ooit. Voor een
tijdje is de wereld een
aanzienlijk mooiere plek.
Dat voelen we en dat proberen
we te beamen. Waarom hangen
we lichtjes op? Waarom ver
sieren we de kerstboom zo
mooi? Waarom dekken we de
tafel zo netjes voor het
vijfgangenmenu dat we normaal
nooit op kunnen? Niet voor
onszelf, maar voor anderen.
Om er samen iets moois van te
maken. Waarom besteden we nu
ineens vijftig euro om The Stones
op 3FM te horen, terwijl de stem
van Mick Jagger een aantal
dagen eerder gratis op de radio
klinkt? Omdat we er voor elkaar
willen zijn. De donkere dagen
zijn moeilijk en zwaar.
Triest, soms. Maar we trekken
elkaar erdoorheen, zoals dat
hoort. Zodat we aan het einde
met een gerust hart elkaar een
gelukkig Nieuwjaar kunnen
wensen.
Reacties?
www.hallopeelenmaas.nl
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Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente en Bibliotheek

Oﬀiciële (verkorte) publicaties

•
•
•
•

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

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.
Er is geen avondopenstelling. Bibliotheek geopend van 10:00 tot 16:00 uur

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

Burgemeester sluit drugspand in Helden
Burgemeester Delissen-van Tongerlo heeft op 14 december een drugspand in Helden voor drie
maanden gesloten. Dit heeft de burgemeester besloten nadat soft- en harddrugs waren aangetroffen in de bewoonde woning aan de Servaashof in Helden. De bewoners hebben dit besluit
aangevochten bij de bezwaarschriftencommissie en de rechter; deze hebben de gemeente in
het gelijk gesteld.
Waarom sluit de burgemeester drugspanden?
De handel in drugs is een onwenselijke situatie, die ernstige gevolgen kan hebben voor de
openbare orde en veiligheid. Met de sluiting wordt de openbare orde, het woongenot en de
leefbaarheid in de omgeving hersteld en het gevaar voor de veiligheid en gezondheid beëindigd.

Afval inzameling

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
omgevingsvergunning te verlenen voor: Beringe, 5986, Meijelseweg 77, HDN01 perceelnummer
8836, sectie A. X:191820, Y: 372012. Milieu. Gebiedsbescherming. Veranderen van een
vleeskuikenhouderij. Verzonden: 15 december 2015 en ter inzage gelegd: 24 december 2015.
Verkeersbesluiten
De gemeente Peel en Maas heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
1.
2.
3.
4.

Instellen van een individueel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats met
kenteken op de Pater Donderstraat te Panningen
Instellen van een individueel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats met
kenteken op het Alexanderplein te Meijel ter hoogte van de ingang van de Klosterhof
Instellen van een individueel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats met
kenteken op het Panningerveld te Panningen
Instellen van een geslotenverklaring van de verbindingsweg tussen Ninnesweg –
Vosberg – Industrieterrein Panningen te Panningen.

De verkeersbesluiten en de daarbij behorende stukken liggen van 23 december tot en met 03
februari 2016 gedurende de openingstijden van het Huis van de Gemeente ter inzage bij de
publieksbalie Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Meer info in ons EGB.

Inzameling oud papier

Opiniërende en Besluitvormende Raadsvergadering

•
•
•
•

Opiniërende raad van 1-12-2015 en besluitvormende raad van 15-12-2015

Vrijdag 25 december géén oud papier in Kessel-Eik
Woensdag 30 december: Beringe (ipv 2 januari)
Zaterdag 2 januari: Kessel (ipv 25 december), Meijel
Dinsdag 5 januari: Maasbree

Let op!
Gewijzigde ophaaldagen inzameling afval ivm Kerstmis en Nieuwjaar

De ‘plattelandswoning’ komt eraan: burger én agrariër tevreden
De informerende artikelen van de Opiniërende- en Besluitvormende raadsvergaderingen van
1 december en 15 december zijn eenmalig samengevoegd. Abusievelijk is afgelopen week het
informerende artikel van de opiniërende raadsvergadering van december 2014 gepubliceerd.
Onze excuses hiervoor.

Beringe, Grashoek, Helden
•
Geen wijzigingen

Het ziet ernaar uit dat de helft - en op termijn mogelijk meer - van de zogeheten ‘plattelandswoningen’ een (burger)woonbestemming krijgt voor zover het past binnen de regelgeving.
Een voorstel hiertoe kreeg vorige week de steun van de hele gemeenteraad.

Egchel, Koningslust, Panningen (nieuwe manier van inzameling)
•
Donderdag 24 december wordt woensdag 23 december
•
Vrijdag 25 december wordt donderdag 24 december
•
Vrijdag 1 januari wordt zaterdag 2 januari

De raad was eerder deze maand echter zeer kritisch over een collegevoorstel dat uitbreiding
toestaat van een varkenshouderij in het Meijelse glastuinbouwgebied Platveld. De initiatiefnemer heeft de raad verzocht om de besluitvorming aan te houden.

Kessel, Kessel-Eik en Meijel
•
Donderdag 24 december wordt woensdag 23 december
•
Dinsdag 22 december was verschoven naar maandag 21 december
Baarlo en Maasbree
•
Vrijdag 25 december was verschoven naar 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;
U kunt alleen pinnen in het milieupark en niet met contant geld betalen.
Legitimatie verplicht.

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

In het gebruikelijke Vragenhalfuurtje, aan het begin van de vergadering van 15 december, had
het CDA enkele vragen over het niet doorgaan van de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Meijel. De partij wilde meer weten over het afbreken van de onderhandelingen met de
Meijelse horecaondernemer Van Tilborg, die al enkele jaren interesse heeft.
Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (VVD) meldde dat Van Tilborg zijn bod had ingetrokken en nadere voorwaarden had gesteld. Het persbericht was gedateerd 11 december maar er
lag een embargo op.
Het moment waarop de pers dit bericht uitbracht, viel samen met het moment van informeren
van de raad door de portefeuillehouder.
Sanders zei ook dat het opnieuw in de verkoop zetten niet meer in de vorm van een prijsvraag
zal plaatsvinden. Dat leidt maar tot onduidelijkheid over voorwaarden en termijnen, zo was
volgens de wethouder nu gebleken. Voordat de reguliere agendapunten aan de orde komen, is
er ook altijd ruimte voor mededelingen.
Tijdens de 1 december-vergadering kreeg wethouder Raf Janssen kort het woord over een
onderwerp dat in stad én land speelt. Aanleiding was de volgens hem onjuiste berichtgeving in
enkele Limburgse media over de persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

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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Daarin was gemeld dat (o.m.) Peel en Maas te laat is met het aanleveren van de gegevens
die de SVB nodig heeft voor een soepele uitbetaling van de pgb’s. Volgens Janssen was die
berichtgeving echter gedateerd en zal iedereen die ervoor in aanmerking komt op tijd zijn geld
krijgen.
In de 15 december-vergadering vroeg VVD-raadslid Teun Heldens het woord. Heldens maakt
zich, net als veel andere partijen in de regio, al langer sterk voor verbreding van de A67. Die is
inmiddels wel toegezegd, maar het bleef onduidelijk wanneer het daadwerkelijk ervan gaat
komen. De raad had eerder al een brief geschreven aan de minister, en Heldens kon melden
hierover persoonlijk met de minister (Schultz van Haegen, een partijgenoot) gesproken te
hebben. Die had hem verteld dat de toegezegde verbreding, vanwege allerlei procedures en
andere prioriteiten, pas in de periode 2022-2024 gaat plaatsvinden.
Bestemmingsplan Buitengebied en de Plattelandswoning
Daarna kwam het eerste reguliere agendapunt op tafel. Dat heette formeel ‘1e reparatie
herziening bestemmingsplan buitengebied’, maar voor de raad ging het vooral over het geven
van een woonbestemming aan voormalige agrarische bedrijfswoningen.
De gemeente vindt het belangrijk dat deze huizen – waar leegstand dreigt – bewoond blijven,
vooral om de leefbaarheid van het platteland op peil te houden. Daarom had ze eerder in de
eerste ronde bestemmingplan buitengebied eigen beleid ontwikkeld om al deze (meer dan
300) woningen in één keer de status ‘plattelandswoning’ te geven. Dat zijn woningen die een
minder grote wettelijke bescherming hebben tegen milieuoverlast dan burgerwoningen.
De gedachte daarbij is dat mensen die hier willen wonen, een zekere mate van overlast van
bijvoorbeeld veehouderijen op de koop toenemen. Dat is ook nodig, vindt de gemeente,
omdat anders agrarische bedrijven in de buurt in hun bedrijfsvoering worden beperkt.
Dit eigen beleid werd echter eind vorig jaar door de Raad van State afgekeurd. Volgens de
Raad moeten deze woningen, ondanks lagere milieueisen, nog altijd voldoen aan vrij strenge
normen voor luchtkwaliteit. En dat zou veel bedrijven in de buurt dus tóch beperken in hun
ontwikkeling.
Deze rechterlijke uitspraak dwong de gemeente om (binnen één jaar) alle gevallen afzonderlijk
te bekijken en met een goede onderbouwing te komen. Dat is inmiddels gebeurd, met
als resultaat dat 146 woningen alsnog een woonbestemming krijgen. De overige gevallen
vooralsnog niet, maar de gemeente gaat nader onderzoeken of ook voor dié woningen
oplossingen te vinden zijn.
De raad was unaniem positief over het nieuwe voorstel en had ook lof voor het vele werk dat
er sinds de uitspraak van de Raad van State was verricht. Wel vroegen diverse partijen om
individuele gevallen nog goed tegen het licht te houden. Enkele daarvan waren aan het begin
van de opiniërende vergadering op 1 december al door twee insprekers onder de aandacht van
de raad gebracht.
Portefeuillehouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) zei dat de gemeente bij de beoordeling
‘aan de veilige kant’ d.w.z. binnen de wettelijke kaders is gaan zitten bij het toekennen van
een woonfunctie, om niet wéér teruggefloten te worden door de rechter. Diverse fracties
benadrukten daarop dat de gemeente alles moet doen om waar mogelijk ook oplossingen te
vinden voor ‘knelgevallen’. Het gaat daarbij om woningen waar in redelijkheid gewoond zou
moeten kunnen worden, maar die nog géén woonbestemming hebben gekregen. Dat zegde
wethouder Janssen toe. Hij had de raad eerder al laten weten dat de gemeente niet van plan
is actief op ‘illegale bewoning’ te controleren. ‘Als de Raad van State akkoord is, dan begint ’t
pas’, zei Janssen: ‘Waar kunnen we nog wat doen?’
In de vergadering van 15 december kwam Lokaal Peel en Maas, samen met de VVD en het CDA,
met een motie. Die roept het college op om samen met buurgemeenten als Leudal en Horst
aan de Maas, een brief te sturen naar Den Haag. Doel van de brief is erop aan te dringen dat
het ministerie met een oplossing komt voor om wonen op het platteland gemakkelijker te
maken. Motie én collegevoorstel werden unaniem gesteund.
Stille Wille
De Raad van State had eind vorig jaar ook bepaald dat de gemeente in haar Bestemmingsplan
Buitengebied ten onrechte geen passende regeling had opgenomen voor permanente
bewoning op Bungalowpark Stille Wille in Meijel (en ook Beringerzand). Zoals bekend wil
de gemeente op termijn af van die permanente bewoning en dit sluit aan op het provinciaal
beleid dat permanente bewoning op recreatieterreinen verbiedt
Na de uitspraak van Raad van State heeft het college afgelopen voorjaar
beleidsuitgangspunten vastgesteld die eerder al door de raad ook zijn goedgekeurd.
Grondregel blijft dat op recreatieterreinen niet permanent gewoond mag worden. Er wordt
echter wel rekening gehouden met opgebouwde rechten van bewoners die er – aantoonbaar
– al lange tijd wonen. Voor bewoners van (voorlopig) 52 woningen (van in totaal 160) is nu
een regeling getroffen. Zij mogen onder bepaalde voorwaarden blijven, op basis van een
overgangsrecht.

Omdat de raad eerder dit jaar al akkoord was gegaan met de beleidsuitgangspunten (recreatiebestemming, maar oude rechten honoreren), was er in de opiniërende vergadering weinig
discussie over het voorstel. Het CDA vond het wel jammer dat een dubbelbestemming juridisch
niet haalbaar was gebleken. Het voorliggende voorstel is dan ook een logische vervolgstap. De
partij denkt ook dat de komende tijd, na verder onderzoek, mogelijk méér bewoners tegemoetgekomen kunnen worden.
Ton Hanssen toonde zich enigszins verbaasd dat er maar acht bewoners gebruik hadden
gemaakt van de mogelijkheid tot een gesprek met de gemeente. Was dat door een gebrek aan
vertrouwen, of zag met toch het positieve in van het huidige voorstel?
AndersNu vond dat de rechten van een aantal bewoners onvoldoende terug te vinden zijn in
het raadsvoorstel. De partij blijft, zoals eerder ook al, vraagtekens houden bij de behandeling
van dit dossier door de gemeente. Ook AndersNu vroeg zich af waarom een dubbelbesluit
niet kon, terwijl het wél mogelijk was gebleken voor een park in Gennep. Echter dat was vóór,
dat de provinciale verordening van kracht was, waarin het wonen op recreatieterreinen werd
verboden, gaf wethouder Paul Sanders (VVD) als antwoord. Hij voegde toe dat daarmee de
Provincie had besloten dat een dergelijke dubbelbestemming niet meer mocht.
Tijdens de besluitvormende vergadering van 15 december, bleek dat AndersNu als enige niet
akkoord kon gaan met het collegevoorstel. Volgens de partij heeft de gemeente toch nog
onvoldoende oog gehad voor de rechten die sommige bewoners hebben opgebouwd. Het CDA
vond het weliswaar jammer dat er over sommige situaties nog steeds meningsverschil bestaat,
maar was vooral positief: met het aannemen van dit voorstel is er nu eindelijk duidelijkheid
voor voor- en tegenstanders.
Bij de stemming werd het voorstel aangenomen, met alleen de twee stemmen van AndersNu
tegen.
Varkenshouderij Sevenumsedijk
In de opiniërende vergadering kwamen nóg twee bestemmingsplannen aan de orde, maar nu
specifiek voor twee varkenshouderijen.
De eerste ligt aan de Sevenumsedijk 18a in Koningslust. De ondernemer wil daar
twee bestaande varkensstallen (met 2800 dieren) uitbreiden, gecombineerd met een aantal
maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Zo worden er luchtwassers geplaatst op
drie bestaande stallen en verdwijnen er twee open mest(folie)bassins.
Tegen het plan zijn geen zienswijzen (bezwaren) ingediend en dat vonden de partijen in de
raad een goed teken. De fractie PvdA/GroenLinks was ook positief over de voorgenomen milieumaatregelen en over de goede communicatie van de ondernemer met de buurt. De fractie
AndersNu pleitte wél ervoor om na enige tijd te laten meten of de veronderstelde verbetering
van (bijvoorbeeld) de luchtkwaliteit ook écht optreedt. ‘Wij horen erg vaak op basis van theoretische berekeningen dat er milieuwinst wordt behaald, maar ís dat ook zo?’ Het idee kreeg
van een aantal kanten bijval.
Omdat dit agendapunt feitelijk helemaal afgehandeld was, kon de raad het op 1 december al
in stemming brengen – waarna het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de varkenshouderij unaniem werd aangenomen.
Varkens in Platveld
De raad reageerde in diezelfde vergadering heel anders op een plan tot uitbreiding van een
varkenshouderij aan de Peelweg 40 in Meijel, in het glasconcentratiegebied Platveld.
Tijdens de insprekersronde aan het begin van de vergadering hadden twee naburige ondernemers al duidelijk te kennen gegeven tégen de uitbreiding te zijn. De twee hebben elk een groot
glastuinbouwbedrijf pal naast de veehouderij en zijn bang voor milieuhinder. Eén van hen teelt
aardbeien en vreest dat hij zijn certificering (en dus klanten) kwijt raakt met zoveel varkens
naast de deur. Volgens hem moet de varkenshouder naar het speciaal daarvoor aangewezen
Log gaan, als hij wil uitbreiden.
De raad bleek een heel eind mee te kunnen gaan met de ongeruste ondernemers. Diverse partijen refereerden aan de afspraak dat in Platveld het primaat ligt bij glastuinbouw. De fractie
Lokaal Peel en Maas stelde daarom voor dat verantwoordelijk wethouder Arno Janssen nog
vóór de Besluitvormende Vergadering met de varkenshouder (John Verhoijsen) om tafel gaat.
Doel van het gesprek is om te kijken of deze zijn ongeruste buren tegemoet kan komen. Ook
het CDA bleek te worstelen met deze zaak. De woordvoerder zei dat het voorstel weliswaar
voldoet aan de regels, maar ‘dat is op papier, de praktijk is lastiger. De bezwaren snijden hout.’
Ton Hanssen sprak over ‘het slechtste ruimtelijke ordeningsplan dat ik tot nu toe heb gezien.’
Sommige fracties zetten ook vraagtekens bij de volgens hun gebrekkig communicatie tussen
de partijen.

Voor sommige betrokkenen gaat dit voorstel echter lang niet ver genoeg, zo bleek aan het
begin van de opiniërende vergadering van 1 december. Volgens inspreker Frans Meulendijks,
exploitant van Stille Wille, komt met dit besluit het voortbestaan van het park in gevaar.

Wethouder Arno Janssen zei in zijn reactie best in gesprek te willen gaan met de ondernemer.
Maar, zei hij, het plan voldoet aan het beleid van de gemeente. En volgens theoretische rekenmodellen gaat de milieukwaliteit er dank zij een aantal maatregelen zelfs nog enigszins op
vooruit. De raad nam daar echter geen genoegen mee en benadrukte nogmaals dat Janssen
nu snel met de ondernemer om tafel moet.

Hij pleitte voor een ‘dubbelbestemming’: zowel recreatie als permanente bewoning. Ook
een bewoonster pleitte daarvoor. Ze zei dat de regeling zoals het college die nu voorstelt, erg
ingewikkeld is en voor verwarring zorgt.

Twee weken later, aan het begin van de besluitvormende vergadering, bleek dat de ondernemer een verzoek heeft ingediend bij de om zijn plan aan te houden. Hij gaat nu kijken of hij er
alsnog met zijn buren uit kan komen. Het voorstel werd daarom van de agenda afgevoerd.
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Verbod op sandwichborden
Van een heel andere orde was de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
De APV is een instrument waarmee de gemeente als aanvulling op landelijke wetgeving lokaal
maatwerk levert op het gebied van openbare orde, volksgezondheid, veiligheid en uiterlijk
aanzien van de gemeente en dergelijke. De belangrijkste herziening die nu wordt voorgesteld
is een nieuw beleid voor driehoeks- en sandwichborden langs de weg.
College én raad vinden al langer dat het met die borden uit de hand loopt: het worden er
te veel, en vaak zijn ze kapot of worden ze niet weggehaald. Het college wil in plaats van de
borden drie alternatieven: professionele displays op vaste locaties, evenementenborden bij
ingangen van kernen en bij de huidige aanplakborden, en specifieke aankondigingsborden van
lokale verenigingen in de kernen.
Burgemeester (en portefeuillehouder) Wilma Delissen zei in haar toelichting dat het voorstel is
ingegeven door de grote ergernis alom over de wildgroei aan borden. Die ergernis was enkele
jaren geleden ook al door de raad zelf geuit, dus alle fracties vonden het een zinnig voorstel.
Diverse partijen waren wel enigszins bezorgd of er straks voldoende gecontroleerd en zo nodig
opgetreden wordt. Op suggestie van het CDA zei burgemeester Delissen het een goed idee te
vinden na één jaar te evalueren hoe het gaat. Omdat het onderwerp al in de opiniërende vergadering voldoende was behandeld, kon al op 1 december tot stemming worden overgegaan.
Zoals verwacht gingen alle partijen akkoord.
Gemeentelijke belastingen
Een ander agendapunt betrof het traditionele vervolg op de vaststelling van de begroting,
begin vorige maand. Op basis van die begroting (en aanpassingen vanuit de Rijksoverheid)
stelt het gemeentebestuur namelijk de nieuwe tarieven vast van de gemeentelijke belastingen
en leges.
Zoals al in de begroting gemeld, stijgt de gemiddelde lastendruk van de burger van 661,06 euro
in 2015 naar 675,18 euro in 2016. Dat is een stijging van 2,14 procent.
Het CDA wilde nog graag onderzocht zien of het mogelijk is om verenigingen en stichtingen

hun ozb terug te geven – dit om de leefbaarheid in de kernen een extra duwtje in de rug te
geven. De reacties van de rest van de rest van de raad waren enigszins afhoudend, variërend
van ‘dat kan helemaal niet’ en ‘dat geeft ongelijkheid ten opzichte van niet-eigenaren’ tot ‘dat
hoort thuis bij de begrotingsbehandeling’.
In de vergadering van 15 december bleek dat het college in de regels voor het heffen verblijfsbelasting, tussentijds een kleine reparatie had moeten aanbrengen. Dat was nodig omdat
anders agrariërs die naar eigen zeggen gratis overnachting aanbieden (aan bijvoorbeeld
Poolse werknemers), géén verblijfsbelasting (€ 1,- per nacht) zouden hoeven te betalen. Dat
is niet de bedoeling, vinden college en ook de raad. Alleen het CDA was nog graag het gesprek
aangegaan over de vraag of je boeren die mensen gratis huisvesten, moet belasten. De rest van
de raad had daar echter geen behoefte aan. Uiteindelijk werd het voorstel tot vaststelling van
de nieuwe leges en belastingtarieven unaniem aangenomen.
Communicatie drie decentralisaties
Het laatste agendapunt van de besluitvormende vergadering van 15 december ging over de
bekende ‘drie decentralisaties’: de nieuwe taken van de gemeente op het terrein van jeugdzorg, werk en langdurige (wmo-)zorg. De Rekenkamercommissie Peel en Maas heeft medio
2015 onderzoek gedaan naar de vraag hoe de overdracht van deze taken van Rijk naar gemeente door de inwoners is ervaren. Is er wel tijdig en duidelijk over gecommuniceerd?
De uitkomst van het onderzoek is dat de informatievoorziening van de gemeente met een
rapportcijfer zes wordt beoordeeld. Volgens de opstellers is dat geen slecht cijfer voor deze
grote operatie, die ook onder grote tijdsdruk tot stand moest komen. De meeste gemeenten in
Nederland doen het ook slechter.
Een inspreker over dit agendapunt was echter kritischer: volgens haar is het onderzoek te
vroeg geweest, omdat een groot deel van de doelgroep ten tijde van de enquête nog onder de
oude regeling viel en dus nog niets had gemerkt van de decentralisatie.
De raad was echter wél positief over de uitkomst, maar wees ook op de verbeterpunten in het
onderzoek, zoals snellere antwoorden in begrijpelijker Nederlands, en meer op de persoon
toegesneden antwoorden. Natuurlijk vond de hele raad dat het rapportcijfer zes snel moet
verbeteren naar een zeven of acht.
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Kampioenschap Senioren
Biljart Bond van start

Postzegel- en muntenruilbeurs Kessel-Eik

De voorrondes van het Persoonlijk Kampioenschap biljarten ging maandag 21 december om 10.00 uur van start
in Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden, Egchel, Meijel, Panningen en bij Dorpshuis De Sprunk in Koningslust (zie foto).

De Postzegel & Muntenvereniging Kessel houdt in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik op zaterdag 26 december haar ruilbeurs.
De ruilbeurs start om 09.00 uur in
de grote zaal van het gemeenschaps
huis van Kessel-Eik.
Behalve postzegels en munten, zijn
ook andere ruilobjecten zoals
ansichtkaarten, suikerzakjes of
bidprentjes te vinden.

Op de beurs van 26 december
kunnen bezoekers ook kavels indienen
voor de kavelverkoop. De beurs is
geopend van 09.00 tot 12.00 uur.
Voor meer informatie over de ruilbeurs
of tafelhuur, bel 077 465 26 23 of
kijk op de site van de vereniging.

Kerstwandeling Jeugd
en Natuur Maasbree
Jeugd en Natuur Maasbree houdt op zondag 27 december een kerstwandeltocht door grenspark Schwalm-Nette. Gidsen van de organisatie leiden de
wandelaars door het natuurgebied. Er wordt een uitkijktoren beklommen
waar vanuit bij goed weer de kerktoren van Maasbree te zien is.
Door ontginning van de moerasge‑
bieden en het opstuwen van het water
ten behoeve van de watermolens,
ontstonden er in het natuurgebied vier
meren met een totale wateroppervlakte
van 120 hectare. Ook zijn er restanten
van het Grand Canal du Nord te zien.

De voorrondes vonden maandag
21 en dinsdag 22 december plaats en
duurden van 10.00 tot 18.00 uur.
In Kessel spelen twee groepen
woensdag 23 december nog om kans
te maken op het kampioenschap.

Tussen de middag hoefden de
biljarters niet naar huis; voor drank en
spijs werd gezorgd.
In totaal nemen 64 biljarters,
verdeeld over tien groepen, deel aan
het PK-2015, dat georganiseerd werd

door de Senioren Biljart Bond Maas en
Peel. De bond werd in 1992
opgericht, zodat 55-plussers ook
overdag konden biljarten.
Diverse verenigingen hebben zich bij
de bond aangesloten.

Het vertrek is om 9.00 uur op het
Kennedyplein in Maasbree. De tocht is
rond 13.00 uur afgelopen. Na afloop
van de wandeling is er koffie en kerst‑
gebak. Iedereen is welkom. Voor meer
informatie, neem contact op met Peter
Schutte op 077 465 31 83.

MFA Maasbree
ontvangt steun
Oranje Fonds
Het MFA Maasbree heeft een toekenning van 40.000 euro gekregen van
het Oranje Fonds. Dit geld is bedoeld voor de inrichting en aankleding van
de nieuw op te leveren accommodatie. De beoogde opening van het MFA is
gepland op zaterdag 1 en zondag 2 oktober van het volgende jaar.
Het bestuur van de MFA is zeer content met de bijdrage van het Oranje
Fonds, zo melden ze.
Het Oranje Fonds steunt ieder jaar
ruim 7.500 sociale initiatieven in
Nederland. Het afgelopen jaar stak het
fond ruim 27 miljoen euro in
initiatieven die er voor zorgen dat
mensen elkaar ontmoeten, minder
eenzaam zijn, begrip krijgen voor

elkaar en zich inzetten voor een ander.
Het Oranje Fonds wordt onder andere
gesteund door de Nationale Postcode
Loterij en De Nederlandse Lotto. Koning
Willem-Alexander en koningin Máxima
zijn sinds de oprichting het
beschermpaar van het Oranje Fonds.

Restaurant | Partycentrum | Dansschool

Kerstdiner met nieuwe meubels
in De Merwijck Kessel
De bewoners van zorgcentrum De Merwijck in Kessel konden zondag 20 december voor het eerst
gebruikmaken van de gloednieuwe meubels in de multifunctionele ruimte. Dat werd gevierd met een
kerstdiner, georganiseerd door de bewonersvereniging. De ruimte in het multifunctionele centrum,
waar onder andere tandheelkundig centrum de Wit gebit, Hoera kindercentra, Proteion en Daelzicht
zijn gevestigd, werd in 2011 geopend door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo. Toen stonden er
kunststof stoelen en tafels die eigendom waren van de Kesselse bibliotheek en bedoeld waren voor
algemeen gebruik. “Vanuit de gemeente werd geen geld meer beschikbaar gesteld voor de inrichting.
Dus moesten we zelf op zoek naar 35.000 euro om tafels en stoelen te bekostigen”, aldus Henk Boer,
voorzitter van de bewonersvereniging. “Diverse stichtingen, fondsen en bedrijven waren bereid een
steentje bij te dragen, waar we heel erg dankbaar voor zijn.”
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LK Veldloop Maasniel
medailles naar Helden

Peelpush wint set
van Sliedrecht

Door: atletiekvereniging Atletiek Helden
In het Neelder sportpark De Limbra werd zondag 20 december een
cross gelopen, die ook gold als Limburgs kampioenschap veldloop.
Atletiek Helden nam met een select groepje deel aan deze zware veldloop.

Door: volleybalvereniging VC Peelpush
In sporthal De Körref hebben de dames van het eerste team van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel tegen
Sliedrecht een set weten te winnen. Mede daardoor kunnen de speelsters ondanks de uiteindelijke 1-3 nederlaag
toch met een goed gevoel aan de korte kerstvakantie beginnen.

De veldloop werd gelopen over
het drassige sportveldencomplex.
Absolute uitblinkers in het sterke
veld waren Jolanda Verstraten op de
korte cross, Wim Janssen op de lange
cross en Guus van Riel bij de JPA.

Zij presteerden het om op het
hoogste podium te mogen plaatsne‑
men en waren daarmee Limburgs
kampioen. Rik Heijnen nam de
tweede plek op de korte cross voor
zijn rekening.

Tupos opgelucht de
winterstop in
Door: Louk Joris, volleybalvereniging Tupos
Jos Nelis, trainer van het eerste herenteam van volleybalvereniging
Tupos uit Baarlo, was tevreden over het spel van zijn team zaterdag
19 december tegen de Jokers uit Maastricht. Op papier een lastige tegenstander, winnen van Maasdal H2 en 3e op de ranglijst. ”We gaan opgelucht
de winterstop in als winterkampioen. Toch stelt die titel niets voor. Het is
alleen lekker dat we op bijna de helft van de competitie 4 punten voorstaan
op de nummer 2 (Maasdal H2)”.
De ploeg van trainer Nelis begon
de eerste set nogal glibberig. De
gladjakkers uit Maastricht hadden
speciaal voor deze wedstrijd de joker
ingezet. De eerste set verliep
daardoor niet geheel gladjes, maar
toch bleek dat de mannen uit
Maastricht niet zo ‘glad’ waren als
gedacht. 25-21 bleek een prima begin
van de wedstrijd.
De tweede set was nog steeds
niet de set van Tupos. Ze begonnen,
net als vorige week, met een flinke
achterstand. Halverwege de set werd
dit alsnog gladgestreken, wat zorgde
voor een frisse wind in de zaal.

Binnen enkele minuten was het spel
van Tupos weer als vanouds. 15-15.
Het setverlies aan Maastrichtste zijde
lag volgens hen aan de scheidsrech‑
ter, al werd er tijdens set twee, drie
en vier toch aardig met cadeautjes
gestrooid voor Tupos. De tweede set
eindigde in 25-18. Set drie eindigde
in 25-18 en de vierde en laatste set in
25-15. Zowel de Maastrichtenaren als
de meeste spelers van Tupos maakten
tijdens de wedstrijd diverse service‑
fouten. Ruim een set aan punten ging
via de service direct over de achter‑
lijn. De vijf punten bleven uiteindelijk
toch in Baarlo.

Na een reeks wedstrijden waarin
maar weinig lukte, hebben speelsters
zichzelf weer eens laten zien dat er
veel meer in het vat zit dan ze zelf vaak
in de gaten hebben. In de eerste set
domineerde de thuisploeg het spel.
Er werd eindelijk weer eens met
overtuiging gespeeld. In de aanval
werd lekker doorgeslagen, passend
klopte het en Sliedrecht had grote
moeite met de servicedruk van de
Limburgse dames. Via 1-5 werd het
14-13. Sliedrecht-coach Matt van Wezel

vluchtte in een time out, maar dat
mocht niet baten. Peelpush rook bloed
en de aanvalslust werd omgezet in een
25-20 winst.
In de tweede set kon de thuisploeg
lang mee met de nummer vier van de
Eredivisie. Pas bij 13-13 zakte de ploeg
weg. Sliedrecht hengelde met 20-25
de set binnen en kwam zo op gelijke
hoogte. Helaas kon Peelpush het goede
spel van de eerste twee sets niet
voortzetten. Daarbij heeft een ploeg
als Sliedrecht ook nog eens toppers als

Lynn Thijssen en Nienke de Waard in
huis. Peelpush had geen antwoord op
de omloopaanval van middenspeelster
Thijssen. Ook liet diagonaalspeelster
De Waard steeds meer zien waarom
zij al jaren een van de beste aanval‑
sters van de Nederlandse competitie
is. Met 16-25 en 15-15 gingen de drie
punten toch mee naar Sliedrecht en
restte Peelpush de complimenten.
Aan Meijelse zijde was Laura de Jong
met twintig punten niet te stuiten.
(Foto: Wim Simons)

RKMSV overklast
Swalmen en pakt winst
Door: voetbalvereniging RKMSV
Het eerste elftal van RKMSV uit Meijel klimt weer op de ranglijst. Na twee wedstrijden zonder overwinning
boekte de Meijelse ploeg op zondag 20 december weer een klinkende zege. RKMSV was een maatje te groot voor
de gastheren en had de score ver kunnen uitbreiden. In en tegen Swalmen bleef de teller steken op 0-3.

De dames van Silvrants edelsmid
wensen jullie een schitterende kerst
en een briljant 2016 !

Grotestraat 49 | 5991AV Baarlo | 077-4773141 | www.silvrants.nl

RKMSV had een vrachtlading aan
geblesseerde en geschorste jongens
meegenomen naar Swalmen. Daarom
mocht A-speler Jimmy Flipsen zijn
basisdebuut maken in de spits en ook
op enkele andere posities waren
wijzigingen doorgevoerd. Jimmy liet
zich deze zondagmiddag direct
gelden. Bij de eerste aanval die
RKMSV opzette, werd hij met een
prachtige steekpass van Ad Snijders
bediend en Jimmy liet deze kans niet
onbenut, 0-1. Swalmen drong kort
daarop meer aan via met name hun
linksbuiten. Doelman Van Nienhuijs
en de verdediging hielden het doel
echter gemakkelijk schoon.
Daarna was het weer de beurt aan

RKMSV, dat een aantal goede
aanvallen opzette. Waar veel
Meijelnaren vergaten af te drukken,
deed Jimmy Flipsen dat wel. Na een
sterke aanval over links werd een
lage harde voorzet bij de tweede paal
binnengeschoten en zo maakte hij zijn
tweede van de middag.
De tweede helft was RKMSV
opnieuw beter dan Swalmen.
De achterhoede stond als een
huis. Swalmen probeerde een
aantal keren uit de omschakeling
wat, maar deze counters werden
steeds snel onschadelijk gemaakt.
Het middenveld speelde heel sterk en
combineerde een aantal keren mooi
tussen de spelers van Swalmen door.

RKMSV zette een aantal aanvallen
op via de flank, maar de voorzetten
waren nog niet scherp genoeg.
De derde treffer hing in de lucht toen
Ad Snijders, met de meegelopen Davy
Janssen, richting de doelman ging.
Echter, waar Davy dacht de 0-3 op
het bord te zetten, werd hij onterecht
teruggefloten wegens buitenspel.
Naast Luuk Brummans mocht A-speler
Youri Vrijssen wederom invallen en
ook Gido van Enckevort maakte als
A-speler zijn debuut in het eerste
elftal. Het slotakkoord was voor Toon
Snijders. Na een goede voorzet van
Sem Nijssen kopte Youri de bal terug
op Toon, die onberispelijk en zuiver de
eindstand bepaalde.

23
12

sport 17

Zomerse wedstrijd voor
MTB Baarlo

Trainer RKMSV
verlengt contract

Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
De sporters van MTB Baarlo reden zondag 20 december de elfde wedstrijd van de Jos Feron Cup onder zomerse
omstandigheden: het was tussen de 12 en 16 graden in Nederweert. Deze wedstrijd kenmerkt zich altijd als een
vlak en vooral snel rondje.

RKMSV heeft het contract met trainer Gé de Renett met een jaar
verlengd. De coach staat nu tot de zomer van 2017 onder contract bij de
Meijelse voetbalclub. De 52-jarige De Renett is bezig aan zijn tweede
seizoen bij de vierdeklasser.
De Renett is uiteraard blij met de
verlenging. “Anders had ik natuurlijk
niet getekend. Het loopt ook steeds
beter met het team. Ik denk echter
dat de max nog niet bereikt is hier in
Meijel en ik wil het graag meemaken
als dat wel gebeurt. De klik met de
jongens en de vereniging is er, dus
waarom zou ik dan stoppen als het zo
goed gaat?”
De trainer heeft grote ambities
met RKMSV. “De bedoeling is hier een
stabiele derdeklasser neer te zetten.
En ik denk dat de tweede klasse mis‑
schien ook wel haalbaar is”, vervolgt
De Renett. “Er komt een aantal heel
goede jeugdspelers aan. Afgelopen

weekend moesten we een A-speler
opstellen, omdat we zoveel gebles‑
seerden hadden. Hij scoorde twee
keer.”
Het doel van dit jaar is een
periodetitel halen, laat de trainer
weten. “Dit seizoen is eigenlijk een
leerjaar voor ons. Volgend jaar moe‑
ten we samen de vruchten kunnen
plukken.” RKSMV staat momenteel op
een vierde plaats in de vierde klasse
E op twaalf punten van koploper HBSV
uit Hout-Blerick. De eerste periode
werd afgesloten als achtste en in
de tweede periode staat het team
op een zesde plek. Er volgt nog een
derde periode dit seizoen.

Winst MVC’19
eerbetoon voor Billy
waard. Single tracks door het bos met
Doordat er weinig regen was
kleine korte klimmetjes. Wel is er altijd
gevallen, waren de omstandigheden
een heel vervelend stuk nabij de
prima, wat een nog snellere wedstrijd
parkeerplaats voor de auto’s. Dat is een
voorspelde. Een deel van het parcours
in Nederweert loopt altijd door de grote strook van een paar honderd meter
lang dat meer lijkt op een knollenveld
zandbak van een speeltuin. Dat maakt
dan op een wedstrijd parcours.
dat deel van de wedstrijd wel uitda‑
Gelukkig weten we allemaal dat deze
gend, omdat de omstandigheden per
strook er ieder jaar inzit en starten is
rondje kunnen wisselen. Los zand,
nog altijd een vrije keuze.
diepe sporen en een bochtig stukje
maken dat je er geconcentreerd
MTB Baarlo veroverde tijdens de
doorheen moet. De rest van het
wedstrijd weer de nodige podiumplek‑
parcours is nauwelijks het vermelden
ken. Vorige week wist Finn Keunen voor

de eerste keer in deze wintercompetitie
het podium te behalen. Ditmaal lukte
het hem weer. Hij verdiende een derde
plek. Helaas lukte het Peter Nielen
tijdens de eindsprint net niet om het
podium te halen. Daardoor eindigde
deze wedstrijd niemand van MTB Baarlo
bij de MTB-masters op het podium.
Bij de nieuwelingen/junioren was dat
wel anders. Daar wisten Noud Peeters
en Wessel Teeuwen beiden naar het
podium te rijden met respectievelijk
een tweede en een derde plaats.

Heren VC Kessel verliezen
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Of het nu door het dubbele programma kwam (na de thuiswedstrijd stond er nog een wedstrijd in Heerlen op
het programma voor Serious Request), door de weinige trainingsarbeid de laatste weken of gewoon een offday:
zaterdag 19 december speelden de heren van het eerste team van VC Kessel hun slechtste wedstrijd van het seizoen
tegen Jokers VC.
De eerste set werd ogenschijnlijk
gemakkelijk weggegeven door enkele
passfouten aan het einde van de set,
maar bij 20-24 konden de heren toch
nog terugkomen tot 25-24. Helaas
konden ze de set net niet pakken en
verloren deze met 26-28.
De tweede set herstelden de

Kesselse mannen zich iets, maar vooral
door wat minder spel van Jokers konden
ze deze set pakken. Het Kesselse spel is
nog steeds niet verzorgd en zonder druk.
Ze wonnen de set toch met 25-19. Vanaf
dat moment ging het bergafwaarts.
VC Kessel speelde steeds slordiger
en Jokers kon eenvoudig de twee

volgende sets winnen. Ze verloren met
3-1 en ondanks goed spel van Jokers,
mogen de heren van Kessel zichzelf dat
zeker aanrekenen. De verloren wedstrijd
heeft als resultaat dat de top drie aan de
neus van de heren van VC Kessel voorbij
ging. Nu volgen twee weken rust en dan
de tweede seizoenshelft.

Bree 4.5 eerste in
competitie
Door: luchtbuksvereniging Bree 4.5
Tijdens de luchtbukswedstrijd in Swolgen ging de strijd om de eerste plaats in de competitie 10 meter staand
schieten in de eerste klas bij de KNSB. De schutters van luchtbuksvereniging Bree 4.5 voelden daarom toch wel
wat spanning.
Tijdens de wedstrijd op de baan
van Swolgen, had Marco Vissers iets
boven zijn gemiddelde geschoten,
namelijk 281 ringen. Thijs Philipsen had
273 ringen geschoten en Drees Wijnen
270. In totaal waren het 824 ringen.

De tegenstander scheen niet zo
zeker van zichzelf te zijn, zodat hun
totaal uitkwam op 811 ringen. Dit bete‑
kende een verdiende winst voor het
Maasbreese team en dus de eerste
plaats. De opgelegde schutters behaal‑

den bij ronde 3 de volgende resultaten:
Peter Wolters 289, Hay Geerarts 284,
Drees Wijnen 285, Jan Seelen 274,
Lei Janssen 274, Jo Van der Sterren 272,
Hay Lichteveld 257 en Hay Janssen
273 ringen.

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste elftal van MVC’19 heeft op zondag 20 december voor een
imponerend sportief eerbetoon voor de veel te jong overleden
jeugdspeler en trouwe supporter Billy Peeters gezorgd. Na een indruk
wekkende minuut stilte voor de wedstrijd wist de Maasbreese ploeg een
verdiende 3-1 zege te behalen in de topper uit tegen SC Irene in Tegelen.
MVC’19 kwam fris en fruitig uit de
startblokken. Er werd vanaf het begin
druk gezet op de Tegelse defensie.
In de beginfase van deze
aantrekkelijke wedstrijd verzuimde de
Maasbreese ploeg enkele goede
kansen te verzilveren. Vooral Robbie
Custers, Ron van de Kerkhof, Marco
Daniëls en Joris Timmermans
verzuimden de trekker over te halen.
SC Irene kreeg nauwelijks kansen
tegen de solide defensie. Het zou tot
de 35e minuut duren voordat Ron van
de Kerkhof de score kon openen. Hij
rondde met een kopbal een goede
voorzet van Willem Holthuijsen af,
0-1. Na de pauze probeerde SC Irene
de score gelijk te trekken. MVC’19
werd teruggedrongen. Toch moest er
een defensiefoutje van MVC’19 aan te

pas komen, voordat Quinn Holten in
de 53e de gelijkmaker kon
aantekenen, 1-1. De Maasbreese
ploeg stroopte de mouwen op en wist
via het razendsnelle aanvalstrio Rob
Custers, Ron van de Kerkhof en Joris
Timmermans vele kansen te
scheppen. In de 62e minuut wist Rob
Custers een vloeiende Maasbreese
aanval af te ronden, 1-2. MVC’19 trok
in de slotfase het initiatief weer naar
zich toe. Het was aan de wisselvallig
keepende Tegelse doelman te danken
dat MVC’19 pas twee minuten voor
tijd de definitieve beslissing wist te
forceren. Marco Daniëls nam een vrije
trap zo perfect, dat de Tegelse keeper
kansloos was, 3-1. Een verdiende zege
voor MVC’19, dat de overwinning
opdroeg aan Billy Peeters.
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Hoge foutenlast

Olympia-heren winnen
voor winterstop
Door: volleybalvereniging VC Olympia
In de laatste wedstrijd van 2015 op zaterdag 19 december mochten de heren van het eerste team van
volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen op weg naar Linne. Hekkensluiter Fit & Fysio/ VC Limac HS 2 was
gastheer. Het was een uitdaging om zo min mogelijk setpunten weg te geven, zodat de meegereisde jeugdspeler
Robin Kleuskens toe kon komen aan speelminuten in het eerste team.
In de eerste set was het gat
meteen geslagen en duidelijk hoe de
verhoudingen lagen. Met 9-3 was de
eerste time out een feit, maar met alle
aanwijzingen die Limac kreeg, lukte het
niet om het de heren uit Panningen
lastig te maken. De eerste set ging dan
ook met 25-16 naar Panningen.
Toen begon het lastigste:
de concentratie vasthouden,
de foutenlast beperken en niet

onbelangrijk: het eigen niveau halen.
Zeker in de wetenschap dat er de
komende weken weinig getraind
wordt en dat de volgende wedstrijd de
moeilijke uitwedstrijd is bij nummer
twee, Maasdal.
Wat niet mocht, gebeurde wel
in de volgende sets. Van setverlies
was geen sprake, maar ook niet van
ruime zeges. Tweemaal 25-18 bracht
VC Olympia op een 3-0 voorsprong in

sets. Hierbij had Robin al een goede
invalsbeurt achter de rug, die beloond
werd met bijna de volle vierde set
volleyen. Hij heeft niet de meeste
ballen gehad, maar zeker de minste
foutenlast. In de vierde set werd het
nog even spannend, want Limac deed
mee tot 21-20. Dit werd veroorzaakt
door de te hoge foutenlast aan
Panningen-zijde. Met 25-21 waren de
vijf punten toch binnen.

Winterstop komt als
geroepen voor Egchel

Luijten vanaf zomer
bij SV Grashoek
Nelis Luijten is met ingang van volgend seizoen de nieuwe trainer van
voetbalvereniging SV Grashoek. De 52-jarige Meijelnaar is de opvolger
van Brahim Akechtabou, die de club na drie seizoenen gaat verlaten.
Luijten is op dit moment trainer
bij tweedeklasser SV Blerick. Vorig
seizoen promoveerde hij met de
Blerickse ploeg naar de tweede klasse
en haalde hij de halve finale van de
districtsbeker.
Na zijn jeugdopleiding bij onder
andere VVV-Venlo heeft Nelis als
actief voetballer zeventien jaar in het
eerste elftal van RKMSV uit Meijel

gespeeld. Met die club kwam hij uit
in de vierde, derde en tweede klasse.
Nelis heeft na zijn actieve voetbal‑
carrière binnen alle geledingen van
RKMSV ervaring opgedaan in het
trainersvak.
Grashoek staat momenteel
negende in de vijfde klasse E en heeft
zeventien punten verzameld in twaalf
wedstrijden.

VC Kessel Dames 1
winterkampioen
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Voor de dames van het eerste team van VC Kessel stond op zaterdag
19 december de laatste competitiewedstrijd van 2015 op het programma.
De tegenstander was Somas/Activia dames 3, een jonge ploeg met veel
kwaliteiten en stuk voor stuk nu al goede speelsters.

Door: voetbalvereniging SV Egchel
Op de laatste speeldag voor de winterstop, zondag 20 december, verloor het eerste elftal van SV Egchel met 3-5
van een sterk spelend ONDO uit het Brabantse Heusden. Uit de laatste vijf wedstrijden behaalde de ploeg van
trainer Peter Peeters slechts drie punten.
Op sportpark De Wietel in Egchel
was de heer Fransen uit Swalmen de
scheidsrechter. Egchel trad aan met
Guus Maessen als keeper. ONDO kwam
al in de 10e minuut op voorsprong. Na
een uitbraak schoot Stan Raymakers via
de binnenkant paal binnen, 0-1.
Halverwege de eerste helft
werd Colin Bruisten binnen het
zestienmetergebied onreglementair
ten val gebracht, strafschop. Frank
Gielen liet doelman Luuk van de Boer
kansloos, 1-1. Acht minuten voor rust
liet de scheidsrechter doorspelen
ondanks een vlagsignaal van de
grensrechter wegens buitenspel. Jorrit
Kersten bracht Egchel op 2-1. Toch had
ONDO het betere van het spel, Egchel
bracht geen rust binnen de ploeg en
kwam heel goed weg toen een een

kans om zeep werd geholpen. Dat was
uitstel van executie, want de gasten
kwamen op slag van rust toch op
voorsprong.
Eerst werd een handsbal in de
Egchelse zestien meter bestraft
met een strafschop (2-2 door Roy
Lammers) en enkele tellen later werd
dezelfde speler vrijgelaten en kon deze
ongehinderd met een mooie boogbal
voor 2-3 zorgen.

Balverlies thuisploeg
Na de rust kwam Sander Janssen
in het veld voor Stefan Schroen. Na
vijf minuten zorgde Bart Mennen van
ONDO na balverlies van de thuisploeg
met een snelle uitbraak voor de
2-4. Egchel moest nu risico’s gaan
nemen. Verdediger Rik Rambags

werd gewisseld voor aanvaller Paul
Ververgaert.
De oranjehemden probeerden
terug te komen in de wedstrijd maar
moesten bedacht zijn op messcherpe
uitvallen van ONDO, dat een kwartier
voor tijd Roy Lammers wisselde
voor Willem Slaats. Na wat kansjes
verkleinde Egchel de marge in de 82e
minuut. Juul Stammen scoorde met het
hoofd, 3-4. Twee minuten later kwam
aan alle onzekerheid een einde toen
Bart Mennen de 3-5 op het scorebord
bracht.
Egchel-sluitpost Guus Maessen
voorkwam in de invallende duisternis
met twee prachtige reddingen een
nog grotere achterstand. Het bleef
uiteindelijk bij een 3-5 nederlaag voor
Egchel.

Krappe zege
dames VC Olympia
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na een puike prestatie vorige week tegen een van de topploegen in de derde divisie was het spel van de dames
van het eerste team van VC Olympia uit Panningen zaterdag 19 december tegen een van de laagvliegers dramatisch
slecht. Weer werden er punten verspeeld. Erger nog: de wedstrijd werd na een zinderend slot maar net gewonnen.
VC-Kessel uitblinkster Anouk Rutten scoort. (Foto: VC Kessel / Jaap van 't Ooster)
In de eerste set was het al te zien:
VC Olympia kon maar geen afstand
nemen van de tegenstander, Activia uit
Sint Anthonis. Pas bij 18-16 kon een
gaatje geslagen worden, dat voldoen‑
de was om de set binnen te halen.
Het was toen al te zien dat het geen
makkelijke avond zou worden.
De tegenstander kon de ballen
willekeurig neerleggen en Olympia
haalde ze niet van de grond. Alleen de
middenblokkers konden nog af en toe
een bal keren. anvallend stak alleen
Myrna Hesen er bovenuit. De andere

speelsters haalden hier een veel te laag
scorend resultaat. De tweede set ging
dan ook met 24-26 verloren. Een eind‑
spurt op 20-24 was net niet voldoende.
In de derde set was Olympia heer
en meester. Voor dit niveau volleybal
was het talrijke publiek gekomen.
Activia werd met 25-10 overrompeld.
Vervolgens had de vierde set de
genadeklap moeten zijn, maar bij
een 18-10 verkrampte iedereen
weer en begon men fout op fout te
maken na een raar incident met een
opstellingsfout bij de gasten. Er werden

maar liefst acht punten verspeeld op
serve en servepassing-fouten. Activia
trok de stand weer gelijk door met
21-25 te winnen.
De vijfde set begon dramatisch.
Olympia was volledig de weg kwijt
en stond in een mum van tijd met 7-2
achter. Nadat bij het achtste punt van
veld werd gewisseld, werd het van
3-9 zelfs 6-13. Toen werd de inhaal‑
race gestart en kwam de ommekeer.
Men vocht tot de laatste snik en met
negen punten op rij werd de wedstrijd
dan toch nog binnengehaald.

Het beloofde op papier dan ook
een spannende maar vooral ook
leuke wedstrijd te worden. Gedurende
de wedstrijd bleek ook dat Activia
goed weerstand kon bieden tegen
de aanvallen en servicedruk van de
Kesselse dames en dat ze dezelfde druk
ook aan Kessel oplegden.
Alle vier de sets ging het gelijk op
en werden aan beide kanten mooie
punten gemaakt. Kessel trok steeds
aan het langste eind, hoewel Activia
zeker een puntje verdiend had. Kessel
won met 4-0 (25-22, 25-22, 25-22

en 25-20). Coach Nico Maessen was
erg tevreden: “Ik ben trots op het
team, vooral op de groei die iedereen
doormaakt, zowel mentaal als op
technisch gebied. We hebben weer
een goede wedstrijd afgeleverd,
vooral Anouk Rutten en Maud van
den Beuken waren de uitblinkers aan
Kesselse kant.”
Met deze overwinning op de
nummer 3 mogen de Kesselse
dames zich winterkampioen noemen
en zich opmaken voor de tweede
competitiehelft.
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Kerstgroepen prijken weer in kerken

‘De kameel komt van een tapijtenzaak’
Kerst is voor velen niet compleet zonder een opgetuigde dennenboom en een kerststalletje. Dat geldt ook
voor de kerken, waar de kerststallen de afgelopen dagen weer zijn opgebouwd. Zo ook in Baarlo, waar de
kerstgroep best een bijzondere samenstelling kent.

“De stal zelf is zo’n dertig jaar
oud en ooit gemaakt door ene
meneer Driessen, wiens voornaam ik
schuldig moet blijven. Die woonde in
de bijgebouwen van Kasteel D’Erp
aan de Baron van Erplaan”, vertelt
pastoor Hub Horstman (54). Hij is zelf
pas drie jaar pastoor in het dorp, dus
hij moest zijn buurman, die koster is
geweest, even raadplegen om te
vragen hoe oud de complete kerststal
eigenlijk is. “Hij is echt mijn vraag‑
baak voor sommige dingen, want hij
weet ontzettend veel”, aldus pastoor
Horstman. De kerststal, die voor

namelijk bestaat uit houten platen,
mos en keien, werd gemaakt van
bomen uit de tuin van de heer
Driessen. “Die moesten worden
gekapt. Van de stammen werden
toen de planken gefabriceerd waar de
kerststal weer van werd gemaakt.”
Bijna alle beelden in de kerst‑
groep zijn gemaakt van gips en
in de jaren 20 door pastoor Baert
gekocht, aldus Horstman. “Hij werd
in 1922 pastoor in Baarlo en kocht de
beelden ooit in Kevelaar, de Duitse
bedevaartsplaats. Jozef, Maria, kindje
Jezus en één herder zijn gemaakt van

de etalage staan. Hij is naar binnen
gelopen om te vragen of die niet te
koop was, omdat hij leuk zou staan
in de kerststal. De handelaar heeft
hem toen mee naar het magazijn
genomen, waar nog veel meer van
zulke kamelen stonden. Uiteindelijk
kocht hij dus zo’n beeld, die we al
jarenlang bij de kerstgroep zetten.”
Een kerk kan niet zonder
kerstgroep, is pastoor Horstman van
mening. “Het is zeer belangrijk om
te hebben. Daardoor kun je tijdens
de kerstmis het verhaal niet alleen
horen, maar ook zien. De beelden
helpen mensen zich in te leven in
het verhaal.” De Italiaanse Franciscus
van Assisi was in 1223 de eerste
die met het idee kwam om het
kerstverhaal uit te beelden. In een

grot, die hem deed denken aan de
Geboortegrot in Bethlehem, maakte
hij een stal met levende figuren,
een ezel en een os. Met die levende
kerststal wilde hij het kerstverhaal
zo levendig mogelijk uitbeelden.
“Niet iedereen kon lezen, dus door
het verhaal uit te beelden en de
Heilige Mis voor te dragen was het
verhaal voor alle aanwezigen dui‑
delijk.” Ook nu nog vinden kinderen
het geweldig om de kerststal te
zien en de viering in de kerk mee
te maken, aldus pastoor Horstman.
“Het licht in de kerk gaat eerst
helemaal uit. Daarna leggen we het
kindje in de kribbe en maken we het
licht weer aan. Dat staat symbool
voor het licht dat kindje Jezus met
zich mee bracht.”

hout en waarschijnlijk zo’n dertig jaar
geleden gekocht. Vroeger werden
ze ook nog wel eens met de hand
gemaakt, maar dat was en is haast
onbetaalbaar.” Terwijl het houten
Jezus-beeldje op zijn komst naar
de kerststal wacht in een kamertje
naast de kerk, zijn de drie wijzen
met hun kameel een paar meter van
de kerststal gezet. “Wist je dat die
kameel ooit bij een tapijthandelaar
in Blerick is gekocht?”, vraagt de
pastoor. “Die zaak bestaat nu niet
meer, maar een kerklid liep ooit
voorbij die zaak en zag een kameel in

Frans Verdonschot van Wijngilde Peel en Maas over wijn met de kerst

‘Wijn kan een gerecht veel lekkerder maken’
Als op vrijdag bij het traditionele familiemaal op eerste kerstdag de tafels weer vol gezet worden met een
overvloed aan eten, is het belangrijk dat je de goede wijn bij het juiste gerecht eet. “Het is zonde als je bij
alle gangen dezelfde wijn drinkt”, vertelt Frans Verdonschot (55) uit Panningen. Hij is al ruim acht jaar lid van
Wijngilde Peel en Maas en produceerde zijn eerste eigen wijn in 2009.

Volgens Frans moet je goed oplet‑
ten welke wijn bij welk gerecht past.
Dus geen witte wijn bij een vet
hoofdgerecht of een rode wijn bij de

carpaccio vooraf. “Als je in een duur
restaurant gaat eten met een
wijnkaart, krijg je toch ook niet bij
elke gang dezelfde wijn? Als een

gerecht bijvoorbeeld minder gekruid
is, kun je beter een wijn pakken die
niet te sterk is. Heb je daarentegen
vet eten, dan moet je juist een sterke

variant drinken. Zo kan een wijntje
de smaak van het gerecht verbete‑
ren en zelfs lekkerder maken.”

‘Bij Flappie hoort
een rode wijn’
Andersom werkt het volgens de
hobby-wijnmaker ook. “Als je een
wijn hebt die je normaal niet lust
kun je die door het juiste gerecht
erbij te eten ineens wel lekker
vinden. De wijnkeuze moet dus sterk
afhankelijk zijn van wat je eet. Ik
kan ook niet zo van tevoren zeggen
welke wijn iemand moet drinken
tijdens de kerst. Dat ligt eraan wat
voor eten er op tafel komt.”
Als tijdens het ‘moment suprême’
Flappie zijn opwachting maakt, is een
rode wijn de beste keuze. “Als Flappie
flink gekruid is”, gaat Frans verder,
“stel ik een zware wijn voor. Is hij
echter wat lichter gekruid, dan is een
milder wijntje lekkerder. Er is genoeg
keuze tegenwoordig.”
Frans heeft bij hem thuis in
Panningen twintig wijnstokken
staan. Daarnaast heeft hij nog 140
wijnstokken op een ander perceel.
Met alle leden van het Wijngilde
Peel en Maas, 28 in totaal, beheert
Frans een wijngaarde van tweehon‑

derd stokken op de Potdé in Helden.
“Ik heb wel het gevoel dat er steeds
meer hobby-wijnmakers bij komen.
Ook bij bierbrouwers zie je die
ontwikkeling. Ik denk dat het er mee
te maken heeft dat mensen graag
willen weten wat er in hun eten zit.
Voedselveiligheid dus. De crisis zal er
ook wel mee te maken hebben.”

Vijftig verschillende
soorten wijn
Een kerstviering met het
Wijngilde zelf is niet aan de orde, ze
wachten liever tot het nieuwe jaar
om te proosten. “We hebben een
nieuwjaarsborrel in januari. Iedereen
neemt dan iets te eten en wijn mee.
Dan staan er veertig of vijftig ver‑
schillende soorten wijn op tafel. Dan
is er genoeg keus”, grinnikt Frans.
Welke wijn hij zelf gaat drinken
met de kerstdagen weet Frans nog
niet. “We eten altijd samen met
de kinderen en we weten nog niet
wat zij voor gerechten gaan maken.
Dus ik kan niet van tevoren zeggen
welke wijnen ik moet schenken.
Gelukkig heb ik in de kelder genoeg
flessen op voorraad liggen”, lacht hij.
“Bij alle gerechten hebben we vast
wel een passend wijntje.”
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Kerstoptredens
fanfare en drumband
Grashoek
Fanfare en drumband Semper Avanti speelt op kerstavond op donderdag
24 december kerstliederen in de kerk van Grashoek. Een dag later, op eerste
kerstdag, speelt de drumband melodische stukken tijdens en voor de
ochtendmis.
Het optreden in de kerk op
kerstavond begint om 17.45 uur. De mis
begint om 18.00 uur. De drumband start
op eerste kerstdag om 09.45 uur met

het spelen van een aantal liederen.
Tijdens de mis, die om 10.00 uur begint,
gaat de drumband verder met het
spelen van melodische stukken.

Muziek in het
Mafcentrum
Wie van muziek uit de jaren 70 en 80 houdt, kan op tweede kerstdag
naar het Mafcentrum in Maasbree. Daar treedt poprockband Fever of Life op.
Op nieuwjaarsdag is het podium voor Flash!

Kerstconcert fanfare Maasoever
Koninklijke Fanfare Maasoever hield op zondag 20 december een kerstconcert in de Onze Lieve
Vrouw Geboortekerk in Kessel. De organisatie telde vierhonderd bezoekers bij het evenement. The
Ambassadors, de slagwerkgroep en het fanfarekorps van de Koninklijke Fanfare Maasoever zorgden
ruim twee uur lang voor muzikaal vermaak voor de vele bezoekers. Op de klanken van het
fanfareorkest lieten onder andere Anneke Joosten van Leeuwen, Ton Janssen en Mart van Knippenberg
hun zangkwaliteiten horen. Jeugdleden van de fanfare traden voor de eerste keer op bij het concert in
de kerk. Het traditionele Sylvesterconcert van de fanfare werd dit jaar voor de eerste keer omgedoopt
tot kerstconcert.

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

Op zaterdag 26 december treedt
Fever of Life op. De poprockband brengt
gitaarriffs, solo's en momenten om
mee te zingen en te dansen. De band
speelt onder andere muziek uit de
jaren 70 en 80 van Cream, Status Quo,
Ram Jam, The Knack, The Rolling
Stones, The Beatle en Dire Straits.
Het café is om 17.00 uur open. De band
speelt ’s avonds.
Op vrijdag 1 januari speelt Flash! in het

Mafcentrum. De band won eerder de
publieksprijs in de finale van Popsport.
Ook bij de Dutch Battle of the Cover‑
bands gingen ze er met de publieksprijs
vandoor. Flash! brengt een avondvul‑
lend programma met covers van onder
andere Golden Earring, Coldplay, U2,
Foo Fighters en Greenday. Het café is
1 januari vanaf 12.00 uur open.
Ook deze dag speelt de band ’s avonds.
Toegang is op beide avonden gratis.

2E
KERSTDAG
EN 27
DECEMBER
GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Flappie winnaar
Kerst top 10
Het nummer ‘Flappie’ van Youp van ’t Hek is de winnaar van
de eerste Kerst top 10 van HALLO Peel en Maas geworden. Het
konijn van de 61-jarige cabaretier doet het 24 jaar na de release
nog steeds prima en hoort volgens de mensen in Peel en Maas bij
Kerstmis zoals rendieren bij de kerstman.
Op de tweede plek eindigde Wham! met ‘Last Christmas’. Het Britse
popduo weet 31 jaar na dato nog steeds de harten van de mensen
te veroveren (die ze de volgende dag weer weggeven). John Lennon
maakt met zijn ‘Happy X-mas (War is over)’ het podium vol. Met zijn
release in 1971 is het tevens het oudste nummer van de top 3.
De winnaar van het cadeaupakket ter waarde van 62 euro van
Koffieleut in Maasbree is geworden: Paul en Jolanda Janssen uit
Panningen. Gefeliciteerd!
Met de winnaar wordt contact opgenomen. Bedankt voor het
stemmen en de mooie lijst! Op de website van HALLO Peel en Maas
is de top 10 met clip te bekijken. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

Kerst-in van Egchelse
muziekvereniging
Muziekvereniging Egchel hield op 20 december een goed bezochte kerst-in bij gemeenschapshuis
’t Erf in Egchel. Kindervakantiewerk Egchel verzorgde net als vorig jaar het kerstspel. De fanfare van
de muziekvereniging omlijstte het geheel met kerstmuziek. Ook de gitaren- en violengroep van de
vereniging waren aanwezig om muzikaal hun steentje bij te dragen aan een geslaagde middag. Op de
foto zingen de kinderen als afsluiter van de middag samen met Danny Gommans van de Sjerpsjutters
het nummer ‘Egchels geveul’.

Kerstconcert gezamenlijke koren Maasbree
Trefcentrum d’n Adelaer in Maasbree staat op zaterdag 26 december in het teken van kerstliederen.
De gezamenlijk koren van Maasbree brengen op die datum vanaf 11.30 uur nummers ten gehore die in het teken
staan van kerst.
Als eerste betreedt het jeugdkoor
C-side, bestaande uit kinderen van de
basisschool, het podium. Daarna laat
D-licious, voor jongeren vanaf de
middelbare school, kerstliederen horen.
Beide jeugdkoren worden op piano

begeleid door Kenny Janssen.
Hierna volgt zanggroep Velocity
met Engelstalige en moderne kerst‑
nummers. Het Jongemannenkoor zingt
daarna enkele nummers. Vocalgroup
Brits en het Maasbrees Mannenkoor

zijn de laatste twee groepen die hun
kunsten komen vertonen.
De optredens worden aan elkaar
gepraat door de presentatoren Bertie
Peeters en Laura Paling. Het concert is
rond 13.15 uur afgelopen.

Bedankconcert van
blaaskapellen in Grashoek
De blaaskapellen Krajovjanka en Muzicanka gaven zaterdag 19 december een eindejaarsconcert in
café-zaal Leanzo in Grashoek. Dat deden ze gezamenlijk om hun supporters, vrienden en het aanwezige
publiek te bedanken voor alle steun in het afgelopen jaar. Blaaskapel Krajovjanka trad als eerste op,
daarna was het de beurt aan Muzicanka, te zien op de foto. De twee korpsen lieten tijdens het bedankconcert polka’s, walsen, sousedka’s en solistische nummers horen van diverse bekende componisten.

Peuter- en
kleuterkerst
viering Kessel
In de kerk in Kessel wordt op donderdag 24 december een peuter- en
kleuterkerstviering gehouden. In een half uur tijd wordt het kerstverhaal
onder muzikale begeleiding op een speelse wijze verteld. Alle kinderen tot
7 jaar zijn samen met ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden
welkom in de kerk.
De viering begint om 17.00 uur.
Na afloop krijgen de kinderen een
kleine lekkernij. De organisatie hoopt
dat alle kinderen hun knutselwerkje
met lampionlampje meenemen naar

de kerk. Mochten er nog kinderen zijn
die graag willen komen en nog geen
knutselpakketje hebben ontvangen,
kan er een pakketje worden afgehaald
bij Hilde Dings uit Kessel
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Ruilbeurs De
Peelstreek in Meijel
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel hield op
zondag 20 december weer een ruilbeurs. Gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel was de locatie van de vele ruilobjecten die de
deelnemers mee hadden genomen. Van postzegels tot munten en
van speldjes tot boeken, de meest uiteenlopende zaken werden
verhandeld op de beurs. Op de foto zijn twee filatelisten uiterst
secuur bezig met hun collectie postzegels.

Genieten...

Buurtkerstboom
Piushof Panningen
Buurtbewoners van een hofje van Piushof in Panningen hebben maandag 21 december samen een
grote kerstboom gezet, deze volgehangen met lichtjes en opgetuigd. Het idee om een buurtkerstboom
neer te zetten was bedacht door de buurtbewoners om de kerstsfeer in de buurt te vergroten.

Carnavalsreis BARCELONA & CATALONIË
Tijdens deze 9-daagse excursiereis maken we uitgebreid kennis met de stad Barcelona,
bezoeken we het wereldberoemde kloostercomplex van Montserrat, maken we een rondrit
langs de Costa Brava en bezoeken we de historische stad Tarragona. Deze reis is op basis
van halfpension en o.a. incl. afscheidsdiner en stadsrondrit Barcelona o.l.v. Nederlandssprekende gids.
Vertrekdatum: 6 februari 2016

Carnavalsreis
GOSLAR
DUITSLAND

Carnavalsreis
LONDEN
ENGELAND

Vertrekdatum: 6 februari 2016
6-dgn halfpension

€ 460,-

Carnavalsreis
OOSTZEECRUISE EN
HELSINKI - FINLAND

3-dgn logies/ ontbijt

NIEUW!

Vertrekdatum: 6 februari 2016
7-dgn halfpension

Vertrekdatum: 12 februari 2016

€ 695,-

Vertrekdatum: 6 februari 2016

Carnavalsreis
KRAKOW POLEN

€ 395,NIEUW!

Vertrekdatum: 6 februari 2016
9-dgn halfpension

Carnavalsreis
BLANKENBERGE
BELGISCHE KUST

NIEUW!

€ 695,-

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

4-dgn halfpension

€ 295,-

Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn VOLPENSION!

Vertrekdatum: 6 februari 2016

Vertrekdatum: 8 februari 2016
3-dgn halfpension

5-dgn logies/ ontbijt

€ 250,-

€ 280,-

Carnavalsreis
BERLIJN

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

€ 450,-

€ 425,-

Carnavalsreis
DE KOOG
TEXEL – NEDERLAND

€ 450,-

Carnavalsreis
PRAAG

Vertrekdatum: 7 februari 2016

Carnavalsreis
RIJS FRIESLAND –
NEDERLAND

Carnavalsreis
HLUBOKÁ BOHEMEN –
TSJECHIË
6-dgn halfpension

€ 195,-

€ 590,-

Nú verkrijgbaar:

vakantiereisgids 2016

Vakantiereizen

en
| excursiereiz
| fietsreizen
kreizen
rondreizen
nd® | muzie
n | disneyla
stedenreize

Kans op

€100,-d
el
zaKg
3)
(zie blz.

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis reisgidsen en Winterdagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl
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Kerkberichten www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18 | pet.horst@home.nl
Kapelaan Henk Lemmens
077 307 13 88
| lemmensh@hetnet.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34 | roger.maenen@ziggo.nl
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Donderdag 24 december
H. Mis Kerstavond 19.00 uur Gezinsmis–
jeugdfanfare, kinderkoor, zanggroep
BonApart t.i.v. mevr. Schroen-Gielen en
overl. ouders; Magda v.d. Nieuwboer
en dochter Nicole (jaardienst); Frans
en Marie Peeters-van Eekelen en fam.
(jaardienst); Ton Sonnemans en Nelly
Sonnemans-Caris
Vrijdag 25 december
H. Mis Kerstmis 9.00 uur (!) –
gemengd koor t.i.v. de parochie
‘Kindje wiegen’ 14.00-16.00 uur
Zaterdag 26 december
Géén H. Mis
Zondag 27 december
H.Mis 9.30 uur t.i.v. Frans Peeters
(zeswekendienst)
Medeling: overleden Maria
Broekmans-Pauwels, 98 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Vrijdag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur – muziekver.
Egchel en KVW Egchel t.i.v. Jo Hilkens
en Mia Hilkens-Schrijnwerkers
(jaardienst)
Zaterdag 26 december
Géén H. Mis
Zondag 27 december
Géén 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
Donderdag 24 december
Gezinsviering Kerstavond 18.00 uur –
Fanfare
Nachtmis 21.00 uur – kerkelijk
zangkoor
Vrijdag 25 december
H.Mis Kerstmis 10.00 uur – Drumband
t.i.v. Joop Reerink (jaardienst); Jan
Theeuwen

Zaterdag 26 december
Géén H.Mis
Zondag 27 december
H. Mis 11.00 uur – t.i.v. Wiel
Spreeuwenberg (jaardienst) en Tinus
Spreeuwenberg en Theodora Schoeber

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 24 december
Kerstkleuterviering 17.00 uur
Kerstmis avondmis 21.00 uur – met
Seniorenkoor en koper-ensemble
collecte groot onderhoud eigen kerk
Vrijdag 25 december
Hoogmis Kerstmis 10.00 uur –
herenkoor en koper-ensemble t.i.v.
Johanna Wilhelmina Neessen; Ton
van der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans
en fam. Heuvelmans-te Locke;
Frits Lemmen (Veldstr.)
collecte groot onderhoud eigen kerk
Zaterdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur –
samenzang t.i.v. lev. en overl. leden
Kon. Schuttersgilde St. Lambertus;
Jan Welten en Nel Welten-Schers
(jaardienst)
Zondag 27 december
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Jacobus en Anna Elisabeth JacobsGommans (jaardienst); extra collecte
vw de kosten van de misboekjes

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Donderdag 24 december
Kerstmis Gezinsmis 17.30 uur – gemengd
koor t.i.v. overl. ouders Joosten-Pollaart;
Pawel Ossowski; Henk Oostdam

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 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.
Vrijdag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur – herenkoor
t.i.v. Martien van der Horst (coll); Niek
van Lier; Theo de Jong (jaardienst); uit
dankbaarheid
Zaterdag 26 december
H. Mis 10.00 uur – dameskoor
t.i.v. Sjef Verdeuzeldonk, Cornelis
Verdeuzeldonk en Elisabeth
Croonenbroek (gest.jrd); Karel
Hendriks (verj) en Anna HendriksWijnands (gest.jrd); Wout Slegers
(coll); Ad en Mien Snijders-Beurskens
(jaardienst); Johannes Berghs en
Gertruda Johanna Berghs-van Heugten
(jaardienst); uit dankbaarheid
Zondag 27 december
Géén H. Mis
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Agenda

Expositie Lego Technic

Baarlo

zo 27 december -30 december
10.00-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg

do 24 december 17.00 uur
Locatie: H. Petruskerk

Kessel-Eik

Kleuterkerst
Ruilbeurs
100% vinyl
Vr 25 december
Locatie: Café Centraal

za 26 december 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel- &
Muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis

Winterse wandeling
zo 27 december 16.00 uur
Organisatie: KnopenLopen Baarlo,
Jeanne van de Korput-Simons
Locatie: blokhut De Koeberg

Grashoek

Maasbree
Kerstconcert

za 26 december 11.30 uur
Organisatie: Gezamenlijke koren
Locatie: trefcentrum D’n Adelaer

Kerstoptreden

do 24 december 17.45 uur
Organisatie: Fanfare en drumband
Semper Avanti
Locatie: H. Hart van Jezuskerk

Optreden Fever of Life
za 26 december 21.00 uur
Locatie: Mafcentrum

Kerstwandeling
Kerstoptreden
vr 25 december 09.45 uur
Organisatie: Fanfare en drumband
Semper Avanti
Locatie: H. Hart van Jezuskerk

zo 27 december 09.00-13.00 uur
Organisatie: Jeugd en Natuur
Maasbree
Locatie: start Kennedyplein

Helden

Meijel

vr 25 december 21.30 uur
Locatie: The Apollo

wo 30 december 18.00-23.30 uur
Organisatie: VC Peelpush
Locatie: sporthal De Körref

Dj Thera Invites

Sneeuwballentoernooi

Clubbie: dj Dyna
vr 25 december, 22.00 uur
Locatie: Club Palladio

Panningen

7e editie PM Sessies

Parochie Panningen

Superstijl

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- woensdag- en
donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
Kerkdiensten
Donderdag 24 december
Kerstcommunie 09.00 uur wordt
thuisgebracht
Kerstmis Gezinsmis 19.00 uur m.m.v.
Koninklijke Harmonie Concordia t.i.v.
Nel Verhaegh-Jacobs; Nel TeeuwenLeenders (verjaardag coll.)
Kerstnachtmis 22.30 uur – gemengd
koor t.i.v. Taco Schledorn en overl.
grootouders;overl. fam. Lemmenv.d.Weerden; Jet Lemmen-Gommans.
Extra collecte groot onderhoud eigen
kerk.
Vrijdag 25 december
Hoogmis Kerstmis 10.00 uur – gemengd
koor t.i.v. Joke Goes; Helena Zegers
en Maria Zegers; Maria Duis (verj.) en
overl. leden fam. Duis-Kampen. Extra
collecte groot onderhoud eigen kerk.
Zaterdag 26 december
Géén H. Mis
Mededeling: overleden Arno
Timmermans, 71 jaar
Truus Janssen-Lemmen, 93 jaar

za 26 december 22.00 uur
Locatie: Club Palladio

za 26 december 20.30 uur
Locatie: Theaterzaal DOK6

Blues-Rock met La Grange
Jingle Bass
za 26 december 22.00 uur
Locatie: The Apollo

Kessel

Peuter- en kleuterkerst
viering
do 24 december 17.00 uur
Locatie: O.L. Vrouw Geboortekerk

za 26 december 21.30 uur
Locatie: Café Pierke

Koopzondag - Boxing Day
zo 27 december 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Beeldvormende
vergadering
De raad vindt het belangrijk om uw ervaringen, meningen en ideeën
als inwoners en ondernemers van de gemeente Peel en Maas te
horen. Deze helpen de raad om goede besluiten te nemen.
Op dinsdag 05 januari 2016 vindt de Beeldvormende Vergadering plaats om 19.30 uur in het gemeenschapshuis Kessel-Eik,
Lindelaan 45, 5995 NM Kessel-Eik.
Op de agenda staat het onderwerp: Hulp in de huishouding

Top 100 Café van Meijel
In het ‘Top 100 Café van Méél’ in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel wordt op donderdag 31 december de
Méélse Top 100 allertijden ten gehore gebracht, die is samengesteld door mensen uit het dorp.
Het café wordt voor de avond
omgebouwd tot een setting met
lounge-, dans- en luisterruimte waar de
aanwezigen de door henzelf samenge‑
stelde top 100 kunnen luisteren. Op het
buitenterras worden vuurkorven en

kerstbomen neergezet voor een
winterse sfeer. Ook dj Wallies zorgt
tijdens de avond voor muziek.
Het café is geopend om 16.00 tot
19.00 uur voor mensen die alleen een
kijkje willen nemen. Vanaf 19.00 uur

is er toegang voor mensen met een
entreekaartje. Tot 23.00 uur wordt
de lijst met de top 100 gedraaid door
diverse dj’s.
Kijk voor meer informatie op
www.dnbinger.nl

Meepraten en mee luisteren
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij de Beeldvormende
Vergadering. Aanmelden is niet nodig. De raadsleden zijn vooral
geïnteresseerd in uw mening en stellen het bijzonder op prijs, als u
aanschuift aan één van de tafels om mee te praten over de onderwerpen op het programma van deze avond. Heeft u vragen over de
Beeldvormende Vergadering, dan kunt u contact opnemen met
het griffieteam Math Steijvers tel. ( 077) 32 79 512 of Twan Huyskens
tel. (077) 32 79 513.

Voor meer informatie kijk op:
www.PeelenMaas.nl > bestuur >
Beeldvormende Vergadering > 5 januari 2016
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Pesten verpest veel!

Je kunt er iets aan doen.

Behoefte om hierover te praten?

Neem vrijblijvend contact op met de gezinscoach!
tel. (077) 306 66 66
mailen naar vraag@peelenmaas.nl
Wilhelminaplein 1 in Panningen
Vrije inloop maandag t/m vrijdag 8.30 uur tot 17.00 uur.
Daarnaast werken we nog twee dagdelen alleen op
afspraak.

• maandag 17:00 uur - 19:30 uur alleen op afspraak
• zaterdag 8:30 uur - 12:00 uur alleen op afspraak
U kunt een afspraak maken via
www.peelenmaas.nl/vele_handen. Klik vervolgens op de
knop ‘afspraak maken’.
Kijk voor meer informatie over werk, inkomen, jeugdhulp
en zorg op www.peelenmaas.nl/vele_handen.

