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Bussen Arriva van start
De bussen van vervoerder Arriva rijden sinds zondag 11 december door Peel en Maas. De vervoerder nam op die dag de taken over van Veolia. Voor veel dorpen in de
gemeente veranderde het een en ander met betrekking tot het busvervoer. Zo moeten de mensen in Maasbree voortaan naar de provinciale weg N275 om bij een halte te komen.
Die nieuwe haltes zijn nog niet helemaal klaar. Vier dames keken tijdens hun wandelrondje even goed naar de vertrektijden om toekomstige problemen te voorkomen. Ze zijn
tevreden met de nieuwe halte, maar toch knelt er nog wat. “Hij is prachtig aangelegd, maar op de foute locatie. Nu moeten we een heel stuk lopen, voordat we de bus kunnen
pakken.” Op zondag 18 en 25 december is het in het kader van kennismaking mogelijk om op vertoon van een e-ticket gratis te reizen met de bussen en treinen van Arriva.

Vestigingen in Panningen, Maasbree en Kessel

Drie panden Rabobank verkocht
De panden van de Rabobank in Maasbree, Kessel en aan de Markt in Panningen zijn verkocht aan de
investeerders René Schmeitz en Huub Hanssen. SatinVastgoed.nl gaat de invulling van de panden verzorgen.
Dat maakten het vastgoedbedrijf en de Rabobank op dinsdag 13 december bekend. Wat de verkoop precies voor
de invulling betekent, is nog niet bekend.
Wat de partijen wel weten, is dat
in het pand op de Markt in Panningen
een vernieuwend winkelconcept
komt, zo laat Norbert Panken van
SatinVastgoed weten. “Het is een prominente plek midden in het centrum en
het ligt tussen de verschillende pleinen
in. Wij willen ervoor zorgen dat er een
goede verbinding komt tussen die plekken. De buitenkant wordt dus aangepast. Hoe, dat weten we pas als we de
concrete invulling weten. Het worden
belevingswinkels, waarbij bijvoorbeeld
een combinatie tussen online en offline
inkopen wordt gerealiseerd, het zoge-

noemde Nieuw Werelds Winkelen. Dus
niet hetzelfde als wat al in het centrum
ligt, maar echt nieuwe concepten. Het is
waarschijnlijk dat er meerdere winkels
in het pand komen. We hopen toch zo
snel mogelijk in 2017 precies te weten
hoe het er uit gaat zien.” Het vastgoedbedrijf gaat de plannen in samenspraak
met gemeente Peel en Maas, Centrum
Management Panningen en ondernemers in Peel en Maas ontwikkelen.
Voor de invulling van het gebouw
aan de Baarskampstraat in Kessel gaat
SatinVastgoed nog overleggen met
Dorpsoverleg Kessel en woningcorpo-

ratie Antares. “Het is te huur en we
bekijken momenteel de mogelijkheden
die er zijn”, vertelt Norbert. Met het
pand aan de Dorpstraat in Maasbree
gaat het vastgoedbedrijf wel aan de
slag, maar de pinautomaat blijft tot het
voorjaar nog in gebouw. “Het gebouw
wordt momenteel ook nog door wat
andere partijen gebruikt, maar we zijn
natuurlijk wel al bezig met een eventuele invulling. In de loop van 2017 zal
meer duidelijk worden.”
Al in 2014 besloot de Rabobank
om de panden in de verkoop te doen.
Begin dit jaar konden belangstellen-

den via een openbare inschrijving een
bod doen. “De belangstelling viel niet
tegen”, vertelt Guul Smeets, directievoorzitter Rabobank Peel, Maas en
Leudal. “We hebben voor deze heren
gekozen, omdat het ondernemers uit
de regio zijn die betrokken zijn bij de
gemeente. De juiste invulling geven

aan de panden met een toegevoegde
waarde aan het dorp was voor ons
belangrijk. Wij verwachten dat dat met
deze kopers geregeld is en we hopen
dat we hiermee de toekomst van de
kernen in goede handen gegeven hebben.” Wat betaald is voor de panden,
is niet bekendgemaakt.

AMBACHTELIJK GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Schrijfmarathon Amnesty International in Panningen

Schrijven voor vrijlating van gevangenen
Bij het Huis van de Gemeente
in Panningen klommen zaterdag
10 december verschillende mensen
in de pen tijdens de Schrijfmarathon
van Amnesty Peel en Maas.
De brieven werden geschreven om
onder andere aandacht te vragen
voor het onrecht in de wereld.

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

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Auto Arena
gehele gemeente

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks en
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Elk jaar organiseert mensenrechtenorganisatie Amnesty International
wereldwijd schrijfmarathons. Dit gebeurt
altijd op de Dag van de Mensenrechten.
Op 450 plaatsen in Nederland, waaronder in Panningen, konden schrijvers in
de pen klimmen en een brief schrijven.
Die brieven zijn gericht aan de autoriteiten in een land waar Amnesty actie
voert tegen mensenrechtenschendingen, of aan slachtoffers ervan. Vorig jaar
werden er in Nederland 70.000 handgeschreven brieven verstuurd. Die hadden

effect: zeven mensen die onterecht
vastzaten, werden dankzij ingrijpen van
Amnesty dit jaar alsnog vrijgelaten.

Zeven mensen alsnog
vrijgelaten
Dit jaar konden er brieven worden
geschreven aan autoriteiten in onder
andere Canada, China, Malawi,
Azerbeidzjan, Amerika en Turkije.
Amnesty strijdt in Malawi onder andere
voor de bescherming van mensen

met albinisme. In het Afrikaanse land
worden ze met de dood bedreigd,
omdat wordt geloofd dat de lichaamsdelen een fortuin waard zijn. In Turkije
wordt gevochten voor de vrijheid van
meningsuiting. Daarnaast wil Amnesty
de Amerikaanse president Obama
vragen gratie te verlenen aan klokkenluider Edward Snowden. Hij speelde
in 2013 geheime informatie van de
Amerikaanse veiligheidsdienst door
aan journalisten. Hij is momenteel
ondergedoken in Rusland omdat hem

Voorzitter Jong Nederland Egchel

Lintje voor Hans Teeuwen
Hans Teeuwen uit Egchel heeft op zaterdag 10 december een koninklijke
onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo. De voorzitter van Jong Nederland Egchel kreeg het lintje
tijdens de kaderavond van de vereniging waar hij zich al ruim dertig jaar
voor inzet.

De 50-jarige Hans is al sinds
1983 vrijwilliger bij Jong Nederland
Egchel (JNE). Eerst als vrijwilliger en
vanaf 2006 als bestuurslid. “Ik had
het helemaal niet verwacht, omdat ik
vrijwilligerswerk bij Jong Nederland
Egchel als een hobby zie”, vertelt Hans.
“Ik kreeg echter wel een vermoeden
dat er iets geregeld was, toen ik die
zaterdag niet ingeroosterd was op mijn
werk.” In 2010 werd Hans voorzitter
en tweede penningmeester van JNE.
In 2011 kwamen daar ook nog de taken
van kampleider bij. Hans heeft zich
onder andere ingezet als (groeps)leider,
vrijwilliger onderhoud, medewerker
verhuur en vrijwilligers algemene
ondersteuning. “Ik ben zeker blij met
de onderscheiding, uiteraard”, vertelt
Hans. Maar het meest blij is hij met het
plezier van de kinderen. “Door al die

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

een gevangenisstraf van tientallen jaren
boven het hoofd hangt in de Verenigde
Staten.
In Panningen schoven onder andere
burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo, raadslid Vivian Moonen en
pastoor Peter van der Horst aan om een
brief te schrijven tegen mensenrechtenschendingen. In totaal werden er
196 brieven en 102 kaarten geschreven door inwoners van Peel en Maas.
“Een geweldig resultaat”, aldus de
organisatie.

www.haardstede.nl

jaren heen ben ik vooral blij geweest
om de kinderen te zien genieten bij Jong
Nederland. Maar ook van de contacten
met de leiding en ouders geniet ik.
Bij alle activiteiten en het zomerkamp
zie ik zoveel gezelligheid en plezier, dat
is misschien wel het belangrijkste. Dat is
voor mij persoonlijk ook de motivatie
om het werk doen.” Hans heeft tijdens
zijn lange Jong Nederland-carrière
activiteiten bedacht, georganiseerd en
met groepen kinderen van verschillende
leeftijden uitgevoerd, programma’s
voor weekenden en kampen gemaakt
en voor zowel het district als de eigen
vereniging dergelijke weekenden en
kampen georganiseerd. Ook werft hij
sponsors, is hij verantwoordelijk voor
de EHBO, is hij contactpersoon voor de
buitenschoolse opvang en onderhoudt
hij de website.
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Wilde kastanje

150-jaar oude boom
geveld
De karakteristieke wilde kastanjeboom bij het klooster in Panningen is op maandag 12 december gekapt.
De enorme boom, die bijna twintig meter hoog was, was ziek en vormde vanwege afbrekende takken een gevaar
voor passanten. Meneer Bellemakers van het Missiehuis vermoedt dat de boom zo’n 150 jaar oud was.

CARNAVALSFLYERS
JAARVERSLAGEN
CLUBBLADEN

VOORDELIG
KLEUR EN ZWART-WIT
PRINTEN EN KOPIËREN

HKI

VOUWEN
NIETEN EN INBINDEN

COPY CORNER

LAMINEREN

klaar terwijl u wacht

Rieterlaan 2 | Panningen | 0773071970
www.heldense.nl

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

“Ik vermoed dat Jean Tummers
de boom geplant heeft. Die was
gemeenteontvanger en woonde in het
huis naast het klooster. Hij verkocht in
1878 de grond naast zijn woning en
daarop werd het klooster gebouwd”,
vertelt meneer Bellemakers. “Ik weet
het niet zeker, maar ik vermoed dus
dat Jean Tummers de boom al vóór
1878 geplant heeft, wat de boom

ouder maakt dan het klooster.”
Meneer Bellemakers kan de leeftijd
dus ook niet met zekerheid zeggen,
maar het is wel zeker dat het een
ontzettend oude boom was. “Ik heb
een foto gezien uit 1900 waar al
twee kruinen van bomen te zien
zijn bij het huis van Jean Tummers.
Eén daarvan moet de boom zijn die
op maandag gekapt is, aangezien

het dezelfde locatie is. De andere
werd vermoedelijk verkocht door de
heer Tummers en gekapt. De bomen
kwamen op de foto al tot de tweede
verdieping van het klooster.”
De boom had een doorsnede van
ongeveer anderhalf tot twee meter en
was, volgens het bedrijf dat belast was
met het kappen, bijna twintig meter
hoog.

Winkel Maxwell gaat sluiten

Maxwell en Tummers
gaan samen
Elektronicazaken EP:Maxwell en Elektro World Tummers gaan vanaf 1 januari samen verder onder de naam
EP:Tummers. De winkel van Maxwell aan de Koninginnelaan in Panningen is daarom vanaf 1 januari gesloten en
wordt samengevoegd met de vestiging van Tummers aan de Markt. Daarmee komt een einde aan het familiebedrijf
Maxwell dat ruim tachtig jaar bestaan heeft.

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

www.hadecollection.nl

Westburg is op zoek naar een:

bedrijfsleider
glastuinbouw
snacktomaten m/v
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid
binnen een enthousiast team, waarbij jij tussen
management en medewerkers opereert.
Een dynamische werkomgeving waarin ontwikkeling
en groei van onze medewerkers centraal staat.
Herken jij jezelf in bovenstaand proﬁel,
dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie met CV.
Deze kun je richten aan ton@WestburgBV.nl
Meer informatie over de
vacature, scan de QR code
of ga naar de website:
www.westburgbv.nl

Weekendpakker do vr za
WEEKENDPAKKER do vr za
Alléén geldig op 15, 16 en 17 december
Alléén geldig op 21, 22 en 23 juli

WEEKENDPAKKER
WEEKENDPAKKER
do vr
do vr
zaza
Alléén
geldig op 15, 16 en 17 december
Shoarma
Alléén geldig op 15, 16 enPLUS
17 december

Per 900 gram
WEEKENDPAKKER
doShoarma
vr za
PLUS
Alléén geldig op 15, 16 en 17 december

PLUS Shoarma

Per 900 gram

PLUS Shoarma

PLUS
Shoarma
Per 900
gram
Per 900 gram
PLUS BBQ
grillschotel
Per kilo

Maxwell werd begin dit jaar overgenomen door EP, een Duitse elektronicagroothandel. Alle zestien winkels
kregen toen de toevoeging EP: voor de
naam. Nu veranderen die vestigingen

dus allemaal in EP:Tummers en de
panden in Roermond en Echt
verdwijnen als verkooppunt.
EP:Maxwell in Heythuysen, Horst en
Weert gaan in de loop van het jaar

over in EP:Tummers. Tummers werd
opgericht in 1923 in Panningen en
heeft straks vestigingen in Roermond,
Echt, Tegelen, Heythuysen, Horst,
Weert en Panningen.

KILO

11.99

9.

49

900gram
gram 5.29
900
5.29

VOORDEEL
VOORDEEL
VERPAKKING
VERPAKKING
VOORDEEL

VERPAKKING
900
gram 5.29

3

Openingstijden:
ma - do 8.00 -ma-do
20.00 | vr8.00
8.00 - 21.00
| za 8.00
19.00 |-zo21.00
10.00 - 17.00
Openingstijden:
- 20.00
| vr- 8.00

99
3
3.99
.
Per 900 gram

Gommans
5.29
99
.

Winkel | Plusweg
1 | Plusstad34
| | Helden |
Gommans
| Kaupmanshof
900
gram

Openingstijden: ma - do 8:00 - 20:00 | vr 8:00 - 21:00 | za 8:00 - 19:00 | zo gesloten

VOORDEEL
VERPAKKING

99

Kaupmanshof
Gommans 34 | Helden

Openingstijden: ma - do 8:00 - 20:00 | vr 8:00 - 21:00
| za 8:00 - 19:00
| zo gesloten
| Kaupmanshof
34 | Helden
|

Gommans | Kaupmanshof 34 | Helden |
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Sgraffito-kunstwerk

Concours

Peeltoernooi
officieel
festivaltoernooi
KVW Maasbree bedankt alle
sponsoren voor de bijdrage van
KVW 2016 en wenst iedereen prettige
feestdagen en een actief 2017.
✯✯✯✯✯ sterren sponsors:

Alles Paletti EHBO-BHV Opleidingen
BOEZst
Café de Mök
Café-Restaurant Boszicht
Deli Gourmet Catering
Gebr. Hermans Loon-, Grondwerk en spuitbedrijf
HMB bv
Hoveniersbedrijf Herman Vaessen/ Groenrijk
Mafcentrum
Ossefeesten - Fanfare St. Aldegondis
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Timmerbedrijf Wijnen
Van den Broek Hoveniersbedrijf
Zwinkels Uitvoering en Verhuur

✯✯✯✯ sterren sponsors:
Otos LMR Systems
P. Daemen bv
Pure Ingredients
Recreatiepark Breebronne
RL-Design

✯✯✯ sterren sponsors:

Anke Visueel Vertaler
Bouw- en Timmerbedrijf Leo Janssen
Box Cleaning Service
Cartoon Frank
Cazoom Import bv
Coop Maasbree
Natasja Vaasen Projecten

✯✯ sterren sponsors:

Agrarisch dienstenbedrijf Erik Peeters
Autobedrijf Ron van de Laar
Café de Poolbar
DA Drogist
Dike Farm Paintball games
Garage Ebos
Hermans Machines bv
LR & PC De Cowboys
Manders bv
MIFA Aluminium bv
Mpr Truckparts bv
Ortmans Holding bv
Peter Engels
Racingteam Hendriks
Ruud Verhaag - Licht | Geluid | Beleving
Vaessen Wonen
Van Meijel Bloembollen
Van Roy Productions
Wil Holthuijsen beheer

Het blaasmuziekfestival Peeltoernooi in Meijel is onlangs door
muziekbond het KNMO benoemd tot officieel festivaltoernooi.
Dat betekent dat blaasorkesten op concours kunnen bij het Peeltoernooi.
Harmonieën, fanfares en brassbands in de verschillende divisies moeten
minimaal één keer in de vijf jaar deelnemen aan een concours.
Het optreden in de festivaldivisie
bestaat uit een inspeelwerk en twee
muziekwerken uit het repertorium
voor de divisie waar de vereniging is
ingedeeld. De totale tijdsduur van een
festivaloptreden is maximaal dertig

minuten. Het Peeltoernooi hield
afgelopen jaar de vijftigste editie van
het muziekfestival. De volgende editie vindt in juni volgend jaar plaats.
Plaats van handeling is gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

Kunstwerken
raadhuis Meijel
blijven behouden
De vier glas-in-loodramen en het sgraffito-kunstwerk St. Nicolaas in
het voormalig raadsgebouw in Meijel blijven behouden in het pand.
Het verplaatsen van de kunstwerken was door de staat van de ramen en
het stucwerk niet meer mogelijk. De nieuwe eigenaar van het pand,
Joep van Schaijk, beloofde de kunstwerken niet te verwijderen, zo laat
Jo Manders namens Dorpsoverleg Meijel weten.

Deuren geforceerd met keien

Weer sigarettenroof
bij Jan Linders
Supermarkt Jan Linders in Panningen is in de nacht van maandag
12 op dinsdag 13 december wederom het mikpunt geweest van een
sigarettenroof. Dieven verschaften zich met behulp van zware keien
ingang tot de winkel en namen vooral tabaksproducten mee.
Twee weken eerder was er eenzelfde inbraak, ook toen werden
vooral sigaretten ontvreemd.

✯ ster sponsors:

Aquafun bv
Autobedrijf Broekmans
Autorijschool Renske Leenders
Baggy Bash
Bakkerij Broekmans
Bart’s Tuin- en Klusbedrijf
Bekkerie ‘t Bruedje bv
Bloemenhofje
Brandweer Maasbree
Bruynzeel Storage systems bv
Cesar 2 Move
Chantal Zingt
Chapoo Kappers
CV d’n Hab
Dave Duijf Tuinbouw bv
De Haardstede
Dierenkliniek Peel en Maas
Dirkx Electronics
Djeenz
Duijf Sanitairspecialist
Duijf, Hay
Elektro Limburg bv
Eurosteel bv
Fresh Valley
Garage de Bong
Garage J. Coenen
Geert v/d Sterren
Gertie Cox totaal cosmetiek
HALLO Peel en Maas
Head Affair
Hermans DHZ Meijel
Het Maasdal
Hoëswinkel ANNE & CO
Hoveniersbedrijf Bert Sijbers
ILM elektrotechniek
Jong Nederland
Jumpfun springkussenverhuur
Kapsalon MOOI
Kapsalon Therese
Kids Place
Kindercoachpraktijk HELLO U!
Laura Bloemen en Decoraties
Laviesense
Linda’s schoonheidssalon
Loonbedrijf Bruynen en zonen bv
Manders Aardbeien Rooth
Mondhygienistenpraktijk Maasbree
Niens Horeca
Oriental seeds bv
Partyservice Maasbree
Pastoor - Parochie Aldegundis
Praktijk Gaaf
Previon
Regiobank Maasbree
Restaria Maasbree
Restaurant de Flierenhof
Ria Joosten catering & evenementen
Schutterij St. Martinus
Snackwagen Maasbree
Theelen Holland
Trimsalon Akyla
Vaemke
Voedings- en dieetadviesbureau Marjon Tielen - Werts
W. Daemen Transport
West Plant Group
Wijnen bouwmaterialen
Wildbeheereenheid

Iedereen die op zijn manier een bijdrage
heeft geleverd aan KVW 2016 heel erg bedankt.
HIER HAD U OOK BIJ KUNNEN STAAN!

Joep van Schaijk, Jacqueline Stienen
en Jo Manders bij het St. Nicolaaskunstwerk
het broze materiaal helemaal niet
meer mogelijk. Gelukkig was meneer
Van Schaijk bereid om mee te denken
en heeft hij de verbouwingsplannen
aangepast.”
Joep van Schaijk ging in overleg
met Jacqueline Stienen en Sjoerd
van der Laar van de gemeente en Jo
Manders, die namens de adviesgroep
kunst en cultuur van Dorpsoverleg
Meijel in het overleg zat, wat betreft
de kunstwerken. Hij besloot zijn plannen om te gooien om de werken te
besparen. Van Schaijk is momenteel
bezig met een grondige verbouwing
van het pand. “Er komt een restaurant
en een grand café in het raadhuis en
Het sgraffito-kunstwerk
op de bovenverdieping wordt een
St. Nicolaas van Kazimir Knotke symbusinesshotel met kantoren en vergaboliseert de heilige Sint Nicolaas op
verschillende wijzen. Die was onder
derruimtes gerealiseerd”, vertelt Jo.
andere patroonheilige van schippers.
De kunstwerken blijven in het
Het originele werk uit 1959 moest bij
openbare gedeelte van het gebouw
een verbouwing in 1981 wijken naar
te zien. Jo: “Zo wordt de plek bij het
de huidige locatie in het gebouw.
St. Nicolaaskunstwerk een rustig
“Een sgraffito-kunstwerk is uitgekrast
hoekje waar iedereen rustig een bakje
uit stucwerk en vervolgens ingekleurd koffie kan drinken en kan genieten van
volgens de fresco-techniek”, legt Jo uit. een stukje Meijelse historie.” Bij de
“Bij de verplaatsing in 1981 werd het
glas-in-loodramen komen nog bordjes
werk al lichtelijk beschadigd en nu,
te staan met uitleg over het desbetrefzoveel jaren later, was het vanwege
fende raam.
“Het is zeer belangrijk dat de deze
kunstwerken in het gemeentehuis
blijven”, vertelt Jo. “Het is een stukje
Meijelse geschiedenis dat zo behouden blijft.” De vier glas-in-loodramen
zijn rond het jaar 1960 gemaakt door
Peter Schoofs. De vier ramen symboliseren de bevrijding in de Tweede
Wereldoorlog, een zonneschip met
bestuur, het Peeldorp Meijel met turfsteker en een beeld van veengebied
naar cultuurgebied.

De dieven kwamen rond 03.30
uur het pand binnen en gebruikten
daarbij zware keien om de deuren te
forceren. Bij de vorige inbraak werd
waarschijnlijk een auto gebruikt.
De politie deed geruime tijd sporenonderzoek. De supermarkt geeft aan
dat na de vorige inbraak de maatregelen al verscherpt waren en dat dat
nu andermaal gaat gebeuren. Er werden meer sigaretten meegenomen
dan de vorige keer, maar de dieven
lieten ook meer sporen achter, zo laat
de winkel weten.

“Het is gewoon heel vervelend”, laat een medewerker weten.
“Het kost veel tijd om alles op te
ruimen en er moeten misschien weer
nieuwe deuren in. Zeker zo net voor
de feestdagen komt het allemaal heel
slecht uit nu. We hebben alle beelden
en tips doorgegeven aan de politie
en we hopen uiteraard dat de daders
snel gepakt worden.”
Naast de inbraak bij Jan Linders,
was ook de Albert Heijn aan het
Raadhuisplein in Panningen het mikpunt van sigarettendieven.

Restaurant en
grand café
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Over het spoor
1/5

Het begin

Misschien niet zo bekend meer onder de bevolking van Peel en Maas, maar in lang vervlogen tijden reed
door veel dorpen een tram. Jongeren gingen er mee naar school, mannen naar hun werk en huisvrouwen
duwden de post in de brievenbus die aan de buitenkant van de tram hing. De HALLO brengt de komende vijf
weken verhalen over de verdwenen tramlijnen. In de eerste editie: een blik op het begin.

de eerste keer dat de tram stoom
over de straten blies in de gemeentes
Maasbree en Helden. “Niemand minder
dan minister Regout van Waterstaat
was in 1912 naar Venlo gekomen,
en natuurlijk ook de commissaris der
koningin, Ruys de Beerenbrouck”,
schrijft Giel. Hij vertelt in zijn stuk over
de triomftocht die de tram door de
dorpen maakt. Menigtes, fanfares en
schutterijen heetten het nieuwe transport welkom.

Dagelijks tussen
Venlo en Beringe

Vanaf 25 maart 1912 rijden de
trams van de lijn StoomtramwegMaatschappij Venlo-MaasbreeHelden (VMH) door Maasbree,
Helden, Panningen en Beringe.
Meijel was aangesloten op een
andere verbinding, maar daarover
meer in een volgende editie van
deze serie. Na een grootse opening
en vele uitbreidingsplannen met

aansluitingen naar onder andere
Helenaveen en Horst brak de Eerste
Wereldoorlog de VMH op. Een tekort aan
kolen en lampen door de oorlog komt
de maatschappij niet te boven. “In 1914
leed de Stoomtramweg-Maatschappij
een verlies van 208 gulden”, schreef
Giel Kessels (88) uit Beringe eerder in
het historisch tijdschrift De Moennik.
“Een jaar later was dat al 6.500 gul-

den.” De lijn werd overgenomen door
andere maatschappijen waardoor de
trams wel bleven rijden.

Triomftocht
door de dorpen
Giel, die in de loop der jaren mappen vol over het onderwerp bij elkaar
spaarde, schreef in De Moennik over

Zo werd de tram in Maasbree
onthaald door een uitbundige
menigte en een optreden van fanfare St. Aldegundis. In Helden volgt
eenzelfde ontvangst en ook in
Panningen stond een menigte klaar
voor de ontvangst. “Ook in Panningen
klinkt weer kanongebulder en fanfare
Concordia laat zich van zijn beste kant
zien”, zo staat in De Moennik. “Op een
speciaal voor de gelegenheid opgebouwd podium worden gasten met
bloemen verwelkomd, en worden
liederen gezongen.” Bij het eindpunt in
Beringe volgt nog een laatste optreden.
“Daar zingt de 10-jarige Jac van Horen
met luide stem een welkomstlied”,
schrijft Giel.
Die taferelen vonden allemaal
plaats op 25 maart 1912. “Een dag
later begint de VMH met zijn reguliere
diensten voor het publiek”, aldus Giel.
Zes keer per dag reed de tram op en
neer van Venlo naar Beringe. Daar
werden de kolen en het water bijgevuld, zodat de reis naar Venlo en

terug weer gemaakt kon worden.
De reis duurde ongeveer een uur
en acht minuten. De tram begon
bij de halte Holten in Beringe en
reed vervolgens via de haltes Everlo
en Markt in Panningen naar halte
Kubke in Helden. Via halte Potdé
ging de tram vervolgens langs de
halte Koningslust naar Maasbree.
Daar deed het stoomvoertuig de haltes Boelerbeek, Maasbree, Weg naar
Baarlo en ’t Rooth aan om vervolgens via Blerick in Venlo te eindigen.

Incident met
steigerend paard
Niet alle mensen en dieren waren
meteen overtuigd van de trams.
“Zeker in het begin was de tram voor
veel verkeersdeelnemers wennen.
De Venloosche Courant beschreef in
1912 het volgende incident: ‘Bij ’t
naderen der locomotief begon een
paard te steigeren, zette achteruit
en de kar kwam in aanraking met de
machine, die een rad verbrijzelde.
Een ander paard schichtig, rende weg
en de kar stiet tegen een muur, waardoor een karboom brak’”, zo vertelt
Giel in het tijdschrift.
In 1923 kwam er een einde aan
de VMH en nam de Limburgsche
Tramweg Maatschapij (LTM) de
lijn over. In 1929 kwam de MaasBuurspoorweg. Die regelde tot 1944
het tramverkeer. In dat jaar kwam er
een definitief einde aan de tramlijn
en werd de bus het enige openbaar
vervoer. Maar voordat dat tot stand
kwam, maakten iedere dag een hele
hoop mensen gebruik van de trams.

Wij zoeken een fulltime

grafisch afwerker
Heb jij een enthousiaste en flexibele werkhouding en enige jaren ervaring met
grafische afwerkingsmachines? Ben je ook nog eens op korte termijn beschikbaar?
Stuur dan een e-mail met je c.v. en motivatie naar
vacature@kempencommunicatie.nl t.a.v. Ingrid van Kempen

werkt direct
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Oud-(ere)voorzitter
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Pierre Houben overleden

Op 29 november j.l. is Pierre Houben, lid en voormalig voorzitter van de
Historische Werkgroep de Borcht overleden. Pierre had een grote passie
voor de historie van het kastelendorp Baarlo. Hij bezat een grote vechtlust
en overtuigingskracht en verzette zich tegen de verdere afbreuk van
het cultureel erfgoed in de gemeente en in het bijzonder zijn geliefde
dorp. Een afbreuk die zich sinds de jaren zestig in Baarlo manifesteerde.
Pierre was lange tijd het boegbeeld van de Werkgroep, de stem en de
drijvende kracht. Met hem kreeg de Borcht een gezicht en een kritisch
geluid. Na de restauratie van kasteel d’Erp (1974) was Pierre een van de
initiatiefnemers van de oprichting van de Historische Werkgroep de Borcht.
Zo nam hij in de prille ontstaansgeschiedenis het initiatief tot een groots
opgezette tentoonstelling die in het kasteel werd ingericht. Hier kwam de
geschiedenis van Baarlo in al haar facetten tot leven. Pierre wist destijds
veel Baarlonaren te enthousiasmeren en aan te sporen om daaraan mee
te werken. Bij het 10-jarig bestaan van de Historische Werkgroep in 1984
schreef Pierre een prachtig boek ‘Monumenten uit een rijk verleden
Van Barle tot Baarlo’. Hij vervatte de rijke historie van het dorp in deze
200 pagina’s tellende uitgave. Burgemeester Hubben prees Pierre voor het
vele speurwerk in de voorbereiding van dit boek en dankte hem vooral
voor het enthousiasme en meer in het bijzonder de volharding waarmee
het tot stand was gekomen. De burgemeester wist Pierre goed te typeren
want volhardend was hij, zelfs tot het laatste moment van zijn leven.
Het bestuur van de Werkgroep heeft hem onlangs nog bezocht in het
verzorgingshuis Ter Borcht waar hij woonde. Al was zijn gezondheid toen
al erg broos, hij spoorde ons aan ons te blijven inzetten voor het behoud
van het erfgoed, in het bijzonder het kasteelpark, de prachtige boerderijen
en monumenten, de landschappelijke elementen zoals de meanderende
beken en de, hoewel hier en daar verscholen en moeilijk zichtbare, oude
Romeinse heerbaan. Pierre, we danken je voor jouw immense inzet voor
het behoud van de historie van Baarlo en de weg die je hebt gebaand.
Je was een bijzonder mens en we zullen je missen. We wensen jouw
echtgenote Truus, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe.
Namens het bestuur en de leden
Herman van Megen (waarnemend voorzitter)

Geboren

Olivier
6 december 2016
Zoon van
Pim & Inge Peeters-van de Riet
Trotse broer Florian
Schrames 22, 5988 NR Helden

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.
Hatha yoga in Egchel.
Elke maandagavond en
woensdagmorgen yoga (kleine
groepjes) met extra aandacht voor
een juiste houding, ademhaling en
ontspanning. Verdere informatie:
Willy vd Mortel 06 15 08 58 13.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Computerproblemen? Trage pc
of slechte WiFi? Apk voor veilige pc,
netwerk en back-up. Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15 verdere info:
www.karelheines.nl
Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie,
tel. 06 55 12 69 96 of mail naar
info@heikevastgoed.nl

Dankbetuiging

Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle kaarten, belangstelling,
medeleven en warmte na het moeilijke verlies van

Jo Boots
Hartelijk dank hiervoor.
Lies Boots-Peeters
Johan
Panningen, december 2016.

Kerstbomen te koop, dagelijks van
10 tot 19 uur. Omorika Blauwspar
Nordman. Helenaveenseweg 84
Grashoek tel. 06 13 46 46 98 of
0493 53 92 79.

HALLO in Wenen
Sjaak en Nicole Titulaer uit Helden bezochten onlangs de
prachtige Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Daar waren ze op
studiereis, maar tussen de lessen door was er ook genoeg tijd om
iets van de rijke cultuur mee te pikken. Het sportieve stel bezocht
onder andere het Kunsthistorisches Museum en daar waren ze naar
eigen zeggen “helemaal ondersteboven van”.

Beveiliging. Uw winkel gewoon
weer veilig bel: All-in Security
tel: 077 750 33 03.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling, enz.
Tevens bloempotten en tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij 9.00 tot 17.00 uur. Za 9.00
tot 16.00 uur.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van ons oud-lid

Gijs Poulissen
Gijs was Prins in 1971 van De Kuus Oeht Kepèl.
Wij wensen zijn naaste familie heel veel sterkte toe.
Bestuur en leden van
V.V. “De Kuus oeht Kepèl“ Panningen

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van

Lei Janssen

* 8 december 1948

Schoutenring 21
5981 DW Panningen

† 9 december 2016

Gerda Janssen-Peeten
Pieter-Jan en Lidwien

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

HALLO in Washington

Met droefheid hebben we het bericht ontvangen
van het overlijden van ons erelid

Lei Janssen
Wij wensen Gerda, Pieter-Jan en Lidwien veel sterkte
met dit zware verlies.
Heldense Schaak- en Damvereniging

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Teun Heldens uit Meijel bracht begin november een bezoekje
aan Washington om de Amerikaanse presidentsverkiezingen bij te
wonen. “Ik was in de hoofdstad om te zien hoe de verkiezingen
daar verlopen”, vertelt Teun, die VVD-raadslid is bij de gemeente
Peel en Maas. “Ook wilde ik zien hoe ze er campagne voeren en
wat ik hiervan kan leren voor verkiezingscampagnes in Nederland.
Uiteraard heb ik een exemplaar van de HALLO Peel en Maas
meegenomen om mee op de foto te gaan.”
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Vijf extra bussen op nieuwe locaties

18 brievenbussen verdwijnen in
Peel en Maas
Het landelijke postbedrijf PostNL verwijdert in totaal 18 brievenbussen in Peel en Maas die weinig worden
gebruikt. Ook worden er vijf nieuwe brievenbussen geplaatst. De veranderingen gaan op maandag 9 januari 2017
in en zijn waarschijnlijk in maart gerealiseerd.
Het hele brievenbussennetwerk in Limburg, zoals PostNL het
noemt, wordt op de schop genomen.
Als reden geeft het postbedrijf aan
dat er in Nederland steeds minder
post wordt verstuurd. De brievenbussen die wel nog in de kernen staan,
staan volgens het bedrijf vaak op
moeilijk bereikbare en afgelegen
plekken waar niet veel mensen

verdwijnen, staan in Baarlo, Beringe,
Helden, Kessel, Maasbree, Meijel en
Panningen (zie graphic). In Meijel,
Maasbree en Helden worden daarnaast nieuwe brievenbussen geplaatst.
Op het Alexanderplein, aan de
Steenoven en de Roggelsedijk in Meijel
worden nieuwe oranje brievenbussen
geplaatst. In Helden krijgen bewoners
van de Baarloseweg ter hoogte van

komen. De veranderingen worden
vanaf maandag 9 januari 2017 ingevoerd. PostNL verwacht de werkzaamheden op vrijdag 10 maart klaar te
hebben.

Nieuwe brieven
bussen in drie dorpen
De achttien brievenbussen die

het verdwijnen van de brievenbus
op de Hertog van Gelrestraat als een
verlies worden gezien, omdat deze in
het dorp staat.
In de hele provincie worden
543 brievenbussen verwijderd,
blijven er 629 staan en komen er
70 nieuwe bij op drukkere locaties.
Het totaal aantal brievenbussen in de
provincie neemt na de jaarwisseling
af met veertig procent. In 2017 staan
er in de Limburgse kernen dan nog
maar 699 brievenbussen in plaats
van 1.172.

huisnummer 34 een nieuwe brievenbus
ter beschikking. Ten slotte wordt er in
Maasbree een bus geplaatst ter hoogte
van Broekstraat 48.
In Kessel verdwijnt alleen een
brievenbus aan de Rijksweg, ter hoogte
van het wokrestaurant. De bussen op
de Esdoornstraat en de Maasstraat
in Kessel blijven staan. Volgens het
Dorpsoverleg Kessel is het dan ook
voldoende als er in Kessel en Kessel-Eik
“ten minste één brievenbus in de kern
blijft staan op een strategische plaats”.
Volgens het Dorpsoverleg Baarlo kan

Meijel

Grashoek

Panningen

Koningslust

Helden

Maasbree

Blijft staan
Kapelkesweg 1
Zonnedauw 6
Wordt verwijderd
Jan Truijenstraat 2A
Molenhaagweg 25
Hagelkruisweg 37
Nieuw te plaatsen
Alexanderplein 1
Steenoven 12
Roggelsedijk 7

Blijft staan
Pastoor Vullinghsstraat 1

Blijft staan
Steenstraat 28
Markt 65
Raadhuisplein 16
Maasbreeseweg 29
Piushof 4
John F Kennedylaan 28
Koninginnelaan 22
Wordt verwijderd
Houbenslag 41
Heide 5

Blijft staan
Poorterweg 73

Blijft staan
Haammaekerstraat 1
Mariaplein 29
Molenstraat 79
Wordt verwijderd
van der Boyenstraat 28
Deken Jaspersstraat 50
Zuster Irmbertastraat 2
De Heldense Bossen 6
Nieuw te plaatsen
Baarloseweg 34

Blijft staan
Molenstraat 90
Heierveldlaan 10
Groesweg 7
Wordt verwijderd
Spilstraat 12
van Lommstraat 9
Lange Heide 9
Oude Pastoriestraat 29
Nieuw te plaatsen
Broekstraat 48
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aantal brievenbussen blijven staan
aantal brievenbussen die verdwijnen

Baarlo

aantal nieuwe brievenbussen

Blijft staan
Veldstraat 34
Grotestraat 9
Korverstraat 17
Heierhof 29
Wordt verwijderd
Hertog van Gelrestraat 17
Napoleonsbaan Noord 4
de Roffart 12

Beringe
Blijft staan
Kanaalstraat 86
Wordt verwijderd
Rozenobel 33

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Kessel
Egchel

Kessel-Eik

Blijft staan
Kapelaan Nausstraat 7

Blijft staan
Maasstraat 3

Senioren yoga in Egchel. Yoga
aangepast aan ieders mogelijkheden
met extra aandacht voor een juiste
houding, ademhaling en ontspanning.
Elke woensdagmorgen van
10.45 - 12.00 uur. Verdere informatie:
Willy vd Mortel 06 15 08 58 13.

Vakantiegevoel tijdens werken?
Deze garantie krijg je als
receptionist(e) op camping
Beringerzand. Solliciteer voor een
fantastische vakantie - weekendbaan
op de receptie. (18+) Stuur je CV en
motivatie naar info@beringerzand.nl

Kerstactie KinjerKriebel. In de
Kerstvakantie spelen en zwemmen
in KinjerKriebel met € 1,00 korting!
Dagelijks open van 11 tot 17 uur,
behalve 25 + 26 december en
1 januari, dan zijn we gesloten.

Te koop vastkokende kruimige
aardappelen/belana frieslanders
bintje/het adres voor verse gezonde
streekgroenten, krielaardappeltjes
panklaar, prei 1kg 1 euro. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

Blijft staan
Esdoornstraat 33
Wordt verwijderd
Rijksweg 49

Slim, spontaan, gastvriendelijk.
Volgens Anne, Nicole, Jeroen, Jelle,
Reimke, Astrid (collega’s receptie op
Beringerzand) zou het fijn zijn als je
jezelf herkent in spontaan-lef-lachslim-gastvriendelijk. Mail je CV naar
info@beringerzand.nl
Computerhulp aan huis.
Problemen met uw laptop, desktop,
netwerk, tablet of telefoon?
Bel 06 57 84 28 20, 06 23 52 51 68 of
mail pchulp.peelmaas@gmail.com

Beveiliging. Bent u de winkeldiefstallen zat, bel: All-in Security
Tel: 077 750 33 03.
Cursus ontwikkel je intuïtie.
Start 2017 met een investering in
jezelf! Kijk op www.marionhermans.nl
(agenda) voor info en aanmelding.
Muizen in huis? Last van muizen in
huis? Bel Constant Plaagdier Preventie
Panningen 06 39 02 22 51. Ook voor
houtworm en andere plaagdieren!
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winkel&bedrijf

Starters in de regio
Ikigai Kindercoaching
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Ikigai Kindercoaching
Lilian van Avesaath
Burgemeester Engelsstraat 32
5981 DC Panningen
06 81 00 20 18
ikigaikindercoaching@gmail.com
www.ikigaikindercoaching.nl
persoonlijke coaching
juni 2016

Activiteiten
Ikigai Kindercoaching
organiseert kleinschalige
informatieavonden voor ouders.
Deze worden gegeven in de vorm
van workshops met onderwerpen
als intuitieve en hoogsensitieve
kinderen en begeleiding van
kinderen bij een echtscheiding.
Ook worden er verschillende
workshops voor kinderen
georganiseerd. Verder behoren
individuele gesprekken tot de
mogelijkheid, waarin samen met
de coach bekeken wordt of een
kort behandeltraject wenselijk is.
Doelgroep
Bij Ikigai Kindercoaching
kunnen zowel kinderen als hun
ouders gecoacht worden.
Onderscheidend vermogen:
Ikigai Kindercoaching vindt het
belangrijk dat kinderen geen
’masker’ hoeven te dragen.
Ook is het van belang dat kin
deren weten dat er naar hen en

hun behoeften gekeken en
geluisterd wordt én dat daar ook
naar gehandeld wordt. Dat
kinderen een stem hebben en zich
gerespecteerd voelen. Dit is nodig
om op te kunnen groeien tot een
volwaardige en evenwichtige
volwassene. Ook de ouder wordt
niet vergeten. De moderne ouder
met al zijn onzekerheden,
ontstaan door de maatschappeli
jke druk om vooral alles goed te
doen en werk, huishouden en de
opvoeding schijnbaar moeiteloos
te combineren. Ikigai Kinder
coaching kijkt met de ouders mee
als dit toch niet zo vanzelfsprek
end blijkt te gaan. Ikigai geeft
een steuntje in de rug, biedt
informatie en inzichten, zodat de
ouder daarna weer met zelfver
trouwen en plezier verder kan.
Ikigai Kindercoaching is er ook
speciaal voor kinderen in
echtscheidingssituaties. Ondanks
veelal goede bedoelingen van de
ouders wordt de emotionele
afhandeling van de scheiding vaak
vergeten of gebagatelliseerd.
Terwijl deze eigenlijk met stip op
één zou moeten staan. Deze kin
deren krijgen bij Ikigai
Kindercoaching een stem en de
hulp om de emotionele achtbaan
waar ze ongevraagd in zijn
gekomen, zo ongeschonden
mogelijk weer te kunnen verlaten.
Zodat ook zij weer kunnen stralen.
Want dat verdienen ze.
Ikigai Kindercoaching is er voor
iedereen die het nodig heeft dat
er écht geluisterd wordt, zonder
oordeel en zonder dwingende
adviezen, maar met oprechte
aandacht en interesse.
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Onderhandeling met mogelijke opvolgers

Juwelier Eugenie Melger
Panningen stopt
Eugenie Melger, directrice van de gelijknamige juwelier in Panningen, sluit haar winkel. Na tien jaar heeft de
onderneemster besloten te stoppen. Het is de tweede juwelierszaak die haar deuren sluit in het centrum.
Tot 1 juni 2017 blijven de deuren
van de zaak geopend. In de tussentijd
gaat de onderneemster op zoek naar
een opvolger. Eugenie laat weten dat
het om verschillende redenen geen
optie was om langzaam af te bouwen.
Daarbij was er geen mogelijkheid dat

een van haar kinderen de winkel over
zou nemen, omdat die allemaal een
ander vak uitoefenen. “We zijn inmiddels met drie kandidaten in onderhandeling over een mogelijke overname”,
aldus Eugenie.
EM Juwelier is de tweede juwe-

lierszaak die in Panningen haar deuren
sluit. Eerder dit jaar maakte Rob Leurs
van de gelijknamige winkel bekend te
stoppen met de winkel in Panningen
en zich volledig te richten op gedenksieraden op een locatie buiten Peel
en Maas.

Uitbaters Nostalgie Eten & Drinken

‘De Heere van Meijel’
nieuwe horecazaak Meijel
Horecaondernemers Rudy en Mariet Gommans uit Meijel, uitbaters van Nostalgie Eten & Drinken, gaan onder
de naam De Heere van Meijel verder met een nieuwe zaak. Het nieuwe restaurant en café opent op vrijdag
16 december haar deuren.

In een gerenoveerd horecapand
aan de Dorpsstraat in Meijel, waar
eerst hotel De Zwaan was gehuisvest,
baten Rudy en Mariet straks hun
nieuwe horecazaak uit. De naam is
een historische verwijzing naar de

echte ‘Heren van Meijel’, die in de
zestiende eeuw de dienst uitmaakten
in Meijel. Belangrijke beslissingen
werden door hen genomen bij de
zogenoemde schepenbank, wat wij
nu een gemeente noemen.

Destijds was de ‘gemeente’ gevestigd
in herberg De Zwaan in Meijel.
De officiële opening van het
nieuwe restaurant en café vindt
vrijdag 16 december plaats om
20.00 uur.

ez

Lilian van Avesaath 06 81002018
www.ikigaikindercoaching.nl

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

Garagebedrijf
W. Aarts

veilig op weg
naar 2017
Kanaalstraat 80A | BERINGE
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GEPLUKT Nick Steeghs

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

aldus Nick. “Daarom paste een BBLopleiding, leren én werken, goed
bij mij. En door mijn Verzorgende-IG
diploma kon ik een verkorte opleiding
tot verpleegkundige doen.”

Van het leger naar
de zorg
Werken in de zorg was iets dat
Nick jaren geleden niet had kunnen
bedenken. “Ik wilde altijd het leger
in”, vertelt hij. “Na het Bouwens ben
ik de opleiding Vrede & Veiligheid gaan
doen. Uiteindelijk kwam ik bij het Korps
Mariniers terecht, waar ik vier maanden
bij heb gezeten.” Defensie bleek echter
niet helemaal zijn ding. “Ik zat er in de
wintermaanden, rond de feestdagen.
Met Kerstmis mocht ik naar huis en kon
ik mijn familie en vrienden weer zien.
Ik zag er daarna tegenop om weer terug
naar de kazerne te gaan. Toen kwam
ook het besef dat ik carnaval zou
moeten missen.” Nick besloot het leger
vaarwel te zwaaien: “Mam zei dat de
zorg wel iets voor mij zou kunnen zijn.”
Moeder Gerdy bleek, zoals vaker het
geval is bij moeders, gelijk te hebben.

‘Doe niet onder voor
zestienjarigen’

Nick Steeghs (25) is een geboren en getogen Beringenaar. Hij is leerling-verpleegkundige bij thuiszorgorganisatie Proteion, heeft al drie jaar een relatie, houdt de ballen uit het doel van het eerste voetbalteam van
VV BEVO en zit in de raad van elf bij de Beringse Kuus. Deze week wordt Nick geplukt.
Na een opleiding tot Verzorgende-IG
te hebben afgerond, startte Nick
in 2014 met een verkorte Beroeps
Begeleidende Leerweg (BBL)-opleiding

Nog even en dan mag Nick zich
officieel verpleegkundige noemen.
“Als alles goed gaat, studeer ik in
februari af”, vertelt hij.
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Kijk voor de oplossing
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in de HALLO.
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Hart ligt bij het
keepen
Voor Nick is het carnavalsseizoen
al volop bezig. Nadat hij in 2014 werd
uitgeroepen tot prins Nick I, is hij lid van
de raad van elf van de Beringse Kuus.
“Als lid is het eigenlijk de bedoeling om
een functie binnen een commissie te
hebben”, vertelt Nick. “Die heb ik nog
niet. Maar als ik zou kunnen kiezen, zou
ik in de jeugdcommissie willen zitten.
Het lijkt me erg leuk om de jeugd mee
te nemen in het carnavalsgedruis.”
Daarnaast is Nick zo’n vier keer
in de week op het voetbalveld van
VV BEVO in Beringe te vinden. Hij is
keeper bij het eerste team van de voetbalvereniging en daarnaast trapt hij nog
wekelijks een balletje bij het zaalvoetbalteam van Panningen. “Dat doen we
echt voor de lol”, vertelt Nick. “We zijn
een gezellig en hecht vriendenteam.”
Elke dinsdagavond geeft hij keeperstraining aan twee jeugdgroepen onder de
vijftien jaar. “Ik ben jarenlang jeugdtrainer geweest, maar omdat mijn hart bij
het keepen ligt, ben ik het afgelopen
jaar begonnen met keeperstrainingen.
Ik vind het leuk om met de jeugd bezig
te zijn. Ik ben ook nog niet zo bezig
met ouder worden eigenlijk. Leuke
dingen doen kan nu nog, dat settelen
komt vanzelf wel. En al zeg ik het zelf:
ik doe nog lang niet onder voor de
zestienjarigen.”

Peter Hendriks Horst B.V. is een multifunctioneel bedrijf gespecialiseerd in de handel, commissie,
op- en overslag, en transport in groenten en fruit; gevestigd op het ZON Fresh Park terrein te Venlo.
Wij zijn op zoek naar:

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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tot MBO-verpleegkundige. Daarnaast
werkt hij als leerling-verpleegkundige
bij Proteion Thuiszorg. “Ik ben meer
praktisch dan theoretisch ingesteld”,

Nick is enig kind en woont nog bij
zijn ouders in Beringe. De wens om
met zijn vriendin Mieke, met wie hij al
drie jaar een relatie heeft, samen te
gaan wonen, is er wel al. “Gelukkig is
het niet zo dat we thuis weg moeten”
vertelt Nick. “Daarbij studeert Mieke
ook nog; ze is leerling anesthesiemedewerker bij het ziekenhuis in Venlo.
Maar natuurlijk willen we uiteindelijk
wel iets voor onszelf. Ik zou het liefste
hier in Beringe blijven wonen, maar
voor mijn vriendin is het om het even.”
Vanwege de wisselende diensten van
beiden is het soms wel lastig om met

zijn tweeën af te spreken. “Ik werk om
het weekend, dus één keer in de twee
weken is het weekend echt voor mij”,
aldus Nick. “Mieke heeft voornamelijk
dagdiensten, ze handbalt fanatiek en
past zich uiteindelijk best wel vaak aan
mijn schema aan. De donderdagavond
is van ons samen en verder proberen
we af en toe iets leuks te gaan doen.
Ook gaan we regelmatig samen op
stap.”
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Oplossing vorige week:

JUNIOR-TRANSPORTPLANNER
Vereisten:
• Kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.
• Lichte administratieve werkzaamheden behoren tot de
functie.

M/V

• Stressbestendig.
• Affiniteit met de AGF-handel is een pré.
• Bereidheid tot werken in verschoven diensten.
• Assisteren bij laden en lossen van wagens.

FULLTIME CHAUFFEURS BENELUX M / V
PARTTIME CHAUFFEURS BENELUX M / V
CHAUFFEURS VOOR DE ZATERDAG M / V
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Gaarne Uw reactie te richten aan:
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Peter Hendriks Horst B.V., t.a.v. de heer P. Hendriks, Venrayseweg 116c,
5928 RH Venlo, Tel : 077 - 387 02 22, Fax: 077 - 382 19 37, email: peter.hendriks@peterhendriks.nl

Vereisten:
• Flexibele instelling.
• Ervaring gewenst, affiniteit met groenten en fruit is een
pré.

• Rijbewijs BCE + code 95.
• 55+ en 65+ geen bezwaar.
• Mogelijkheid om één of meerdere (vaste) dagen
per week te werken.
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verenigingen
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Nominaties

Sportgala Peel en Maas 2016
De voorbereidingen voor het zesde Sportgala Peel en Maas zijn van start gegaan. Inwoners van de gemeente
kunnen kandidaten nomineren om kans te maken op de prijs die in april wordt uitgereikt.
Het evenement vindt plaats
op vrijdag 7 april 2017 bij DOK6 in
Panningen. Elke inwoner of vereniging in Peel en Maas kan tot zondag
8 januari 2017 een talent, een sporter
of sportploeg nomineren voor de prijs.
Ook is het mogelijk een groep mensen
te nomineren voor de waarderingsprijs. Diezelfde avond worden de

sporters van Iedereen Kan Sporten
Noord-Limburg gehuldigd. De winnaars in de vier categorieën strijden
uiteindelijk om De Sporttrofee, de
hoogste gemeentelijke, sportieve eer.
Een genomineerde aandragen kan door
het nominatieformulier van
www.sportgalapeelenmaas.nl in te
vullen en te versturen naar

hans.witbaard@kpnmail.nl of naar
info@sportgalapeelenmaas.nl
Eventuele schriftelijke formulieren
kunnen per post worden opgestuurd naar de voorzitter van de
nominatiecommissie Hans Witbaard
op Ninnesweg 182 in Panningen.
Kesselnaar Harry de Ruyter won vorig
jaar de Sporttrofee.

Drie dagen lang geld inzamelen voor goede doel

Ut P&M Hoés van start
Drie dagen lang zamelen dj’s van Omroep P&M vanaf vrijdag 16 december geld in voor het goede doel. In
samenwerking met Stichting Arjan en Walk4Brains Meijel wil de omroep het onderzoek naar hersentumoren
stimuleren door geld in te zamelen.
Wethouders Roland van Kessel en
Paul Sanders sluiten om 18.00 uur de
dj’s Carla Hermans, Rob van Soest en
Sjoerd Groothuis op in het P&M Hoés op
het Raadhuisplein in Panningen. De dj’s
mogen die dagen geen vast voedsel
eten, maar krijgen alleen vloeistoffen

als sapjes, net als de dj’s in het Glazen
Huis van radio 3FM.
Bezoekers en luisteraars kunnen
plaatjes aanvragen en daarmee het
goede doel steunen. Daarnaast vinden
er op het plein optredens plaats van
artiesten als Velocity, De Toddezèk,

de Theaterwerkplaats, dj Buddy Orange,
DéDé Dance en Marleen Rutten. De drie
dj’s worden zondag 18 december om
16.00 uur weer bevrijd door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo.
Ook wordt dan het voorlopige eindbedrag bekendgemaakt.

Ontspannend en verhoogt weerstand

Tai chi bij De Weem in Baarlo
Ouderenbond KBO Baarlo begint op maandag 9 januari met nieuwe lessen tai chi. Deze vinden plaats in de
huiskamer van De Weem in Baarlo.
Tai chi is een Chinese vechtkunst
waarbij wordt gefocust op de balans
en ontspanning van het lichaam.
De oefeningen die gedaan worden
werken ontspannend, verbeteren de
bloedcirculatie en verhogen de natuurlijke weerstand. Op de langere termijn
kunnen problemen met gewrichten en

de spijsvertering verminderen. Ook aan
de ademhaling wordt aandacht
besteed. Tai chi is daarbij een goede
manier om bij ouderen het evenwicht
terug te brengen en zo de kans om te
vallen te verkleinen.
De lessen die nu door Ellen
Keulards-Peeten worden gegeven,

vinden plaats op donderdagochtend
van 09.30 tot 10.30 uur. Vanaf maandag 9 januari wil de KBO lessen op
maandagavond gaan aanbieden als
onderdeel van de KBO-activiteiten.
Neem voor meer informatie en
aanmelden contact op met Tiny
Dietz-Jansen via 077 477 24 88.

Solistenwedstrijd

Succes voor jonge
muzikanten
schutterij Meijel
Twee leerlingen van de Meijelse schutterij St. Willibrordus deden
zondag 11 december mee aan een solistenwedstrijd om de Gerrie
Schroëntrofee. Ze gingen allebei met een beker naar huis.
De wedstrijd vond plaats in het
clubgebouw van schutterij St. Job in
Leuken, bij Weert. Bente Basten uit
Meijel haalde met haar optreden
op kleine trom het hoogste aantal
punten in de A-klasse tot 14 jaar.

Haar broer Niek Basten deed niet
voor Bente onder. Hij haalde met zijn
optreden op cornet het hoogste aantal punten in de D-klasse tot 14 jaar.
Bente en Niek ontvingen ieder uit
handen van de jury een fraaie beker.

Recreantenteams uit Peel en Maas

Peelpush Sneeuwballentoernooi
in Meijel
Ook dit jaar organiseert volleybalvereniging Peelpush in Meijel het Peel en Maas Sneeuwballentoernooi. Deze
negentiende editie vindt plaats op woensdag 28 december in sporthal De Körref in Meijel.
Van 18.00 tot 23.30 uur spelen
diverse recreantenteams uit de hele
gemeente verschillende spannende
opdrachten waarmee ze prijzen kunnen verdienen. Er kunnen maximaal
achttien teams meedoen. Jeugdspelers
zijn uitgesloten van deelname.
Zowel buurtbewoners als mensen
binnen een vereniging, bedrijf of

deelnemers aan de vorige drie binnentoernooien van Peelpush mogen
meedoen. Er wordt in één recreantenklasse gespeeld. In elk team moeten
in elk geval twee dames in het veld
staan en mogen er maximaal twee
competitiespelers tot de derde divisie
meedoen. Aanmelden is verplicht
en kan door een formulier met het

inschrijfgeld vóór dinsdag 20 december
af te geven bij Peter van Enckevort
op de Molenstraat 44 in Meijel.
Een mailtje sturen kan ook via
famvanenckevort@home.nl
Deelnemers worden voorafgaand
aan het toernooi nog telefonisch
benaderd ter bevestiging, maar krijgen
geen bevestiging van hun inschrijving.

Leerlingen Bouwens in actie
voor goede doel
Leerling van middelbare school het Bouwens in Panningen komen in de ochtend van dinsdag 20 december in
actie voor het goede doel. Op verschillende plekken worden spullen of knuffels verkocht en diensten verleend om
geld op te halen.
In het centrum van Panningen staan
leerlingen die onder andere chocomel,
wafels en kerststukjes verkopen.
Ook worden er knuffels (omhelzingen)
verkocht via de ‘Hugs for charity-actie’.
Andere studenten zetten zich in middels

een ‘heitje voor een karweitje’ of ze
doen de boodschappen voor anderen.
Op het Bouwens zelf worden onder
andere tosti’s, taarten en kersthangers
gemaakt en vindt er een taarten-gooiactie plaats. Alle acties staan in het

teken van het goede doel. De doelen die
de leerlingen dit jaar ondersteunen zijn:
Serious Request van 3FM, Ut P&M Hoes,
Plan in India en Kita Juga. Op vrijdag
23 december wordt het voorlopige
eindbedrag bekendgemaakt.

Jubilarissen Sint
Nicolaas Meijel
Marga Houben en Jan Broens werden op zaterdag 3 december,
tijdens de jaarlijkse feestavond van schutterij Sint Nicolaas uit
Meijel, in het zonnetje gezet. De vereniging wilde beide leden
bedanken voor hun verdiensten. Marga is inmiddels al 25 jaar lid
van de vereniging. Jan kreeg het lintje opgespeld vanwege zijn
60-jarig lidmaatschap.
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Jubileumconcert in Kasteel De Keverberg

160 jaar Koninklijke fanfare
Maasoever Kessel
vanaf het eerste moment bij allerlei
activiteiten die we doen en laten
merken dat ze er helemaal bij
horen”, vertelt Peter. “Wie nog op
de opleiding zit, loopt net als de
rest mee met de optocht. Ze spelen
dan misschien nog geen instrument,
maar kunnen prima met een
tamboerijn of een koebel overweg.
Ook organiseren we regelmatig leuke
activiteiten voor hen. Tijdens het feest
van patroonheilige St Caecilia kunnen
ze dan bijvoorbeeld een speurtocht of
spellen doen. We betrekken de jeugd
er bij waar het kan en zorgen ervoor
dat ook zij een podium krijgen om hun
kunsten te laten horen.”

Samenwerken
Zichtbaar zijn in de gemeenschap
door regelmatig op te treden, is voor
de fanfare erg belangrijk. Zeker met
het oog op de toekomst. “Dat is denk
ik ook de manier om als vereniging
nog lang te kunnen blijven bestaan”,

Fanfare Maasoever Kessel in 1895

aldus Peter. “Samenwerken met de
mensen in het dorp, de verenigingen
en de ondernemers. Zo zorg je ervoor
dat je een vereniging van het dorp
blijft. We zijn er en we staan er, niet
alleen in Kessel en Kessel-Eik, maar
ook daarbuiten. We willen dat dat
gemeenschapsgevoel behouden blijft,
zowel buiten als binnen de vereniging.
En dat draag je niet alleen uit met
een jubileumconcert, maar ook
met een mooi en modern uniform.
Daarom hebben we iedereen in het
nieuw gestoken. Hoe dat eruitziet, is
tijdens het jubileumconcert voor het
eerst te zien.”
Het jubileumconcert van de
fanfare vindt zaterdag 17 december
plaats in twee delen. Het eerste deel
begint in de kerk in Kessel, die haar
deuren om 18.30 uur opent, waarna
het concert om 19.00 uur van start
gaat. Daarna vindt het tweede deel
plaats bij Café Biej Ton en Marij in
Kessel.

De Koninklijke fanfare Maasoever uit Kessel bestaat 160 jaar.
Dat wordt gevierd met een jubileumconcert op zaterdag 17 december.
Een uitgelezen kans voor de vereniging om haar kunsten weer aan het
grote publiek te tonen.
Het feit dat de vereniging alweer
haar 160e verjaardag viert, is volgens
voorzitter Peter van de Pas (52) niet
alleen een reden om terug te kijken,
maar ook na te denken over de
toekomst. “Onder de leden wordt in
eerste instantie vaak teruggekeken”,
vertelt hij. “Dan worden er anekdotes
en herinneringen opgehaald van
vorige jubileumvieringen, bijzondere
activiteiten of resultaten op
concoursen. Tegelijkertijd versterkt
zo’n jubileum het verenigingsgevoel
en dat is heel bijzonder. Maar wij als
bestuur zijn ook veel bezig met de
jaren die nog gaan volgen.”
Fanfare Maasoever Kessel werd
in 1856 opgericht onder de naam
De Vooruitgang. In die tijd niet alleen
een groep muzikanten, maar ook
een paar toneelspelers. In 1887 werd
een toneelafdeling opgericht binnen
de vereniging. “Toen al deden de
leden van de vereniging meerdere
activiteiten”, vertelt penningmeester
John Hendriks (53). “Dat was in de
jaren 50 tot en met 70 wel anders.
Toen lag de focus op de muziek en
waren nevenactiviteiten niet aan de
orde.”

de vereniging ruim honderd leden.
“Zowel spelend in de fanfare of
één van de andere groepen als de
steunende leden die niet meer actief
muziek spelen”, vertelt John.

Nieuwe, moderne
uniformen
Een probleem waar veel
verenigingen anno 2016 mee
worstelen, is het werven van nieuwe
leden. De keuze in verenigingen
is groot tegenwoordig. Toch keert
de jeugd bij de fanfare wel terug
volgens Peter en John. Het afgelopen
jaar heeft de vereniging twintig
procent meer jonge leden mogen
verwelkomen. “We betrekken ze

De fanfare tijdens een concert in april 2016

Geschiedenis blijft
zichzelf herhalen
De geschiedenis blijft zichzelf,
volgens John, steeds herhalen. Na
periodes waarin alleen fanfaremuziek
werd gespeeld, wordt nu juist weer
op andere manieren muziek gemaakt.
“De verbreding in muzieksmaken
is in al die jaren enorm veranderd.
En naast de fanfare hebben we ook
nog de Joekskapel, de slagwerkgroep,
bigband The Ambassadors en de
leden die aangesloten zijn bij de
muziekopleiding. Het is voor ons de
kunst om al die clubjes toch samen
te laten komen en één fanfare
Maasoever te zijn.” Anno 2016 telt

Oorkonde en insignes

Jubilarissen bij Maasbrees Mannenkoor
Het Maasbrees Mannenkoor heeft onlangs twee jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest. Sjang van Gasselt
is inmiddels al vijftig jaar lid van het mannenkoor. Mede-lid Jan Peeters vierde dit jaar zijn veertigjarig lidmaatschap van de vereniging.
Wim Hermans, de voorzitter van het mannenkoor, dankte beide heren voor hun trouwe lidmaatschap en voor hun verdiensten bij het koor.
Sjang en Jan kregen van Wim Wittenbernds, een afgevaardigde van de regionale koepel voor Limburgse mannenkoren, een oorkonde
uitgereikt en een insigne opgespeld.
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Bespreking Poll week 48

Er moeten meer windmolens in Peel en Maas komen
De meerderheid van de stemmers op de poll vindt het inderdaad een goed
idee als er meer windmolens dan de geplande vier komen in Peel en Maas.
Zo ook Jos Janssen uit Maasbree die in Maasbree genoeg kansen ziet om een
aantal windmolens neer te zetten. “Zeker moeten er meer komen”, laat hij
weten in een reactie op de website. “Wat is er nu makkelijker dan gebruikmaken van energie die voor het grijpen ligt? Natuurlijk moet dat wel in overleg
met omwonenden, maar het lijkt mij dat zeker in Maasbree, dat zo’n grote buitengebieden heeft, wel een plekje gevonden kan worden. Neem bijvoorbeeld

het glastuinbouwgebied Siberië. Dat vogels er massaal tegenaan gaan vliegen,
lijkt mij overdreven. Zie het waddengebied als voorbeeld. Daar staan ontelbare
windmolens met nog meer ontelbare vogels.”
Jos wil dus net als de meerderheid van de stemmers bijdragen aan een
duurzamere economie. Dat het voor sommige mensen voor problemen met
het uitzicht zorgt, zou geen probleem moeten zijn. Het feit dat er bijgedragen
wordt aan een schoner milieu vergoedt dat uitzichtprobleem volledig. Laat de
windmolens maar komen.

Arriva heeft Veolia prima opgevolgd
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Vervoerder Arriva is sinds zondag 11 december de busvervoerder in Limburg
en dus ook in gemeente Peel en Maas. De overstap ging niet geheel vlekkeloos
en op sommige plekken zijn gebruikers boos over de veranderde opstapplaatsen
en vertrektijden. Na een week kan de eerste balans opgemaakt worden.
Toch heeft Arriva het prima overgenomen. Natuurlijk verloopt zo’n enorme
operatie niet vlekkeloos. Dat is gewoon niet te doen. Nu is het reizen echter
veel efficiënter en sneller geregeld. In de drukke periodes rijden meer bussen
naar Venlo en ook nog eens sneller. Het verdwijnen van haltes heeft geen grote

problemen opgeleverd voor de reizigers.
Van de andere kant is het zo dat ouderen dat de haltes die over zijn
gebleven, drukker zijn dan ooit. Zeker in Maasbree zijn de haltes erg druk door
het verdwijnen van verschillende opstappunten. Gebruikers van de bus lieten
op onder meer sociale media weten veel laste te hebben van vertragingen en
onduidelijkheden rondom routes en aankomsttijden. Daarnaast moeten ouderen
ver lopen om überhaupt bij een halte te komen.
Arriva heeft Veolia prima opgevolgd. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 49) > Continurooster op school maakt het ouders moelijker > eens 60% oneens 40%

GEZOCHT

Hoge kwaliteit pelzen,
oude naai- en
typemachine,
porselein, kristalwerk,
echte merkhandtassen,
juwelen en munten
Hartmann 06 33354387

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

NU MET

€ 75,-

STARTPREMIE
Na 3 maanden
bezorgen

Open als
een kind
Tjonge, wat kunnen mensen
soms hard zijn voor elkaar.
Oorlogen en terreurdaden spelen
zich ook in het klein af in
politiek gekrakeel, familieruzies,
pesterijen op school, afbrekende
kritiek, haatmail en zelfs
doodsbedreigingen op sociale
media. Mensen staan vaak recht
tegenover elkaar vanwege
verschillen in overtuiging,
politiek, of geloof. En in plaats
van te luisteren naar wat de
ander beweegt, wordt die maar
al te vaak neergesabeld met een
regen aan oordelen en
verwijten. En niemand lijkt zich
nog langer in te houden. Ieder
gaat voor zijn eigen gelijk.
Maar in de tijd voor Kerstmis,
de Advent, zeggen we toch weer
tegen elkaar: het kan ook
anders. Ieder mens verdient
anders. Het gaat om een
weerloos kind dat geboren gaat
worden. God wordt mens.
Het gaat om de mens! Dat we
toch blijven geloven in de mens.
Zou de samenleving er niet heel
anders uitzien als mensen zich
wat meer in elkaar zouden
verdiepen en verplaatsen? Dan
wordt het niet arm-rijk, blankzwart, links-rechts, homo-hetero,
progressief-conservatief,
elite-gewoon volk. Tegenover
elkaar heeft men het gevoel zich
sterk te moeten houden en zich
af te zetten tegen die ander die
anders is, denkt, voelt en er
soms anders uitziet. Maar naast
elkaar zie je wat hetzelfde is,
wat verbindt en wat maar
buitenkant is en betrekkelijk.
Natuurlijk zijn er dingen die je
liever anders zag en je hoeft het
ook niet met iedereen
eens te zijn, maar dat
is altijd wederzijds.
Dat we verschillen
accepteren en verdra
gen. Kerstmis met het
kind centraal is een
boodschap van hoop
voor de wereld. Dat we
toch proberen als een
kind te zijn, open
en ontvankelijk,
onbevooroordeeld.
Laat maar komen die
ander, die wereld,
die toekomst.
Een mens kan meer
aan dan hij vreest!

Krantenbezorgers
gezocht in Kessel-Eik
• Gratis krant & bonusregeling
• Verdiensten € 175,- per maand
• Uurtje werk per dag
• Minimumleeftijd 15 jaar
• Bezorging doordeweeks voor
07:00 en op zaterdag voor 07:30

Meld je aan op

Magische Winterweken
24 december 2016 t/m 8 januari 2017

Beleef samen de betoverendste tijd van het jaar met magische shows,
wonderlijke attracties en gegarandeerd sneeuw.

pastoor
Peter van der Horst
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Vuurwerk

Officiële (verkorte) publicaties

Schade
Door vuurwerk wordt vaak veel schade aangericht aan speeltoestellen en andere openbare
voorzieningen. De gemeente neemt maatregelen om deze schade te voorkómen.
We verwijderen bodems van afvalbakken, sluiten ondergrondse straatvoorzieningen af en
maken bovengrondse inzamelbakken leeg zodat de kans op brand kleiner is.

Het Elektronisch Gemeente Blad (EGB) was de afgelopen jaren de “digitale nieuwsbrief” voor
alle wekelijkse nieuwsberichten en bekendmakingen. Deze werden ook op onze website
gepubliceerd en ter inzage gelegd in het Huis van de Gemeente en de gemeenschapshuizen en
bibliotheken in Peel en Maas. Op 1 december is onze nieuwe website “live gegaan”. Om onze
bekendmakingen gebruiksvriendelijker te maken gaan we op deze datum aansluiten op
www.overheid.nl.
Als u bekendmakingen automatisch in uw mailbox wilt ontvangen kunt u zich hiervoor
aanmelden via https://zoek.overheid.nl . Als u dit gedaan heeft ontvangt u alle besluiten en
andere berichten die we op overheid.nl geplaatst hebben. Het laatste EGB zal op 29 december
verschijnen.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.

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

Wat vragen wij van u?
Ervaart u overlast of bent u getuige van vernielingen?
Meld dit altijd bij de politie via 0900-8844.

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

Vaststelling diverse verordeningen
Op 6 december 2016 heeft de gemeenteraad onderstaande verordeningen vastgesteld
1 Maatschappelijke ondersteuning gemeente Peel en Maas; Bijlage 1 EGB week 50-2016
2 Jeugdhulp gemeente Peel en Maas; Bijlage 2 EGB week 50-2016
3 Afstemming Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas;
Bijlage 3 EGB week 50-2016
4 Individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas; Bijlage 4 EGB week 50-2016
5 Tegenprestatie gemeente Peel en Maas; Bijlage 5 EGB week 50-2016
6 Bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en
Maas; Bijlage 6 EGB week 50-2016

Van Regiotaxi naar Omnibuzz

Omnibuzz is de organisatie die vanaf 11 december 2016 namens 32 Limburgse gemeenten
het doelgroepenvervoer gaat regelen.
Vanaf die datum verdwijnt de naam Regiotaxi Limburg. Het vervoer van Omnibuzz is bedoeld
voor deur-tot-deur-vervoer voor Limburgers die niet zelf vervoer kunnen regelen of niet kunnen
reizen met het openbaar vervoer. Inwoners kunnen de vervoerspas Regiotaxi gewoon blijven
gebruiken om te reizen met Omnibuzz. Bij Omnibuzz kunt u terecht voor informatie, vragen en
klachten. Heeft u vragen, dan kunt u vanaf 11 december bellen met Omnibuzz.
• Ritreservering: 0900-0699 of ritreservering@omnibuzz.nl
• Klantenservice: 0900-331 05 50
• Kijk voor meer informatie op de website: www.omnibuzz.nl

Bijhouden nachtregister
verplicht

Iedereen die bedrijfsmatig nachtverblijf biedt aan personen die niet zijn ingeschreven in
de Basisregistratie Personen (BRP) van onze gemeente, moet een nachtregister bijhouden
volgens artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht.
Reden hiervoor is dat bij calamiteiten duidelijk moet zijn hoeveel mensen er verblijven in een
accommodatie, zodat hulpdiensten hun werk doeltreffend en goed kunnen doen. Daarnaast is
het nachtregister een hulpmiddel om de verblijfsbelasting te verantwoorden.
Voor het bijhouden van het nachtregister heeft u drie opties: digitaal, op papier of via uw eigen
registratiesysteem.
• Vanaf 2014 is het mogelijk een digitaal nachtregister te gebruiken. U kunt het digitaal
nachtregister vinden via http://peel-en-maas.digitaalnachtregister.nl. Via deze website kunt
u zich aanmelden als ondernemer. U ontvangt dan een persoonlijke inlogcode. Met deze
persoonlijke code moet u de nachtverblijven van toeristen en/of tijdelijke arbeidskrachten
registeren.
• Er zijn papieren nachtregisters voor tijdelijke arbeidskrachten en voor toeristen. Indien de
gemeente dit vraagt, moet u de ingevulde exemplaren kunnen overleggen.
• Gebruikt u een eigen registratiesysteem voor het administreren van nachtverblijven, en is
dit systeem akkoord bevonden door de gemeente, dan kunt u dit (blijven) gebruiken.
U wordt na afloop van 2017 uitgenodigd om aangifte te doen. Indien u binnen drie maanden
na 2017 geen uitnodiging daartoe heeft ontvangen, moet u contact opnemen met BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) in Roermond die de verblijfsbelasting
uitvoert.
Voor meer informatie, neem contact met ons op via (077) 306 66 66 of
nachtregister@peelenmaas.nl.

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: Panningen, 5981 NM, Vosberg 15. Bouw, brandveilig
gebruik, planologisch strijdig gebruik. Oprichten van een bedrijfsgebouw voor de structurele
huisvesting van 16 tijdelijke arbeidskrachten. Verzonden: 14 december 2016.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend
dat de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer: Beringe, 5986 NV, Koelenweg 3. Het veranderen van
het rundvee- en tuinbouwbedrijf met huisvesting buitenlandse werknemers bij Van Rijswijck
V.O.F..

Vacature lid Adviesraad
Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Peel en Maas is wegens het terugtreden
van een van haar leden op zoek naar een enthousiaste en maatschappelijk bewogen collega.
Heb jij affiniteit met maatschappelijke ontwikkeling? Heb jij kennis van de aanpak van het
sociaal domein in Peel en Maas? Dan is de Adviesraad op zoek naar jou.
Lees verder: /http://www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl/

Raad
Aankondiging Besluitvormende Raadsvergadering

Op dinsdag 20 december 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De agenda met uitgebreide toelichting per onderwerp vindt u op www.peelenmaas.nl/bestuuren-organisatie/gemeenteraad
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Huisvesting Statushouders (2016-097)
2. Gemeenschapshuis Panningen (2016-095)
3. Bomenverordening (2016-089)
4. Wensen en bedenkingen Ontdeklab (2016-094)

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Opiniërende vergadering: ook veel aandacht voor plannen gemeenschapshuis Panningen

Stevige discussies over huisvesting statushouders
Not amused, verrast en verbijsterd. Zo reageerde het merendeel van de raad op het collegevoorstel om woningen aan te kopen voor de huisvesting van statushouders. Raadsleden vinden dat ze met
de rug tegen de muur staan en dat onvoldoende is gekeken naar mogelijke alternatieven. Daarnaast was er in de opiniërende raadsvergadering van vorige week veel aandacht voor de plannen om een
gemeenschapshuis te realiseren in Panningen. De raad is in de basis positief over het beschikbaar stellen van een krediet, maar wenst op punten een stevige onderbouwing.
De laatste opiniërende vergadering van dit jaar kende een goedgevulde agenda. Zoals gewoonlijk werd
de vergadering afgetrapt met het vragenhalfuurtje. De fractie AndersNu greep dit aan om vragen te
stellen over het functioneren van de ijsverwarming. Dit duurzame systeem voor verwarming en koeling
is één van de paradepaardjes van het Huis van de Gemeente. Aanvankelijk functioneerde het systeem
echter niet optimaal. Wethouder Paul Sanders (VVD) gaf in een reactie aan dat dat inmiddels wél het
geval is. “Het systeem werkt nu zoals het hoort, sinds mei van dit jaar heeft de installatie niet meer
stilgestaan en hebben we geen gas meer verstookt. Alleen in perioden van piekvragen moeten we qua
inregeling nog de puntjes op de i zetten en het systeem verder optimaliseren.”
Samenhang en synergie
Niet alleen de agenda was goedgevuld, ook de publieke tribune zat vrijwel helemaal vol tijdens
de vergadering van vorige week. De meeste toeschouwers kwamen voor het agendapunt over het
gemeenschapshuis in Panningen. Inwoners van Panningen hebben zelf het initiatief genomen om het
huidige Activiteitencentrum van Vorkmeer om te bouwen tot een gemeenschapshuis voor ‘Kepèl’.
Tal van verenigingen en initiatieven moeten hier hun plek krijgen en er is sprake van een breed draagvlak.
Het eigenaarschap en de exploitatie komen bij de stichting en de gebruikers te liggen; vrijwilligers
gaan een sleutelrol spelen in de exploitatie van het gemeenschapshuis. Aan de realisatie van het
gemeenschapshuis hangt een kostenplaatje van ruim 1,4 miljoen euro. De gemeente is gevraagd om een
krediet van maximaal 850.000 euro, het resterende bedrag van 587.000 euro moet worden verkregen via
sponsoring, fondsenwerving, subsidies en bijdragen uit de gemeenschap.
Drie betrokkenen maakten gebruik van het spreekrecht om het belang van een gemeenschapshuis in
Panningen te onderstrepen. Pim Janssen, voorzitter van de Dorpsdagvoorziening Panningen, gaf aan dat
een plek in het nieuwe gemeenschapshuis van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de ouderen die
de dagvoorziening bezoeken. “Op deze manier komen ze in aanraking met velerlei mensen en groepen
uit de samenleving, die bezig zijn met allerlei activiteiten. Hierdoor kunnen problemen als eenzaamheid
worden getackeld, ook is sprake van sociale controle. Door een locatie in het gemeenschapshuis kunnen
ouderen makkelijker participeren in en bijdragen aan de samenleving.”
Volgens Jos Janssen, voorzitter van de KBO Panningen, brengt een gemeenschapshuis meer samenhang
binnen de Panningse samenleving, daarnaast kunnen synergievoordelen ontstaan. “De circa dertig
verenigingen in Panningen hebben nu allemaal hun eigen honk. Van kostendeling is geen sprake;
sommige verenigingen weten zelfs niet van elkaars bestaan. Door de komst van een gemeenschapshuis
kunnen we eindelijk ontdekken welke grote kracht we samen hebben. En als KBO kunnen we dan ook
onze verhuisdienst opdoeken; de afgelopen jaren zijn we tig keer verhuisd.”
Ook Peter Janssen, voorzitter van stichting Gemeenschapshuis in Kepèl, benadrukte de toegevoegde
waarde van een gemeenschapshuis voor de kern Panningen. “Het gemeenschapshuis wordt
veel meer dan een gebouw en de optelsom van gebruikers; het is de opmaat naar een bredere
samenlevingsontwikkeling in Panningen. Hierbij geldt echt: 1+1=3!”
Zorgpunten
In de navolgende opiniërende discussie bleek dat de raad unaniem positief is over het voorstel, en met
name over het feit dat dit door burgers zelf geïnitieerd is en er sprake is van een breed draagvlak binnen
de Panningse samenleving. Toch werden ook een aantal kanttekeningen geplaatst en zorgen geuit.
Zo vroeg de VVD zich af of men zich voldoende bewust is van wat er wordt gevraagd van de vrijwilligers.
“Het gaat immers veelal om mensen met een beperking of zorgindicatie.” Ook voor AndersNu was dit een
zorgpunt. “We weten allemaal dat vrijwilligers steeds schaarser worden. En wat gebeurt er als er te weinig
vrijwilligers zijn om het gemeenschapshuis te exploiteren?”
Het CDA vroeg de wethouder alert te zijn op het ‘gat’ dat verenigingen op andere plekken achterlaten
wanneer zij verhuizen naar het gemeenschapshuis. “Initiatieven moeten immers wel naast elkaar kunnen
bestaan.”
Diverse fracties vroegen zich ook af wat het de gemeente kost wanneer de Dorpsdagvoorziening weggaat
uit De Ringoven; aangezien het huurcontract nog tot 2023 loopt, staat de gemeente hierbij garant voor
de gederfde inkomsten. “We willen graag door de wethouder op de hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen rond het zoeken naar een nieuwe huurder voor de Ringoven”, benadrukte de fractie
Lokaal Peel en Maas. Ook kwam vanuit diverse fracties de vraag wat er gebeurt wanneer de stichting te
weinig geld weet op te halen bij private partijen. “Moet de gemeente dit dan bijpassen?”
Wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) verschafte de gevraagde helderheid. Hij gaf
onder meer aan dat de vrijwilligers actief zullen worden ondersteund door welzijnsstichting Vorkmeer.
“Daarnaast hebben we gesproken met alle partijen die de gevolgen ondervinden van het vertrek van
verenigingen of andere initiatieven naar het gemeenschapshuis”, zei Van Kessel. “We hebben gevraagd
wat dit voor hen betekent; dit is vastgelegd in een effectenrapportage. Desondanks zullen we dit wel
nauwgezet blijven volgen. En wat de inzet van de externe middelen betreft: de berichten daarover zijn
positief, maar de meeste private partijen willen eerst weten wat de gemeente doet. En in het voorstel is
expliciet opgenomen dat, wanneer de cofinanciering door private partijen niet rondkomt, de stichting
een nieuwe begroting en financieringsplan moet overleggen. Dit wordt vervolgens opnieuw voorgelegd
aan u als raad. Afhankelijk van de aanpassingen kan dan zelfs worden besloten om het gemeentelijk
krediet in te trekken.”
Van Kessel zei er vertrouwen in te hebben dat snel een nieuwe huurder wordt gevonden voor de
vrijvallende plek in de Ringoven. “Mijn inschatting is dat we al een nieuwe huurder gevonden zullen
hebben voordat de Dorpsdagvoorziening Panningen over kan gaan naar het nieuwe gemeenschapshuis.”

Gemeenschapshuis; wel of niet in iedere kern?
In het staartje van de discussie over dit onderwerp, wierp AndersNu de vraag op of het überhaupt nodig
is dat iedere kern in Peel en Maas een eigen gemeenschapshuis heeft. “Het aantal verenigingen loopt
immers terug”, aldus een woordvoerder van AndersNu.
PvdA/GroenLinks gaf toe dat dit een punt van aandacht is. “We moeten in de toekomst kritischer kijken
naar zaken als vergrijzing en krimp. Immers: we kunnen niet blijven investeren in voorzieningen die maar
half worden gebruikt.”
Lokaal Peel en Maas bracht in dat er, nu mensen langer zelfstandig blijven wonen, juist meer
behoefte bestaat aan ontmoetingsplekken. Het CDA sloot zich hierbij aan. “Grootschalige faciliteiten
als bijvoorbeeld een turnhal kun je bundelen voor meerdere kernen, maar dat geldt niet voor een
gemeenschapshuis. Een ontmoetingsplek dicht bij de burger vinden wij van groot belang.”
Paniekvoetbal versus durf en creativiteit
Heftiger ging het eraan toe toen het voorstel ter tafel kwam om als gemeente vier woningen aan te kopen
voor de huisvesting van statushouders. Alle Nederlandse gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een aantal
statushouders te huisvesten. Statushouders zijn voormalige vluchtelingen met een verblijfsvergunning
voor vijf jaar. Peel en Maas moest over 2016 in totaal 122 statushouders onderbrengen. Dat is grotendeels
gelukt; alleen voor 11 mannen, die een aanvraag voor gezinshereniging hebben lopen, moet nog een
oplossing worden gezocht. Het college stelt daarom voor om, voor een bedrag van maximaal 800.000
euro, vier woningen aan te kopen in diverse kernen van Peel en Maas. De kamers in deze woningen
worden dan verhuurd aan de betreffende statushouders.
Lukt het Peel en Maas niet om de statushouders te plaatsen, dan dreigt een boete van rond 133.000 euro
vanuit de provincie. Alle fracties, met uitzondering van PvdA/Groen Links, reageerden fel op het plan.
“Wij gingen ervan uit dat de taakstelling voor 2016 zou worden gehaald; zeker omdat we niet eerder
signalen hebben gekregen dat dit niet het geval zou zijn. En nu worden we geconfronteerd met een
voorstel waarop we eigenlijk geen ‘nee’ kunnen zeggen omdat anders een boete dreigt”, betoogde Lokaal
Peel en Maas.
De VVD noemde het voorstel ‘een vorm van paniekvoetbal’ en maakte duidelijk zich niet onder druk te
laten zetten door de provincie. Ook stoort de fractie zich eraan dat zij het bericht moest vernemen uit
de media. “Waarom kijkt de wethouder niet in omringende gemeenten? Misschien staan in Horst aan de
Maas of Venlo nog woningen leeg die wij kunnen huren voor deze statushouders.”
Terwijl PvdA/Groen Links het voorstel roemde en sprak van ‘durf en creativiteit’, vond het CDA het meer
een voorbeeld van ‘treurnis’. “Hoe kan het zover komen dat dit noodscenario nodig is? En: waarom zo laat
en waarom geen alternatieven?”

De raad gaf groen licht voor:
• …het opheffen van gemeenschappelijke regeling Venlo Greenpark. Met dit besluit wordt
een belangrijke stap gezet in het uittreden van de gemeente Peel en Maas uit de regionale
(grond)exploitaties Greenport Venlo
• ..de tarieven en leges voor 2017, inclusief de bijbehorende verordening. Hieronder vallen
bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB), de reclameheffing, de rioolheffing en de
verblijfsbelasting. Bij het vaststellen van de begroting 2017 werden al principebesluiten
genomen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen. De belastingen voor een
gemiddeld huishouden stijgen in 2017 licht, maar minder dan in voorgaande jaren was
voorspeld.
• …de nieuwe afvalstoffenverordening. Deze vormt een update van de verordening uit 2010.
De raad stelde nog wel de vraag of verenigingen en instellingen die afval inzamelen op de
een of andere manier hinder of nadeel ondervinden van de nieuwe verordening.
Wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) verzekerde dat dit niet het geval is.
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Onderzoek naar leegstaande panden
Veel fracties stoorden zich aan het ontbreken van alternatieven. Eenmansfractie Ton Hanssen noemde
de gesloopte appartementen aan de Carolusstraat in Helden als optie; deze hadden volgens hem
best nog een paar jaar dienst kunnen doen als onderkomen voor statushouders. AndersNu opperde
om leegstaande panden te reserveren voor statushouders. “We kunnen het niet verkopen dat er voor
mensen met een beperking geen woningen zijn, terwijl we voor statushouders gewoon woningen
aankopen. Dat is gewoon slecht bestuur!”
Verantwoordelijk wethouder Raf Janssen (PvdA/Groen Links) zei in een reactie dat de mensen die in een
asielzoekerscentrum wachten op een woning pas écht met de rug tegen de muur staan. Hij ontkende dat
niet gekeken is naar andere oplossingen. “Daarbij moeten we alle initiatieven toejuichen die bijdragen
aan het verlichten van de druk op de sociale huurmarkt!”
De wethouder beloofde de raad wel om te inventariseren of er leegstaande woningen of gebouwen zijn

die eventueel kunnen worden verhuurd aan statushouders. Ook komt op aandringen van de raad een
oproep in de krant, waarin inwoners die woonruimte te huur hebben wordt gevraagd om zich te melden.
Op 20 december buigt de raad zich opnieuw over het voorstel en wordt duidelijk of de vier woningen al
dan niet gekocht zullen worden.
Dag van de duurzaamheid
Enige commotie ontstond ook nog over de motie die Lokaal Peel en Maas indiende, met het voorstel
om in Peel en Maas een ‘dag van de duurzaamheid’ in het leven te roepen. Dit met als doel inwoners,
ondernemers en andere geïnteresseerden te laten zien en ervaren wat Peel en Maas heeft gedaan en
doet op het gebied van duurzaamheid. AndersNu zei ‘not amused’ te zijn omdat dit idee al was geopperd
in de raadswerkgroep duurzaamheid. De fractie vond het niet gepast om dit voorstel zonder enig overleg
met de werkgroep in te brengen als motie.
Volgens Lokaal Peel en Maas was het voorstel echter puur bedoeld om burgers te informeren over de
duurzaamheidsinitiatieven in Peel en Maas, en hen hierin mee te nemen.
Vrijwel alle fracties, en ook verantwoordelijk wethouder Paul Sanders, konden zich vinden in het voorstel
en omarmde de motie Sanders stelde voor om het idee voor de Duurzaamheidsdag verder uit te werken
in de raadswerkgroep, eventueel in samenwerking met externe partijen. Ook gaf hij aan te willen
aanhaken bij de Landelijke Dag van de Duurzaamheid, op 10 oktober. Lokaal Peel en Maas was tevreden
met deze toezegging en bracht de motie daarom niet in stemming.
Hiermee kwam er een eind aan een raadsvergadering waarin de gemoederen soms hoog opliepen.
De ontknoping volgt over twee weken…
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Eindelijk een gemeenschapshuis in Panningen
Gemeenschapshuis in Kepèl: een ontmoetingsplek vóór de gemeenschap, maar zeker ook ván de gemeenschap.
Allereerst vanuit Lokaal
Peel&Maas onze waardering voor de
Stichting Gemeenschapshuis Kepèl,
voor het goede voorwerk en vastberadenheid om de plannen uit te werken.
Chapeau!
De stichting heeft behoorlijk
draagkracht weten te creëren bij de
gebruikers van het pand, maar zeker
ook bij veel potentiële Panningse

verenigingen, dit door van meet af
aan de verenigingen erbij te betrekken. Men gaat gebruik maken van veel
vrijwilligers voor het beheer, wat de
samenhorigheid ten goede komt.
Ook het verbinden van de diverse
gebruikers geeft kansen om meer
te integreren door de verschillende
partijen zoals mensen met een
verstandelijke beperking, afstand tot

de arbeidsmarkt en psychiatrische
problematiek en andere nationaliteiten
die er taallessen krijgen. Vooral
deze doelgroepen die toch al zo
kwetsbaar is en tussen wal en schip
dreigen te geraken is dit een super
initiatief, dat er voor hen ook een
plekje is. Een ontmoetingsplaats voor
alle inwoners, wat de integratie en
samenwerking binnen de gemeenschap
breed bevordert.
Helaas is het raadsvoorstel nog
niet goedgekeurd, omdat er nog

enkele vragen van een partij waren.
Lokaal Peel&Maas had het vorige week
graag goedgekeurd, zodat de Stichting
Gemeenschapshuis Kepèl en de vele
vrijwilligers aan de slag kunnen om hun
gebouw te optimaliseren en geschikt te
maken voor de vele verenigingen.
Lokaal Peel&Maas gaat dit plan volgende week wél goedkeuren en wenst
de Stichting Gemeenschapshuis in Kepèl
en alle verenigingen veel succes.
Henk Boots,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Huizen voor gewone mensen...
Onze gemeente is erin geslaagd, met extra inzet van de woningcorporaties, om een groot deel van de ons toegewezen statushouders te
huisvesten. Daarvoor verdienen we een pluim.
De mensen zijn opgevangen in de
wijken en kernen, volgen een taal- en
inburgeringscursus en de kinderen
gaan naar de verschillende scholen.
Deze mensen hebben eindelijk een
veilige plek gekregen in ons midden,
waar zij een nieuwe toekomst kunnen opbouwen na lange tijd zonder
enige privacy in een azc te hebben
doorgebracht. In meerdere dorpsvi-

sies worden de nieuwkomers trouwens
hartelijk welkom geheten. Mooi ook,
dat ons college zich heeft ingespannen om verschillende vormen van
huisvesting mogelijk te maken, zoals
bijvoorbeeld de tijdelijke woningen in
het Ringovenpark. Onze fractie PvdA/
GroenLinks heeft daar herhaaldelijk om
gevraagd, zowel in moties als bij de
kadernota en tijdens de begrotingsbe-

handeling. Nu dient onze gemeente nog
elf statushouders te huisvesten voor dit
jaar. Ook hiervoor heeft het college een
alternatief gezocht: het aankopen van
vier huizen, verspreid over de elf kernen. Huizen, die tijdelijk bewoond gaan
worden door mannelijke statushouders
en die daar wachten op hun gezin.
Een oplossing die meerdere gemeenten
in Nederland gekozen hebben, zoals
bijvoorbeeld in Horst en in Beesel.
De corporaties hebben meer gedaan dan
verwacht mocht worden en verhuur van
te koop staande woningen van particu-

lieren heeft tot nu toe geen zoden aan
de dijk gezet. Dan blijft dit alternatief
over: aankoop van woningen, die we op
termijn weer kunnen verkopen of voor
anderen gebruiken die dringend een
woning nodig hebben. Bijkomend effect
is dat de huursector ook nog uitgebreid
wordt. Tijdens de laatste raadsvergadering heeft het onze fractie verbaasd,
dat er ineens vanuit de verschillende
fracties zoveel ’alternatieven’ naar voren
kwamen. Die hebben we het afgelopen
jaar nooit gehoord, laat staan dat er
gevraagd is om extra inspanning voor

huisvesting van statushouders. Indien
we niet huisvesten, betalen we straks
zowel een boete vanuit het Rijk, als de
kosten voor elf personen die elders
gehuisvest worden. Dat is nog veel
duurder, maar ons gaat het daar niet
echt om. Wij vinden het onze morele
plicht om ons aandeel te nemen, net
als andere gemeenten in de regio.
Gewone huizen, voor gewone mensen,
die gewoon gaan wonen in ons Peel
en Maas.
Annigje Primowees,
raadslid PvdA/GroenLinks

16

15
12

politiek 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/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Stikken of slikken
Acht ton voor aankoop woningen. Na een jaar inactiviteit als het gaat om
ideeën voor de huisvesting van statushouders, zette wethouder Janssen de
raad een pistool op de borst: het zelf aankopen van onroerende zaken. In de
opiniërende vergadering kreeg hij terecht de meerderheid tegen. Hij werd,
behalve door zijn eigen partij, teruggestuurd om zijn huiswerk te doen.
AndersNu vond dat het college met betrekking tot de huisvesting faalde!
We hebben kansen laten liggen,
zoals bij De Moennik in Helden en
midstay Breebronne in Maasbree. Tijd
om met mensen met betere ideeën
rond de tafel te gaan zitten, zoals

makelaars en andere vastgoedspecialisten die precies weten wat er vrij is
en komt in plaats van een wurgcontract
aan ons voor te leggen. AndersNu
vroeg zich ook hardop af hoe je dit kunt

verkopen aan woonurgenten en anderen die al langer op een woonruimte
zitten te wachten in Peel en Maas.
Gemeenschapshuis Kepèl: een prima
plan, maar wel met financiële consequenties. Vanwege het wederom niet
verstrekken van de door ons gevraagde
financiële informatie, konden wij mede
niet besluiten. Daarnaast maken wij ons
zorgen om het runnen door alleen maar
vrijwilligers met meerdere kapiteins op
een schip. Voorbeelden te over. Ook de

zorgen als het gaat om de exploitatie van leegkomende plaatsen, zoals
bijvoorbeeld de Ringoven. Er zijn risico’s
aan het plan verbonden die bij mislukken wel op het bordje van ons allen
terechtkomen. Dus wil AndersNu minder
open einden en inzichtelijke consequenties. Onroerendezaakbelasting (OZB):
Uiteraard gingen wij niet akkoord met
de voorgestelde verhoging van de leges.
Simpel vanwege het feit dat de OZB naar
onze mening onnodig wordt verhoogd.

Naast de financiële ruimte die er is,
zou het de raad en het College van
B&W ook sieren minder geld uit te
geven aan nutteloze zaken. Zaken die
steevast door wethouder Raf Janssen
worden aangeduid als investering
in plaats van verkwisting. Daarnaast
moeten ze meer hun best doen bij
de verkoop van onroerende zaken,
om ook eens zelf spekkoper te zijn.
Kortom: serieus werk aan de winkel!
Fractie AndersNu

Plan huisvesting statushouders: te laat en te slecht doordacht
Afgelopen dinsdag verraste wethouder Raf Janssen de hele gemeenteraad met het plan om voor 800.000 euro vier woningen aan te kopen voor
de huisvesting van elf statushouders. Dit zijn vluchtelingen die in ons land
mogen blijven.
Het slordige raadsvoorstel lijkt
met grote haast te zijn gemaakt.
Alternatieven staan er niet in en
lijken nauwelijks te zijn onderzocht.
Belangrijkste argument: als we
hier vóór 1 januari 2017 niet mee
instemmen, krijgen we een hoge boete
van de provincie. In een poging zijn

plan te verkopen probeert de wethouder
het te gooien op een principiële
discussie, daarbij fel aangemoedigd door
zijn eigen partij. Maar die discussie hoeft
hier echt niet gevoerd te worden. Ik heb
niemand in de gemeenteraad ooit horen
stellen dat statushouders in de kou
moeten blijven staan. Integendeel zelfs.

Er is alom en al erg lang de luide roep
om werk te maken van betaalbare,
tijdelijke huisvesting zodat alle
kwetsbare groepen, zoals statushouders,
starters en zorgvragers geholpen
kunnen worden. Daar constateren wij
een veel te afwachtende houding van
dit college. We hebben opgeroepen om
de woonproblematiek goed in kaart te
brengen en om te komen met creatieve
oplossingen. Het college belooft
beterschap, we horen een hele tijd
niks en dan wordt 11
om vijf voor twaalf
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een voorstel op tafel gegooid met het
verzoek om bij het kruisje te tekenen.
Of dit de meest effectieve en efficiënte
manier is, daarvoor hebben we niet
eens meer de tijd om over te praten.
Als het college hier daadwerkelijk werk
van had willen maken, dan hadden er
natuurlijk veel eerder plannen op tafel
moeten liggen. Dan had ze nu het eigen
onvermogen niet hoeven te verschuilen
achter een principiële discussie.
Rob Wanten,
raadslid CDA Peel en Maas
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Advertorial

2 winkels worden 1 superwinkel

Electro World Tummers en EP:Maxwell
slaan handen ineen
De twee elektronicawinkels Maxwell en Electro World Tummers gaan per 1 januari samen verder onder de naam EP:Tummers.
Door het samengaan van de twee van oorsprong Panningse bedrijven ontstaat één grote, regionale winkel. Klanten zijn in de vestigingen
verzekerd van persoonlijke aandacht in combinatie met een perfecte service én een uitgebreid assortiment met scherpe prijzen.
EP:Maxwell heeft vestigingen in Roermond, Panningen, Tegelen, Echt, Heythuysen, Horst en Weert.

Tummers: al bijna 100 jaar een begrip
Het begrip Tummers begon bijna honderd
jaar geleden in 1923 in Panningen. In een
pand op ’t Strötje nummer 55 begonnen
Frans en Maria Tummers een winkeltje in
elektriciteitsproducten: F. Tummers-Cremers -

Electriciteitsbureau. Destijds geheel nieuw, omdat
het fenomeen stroom pas net zijn intrede deed in
de Nederlandse huishoudens.
Frans was in dienst van de gemeente om het
laagspanningsnet in Helden en omstreken uit te
breiden en te onderhouden.

EP:Tummers Roermond Schaarbroekerweg 28, 6042 EJ Roermond (Retailpark), 0475 - 42 52 62
EP:Tummers Panningen Markt 121, 5981 AA Panningen, 077 - 307 13 00 (april 2017)
EP:Tummers Horst Hoofdstraat 25, 5961 EX Horst

Gezien zijn uitmuntende kennis van zaken werd
zijn werkgebied al snel uitgebreid.
Voor deze taak had Frans vele materialen
nodig die hij onderbracht in zijn winkel. Al snel
werd de winkel te klein en in 1931 verhuisde
hij naar een nieuw pand op de hoek van de

Markt en ’t Strötje in Panningen. Ruim 85 jaar
later is Tummers nog altijd gevestigd op deze
locatie. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot de
grootste elektrovakspeciaalzaak van Limburg, met
vestigingen in Roermond, Panningen, Echt en
Tegelen.
Wat gaat er gebeuren?
EP:Maxwell Roermond, Panningen en Echt sluiten
per 1 januari 2017 hun deuren. De winkels van
Tummers blijven gewoon geopend in deze plaatsen
en heten vanaf 1 januari 2017 EP:Tummers.
EP:Maxwell Horst, Heythuysen en Weert zullen in de
loop van 2017 de deuren sluiten en ook overgaan in
EP:Tummers. EP:Maxwell Tegelen sluit ook per
1 januari 2017 haar deuren en wordt per 14 januari
weer geopend als EP:Tummers.
Voor alle elektronica-aankopen, vragen en zaken
met betrekking tot service en garantie, kunnen
klanten van EP:Maxwell en Tummers straks dus
terecht bij EP:Tummers. Ook cadeaubonnen of
tegoeden kunnen uiteraard ingeleverd worden bij
EP:Tummers. Heeft u specifieke vragen over de
veranderingen in uw woonplaats? Of een andere
vraag naar aanleiding van bovenstaande? Dan kunt
u te allen tijde contact opnemen met Tummers.

EP:Tummers Echt (14 januari) EP:Tummers Tegelen (februari 2017)
EP:Tummers Heythuysen (medio 2017) EP:Tummers Weert
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Einde eerste seizoenshelft RKMSV

Voetbalvrouwen
Meijel sluiten
veelbelovend af
Door: voetbalvereniging RKMSV
Het eerste damesteam van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel
speelde zondag 11 december haar laatste competitiewedstrijd voor de
winterstop. SSS’18 VR2 uit Overloon stond op het programma, maar die
werd met 10-2 verslagen door het Peeldorp.
RKMSV had vanaf het begin de
overhand, maar de keepster van
SSS’18 hield het doel knap leeg.
Toch viel na een half uur eindelijk de
verdiende 1-0 voor Meijel. Nog voor
rust stond het 3-0. Na de rust was er
weinig druk vanuit Overloon en viel
de ene goal na de andere. Door wat
slordigheidsfoutjes in de Meijelse
verdediging wist Overloon toch nog
twee keer te scoren.

Voldoende kansen

MVC’19 en Merefeldia
in evenwicht
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Twee aanvallende ploegen in Nederweert en vele spectaculaire momenten voor beide doelen zorgden op
zondag 11 december voor reclame voor de voetbalsport. Uiteindelijk eindigde dit aantrekkelijk duel tussen de
eerste herenteams van Merefeldia en MVC’19 in een eindstand van 2-2, waarmee beide partijen konden leven.

Daardoor eindigde de wedstrijd
uiteindelijk in 10-2 voor Meijel, waarmee RKMSV haar tweede plaats in de
competitie behield.
Alleen OVCS uit Sittard kan de
Meijelse dames nog voorbij als zij
hun inhaalwedstrijd weten te winnen.
Tevens staat dan voor RKMSV VR1 de
beker kwartfinale op het programma,
uit tegen eerste klasser Nooit Gedacht
VR1 in Geffen.

Schietsport

Kogeltje en Bree 4.5
winnen
Door: schietverenigingen ’t Kogeltje en Bree 4.5
De eerste teams van schietverenigingen ’t Kogeltje uit Koningslust en
Bree 4.5 uit Maasbree hebben op zaterdag 10 december allebei een
overwinning geboekt. De Maasbreenaren wonnen met 838-824 van
Rangers uit Swolgen en het team uit Koningslust versloeg het tweede
team van Rangers met 827-748.
Beste schutter aan de kant van
Bree 4.5 was Marco Vissers met een
totaal van 284 ringen. Thijs Philipsen
kwam daarna met 282 ringen.
Drees Wijnen schoot 272 ringen.
Met de overwinning blijft het team
in het spoor van koploper Sevenum.
’t Kogeltje kwam redelijk
gemakkelijk tot winst tegen

een zwak team. Beste schutter
werd Jo Rongen met 280 ringen.
Manfred Boots volgde met 275
ringen en Ger Rongen schoot een
serie van 272 ringen. Juul Joosten
schoot nog in postcompetitie en
schoot een serie van 277 ringen.
Na de wedstrijd werd Juul ingedeeld
in de C-klasse.

Laatste horde

Kessel makkelijk
langs Sporting ST
Door: Tom Ottenheijm, voetbalvereniging VV Kessel
Na de knappe overwinning op Grashoek een week eerder moest
het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Kessel op zondag
11 december de laatste horde voor de winterstop nemen. Op het
programma stond de thuiswedstrijd tegen Sporting ST uit Swolgen/
Tienray. Kessel had geen kind aan de laatst gepositioneerde ploeg op de
ranglijst van de competitie en won met 6-0.
Na een kwartier spelen mocht
Kessel al een strafschop nemen.
Na een goede aanval over de linkerkant werd Bram Geraedts door Willem
Kruijk diep gestuurd. De keeper van
de tegenpartij kwam te laat en moest
met een overtreding Bram van het
scoren houden. De keeper blesseerde
er zichzelf dusdanig mee dat hij met
de brancard van het veld moest.
Willem Kruijk kon na tien minuten
oponthoud vanaf 11 meter de openingstreffer maken.
Niet veel later knikte Mike Verlaak
uit een voorzet vanaf links de 2-0
tegen de touwen. Kessel zat daardoor

al vrij snel op rozen en had weinig te
duchten van de tegenstander. In de
eerste helft stichtte de hekkensluiter
dan ook geen enkel gevaar.
In de tweede helft kon Kessel
eenvoudig de score uitbreiden met
dank aan Bram Geraedts, die drie keer
scoorde. Hij tikte van dichtbij de 3-0
en 6-0 binnen. Daartussen maakte hij
nog de mooiste van de middag door
een corner rechtstreeks in het doel te
schieten. Willem Kruijk maakte met
een echte frommelgoal nog de 5-0.
Met de overwinning heeft Kessel
de bewogen eerste seizoenshelft met
een redelijk gevoel kunnen afsluiten.

Joost Hesen in duel (Foto: Math Geurts Fotografie)
MVC’19 begon uitstekend aan de
wedstrijd. Duels werden gewonnen en
aan de hand van spelbepaler Marco
Daniëls en de aanvallende middenvelders Daan Peters en Bart Crienen werden de sterke punten van Rob Custers
en Ron van den Kerkhof optimaal
benut. Het duurde tot de 18e minuut,
voordat Maasbree verdiend op voorsprong kwam. Ron van den Kerkhof
stuurde de snelle Rob Custers de diepte
in, die fraai scoorde.
MVC’19 kreeg daarna legio kansen,
maar pas in de 42e minuut liet Ron

van den Kerkhof zijn vijftiende treffer
van het seizoen noteren. Hij werd
door Marco Daniëls vrij voor keeper
Roy Looyen gezet en zette Maasbree
op een 2-0 voorsprong. In de slotfase
van die eerste helft kreeg MVC nog
voldoende kansen om de voorsprong
te vergroten.
Maasbree werd in het begin van de
tweede helft overrompeld. Merefeldia
verhoogde de druk en de ene na de
andere scrimmage vond plaats in
het Maasbreese strafschopgebied.
Tussen de 52e en de 56e minuut

sloeg Merefeldia twee gaten in de
Maasbreese muur, 2-2.
Na zestig minuten was de
Merefeldia-storm iets gaan liggen.
MVC’19 herpakte zich, maar veel kansen kreeg de ploeg niet meer. Nadat
een treffer van Ron van den Kerkhof
wegens hands was afgekeurd, begon
Merefeldia aan een slotoffensief.
Maasbree had een geluksengeltje op
de lat zitten, want de Nederweertse
aanvallers hielpen verschillende riante
kansen om zeep. Al met al een terecht
gelijkspel.

Gelijkmaker in blessuretijd

Koningslust verspeelt
overwinning
Door: Anton Eggers, voetbalverenigin VV Koningslust
Het eerste team van VV Koningslust heeft op zondag 11 december in de blessuretijd de gelijkmaker moeten
incasseren in de wedstrijd tegen Kronenberg. De gastheren kregen bij hun laatste aanval een vrije trap,
die vervolgens onhoudbaar werd binnengeschoten, 2-2.
Koningslust leek goed te beginnen
aan de wedstrijd. Al na één minuut
voetballen was er al een grote kans
voor Peter Janssen, maar zijn kopbal
ging naast. Kronenberg deed er alles
aan Koningslust niet te laten voetballen en na tien minuten spelen werd
dat beloond met een doelpunt voor
Kronenberg. Een bal van links kwam
precies in de voeten van de aanvaller
van Kronenberg die de bal over keeper
Mick Berkers wist te werken.
Lang kon Kronenberg niet genieten
van haar voorsprong. Een paar minuten later werd een lange bal gegeven
door Bram Rongen.

De bal stuiterde over de uitkomende
keeper van Kronenberg heen en de
goed doorgelopen Roel Ghielen kon de
bal binnentikken.
Na rust liet Koningslust duidelijk
zien te willen winnen en werden
veel kansen gecreëerd. Na een uur
spelen, was er een voorzet van Wesley
Goeden die niet goed werd weggewerkt door de verdediging. De bal
kwam recht in de voeten van Jurjen
Verbong, maar hij schoot naast.
Niet veel later kreeg Koningslust
een vrije trap, die genomen werd
door Bram Rongen en perfect werd
ingekopt door Roel Ghielen. De keeper

van Kronenberg wist de bal nog te
redden, maar Peter Janssen wist in
tweede instantie toch nog te scoren.
Kronenberg probeerde nog terug te
komen, maar de grootste kansen
waren voor Koningslust. Ver in blessuretijd kreeg Jurjen Verbong nog een
kans om te scoren na een goede solo,
maar zijn schot ging voorlangs.
De laatste aanval was voor
Kronenberg, dat een vrije trap kreeg
op de rand van het zestienmetergebied. De bal werd hard en onhoudbaar
voor de keeper binnengeschoten,
waardoor Koningslust genoegen moest
nemen met slechts één punt.
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Laatste wedstrijd voor winterstop

Helden houdt stand
tegen Meijel
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Voor het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Helden stond zondag 11 december een thuiswedstrijd
tegen RKMSV Meijel op het programma. Helden won met 1-0, zij het dat het af en toe billenknijpen was.
Helden had veel moeite met de
Meijelnaren die er traditioneel fel
op vlogen. Helden kwam daardoor
moeizaam van zijn eigen helft af.
Het waren de gasten die dicht bij de
openingstreffer kwamen. Ware het niet
dat Jimmy Flipsen een schoenmaat of
twee tekort kwam om een voorzet van
rechts binnen te laten glijden. Aan de
andere kant dacht Helden de openingstreffer te maken toen Ton Peeters een
vrije trap hard langs de muur knalde.
Doelman Van Nienhuijs reageerde
echter zeer attent op de streep van
Peeters, waardoor zijn doel schoon
bleef. Toch wist Helden voor rust alsnog
op voorsprong te komen. Het was

kenmerkend dat ook dit schot van
afstand moest komen, maar de treffer
was daardoor niet minder mooi. Jeroen
Thijssen twijfelde geen moment toen
een afgeslagen bal voor zijn voeten
kwam en schoot het leer mooi diagonaal in de lange hoek. Na de rust bleef
Meijel op zoek gaan naar de gelijkmaker. Helden leunde wat achterover
en mikte via haar snelle buitenspelers
op de counter. Kansen waren er aan
weerszijden, maar waar Meijel er niet
in slaagde om mogelijkheden om te
zetten in een gelijkmaker, lukte het de
Heldenaren niet om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Hierdoor bleef
de spanning tot het laatste fluitsignaal

om te snijden. Meijel zag tot eigen
ontsteltenis wel nog een doelpunt afgekeurd worden. Het aanhoudende protest mocht echter niet baten, waardoor
Helden uiteindelijk als winnaar van het
veld mocht stappen. De balans kan nu
tussentijds worden opgemaakt. Na een
dramatisch begin van de competitie lijkt
Helden de draad weer wat opgepakt te
hebben. Van de laatste acht wedstrijden
werd er slechts één verloren, waardoor
Helden misschien wel voorzichtig weer
naar boven mag kijken. Nu eens zien
of de Heldenaren de winnende reeks
kunnen voortzetten na de winterstop.
Dan staat een duel tegen aartsrivaal
Panningen op het programma.

Noodlottige slotfase

Baarlo laat zich opnieuw
aftroeven
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Voor de derde maal op rij heeft het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo zich op de valreep van de
wedstrijd de kaas van de boterham laten eten. Op bezoek bij Sparta’18 kwam Baarlo zondag 11 december eerst op
voorsprong, maar de ploeg ging naar huis met een 3-2 verlies.
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Lange zit

Vroeg doelpunt
nekt Grashoek
in topper
Door: Piet Spee, voetbalvereniging VV Grashoek
Het werd een lange zit bij het topduel tussen de eerste herenteams
van Reuver en Grashoek op zondag 11 december in Reuver. De aangewezen scheidsrechter was een andere wedstrijd aan het fluiten, waardoor in
allerijl een vervanger werd opgeroepen. Om 15.00 uur ging het duel pas
van start. De topper tussen de nummer één en twee in de vijfde klasse E
eindigde in 1-0 voor de koploper.
Direct na de aftrap toog Grashoek
ten aanval. Het leidde in de tweede
minuut tot een hachelijk moment
voor het Reuverse doel. Bas Maessen
trof echter de paal. Daarna meldde de
oranjehemden zich in de frontlinie.
De Grashoekse verdediging keek
passief toe hoe in de 4e minuut Bram
Smeets de bal vrij kon aannemen.
De topscorer van de thuisclub
controleerde de bal en vanuit een
vloeiende draaibeweging schoof hij
de bal in de hoek,1-0. Weer moest
Grashoek in de achtervolging.
Raoul Bennenbroek nam meteen het
voortouw en ondernam een sterke
solo, maar zijn schot kreeg niet de
gewenste richting. Door de snelle
omschakelingen van beide partijen
steeg de amusementswaarde met de
minuut. In de Grashoekse defensie
excelleerde vooral Mike Steeghs
en ook Marco Sijben en Joeri Rijs
leverden goed werk. Dan was er
nog keeper Koen die in 38e minuut
de 2-0 voorkwam. Om 16.00 uur

werd afgetrapt voor de tweede helft.
Een bijveld was al in gereedheid
gebracht om eventueel met kunstlicht
verder te gaan. Dat bleek niet nodig.

Onverzettelijke
Reuverse defensie
Grashoek joeg na rust op de
gelijkmaker, maar stuitte vaak op
een onverzettelijk Reuvers defensieblok. Toch leek in de 53e minuut de
1-1 te vallen toen een lob van Erwin
Pijnenburg centimeters over ging.
Reuver zat niet stil, vooral toen
Grashoek één op één ging spelen.
Dit leverde ook nog een bloedstollend
moment op voor het doel van Koen,
maar geen goals. Inmiddels was het
schemerdonker over het sportpark
gevallen, waardoor er maar één
minuut bij kwam waarin niet gescoord
werd.
Reuver is door de winst de
verdiende Herbstmeister na een
ongeslagen eerste seizoenshelft.

Sterk spel

Heren VC Olympia
maken het lastig
Door: Luc Mommers, volleybalclub VC Olympia
De heren van Revoc/VCB uit Reuver kwamen op bezoek bij het
eerste herenteam van volleybalvereniging VC Olympia in Panningen.
Zonder hoge verwachtingen begonnen ze aan de warming-up, maar
Panningen ging er uiteindelijk met een dikke 3-2 winst vandoor.

Vanwege het lopende onderzoek
naar de eventuele kankerverwekkende
rubberen korrels in het kunstgrasveld
in Sevenum, vond het treffen plaats op
een in matige staat verkerend en hobbelig bijveld. Goed voetbal was hierop
praktisch onmogelijk. Niettemin schoot
Baarlo goed uit de startblokken. Al in
de eerste minuut was de ploeg bij de
eerste de beste aanval dicht bij de openingstreffer. Op de counter was het de
thuisclub die een zestal minuten later op
voorsprong kwam. Recht voor het doel
draaide Sparta-aanvaller Bart Schouten
handig weg van enkele Baarlose
verdedigers en knalde de bal tegen het

net, 1-0. In de tweede helft was het
vooral Baarlo dat de wedstrijd maakte
en weer op jacht ging naar de gelijkmaker. In de 57e minuut kwam die er.
Op een hoge bal van Wouter Peeters reageerde Dennis van de Vinne attent, 1-1.
Een minuut of zeven later nam Baarlo de
leiding. Weer na een assist van Wouter
Peeters frommelde Matthijs Hanssen bij
de tweede paal tussen enkele verdedigers in de bal in drie pogingen over de
doellijn, 1-2. Sparta wankelde en Baarlo
had in het slotkwartier ook enkele goede
mogelijkheden om het duel definitief te
beslissen. De genadeklap bleef uit en
daar kreeg de ploeg weer de rekening

voor gepresenteerd. Allereerst kwam
de thuisploeg pal voor het verstrijken
van de officiële speeltijd weer langszij. Uit een afgeslagen vrije trap viel
de bal prompt voor de voeten van de
volkomen vrijstaande Bart Schouten,
die vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend uithaalde, 2-2.
In blessuretijd verspeelde Baarlo zelfs
nog het overgebleven winstpuntje bij de
laatste, al dan niet terechte, hoekschop
van de wedstrijd. Een buitenkansje wat
Sparta’18-speler Stan Verhorstert letterlijk en figuurlijk aangreep om alsnog de
zege voor de thuisclub te ‘stelen’.
(Foto: Len Gielen)

Aan het begin van de wedstrijd
speelde de concentratie een belangrijke rol. De eerste vijf ballen kwamen
niet eens over het net. Ook in het vervolg van de eerste set bleef het spel
door een gebrek aan concentratie aan
beide zijden slordig. De Reuverse volleyballers namen halverwege de set
een 16-10 voorsprong, maar al snel
werd deze weer ongedaan gemaakt.
Tot 20-20 kon Panningen het nog
bijbenen, maar in het vervolg lieten
ze hun kansen onbenut. Door een
tactische Reuverse wissel ging Revoc/
VCB uiteindelijk aan de haal met de
eerste set, 25-22.

Tweede set
ruim gewonnen
De tweede set was duidelijk voor
Panningen. Het sterke spel aan het
einde van de eerste set kreeg een
vervolg. Het jeugdige Revoc kreeg
geen poot aan de grond en werd

compleet overrompeld. Met ruime
cijfers wonnen de thuisspelers de
tweede set (25-13) en roken ze
opnieuw een kans tegen een veel
hoger geklasseerd team. Net als alle
andere keren bleef het bij dat ene
puntje.
In de derde set werd er bij
vlagen goed gevolleybald, maar de
punten werden niet binnengehaald.
Gedurende de set kon Panningen
daardoor net niet aanhaken en
werd het gat langzaamaan steeds
groter. Op verschillende momenten
werd het de gasten toch nog lastig
gemaakt, maar het was niet voldoende. Ook in de laatste set lag het
initiatief bij Revoc. De rallypass was
aan Panningse zijde te slecht om de
druk op de Reuverse op te voeren.
Daardoor konden zij nog eens laten
zien waarom zij bovenin meedraaien
in de competitie. Wat resulteerden
in een ruime nederlaag voor VC
Olympia.
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Jump, Get it!
en Bounce winnen
bij KSV
Kesselse sportvereniging KSV uit Kessel hield op zondag 11 december
de clubkampioenschappen dansen. Zeven dansgroepen streden in drie
categorieën om de winst. De groepen Jump, Get it! en Bounce gingen
uiteindelijk met de prijzen naar huis.
In de eerste categorie was de
wisselbeker voor Jump onder leiding
van Marijke. In de tweede categorie
ging Get it! onder leiding van Jolijn
met de prijs aan de haal. In categorie
drie eindigden alle drie de deelne-

Clubkampioenschappen en Jos Feron Cup

Mooie resultaten voor
MTB Baarlo
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Voor mountainbikevereniging MTB Baarlo stond het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 december geheel
in het teken van mountainbiken. Op de Walsberg in Beesel werden zaterdag de clubkampioenschappen gehouden.
Op zondag 11 december organiseerde de Baarlose vereniging de elfde wedstrijd voor de Jos Feron Cup.

mende groepen op evenveel punten.
De meiden van Bounce onder leiding
van Rina mochten, nadat de jury
de beelden nogmaals bestudeerd
had, de wisselbeker mee naar huis
nemen.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Monteur landbouwmechanisatie – Vac.nr. P013185

Je gaat landbouwmachines onderhouden en repareren en houdt de
voortgang nauwlettend in de gaten. Je hebt een afgeronde technische
mbo-opleiding en ervaring binnen landbouwmechanisatie.

Zelfstandig hovenier – Vac.nr. P013072

Je gaat hoofdzakelijk particuliere tuinen aanleggen. Samen met je team
zorg je voor het beste resultaat. Een afgeronde mbo-opleiding richting
groen en een rijbewijs B(E) zijn een must.

Oogstmedewerker tomaten – Vac.nr. P013326

Je voert alle oogst- en gewaswerkzaamheden uit. Ook draag je je steentje bij tijdens de teeltwisseling en de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen. Je hebt ervaring in de tomatenteelt.

Medewerker boomkwekerij – Vac.nr. P013196

Je gaat planten oppotten, bestellingen klaarmaken en loods- en heftruckwerkzaamheden uitvoeren. Je hebt een mbo-diploma, bent flexibel
en een harde werker.

Medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P013272

In de kraamstal, dek- en drachtstal en bij de speenbiggen voer je alle
voorkomende werkzaamheden uit. Een afgeronde opleiding richting
varkenshouderij is vereist.

Logistiek medewerker – Vac.nr. P012715

Je bent verantwoordelijk voor het proces in de loods: sorteren, verpakken, orders verzendklaar maken, voorraadbeheer en orderregistratie. Je
hebt ervaring op de heftruck.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

De renners van wielerclubs als TWC
Olympia, TWC Everlo, de Bergklimmers
en MTB Baarlo begonnen zich op
zaterdag al te verzamelen om in groten
getale het parcours te verkennen.
De parcoursbouwers waren er weer
in geslaagd een uitdagend, zwaar en
heel mooi parcours neer te leggen.
Om 14.00 uur klonk het startschot
voor de nieuwelingen/junioren en de
heren. Onder luid gejoel stoven ze het
parcours op, om daar uit te vechten wie
van elke vereniging nu de beste is.

Nadat deze mannen een uur
gestreden hadden voor wat ze waard
waren, was het de beurt aan de jeugd
en de dames. Ook deze renners waren
erg gedreven om het beste uit zichzelf
te halen. Uiteindelijk lukten het Yannick
Smedts, Helma Piels, Kevin Laning,
Zepp Aelen, Freek Bouten en Tim
Janssen van MTB Baarlo om zich in hun
categorie een jaar lang clubkampioen
te mogen noemen.
Op hetzelfde uitdagende parcours
werd op zondag 11 december de

elfde wedstrijd om de Jos Feron Cup
verreden. De renners van nieuwelingen/junioren van MTB Baarlo waren
erg gretig om het podium te behalen.
Uiteindelijk behaalde Noud Peeters het
hoogste podium en werd Stef Hendriks
derde.
In de middag was het de beurt
aan de jongste jeugd. Freek Bouten
eindigde als eerste, gevolgd door
Finn Keunen op de tweede plaats.
De oudere renners wisten geen
podiumplek te behalen.

Egchel verliest van Boekend
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft in de laatste wedstrijd voor de winterstop op zondag 11 december
een verdiende thuisnederlaag geleden. VCH uit Blerick-Boekend was met 1-2 te sterk voor de mannen van trainer
Twan van de Mortel.
Scheidsrechter was de heer
Verhaegh uit Kronenberg. Egchel
begon slap aan het duel. VCH kreeg
al meteen enkele mogelijkheden
uit stilstaande situaties. Toch zou de
thuisploeg na een kwartier tegen de
verhouding in op voorsprong komen.
Uit een vrije trap van Frank Gielen
kopte Leon Teeuwen de bal door en
Jorrit Kersten zorgde voor het laatste
tikje, 1-0.
Egchel kreeg vervolgens de kans
op 2-0, maar Frank Gielen zag de bal

van de lijn gehaald worden. De thuisploeg verzuimde om door te drukken
en kreeg na een half uur de rekening
gepresenteerd. Uit een aanval over
rechts haalde Hicham Mekrani diagonaal
uit in de verre hoek, 1-1.
Acht minuten later was er een
corner voor Egchel. VCH-keeper Bryan
Roox ving de bal en trapte hem ver naar
voren, waar de Egchelse verdediging
niet goed stond. Opgesteld. Rekesh
Ranjanwan ving de bal op en liet Egchel
keeper Bjorn Oomen kansloos, 1-2.

Na de thee kwam er geen ommekeer in het spel van Egchel. Ondanks
wat corners, vrije trappen en andere
doelpogingen, wist de thuisclub geen
bres te slaan in de verdediging van
VCH. Aan het hoofd van die defensie
stond de prima keepende Bryan Roox.
Ook enkele wissels en omzettingen
in het Egchelse team leverden niet de
gewenste gelijkmaker op en zodoende
moesten de oranjehemden na
negentig minuten de punten verdiend
afstaan aan de tegenstander.

Nieuwe voetbalseizoen

Ton van Dijk nieuwe
hoofdtrainer RKMSV Meijel
Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen vervult Ton van Dijk de functie van hoofdtrainer bij voetbal
vereniging RKMSV Meijel.
“Beide partijen kijken uit naar de
toekomstige samenwerking”, laat de
club weten. Van Dijk tekent een contract
voor één jaar met de intentie om te
verlengen. Ton van Dijk is momenteel

werkzaam bij derdeklasser SV RoodWit’62 in Helmond en heeft daarnaast
een rijk verleden als hoofdtrainer.
“Met zijn ervaring en beleving kan Van
Dijk bijdragen aan de verdere ontwikke-

ling van de jeugdige selectie”,
aldus RKMSV. “We hebben het volste
vertrouwen in de samenwerking en
wensen Ton van Dijk nog veel succes
bij het afronden van huidig seizoen.”
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Acht overwinningen

SV Panningen/Egchel
JO9-1 kampioen
Door: SV Panningen/Egchel
Op eigen terrein is het jeugdteam JO9-01 (F1) van SV Panningen/Egchel zaterdag 10 december de ongeslagen
kampioen geworden. Na een zegereeks van acht overwinningen en één maal gelijke stand mochten deze jongens
zich met een overwinning op zak kampioen noemen.

Leiders Jacques Thijssen, Pieter Chatrou en Frits Janssen vieren samen met
spelers Joes Thijssen, Mees Janssen, Fano Raaymakers, Krijn Leenen, Jamie Houben,
Rens Verheijen, Sem Elzinga, Milan Chatrou en Jovi Janssen de overwinning.
Het team, bestaande uit een samenvoeging van F-jeugd van Panningen
en Egchel, wist de competitie naar
een climax te brengen door in deze
wedstrijd een eindstand van 12-2 te

realiseren. Door goed samenspel werd
er veelvuldig gescoord. Vrijwel alle spelers stonden individueel garant voor een
doelpunt. Na afloop van de wedstrijd
werden de kampioenen voor de tribune

gehuldigd met siervuurwerk en een
champagnedouche. Uit handen van
clubicoon Jan en trouwe supporter Math
ontvingen de spelers een kampioensschaal en ieder een medaille.

BEVO krijgt te weinig
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe ging op zondag 11 december de laatste competitiewedstrijd in
voor de winterstop met als tegenstander het Neerse RKSVN. Het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel waar de
Beringse mannen wellicht meer verdiend hadden.
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Geen problemen
voor Panningen
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Op het kunstgrasveld van SSE uit Someren-Eind kwam het eerste
herenteam van SV Panningen op zondag 11 december redelijk gemakkelijk aan een overwinning. De gastheren uit Someren-Eind hadden
weliswaar meer balbezit en combineerden ook best aardig, maar
kregen welgeteld één kans. De overwinning van Panningen, dat zelf
een stuk of vijf riante mogelijkheden miste, was terecht.

De voortekenen waren niet
bijzonder gunstig. Er moest
gespeeld worden op kunstgras,
niet de favoriete ondergrond van
de Panningse voetballers, en
bovendien miste Panningen door
blessures verdediger Youri van
de Hurk, routinier Bram Leenders
en topscoorder Robin van Osch.
De tieners Roy Cuppen en Jeroen
Beeks vormden het centrum van
de verdediging, met Davy Boots
en Matijs Heesen op de flanken.
Zij zouden slechts één enkele kans
weg geven.
De wedstrijd was exact één
minuut oud toen Matijs Heesen de
achterlijn haalde en bij de tweede
paal Ilias Amhaouch vond. Die bracht
Panningen meteen op voorsprong,
0-1. in de 13e minuut stond William
Steeghs oog in oog met SSE-doelman
Sil Joosten, maar hij kwam niet tot
scoren. Daarna was er een oponthoud
van een tiental minuten door een

naar het zich liet aanzien ernstige
blessure van Stefan Verberne.
Achteraf bleek het mee te vallen.
In de 42e minuut verstapte Ilias zich
en ook hij moest het veld verlaten.
Robin van Osch, licht geblesseerd,
verving hem en dat legde Panningen
geen windeieren. Met de 0-1
voorsprong ging Panningen rusten.
Na rust was er eenzelfde
spelbeeld. SSE dicteerde het spel op
het middenveld, maar uitgespeelde
kansen waren er niet. Anders was
dat bij Panningen. Het afjagen van
Robin van Osch leverde balverlies op
bij SSE en de snelle vleugelaanvaller
rondde de kans uiterst bekwaam af,
0-2. Panningen schiep zichzelf nog
diverse uitstekende kansen om de
voorsprong verder uit te bouwen,
maar kwam niet meer tot scoren.
SSE kreeg geen kansen en scoorde
dus ook niet. Dus floot de goed
leidende scheidsrechter Willems af
bij een 0-2 stand voor Panningen.

OPHEFFINGSUITVERKOOP

OPHEFFINGSUITVERKOOP TER OVE
Selko, Breil, Esprit, Calvin Klein, Swarovski, ZinZi, Uno de 50,
Rosa di Luca, Eclat diamant, Teno, Trouwringen,
Diamonfire, Tommy Hilfiger, Bering

Start donderdag 1 december

Profiteer van onze
Profiteer van hoge
onze hoge
kortingen tot 75%

Seiko, Breil, Esprit, Calvin Klein, Swarovski, ZinZi, Uno de 50, Rosa di Luca,
Eclat diamant, Teno, Trouwringen, Diamonfire, Tommy Hilfiger, Bering
Na de mindere prestatie tegen
FC Cranendonck een week eerder, hadden de BEVO-mannen iets recht te zetten en lieten dat in de beginfase ook
zien. De eerste 15 minuten was BEVO
heer en meester, maar de ploeg wist
in deze periode het net niet te vinden.
De beste kans was er voor Guido
Gielen die vanaf rechts kon uithalen,
maar op de keeper stuitte. Naarmate
de wedstrijd vorderde, nam Neer het
heft wat meer in handen en werd
het vooral door slordig spel van de
Bevonaren gevaarlijk met hun snelle

spitsen. In de 30e minuut kon Neer
na een snelle uitbraak vrij simpel het
openingsdoelpunt scoren, 1-0.
Na rust creëerde BEVO in de eerste
minuut twee grote kansen. Een actie
van Sam van Rijt ging rakelings voorlangs en enkele tellen later belandde
de bal bij Luuk van Rijt, die scherp
voorzette, maar ook Roger Gielen wist
het net niet te vinden. Neer werd
steeds meer teruggedrongen op eigen
helft en BEVO rook dat er iets te halen
viel. De beleving en passie waren
er ineens wel en dat was te zien in

MOOI

het veldoverwicht. In de 52e minuut
zette Demi Basten een aanval op
door het midden en kreeg uiteindelijk
de bal terug van Guido Gielen. Demi
kwam echter net tekort om de bal te
raken. Bevo verhoogde daarna de druk
op het Neerse doel en Rob Minten
scoorde op aangeven van Luc Simons
de verdiende gelijkmaker, 1-1.
De laatste tien minuten van de wedstrijd voerde BEVO de druk nog wat op,
maar het net werd niet meer gevonden. Het bleef bij een puntendeling,
waarmee BEVO iets te weinig kreeg.

Seiko, Breil, Esprit, Ca
Eclat diamant, Ten

kortingen tot
75%!
Niet

-20%
Niet afgeprijsde collectie -20%
-10%
Nieuwe bestellingen
-10%
afgeprijsde
collectie
Nieuwe
bestellingen

(enkel bij bepaalde merken)

Raadhuisplein 10 Panningen
077 - 310 12 22

Raadhuisplein 10, www.emjuwelier.nl
Panningen

077
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GV Concordia
naar Limburgse
kampioenschappen
Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
De turnsters van gymnastiekvereniging GV Concordia uit Panningen
stonden zaterdag 10 en zondag 11 december op de plaatsingswedstrijden
turnen in Venray. Daar werden geen podiumplaatsen behaald, maar er
werden wel plekken op de kampioenschappen veroverd.

Plaatsingswedstrijden Venray

Podiumplekken voor SSS Helden
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Het wedstrijdseizoen voor de turnsters van gymnastiekvereniging SSS Helden ging zaterdag 10 en zondag
11 december officieel van start bij de eerste plaatsingswedstrijden in Venray. Daar wisten de meiden een aantal
podiumplekken te behalen.

Doortje Deijkers, Niki Meerts, Lieke Teeuwen en Linda Verboeket
De instappers N2 trapten de eerste
wedstrijd af. Fleur Coppers eindigde
op de derde plaats. Lieve Boots,
jeugd 1 N4, werd beloond met een
tweede plaats. Bij de junioren divisie
3 werd Tess Smits beloond met een
derde podiumplek. Bij de jeugd 1 N4
turnsters eindigde Lieve Boots op de
Ise de Beer van de instapmeiden
plaatste zich met haar vijfde plaats voor
de toestelfinale sprong. Bij de dames
senioren divisie 4 wisten Gaby van de
Pasch, Michelle Maessen en Alexandra
Drissen zich te plaatsen voor de halve
finales van de Limburgse kampioenschappen.

Bij de laatste wedstrijd mochten
de meiden van pupil 2 D2 aantreden.
Fay Tulp eindigde als twintigste en
plaatste zich voor de toestelfinale
sprong. Pien Sanders plaatste zich ook
met haar 22e plek. Ten slotte mocht
ook Aafke Brummans door naar de
halve finales toen ze als 26e eindigde.

Kringloopspullen
ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

tweede plaats. Tess Smits kwam op
de derde plaats bij de junioren divisie
3. Daarna was het de beurt aan de
pupillen 1 N3. Doortje Deijkers werd
eerste. Bij de jeugd divisie 3 eindigde
Lieke Teeuwen op de eerste plaats,
Niki Meerts op de tweede plaats en
Linda Verboeket op de derde plaats.

Bij de vierde wedstrijd mocht Cielke
Verkoeijen turnen. Zij eindigde als eerste met twee punten voorsprong.
Op zondag werden de andere
wedstrijden geturnd. Femke Steeghs
van de senioren divisie 4 werd eerste,
waarmee ze naar de halve finale van
de Limburgse kampioenschappen mag.

Op bezoek in Horst

Koppositie volleybaldames
Grashoek gehandhaafd
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Als koploper op bezoek bij Hovoc in Horst hadden de dames van het eerste volleybalteam van VC Grashoek
zaterdag 10 december de mogelijkheid om de koppositie te delen met Athos uit Sevenum. Grashoek nam het
belangrijke vijfde punt mee naar huis.
Het was voor de Grashoekse
dames zaak om niet tegen onnodig
setverlies aan te lopen en de verworven positie te behouden. Grashoek
kwam goed en fel uit de startblokken,
maakte geen servicefouten en de
druk bij Hovoc leggende werd de eerste set afgerond met 25-9. Set twee
vertoonde een vergelijkbaar beeld.
Hovoc had niks in te brengen tegen
het degelijke spel dat de Grashoekse
dames lieten zien. Opperste concen-

tratie bracht de dames van Grashoek
ook de tweede setwinst met 25-10.
De derde en vierde set stonden
averechts tegenover de eerste twee
sets. Een beetje minder concentratie
en de een na andere speler haalde
haar niveau niet meer. De coach van
Grashoek vond het nodig om eens even
boos te worden. Geen extra inzet, maar
als speelster gewoon je ding doen was
het devies in de time-out.
Hovoc wilde echter niet opgeven

en bleef binnen twee punten van
Grashoek. Uiteindelijk eindigde de
derde set in een 25-21 winst, maar
wat ging het moeizaam.
Waar de dames van Grashoek in
de tweede set het beeld vervolgden
van de eerste set vonden ze dat nu
nodig om dat in set 4 te doen zoals
in set 3. Gelukkig eindigde deze set
ook in het voordeel van Grashoek met
25-18. Het belangrijke vijfde punt
werd meegenomen naar Grashoek.

J.F. Kennedylaan 211 - Panningen

Wist u dat…

• er drie vacatures zijn bij Vorkmeer? We zoeken een jongerenwerker, een medewerker dorpsdagvoorziening en een maatschappelijk
werker.
• de afdeling WegWijZer op zoek is naar vrijwilligers die affiniteit
hebben met financiën, administratieve zaken en het daarbij ook
leuk vinden een klant te ondersteunen en wegwijs te maken hierin.
Voor belastingzaken is het belangrijk kennis te hebben over de
belastingdienst.
• een man van 51 jaar uit Panningen, die rolstoelafhankelijk is, een
vrijwilliger zoekt die regelmatig mee boodschappen wil doen.
• we bij voldoende aanmeldingen starten met een mannengroep.
In een groep leren mannen praten over tegenslagen en zorgen
waarmee zij geconfronteerd worden. Daarmee kunnen zij elkaar tot
steun zijn en ervaren dat ze er niet altijd alleen voor staan. Thema’s
die aan bod komen: contact met ouders, mannen en werk, mannen
in relaties, (on)macht en agressie, vriendschappen en seksualiteit.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

Turnsters naar halve finale LK
De meisjes instap D2 en pupil 2 D2 van KSV Castellum uit Kessel streden op zaterdag 10 en zondag
11 december voor een plek in de halve finale van het Limburgs kampioenschap. Maud (15e), Lotte
(10e), Mare (9e) en Bo (4e) plaatsten zich in de eerste wedstrijd voor de halve finale. Mare wist in de
tweede wedstrijd zevende te worden en is ook door. Nika wist tiende te worden in wedstrijd drie en
ging ook door naar de halve finale.
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Flink gestreden om eerste plaats

Heren Peelpush nemen
schamel puntje mee terug
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush
De wedstrijd Reflex-Peelpush stond zaterdag 10 december op het programma in Kampen voor het eerste
herenteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel. Het beloofde een wedstrijd te worden waarin er flink
gestreden zou worden om de felbegeerde eerste plaats in de eerste divisie A.
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Terug naar koppositie

Vette winst voor
dames VC Olympia
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van het eerste volleybalteam van VC Olympia uit Panningen
reisden af naar Beugen voor de wedstrijd tegen Achilles. Een ploeg met
kwaliteit in huis, die in hun eigen zaal voordeel hebben omdat die
kleiner is dan gewend. Met de opdracht samen als een team de strijd aan
te gaan werd de zaal betreden. Het resultaat was ondergeschikt aan het
te tonen spel.
Vol goede moed werd begonnen
aan de eerste set. Er werd continu
een voorsprong opgebouwd en ook
niet meer weggegeven. Tijdens de
time-outs werden de puntjes op de
i gezet en kwam een steeds beter
spelend Olympia als winnaar uit de
set met 25-17.
In de tweede set ging de ploeg
op dezelfde voet verder, maar kwam
Achilles sterk terug. Ze kregen meer
grip op het spel van Olympia en
bouwde een voorsprong op. Tot twee
maal toe moesten de Panningse
dames een achterstand goed maken
en de laatste keer kwam die net op
tijd. Dit koste wel wat extra inzet
vanaf de kant, maar met 27-25 werd

de set dus alsnog gewonnen.
Voor de dames uit Beugen leek
dit wel een domper, want ze liepen
in het vervolg van de wedstrijd
achter de feiten aan. Zo kwamen er
enkele speelsters van de bank om
hun kans te grijpen en dat deden
ze goed. Gestaag werd in beide
sets een voorsprong opgebouwd en
leek het er op dat alles wat meezat
ook echt meezat. Netballen vielen
steeds goed en de tegenstander
werd er moedeloos van. Met 25-19
en 25-14 werden set drie en vier
dan ook binnengehaald. Door dit
resultaat en de andere resultaten in
de divisie, steeg de ploeg weer naar
de koppositie.

Dames verliest van Ootmarsum
In de eerste set begon Peelpush
goed met een goede servicedruk, maar
de mannen uit Meijel merkten wel dat
Reflex vaak een goed antwoord had
in de vorm van een knallende aanval.
Deze werden met goed verdedigend
werk van de grond gehaald, waardoor
Peelpush deze set uiteindelijk kon
winnen. Ken Leenders beëindigde de
set met een mooi killblock.
In set twee begon Reflex de
servicedruk op te schroeven, waardoor
de pass aan Meijelse zijde niet
optimaal lag. De afstemming tussen de
spelverdeler en de aanvallers leed hier
onder, waardoor het eigen spelletje

van vorige week tegen VC Zwolle niet
gespeeld kon worden. Reflex bleef
degelijk spelen en profiteerde van het
wegzakken van Peelpush. 25-21 in het
voordeel van Reflex. Bij een stand van
1-1 was er nog niks verloren, en het
plan was om dan ook lekker te gaan
volleyballen. Reflex drukte door met
harde serviceseries. Peelpush had hier
geen antwoord op en Reflex kwam
steeds beter in haar spel. Deze set ging
verloren met 25-17 in het voordeel van
Reflex.
De vierde set was de laatste kans
voor Peelpush om de wedstrijd een
verlenging te geven. Hiervoor moest

alles uit de kast worden gehaald.
Peelpush kon goed meekomen tot
de 15 punten, maar Reflex nam
hierna afstand. Op een stand van
21-19 in het voordeel van Reflex
begon de diagonaal van Reflex aan
zijn serviceserie. Jammer genoeg
voor Peelpush lukte op dat moment
alles bij de mannen uit Kampen.
De sprongserve was niet meer goed
genoeg te controleren en Peelpush
verloor deze set, en daarmee ook de
wedstrijd met 25-19. Al met al een
terecht verlies, waarin de mannen van
Reflex een puike pot speelden.
(Foto: Wim Simons)

Handballers gemotiveerd gespeeld

Overtuigende zege voor
Targos Bevo Hc
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Met opluchting begroette het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen zaterdag
10 december een 32-19 zege op Merksem Handbal. De vierde zege kwam tot stand door een gemotiveerd Bevo, dat
vanaf de eerste minuut de regie had.
Bij Targos Bevo HC ontbraken
Niek Jordens en Bram Knippenbergh
door blessures, terwijl enkele spelers
ook niet helemaal okselfris aan de
afworp begonnen. Daarom waren
enkele debutanten aan de selectie
toegevoegd. Guus van de Heuvel,
Tyron van Dalen, Sijbren Stijweg en
Jorden van Berlo kregen speelminuten
in een goed draaiend Targos Bevo Hc.
Guus van de Heuvel scoorde zelfs een
doelpunt.
Vanaf de eerste minuut stond er
een sterk Pannings collectief op de
vloer. In de verdediging stond Targos
Bevo Hc haar mannetje. Men gaf
nauwelijks kansen weg. Bovendien

stond keeper Markus Hammerschmidt
een puike partij te keepen. Aanvallend
werd er gevarieerd gespeeld.
De Belgische defensie kreeg nauwelijks
grip op de Panningse aanvalsvariaties.
Via een 8-5 tussenstand bouwde
Panningen de voorsprong uit tot 15-9.
De traditionele inzinking bleef na
de pauze uit. Targos Bevo Hc bouwde
de voorsprong zelfs uit tot 20-11.
Het was duidelijk dat Bevo deze
avond een maatje te groot was voor
Merksem Handbal. Onbegrijpelijk dat
de Panningnaren in Merksem een punt
hebben laten liggen. Een ontketend
Bevo bleef dominant in de tweede
helft. Via een tussenstand van 27-16

stoomde het op alle fronten dominant
Targos Bevo Hc door naar een 32-19
zege.
De Belgen mochten hun keepers
dankbaar zijn, dat ze nog diverse
Panningse kansen onschadelijk
maakten. Anders had Merskem
Handbal een nog grote nederlaag
geleden. Rick Elissen was ditmaal
de grote uitblinker met liefs acht
doelpunten. Na zijn fraaie vijfde
treffer botste Robin Jansen tegen een
Belgische verdediger op en moest hij
geblesseerd uitvallen. De eerste zege
op een Belgische ploeg dit seizoen
moet Bevo wel een boost hebben
gegeven.

Peelpush heeft last
van uit-syndroom
Door: Herman Wissink, volleybalvereniging Peelpush
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel
heeft dit seizoen last van een vermeend uit-syndroom. Dat bleek
zaterdag 10 december weer tijdens een uitwedstrijd in Ootmarsum.
Daar werd met 3-0 verloren van Set-Up’65.
Wat niet in het voordeel van
Peelpush meespeelde, was dat er
zonder wisselspeelsters afgereisd
werd. Het tweede team van Peelpush
zorgt normaal gesproken voor de
back-up, maar die ploeg had zelf een
wedstrijd. Omdat passer-loper Laura
de Jong nog steeds geblesseerd is,
waren met het inzetten van Noa
Klerckx de wissenmogelijkheden op.
Ook na de rit van meer dan 200
kilometer ging het dus niet goed. Er
mag gerust van een collectief falen
worden gesproken. Alleen in de
eerste set kon de Limburgse ploeg
nog het idee koesteren dat er wat
te halen viel in Twente. Tot 15-15 en
22-21 hield Peelpush gelijke tred.
Daarna zette Set-Up aan en was het
gedaan, 25-21.

In de tweede set kon Peelpush
tot halfweg aanklampen, 12-12,
maar strandde uiteindelijk op 25-18.
In de derde set leek het er lang op
dat Set-Up over de ogenschijnlijk
mentaal geknakte ploeg heen ging
walsen. Bij 21-10 was het snelle
einde in zicht. Set-Up nam nog een
time out en dat was voor Peelpush
de kans om de ruggen nog een
keer te rechten. Op een sterke
servicereeks van Lieke Oomen had
de thuisploeg geen antwoord en
verstomde zelfs de aanmoedigingen
van het Ootmarsums mannenkoor.
Het werd onverwacht toch nog spannend. Bij 25-19 eindigden echter
de illusies van Peelpush, waarna de
vele kilometers huiswaarts erg lang
duurden.

Meijelseweg 51 | Beringe | T (077) 466 9194
www.buitenhuisberinge.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

aan
Felix Lijssen

Seizoenen
Alle bruine blaadjes liggen
op de grond en zijn ’s ochtends
wit van de ijskristallen. Als ik
op weg naar school rondkijk,
zie ik de zon opkomen terwijl
de lucht geel, oranje en roze
kleurt. Ik heb mijn handschoenen aan en mijn nek is ingewikkeld met een warme sjaal.
Het is weer winter.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Felix Lijssen
16 jaar
Helden
Het Bouwens

Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou foto’s van vroeger nooit weggooien. Dit zijn onder andere kinderfoto’s van mij of foto’s van mijn overleden oma. Haar heb ik helaas nooit
gekend. Het zijn herinneringen die écht
bewaard moeten blijven.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Mijn stomste vak op school is
Nederlands. De grammatica van de
taal vind ik absoluut niet interessant.
Het leukste vak vind ik gym. Ik houd

van lichaamsbeweging en hier wil ik
ook verder mee. Volgend jaar, na mijn
examens, wil ik fysiotherapie gaan
studeren.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Mijn beste vriendin is mijn vriendin.
Ik heb haar ontmoet toen ik meedeed
aan een toernooi van mijn volleybalclub. Je moest een team samenstellen
dat bestond uit zowel volleyballers als
niet-volleyballers. Zij deed mee als nietvolleybalster en zo heb ik haar leren
kennen.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb zelfs twee bijbaantjes.
Ik werk bij Da Kepèllo in Panningen,
daar werk ik in de bediening en help

IN 2017 IS ONZE SHOWROOM ALLEEN NOG GEOPEND OP
ZATERDAG VAN 9.30 TOT 14.00 UUR EN EVT. OP AFSPRAAK

Uitverkoop
sanitaire artikelen

uit de showroom tegen
uiterst scherpe prijzen

kortingen tot 70%

VAN HÖVELLSTRAAT 21 HELDEN T (077) 307 54 40
WWW.VERKOO.NL

ik mee met de afwas. Ook werk ik bij
Tuin Helden. Dat bedrijf maakt vijvers
en tuinen en hier doe ik allerlei klusjes.
Doordeweeks ben ik met school en
sport bezig en in het weekend ga ik
werken.
Heb je een bijnaam?
Ja, die heb ik gekregen van mijn volleybalteam. Ik sta volgens hen altijd met
mijn benen ver uitelkaar en wanneer
ik naar de bal toe ren, ga ik met één
been achteruit. Daarom noemen ze mij
‘Pony’.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdagavond kijk ik het liefst
samen met mijn vriendin een film
onder het genot van een drankje en
wat lekkers. Op zaterdagavond speel ik
altijd een volleybalwedstrijd en daarna
gaan we bij iemand in de keet wat
drinken.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld is mijn
moeder. Tien jaar lang heeft ze een
nierziekte gehad en sinds drie jaar
heeft ze een donornier. Ik vind het heel
knap hoe ze zich er doorheen gevochten heeft.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium is
Facebook. Deze gebruik ik het meest
en je kunt er ook het meest mee.
Met Snapchat kun je bijvoorbeeld
alleen foto’s sturen. Op Facebook kun je
alles posten wat je wil.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het klinkt misschien cliché, maar ik
vind vertrouwen erg belangrijk. Als je
dingen voor elkaar achterhoudt,
dan heb je geen goede vriendschap.
Je moet alles tegen elkaar kunnen
zeggen. Ik heb meerdere mensen
waarmee ik goed mee kan praten en
die ik goed kan vertrouwen.

Hond of kat?
Ik vind honden en katten allebei leuke
dieren en ik heb thuis zowel honden
als katten. Toch kies ik voor de hond.
Honden kun je dingen aanleren, een
balletje gooien, ze uitlaten en ze luisteren goed naar je.
Wat zou je nooit meer overdoen?
De jaren waarin mijn moeder ziek was.
Dit zou ik echt nooit meer willen, het
was een erg heftige tijd voor ons gezin
en de rest van de familie. Nu gaat het
gelukkig goed.
Wie kent jou het beste?
Dat is mijn moeder. Zij heeft het
meteen in de gaten als ik ergens mee
zit. Ook weet ze hoe ik zal reageren
in bepaalde situaties. Qua uiterlijk en
gedrag lijk ik ook het meest op haar.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Het klinkt misschien grappig door mijn
naam, omdat Felix ook een kattenvoermerk is, maar ik denk een kat. Het zijn
drukke en energieke dieren. Ze zijn
nieuwsgierig en testen altijd alles uit.
Dit past bij mij, ik heb op hoog niveau
gevolleybald en ben veel bezig met
sporten.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Ik vind SpongeBob SquarePants nog
steeds een leuk programma. Dit kijk ik
al sinds dat ik klein ben. Als ik aan het
zappen ben en het programma is op
televisie, dan blijf ik altijd even kijken.
Dan denk ik altijd over wat ik er zo leuk
aan vond en herinner ik me dat ik het
altijd nadeed.
Festival of discotheek?
Een festival. In een discotheek zijn er
allemaal strenge regeltjes en dat is op
een festival niet, daar zijn ze altijd wat
losser. Je kunt daar drinken wat je wilt
en los gaan. Stereo Sunday in Venlo
vond ik bijvoorbeeld een leuk festival.

De koudere seizoenen van de
twaalf maanden zijn mijn
favoriet. Ik kan genieten van het
witte landschap, de sfeer, kerst
in het vooruitzicht, kerstboom,
kerstmuziek, de donkere
avonden en ochtenden, lichtjes,
gezelligheid, sneeuw, de
kerstvakantie die over drie
weken begint en zelfs de kou
vind ik niet erg.
Wij kunnen elk jaar weer
wachten op de koudere tempe
raturen en donkere dagen, maar
ook op de bloeiende natuur en
zwembadweer. Raar om voor te
stellen dat er ook landen op de
wereld zijn waar geen seizoenen
bestaan. Het is er écht altijd
koud of altijd warm. Nee, ik zou
het niet willen. Ik vind dit
Nederlandse weer wel prettig.
De variatie zorgt voor variatie in
onze rituelen. In de winter
krabben we elke ochtend de
ijskristallen van de ramen van de
auto en in de zomer proberen
we zoveel mogelijk zon mee te
pakken.
Wat ik nog wil doen deze
winter? Ik wil een kerstshow
bezoeken, tijd doorbrengen met
dierbare mensen, genieten van
warme thee en chocolademelk,
dagjes uit naar kerstmarkten,
stoofpeertjes en appelmoes
maken en zoveel mogelijk
kerstmuziek luisteren in deze
periode tot Kerstmis. Na de
zoekopdracht ‘komt er sneeuw
in 2016’ ingetypt te hebben op
Google, staat er dat ze geen
strenge winter verwachten.
Wel zou het kunnen dat er deze
winter een of meerdere keren
een pak sneeuw buiten ligt.
Ik hoop het wel, want dat maakt
‘het plaatje’ wel helemaal af.
Geniet van deze koudere
periode en de gezelligheid die
ons omringt.
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Ondersteunen kansarme mannen Nepal

Zilverparty Kerkeböske Helden
Bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden vindt zondag 18 december een zilverparty plaats. De uit Nepal
afkomstige zilversmid Dambar verkoopt die dag handgesmeden sieraden waarmee hij kansarme mannen in zijn
thuisland steunt en ze kan opleiden.

ving je geboren bent”, vertelt Brenda.
“Die kaste bepaalt je lot. Dambar is
geboren in een van de laagste en armste kasten van Nepal, de Dalit.”
Zo’n 25 jaar geleden kwam Dambar
in aanraking met een Nederlandse
man, Jos Bus. Die zorgde er met een
inzamelingsactie onder andere voor
dat de kansarme Dambar een opleiding
tot zilversmid kon volgen en een eigen
werkplaats kon openen. “Inmiddels is
die werkplaats uitgegroeid tot een zilverfabriekje waar hij jonge mannen van
de laagste kastes opleidt tot zilversmid.
Op die manier kan hij anderen de kans

geven die hij zelf ook ooit heeft gekregen”, aldus de organiserende dames.
Het zilver dat Dambar gebruikt,
is afkomstig uit Nederland, omdat dit
volgens hem van de beste kwaliteit
is. In Nepal wordt het materiaal door
Dambar en zijn werknemers met de
hand bewerkt tot zilveren sieraden.
De opbrengst van de zilverparty in
Helden gaat mee terug naar Nepal,
waar Dambar de mensen die in zijn
fabriekje werken kan blijven ondersteunen. De zilverparty bij het Kerkeböske
begint om 13.00 uur en duurt tot
18.00 uur.

Dj-avond voor jongeren

Into The White
in Meijel
Bij jeugdhonk De Ketter in Meijel vindt zaterdag 17 december een
nieuwe editie van 10R-fest plaats. Dit keer een Into The White edition.

Dambar (staand tweede van rechts) met zijn medewerkers bij de zilverfabriek
De avond wordt mede georganiseerd door reisleidster Loes Fransen,
die oorspronkelijk uit Helden komt,

en vriendin Brenda Cleven. Toen ze
enkele jaren geleden samen rondreisden door Nepal ontmoetten ze

zilversmid Dambar. “In Nepal bestaat
nog steeds het kastenstelsel, wat
inhoudt in welke laag van de samenle-

Tijdens deze 10R-edition van
de feestavond treden onder andere
dj Ido, Averso, Venny&Krulle en
Mr Into op om de jongeren te
vermaken. De avond is bedoeld

voor jongens en meiden in de
leeftijdscategorie vanaf groep 8 tot
15 jaar.
Into The White begint om
19.30 uur en duurt tot 23.00 uur.

Advertorial

Nieuwe fase project jongeren moskee

De derde generatie on tour
De jongeren van moskee Assalaam in Panningen zijn al geruime tijd bezig om zichzelf op een positieve manier te presenteren aan de
buitenwereld. Dat doen ze door middel van het project Mijn CV, waarbij ze onder meer een film maakten over henzelf. Stichting Mondiaal
Burgerschap Peel en Maas ondersteunde de jongeren in hun werkzaamheden. Binnenkort gaat de tweede fase van het project in.

Een aantal van de jongerengroep met Mounir helemaal rechts
De jongerengroep nodigde bij de vertoning
van de film ‘De 3e Generatie’ op dinsdag
29 maart verenigingen en organisaties uit om
te komen kijken. Afvaardigingen van onder
andere de politie, de KBO en de gemeente
namen de uitnodiging aan. Vanwege de
zomervakantie, Ramadan en het offerfeest
werd het project op een laag pitje gezet.
Binnenkort begint fase twee waarbij de
jongeren verenigingen, organisatie en bedrijven
gaan bezoeken om te praten over hun positie in
de maatschappij.
“De derde generatie on tour”, noemt
projectcoördinator Mounir Kasmi het. Na het
netwerken in de eerste fase, volgt nu het op

bezoek gaan. “Bij de film kwamen de mensen
naar ons en nu gaan wij naar de mensen toe”,
vertelt Sami Amhaouch (19). “De mensen die
naar de film kwamen, stonden al open voor een
gesprek en deden hun best. Nu gaat het er om
dat we juist de mensen die niet uit zichzelf naar
ons komen, bereiken. Zo kunnen we ook aan
hen laten zien dat wij ‘gewone’ jongeren zijn die
studeren, een baan hebben en vrijwilligerswerk
doen. Wij staan ook midden in de samenleving.”
Bedrijven en organisaties als welzijnsorganisatie Vorkmeer, middelbare school het Bouwens,
Hoera kindercentra, winkeliersvereniging Peel en
Maas en de KBO worden bezocht bij de tour van
de jongeren, die in februari van start gaat. Zondag

11 december was de vuurdoop in Roermond. Daar
gingen de jongeren na het vertonen van de film
in discussie met het publiek. Zoiets gaan ze ook
doen bij de tour. “We laten eerst de film zien en
daarna gaan we de dialoog aan”, vertelt Sami.
“We kijken hoe mensen denken en als er een
verkeerd beeld over ons heerst, weerspreken we
dat en gaan we in discussie.”
Het is volgens de jongens niet per se zo dat er
een negatief beeld van hen bestaat, maar ze willen benadrukken dat ook bij hen iedereen anders
is. “Het is vaak zo dat moslimjongeren geassocieerd worden met allerlei negatieve zaken en over
één kam geschoren worden”, vertelt Salahedinne
Rakili (25). “Het gaat vaak over ‘jullie’. Dan

hebben mensen het over buitenlanders of
Marokkanen, terwijl wij gewoon in Nederland
geboren zijn. We willen met het project laten
zien dat wij keihard werken en studeren om te
slagen in de maatschappij. Die kant mag ook
wel eens belicht worden.” Salahedinne heeft
sinds kort een eigen kapsalon en hij heeft veel
Nederlandse jonge klanten. “Bij hen merk je
geen vooroordelen.”
“Ik merk in mijn eigen omgeving niet dat
er een negatief beeld bestaat van moslimjongeren”, zegt Yassin Tama (24). “Maar in de
peilingen staat de PVV ruim aan kop. Dus er is
wel iets aan de hand in de samenleving.” Sami
vindt het minder belangrijk wat de verkiezingen gaan brengen. “Dat is een ver-van-mijnbedshow. Ik vind het veel belangrijker om
te zorgen dat ik in mijn omgeving iets kan
betekenen.”
Vier jaar geleden werd bij de Tweede
Kamerverkiezingen in Peel en Maas veruit het
vaakste gestemd op de PVV. Mounir verwacht
dit keer een verandering. “Ik ben wel nieuwsgierig wat er nu gestemd gaat worden. Ik denk
dat we de laatste jaren goed gewerkt hebben
aan het imago van de moskee. Mede dankzij
de jongerengroep en hun project.”
Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en
Maas heeft als doel om binnen de gemeente
integratie te bevorderen en meer begrip te
kweken voor mensen uit andere culturen. Voor
meer informatie of een subsidieaanvraag gaat
u naar www.mondiaalpeelenmaas.nl
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Culturele tour Amsterdams
Kleinkunst Festival

in samenwerking met

Into The White
Tijd: 21.00-02.30 uur
Organisatie: 10R-fest
Locatie: jeugdhonk De Ketter, gemeenschapshuis
D’n Binger Meijel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Kerstmiddag voor zieken, invaliden
en ouderen

25th Anniversary Club Palladio:
Moksi - Funkerman

Tijd: 14.10-18.05 uur
Organisatie: Stichting Kerstviering Baarlo
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Kerstkoopzondag
Panningen
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Zilverparty
Tijd: 13.00-18.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Kerstconcert Padako

Pubquiz

Fever of Life

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: dameskoor Padako
Locatie: kapel Paters Lazaristen Panningen

Turnwedstrijd

Kerstconcert

Tijd: 09.00-18.00 uur
Organisatie: Kesselse Sportvereniging (KSV)
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Baolderse Hofzengers
Locatie: Kasteel De Berckt Baarlo

Kerstconcert Clarinet Choir Weert
(CCW)

Tommies Matinee: Thei & Joop

Turnwedstrijd
Tijd: 09.00-18.00 uur
Organisatie: Kesselse Sportvereniging (KSV)
Locatie: sporthal Piushof Panningen
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Repair Café Maasbree
Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: Bieb Maasbree

Tijd: 09.15 uur
Locatie: Sint Jozefkerk Beringe

Musicalvoorstelling Roodkapje

Vogelmarkt

Tijd: 14.30 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Christmas Truckrun Peel en Maas
Tijd: 18.00-21.00 uur
Locatie: start bij Savelberg Koningslust, daarna
Grashoek, Beringe, Egchel, Helden, Panningen en
Koningslust

Verzamelaarsbeurs

Koppeltoernooi

Presentatie boek Meijelse kerk

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Beej Wilmach Antiek Grashoek

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Sint Nicolaaskerk Meijel

Volleybalwedstrijd en loterij

Kerstconcert fanfare Sint Jozef en
Mannenzanggroep Bon Apart

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: VC Olympia
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Optreden Dookie - Farewellshow
(Green Day Tributeband)
Tijd: 21.00-02.00 uur
Locatie: DOK6 Horeca Panningen

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: vereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: fanfare Sint Jozef
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 16.00-01.00
Locatie: Tommies Bar Panningen

for charity-actie het Bouwens
di Hugs
Tijd: 09.00-12.00 uur
20 Locatie: centrum Panningen
12
voor stichting Help Haïti
wo Kerstmarkt
Tijd: 17.30-19.30 uur
21 Locatie: basisschool De School Maasbree
12
Boekpresentatie Meijel in de
jaren zestig
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: heemkundevereniging Medelo
Locatie: educatief centrum Truijenhof Meijel

Proefduik bij duikclub
Tijd: 20.15-21.15 uur
Organisatie: The Bubble Mates
Locatie: Laco Zwembad De Waterlaot Panningen

Kerstmarkt met bezoek van Minions
Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Naar aanleiding renovatie kerktoren

Laatste boek in reeks
over Meijelse kerk
KERSTMARKT PANNINGEN
16 DECEMBER 12.00-16.00 UUR
Kom genieten van lekkere hapjes,
warme chocomel en leuke snuisterijen
in de Groenling en de Ringoven!
Doe mee met de Tombola om 16:00 uur!

Deze markt wordt georganiseerd door De Ringoven, Daelzicht, De Zorggroep en Bakkerij Op de Beek

Ringovenstraat 12 - 5981 AL Panningen - tel. 077 3031 530 - www.deringoven.nl

Het laatste deel van de boekenreeks naar aanleiding van de renovatie van de kerktoren in Meijel in 2006, wordt
op zondag 18 december gepresenteerd. Het vierde en vijfde deel van de reeks is samengevoegd en wordt uiteraard
in de Sint Nicolaaskerk gepresenteerd.
“In 2006 is de toren van de St.
Nicolaaskerk in Meijel, de kathedraal
van de Peel, geheel gerenoveerd”,
laat de commissie achter de boekenreeks weten. “Een commissie
bestaande uit Frits Berben, Harrie
Derikx, Yvonne Geris-Munsters, Wim
Pluym, Leo Thijssen en Henk Willems is
toen aan de slag gegaan om de nodige
financiële middelen voor deze renovatie bij elkaar te halen. Zij slaagden er in
binnen de Meijelse gemeenschap liefst
125.000 euro op te halen. De commissie beloofde bij die gelegenheid om als
‘tegenprestatie’ in de daaropvolgende
tien jaar vijf boekjes over de kerk uit te
brengen.”
De eerste drie delen werden de
afgelopen jaren gepubliceerd en nu is

het de beurt aan de samengevoegde
delen vier en vijf. “In deze uitgave
heeft de commissie een aantal persoonlijke verhalen van Meijelse mensen opgenomen. Zij vertellen hoe zij de
kerk beleven of beleefd hebben”, aldus
de commissie. Het ging niet allemaal
van een leien dakje.

Vertraging door over
lijden Henk Willems
“De uitgave heeft enige vertraging opgelopen door het overlijden
van Henk Willems vorig jaar. Henk
was de motor achter deze verhalen.
Helaas heeft hij zijn werk alleen in de
steigers kunnen zetten en niet kunnen
afronden.”

De commissie, geholpen door
andere Meijelsen heeft daarop Henk
zijn werk verder afgerond. Aan de
realisatie van deze laatste uitgave
hebben ook oud-pastoor Schoenmakers
en oud-kapelaan Paquay meegewerkt.
Tijdens de Heilige Mis van 11.00 uur
op zondag 18 december wordt speciale
aandacht geschonken aan het boek
en worden de eerste exemplaren
aan diverse mensen uitgereikt.
Naast kapelaan Roger Maenen gaat
ook oud-kapelaan Bert Paquay in deze
dienst voor. Na 18 december is het
boekwerk te verkrijgen bij het Peelpunt
in de kerk. Mensen die de jaarlijkse
bijdrage voor het renovatiefonds
hebben voldaan, krijgen het boek
thuisbezorgd.
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Nieuwe opzet Bonte Avond en Bonte Middag

De Méélse Vastelaoves Parade
Carnavalsvereniging De Kieveloeët presenteert zaterdag 21 en zondag 22 januari 2017 een vernieuwde opzet
van de Bonte Avond en de Bonte Middag.
Vanwege het 6x11-jarig jubileum is
het evenement vernieuwd met meer
Meijelse inbreng, een drietal buutten
en veel muziek. Het programma is
zowel op zaterdag als zondag iden-

tiek en daardoor op beide dagen voor
alle leeftijden toegankelijk. Voor de
55-plussers is er vooraan bij het
podium een aantal plaatsen gereserveerd tijdens de zondagvoorstelling.

De voorverkoop van de parade
start zondag 18 december in Meijel
om 10.00 uur bij het Oranje Hotel
en aansluitend om 11.30 uur bij het
Zorgcentrum.

Reeks kerstconcerten koor Weert

Kerstconcert Clarinet Choir in Beringe
Bij de Sint Jozefkerk in Beringe vindt zondag 18 december een jubileumconcert plaats van het Clarinet Choir
Weert (CCW). Aansluitend is de vierde adventsmis.
Het koor bestaat uit twintig
klarinettisten en twee slagwerkers
uit zowel Limburg als Noord-Brabant.
Ze spelen klassieke, jazzy, funky en

poparrangementen die voor klarinet
geschreven zijn. CCW verzorgt meerdere
keren per jaar optredens in binnen- en
buitenland. Aansluitend vindt de vierde

adventsmis plaats, waarna het koor
nogmaals een optreden verzorgt en
kerstmuziek ten gehore brengt. Het
concert begint om 09.15 uur.

Solisten en gastkoor

Kerstconcert Pannings dameskoor
Dameskoor Padako uit Panningen houdt zondag 18 december haar jaarlijkse kerstconcert. Dit vindt plaats in de
kapel van de Paters Lazaristen in Panningen.
Onder leiding van dirigent Saskia
Ramakers en met pianobegeleiding
door Jack Lemmen brengen de dames
van het koor hun zangkunsten ten
gehore.

Als solisten treden daarnaast
nog Jack Lemmen op die het
orgel bespeelt, Carla Bouvrie als
cellospeelster en op viool Moud
Bouvrie.

Vocalgroup Enjoy Together uit
Ysselsteyn is dit jaar het gastkoor.
De kapel is zondag 18 december
vanaf 14.30 uur geopend. Het concert
in de kapel begint om 15.00 uur.

In actie voor Haïti

Kerstmarkt op openbare school Maasbree
Op woensdag 21 december openen kinderen, leerkrachten en ouders van de nieuwe openbare school De School
in Maasbree een eigen kerstmarkt. De opbrengst van de verkoop gaat naar de stichting Help Haïti.
In samenwerking met De Fabriek
en de Theaterwerkplaats in Maasbree
is de kerstmarkt bij De School georganiseerd. Er worden theater-, dans- en
muziekoptredens verzorgd en er staan
verschillende kraampjes waar eten,
drinken en spulletjes kunnen worden

gekocht. De kerstcadeautjes die worden
aangeboden, hebben de kinderen zelf
gemaakt.
Het geld dat met de markt wordt
verdiend, gaat naar Help Haïti.
De stichting helpt met de wederopbouw in Haïti na de aardbevingen in

2010 en na de overstromingen die
orkaan Matthew veroorzaakte. Daarbij
is één van de leerlingen van de school
zelf afkomstig van Haïti.
De kerstmarkt opent woensdag
21 december haar deuren om 17.30 uur
en is tot 19.30 uur toegankelijk.

Stijl van King’s College Cambridge

Muzikale kerstviering Maasbree
Het Noord-Limburgse kamerkoor Contract voert zaterdag 17 december een concert op in de Heilige Aldegundiskerk in Maasbree.

De muzikale kerstviering wordt
gehouden in de stijl van King’s College
uit Cambridge onder de noemer

‘A ceremony of carols’. Onder leiding van
dirigent Ad Voesten worden verschillende
Engelstalige kerstliederen ten gehore

gebracht, afgewisseld met bijbelverhalen
en kerstgedichten. Het concert begint om
19.00 uur in de kerk in Maasbree.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 18 december
H. Mis 4de Advent 9.30 uur – Clarinet
koor t.i.v. Jana Leijten-Roijackers (zeswekendienst) en Harrij Leijten; Maria
Broekmans-Pauwels (jaardienst); Wiel
Grommen en Bertha Grommen-van
Ratingen (jaardienst)
Dinsdag 20 december
Spreekuur sacristie 10.30-11.30 uur
Woensdag 21 december
H. Mis 9.00 uur in sacristie
Diensten met Kerstmis
24 december H. Mis 19.00 uur,
Kerstdag 25 december H. Mis 9.00 uur

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 17 december
H. Mis 4de Advent 17.30 uur
Dienst met Kerstmis
24 december H. Mis 17.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 18 december
Geen H. Mis wel oefenen om 11.00
uur door kinderen van KVW in de kerk.
Donderdag 22 december
De kerk is open van 18.00 tot 20.00
uur i.v.m. de rondtour van de school
door Egchel.
Dienst met Kerstmis: Kerstdag 25
december Gezinsmis om 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 17 december
H.Mis 4de Advent 19.00 uur t.i.v. De
zieken in onze parochie
Dienst met Kerstmis: 24 december
Gezinsmis 18.00 uur, Kerstdag
25 december H.Mis 10.00 uur

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 18 december
H. Mis 4de Advent 10.00 uur –
Jachthoornkorps De Jachtgazellen
uit Maasbree t.i.v. Sjraar Nijssen
(zeswekendienst); overl. fam.
Hermans-Peeters, Dorrus Hermans
en Giel Welten; overl. oud. TeeuwenLormans; Felix Bruijnen en Catharina
Bruijnen-Driessen; overl. oud. Lei en
Mien Peeters-Korsten; fam. VerlindenKersten en overl. kinderen
Overleden: Harrie Janssen
Nel Janssen-Janssen, 82 jaar
Diensten met Kerstmis: 24 december:
Kleuterviering 17.00 uur, Avondmis
21.30 uur, Kerstdag 25 december H.
Mis 11.00 uur, 2e Kerstdag 26 december H. Mis 10.00 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 15 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 18 december
H. Mis 3de Advent 11.00 uur –
herenkoor. Officiële Presentatie
laatste boekwerk Renovatie kerktoren
(Steunpilaren-actie). Em. Pastoor
Bert Paquay en kapelaan Roger
Maenen. Aansluitend: Ontmoeting,
bij een Peelneutje. T.i.v. Leo van der
Elsen (coll); Annie Janssen-Engels;
-overl. fam. Verschaeren-Gubbels
(gest.jaard); Jan Rooyakkers en Lies
Rooyakkers-Boonen (gest.jaard); uit
dankbaarheid
Doopviering 13.30 uur: Rik van Roij
Maandag 19 december
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 20 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 22 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Diensten met Kerstmis
24 december peuter- en kleuterviering 17.00 uur, Gezinsmis 19.30 uur.
Kerstdag 25 december H. Mis 11.00
uur, 2e Kerstdag 26 december H. Mis
10.00 uur

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 17 december
H. Mis – 4de Advent 19.00 uur –
gemengd koor t.i.v. Harry Smeets
(jaardienst); Joke Goes; Antoon v.d
Hoogen (overl.); Truus JanssenLemmen (jaardienst/coll) en Kuüb
Janssen en Tinus Kersten
Zondag 18 december
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Diensten met Kerstmis
24 december Gezinsmis 19.00 uur,
Kerstdag 25 december H. Mis
9.30 uur
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HORST
Witveldweg 100

WWW.SUPERKEUKENS.NL
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Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)
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HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 0475-691548
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