
Hup Holland hup
Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar begint langzaam maar zeker steeds meer te leven in de regio. Voorzichtig verschijnt de Nederlandse vlag in het straatbeeld, wordt de 
oranje prullaria voor de dag getoverd en klitten vriendengroepen samen om naar de wedstrijden van het Nederlands elftal te kijken. Zo ook in Maasbree, waar met spanning werd 
gekeken naar de verrichtingen van Oranje tegen Ecuador (1-1). De stemming was al gauw opperbest na de vroege openingstreffer van Cody Gakpo, maar de verdiende gelijkmaker 
was een aardige domper op die feestvreugde. Tegen Qatar stelde het keurkorps van Louis van Gaal alsnog orde op zaken, waardoor fans zich mogen opmaken voor een wedstrijd in 
de 1/8e finale, aanstaande zaterdag 3 december om 16.00 uur.
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Nieuwbouwplannen De School hebben mogelijk invloed op leerlingenaantallen De Violier

Medezeggenschapsraad van basisschool 
De Violier Maasbree trekt aan de bel
De medezeggenschapsraad van basisschool De Violier in Maasbree heeft aan de bel getrokken naar aan-
leiding van de nieuwbouwplannen van De School. De laatste jaren ziet De Violier het aantal leerlingen 
door natuurlijke krimp steeds verder afnemen. Nu er een plan ligt voor een nieuw kindcentrum is de 
medezeggenschapsraad bang voor verdere afname van leerlingen. Wethouder Machteld Beukema besloot 
daarom om het raadsvoorstel dat dinsdag 29 november voorlag, in te trekken en binnenkort met een 
nieuw voorstel te komen voor De School.

Nu de nieuwbouwplannen van 
De School op het Meuleveld voorlig
gen, vraagt de medezeggenschaps
raad van basisschool De Violier zich af 
welke invloed dat op de school heeft. 
De school kampt al met leegstaande 
klaslokalen door een afname van 
leerlingen. ‘Door een nieuwe situ
atie aan de ene kant te realiseren, 
bestaat de mogelijkheid dat er aan 

de andere kant (De Violier) nog meer 
lokalen leeg staan. Wij vragen ons af 
of er geen andere opties/mogelijkhe
den zijn om deze leegstaande ruimtes 
weer te gaan gebruiken. Wie draait 
er daarnaast voor de kosten op als er 
zoveel ruimtes leegstaan? Is het niet 
financieel aantrekkelijker om te kijken 
of de bestaande school (die uiteinde
lijk ook gebouwd is voor alle kinderen 

van Maasbree) geschikt gemaakt kan 
worden voor alle betrokken partijen?’ 
De medezeggenschapsraad stelt voor 
om te onderzoeken of beide scholen 
en Hoera in De Violier gevestigd kun
nen worden. Er is eerder onderzoek 
gedaan naar deze oplossing, maar 
dat is al twee tot drie jaar geleden. 
Volgens de school hebben er in de 
tussentijd wijzigingen plaatsgevon

den. ‘Bovendien wordt er gesproken 
over het organiseren van dagarran
gementen voor kinderen. Wij zouden 
graag mee willen denken of dit voor 
alle kinderen van Maasbree, dus ook 
voor De Violier, een mogelijkheid zou 
kunnen zijn.’
Wethouder Machteld Beukema besloot 
tijdens de commissievergadering van 
dinsdag 29 november het raadsvoor
stel in te trekken en een nieuwe prog
nose te maken. De bedoeling is om 
dit jaar nog met een nieuw voorstel 
te komen. Omdat het raadsvoorstel 
werd ingetrokken is het ook ondui
delijk wat er met de sporthal gaat 
gebeuren. Saskia van Roy van D66 

vond dat er opnieuw naar alternatie
ven gekeken moet worden en stuurde 
erop aan om de Breetse Peelweg 
nogmaals te onderzoeken. “In 2004 
is voetbalclub MVC juist van het 
Meuleveld verplaatst naar de huidige 
locatie aan de Breetse Peelweg om 
plaats te maken voor woningbouw op 
Meuleveld. Het was toen niet wense
lijk om een sportaccommodatie mid
den in een (toekomstige) woonwijk te 
vestigen. Een integraal sportpark, met 
een sporthal op de Breetse Peelweg 
vinden wij het onderzoeken waard. 
Door een clustering van sport op één 
locatie kunnen verenigingen samen 
optrekken.”

#kempencreëert

Kempen creëert

Zichtbaarheid
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Désirée Beulen brengt kinderboek over zwerfhond 
Pandora uit
Vijf jaar geleden redde Désirée Beulen uit Baarlo haar hond Pandora uit Griekenland en nu vormt dat verhaal de 
basis van een kinderboek dat onlangs is verschenen. In ‘Het zwerfhondje Pandora’ lezen kinderen over de straat-
hond die onder ernstige omstandigheden heeft geleefd en uiteindelijk in een gouden nest terecht is gekomen.

Désirée heeft een groot hart voor die
ren; ze zet zich met hart en ziel in voor 
de zwerfhondenproblematiek in lan
den als Griekenland en Roemenië. Met 

de adoptie van haar eerste Griekse 
hond Nikos ging er een compleet 
nieuwe wereld voor haar open. In 2017 
is ze officieel een nonprofit stich
ting gestart, die hulp biedt aan hon
den in Roemenië. Ook hond Pandora 
werd gered en woont nu al vijf jaar bij 
Désirée in huis. “We hebben Pandora 
vergiftigd op straat aangetroffen. Ze 
lag op sterven. De ‘rescuers’ heb
ben haar een spuitje gegeven dat 
ervoor zorgde dat ze moest braken. 
Uiteindelijk is de hond opgeknapt. Het 
vergif heeft wel voor schade gezorgd, 
ze krijgt nog altijd medicatie om epi
leptische aanvallen tegen te houden. 
Door de medicijnen gaat het momen
teel goed. Hij is 5 jaar oud, maar licha
melijk lijkt hij 8.”

Avonturen
Pandora’s voorgeschiedenis vormt de 
basis voor het kinderboek dat onlangs 
is verschenen. In het verhaal wordt 
op een kinderlijke manier verteld in 
welke familie Pandora is opgegroeid 
en hoe het met haar is afgelopen. 
Eerst verdwijnt Pandora’s moeder en 

later het broertje. Pandora eindigt 
alleen op straat en beleeft daar aller
lei avonturen. Dat zijn leuke en min
der leuke momenten. “Ik heb altijd de 
wens gehad om een kinderboekje te 
schrijven. Voor mijn kleinkinderen ben 
ik een superheld en zij brachten mij op 
het idee om het verhaal in een boek 
te verwoorden. In 20 minuten rolde er 
een verhaal uit dat deels verzonnen is 
en deels waargebeurd.”
Het doel van het boek is om kinderen, 
maar ook volwassenen de waarheid 
te vertellen over buitenlandse hon
den. Het verhaal van Pandora is vol
gens Désirée één van de honderden. 
“Mishandeling van honden is in som
mige landen elke dag aan de orde. 
Weinig mensen beseffen dat deze 
honden bestaan. Met dit kinderboek 
leren kinderen dat hondjes in veel lan
den het niet zo fijn hebben.”

Reeks
Of ‘Het zwerfhondje Pandora’ het 
eerste boek vormt in een reeks, sluit 
Désirée niet uit. “Wie weet. Ik heb de 
vraag al gekregen of ik een vervolg 

ga maken. Ik heb in totaal zes buiten
landse honden in huis, maar niet elk 
verhaal leent zich voor een kinder
boek, die verhalen zijn te schrijnend. 
Als er een serie komt, dan is dat over 
Maya, die bij de baas aan een ket
ting heeft gelegen. Uiteindelijk heeft 
Maya zich losgerukt en heeft ze een 

tijd op een kerkhof gewoond totdat ze 
is gered. Ik kan nog genoeg verhalen 
opschrijven, inmiddels doe ik dit werk 
al tien jaar en heb ik 3.000 honden 
een nieuw baasje gegeven.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van 
Kempen Media b.v. en verschijnt 
elke donderdag in de gemeente 
Peel en Maas. 

Oplage 20.050 exemplaren

www.hallopeelenmaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres 
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en 
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk) 
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten 
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte 
naamsvermelding van de foto graaf of auteur dient bij 
aan levering expliciet te worden  gemeld. Bij verzuim 
komen kosten voor  rekening van de aanbieder.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de 
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de 
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Colofon
LEI: een dag waarbij het 
Limburgse dialect onder de 
aandacht wordt gebracht
LEI: een dag waarbij het Limburgse dialect centraal staat. Dat is 
het idee dat Ivo Joosten uit Kessel, John Teeuwen uit Beringe, 
Ralph Bongaerts uit Roggel en Bart Storcken uit Heerlen bedach-
ten. Volgens hen wordt het Limburgse dialect steeds minder 
gebruikt en is het nodig om Limburgers te prikkelen om de streek-
taal te benutten.

In het verleden stelde Provincie 
Limburg al een subsidieregeling 
vast om het Limburgse dialect 
onder de aandacht te brengen. 
Onder andere het Limburgse kwar
tet kwam op de markt. Ivo, John, 
Ralph en Bart, elkaar kennende uit 
de communicatie en marketing
branche, wilden het anders aan
pakken en met een idee komen dat 
nog niet bestond. De LEIdag werd 
geboren. “Een streektaal wordt 
vaak vanuit de inhoud gebracht 
naar het publiek, maar daarmee 
bereik je het grote publiek niet. 
Door een concrete dag in het 
teken te zetten van het dialect 
en Limburgers zelf initiatieven te 
laten bedenken, stimuleer je men
sen van onderuit. Lei is een typi
sche Limburgse naam en staat ook 
voor Limburgs Eigen. Tijdens deze 
dag worden Limburgers geprik
keld om het dialect onder de aan
dacht te brengen. Denk daarbij aan 
bedrijven die in het dialect gaan 
communiceren, workshops die 
gegeven worden of andere activi
teiten rondom het dialect”, legt de 
Kesselse Ivo Joosten uit.
Volgens hem is er aandacht voor 
het dialect nodig om de streek
taal te kunnen behouden. “Het 

zelfsprekende van het dialect is 
weg. Op veel plekken is de Engelse 
taal ervoor in de plaats gekomen. 
Dit komt onder andere door de 
tablet waarop kinderen met de 
Engelse taal worden geconfron
teerd. Ook spreken steeds meer 
ouders Nederlands tegen hun kin
deren. Door mijn liefde voor taal 
en cultuur, vind ik dat het dialect 
behouden moet worden.”
De Leidag vindt elk jaar plaats 
op 15 december, het jubileum van 
de mannen. “De datum heeft een 
praktische reden; het is precies 
één jaar geleden dat het idee is 
ontstaan. Daarnaast valt de datum 
in een tijd van het jaar waarbij 
samenzijn centraal staat en het 
dus ook makkelijker is om het over 
de dag te hebben. 15 december 
valt ook tussen momenten in die 
met andere Limburgse tradities te 
maken hebben, zoals het OLS of 
‘vastelaovend’.
Inmiddels lopen er gesprekken 
met twintig initiatieven die op 
15 december gaan plaatsvinden. 
Het is volgens Ivo een illusie dat 
meteen heel Limburg zal deelne
men, maar hij hoopt dat het begin 
gemaakt is. Initiatieven opgeven 
kan via  vanlei.nl/15december

Gemeente Peel en 
Maas verlengd samen
scholingsverbod in Helden
Nu de rust is wedergekeerd bij het winkelcentrum in Helden, 
heeft burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo besloten om die 
nog even te behouden. Het samenscholingsverbod dat op die plek 
gold, is met twee weken verlengd. Volgens de burgemeester heeft 
het verbod gewerkt.

Het regende in de zomer klachten 
over overlast van hangjongeren in 
de omgeving van het Kaupmanshof 
in Helden. Na overleg met politie 
en justitie besloot burgemeester 
Wilma Delissenvan Tongerlo om 
direct een samenscholingsverbod 
in te stellen op die locatie. In dit 
gebied is het niet toegestaan om 

met drie of meer personen zonder 
redelijk doel bij elkaar te zijn. Die 
maatregel bleek effectief en dat 
is de reden dat het verbod wordt 
verlengd. Na 18 januari wordt de 
situatie opnieuw bekeken. Wat de 
gemeente op de lange termijn gaat 
doen om onrust te voorkomen, is 
nog niet bekend.

Oostappen Groep ziet af van 
openbare hoorzitting over 
bezwaren tegen dwangsom 
Oostappen Groep ziet af van een openbare hoorzitting waarin de bezwa-
ren tegen de dwangsom van gemeente Peel en Maas worden besproken. 
De partij heeft ervoor gekozen zich alleen te berusten op het schriftelijk 
bezwaar dat al eerder is ingediend.

Gemeente Peel en Maas heeft een 
boete van 1 miljoen euro opgelegd 
vanwege de illegale huisvesting van 
arbeidsmigranten op vakantiepark 
De Berckt in Baarlo. Daartegen is 
Oostappen Group in bezwaar gegaan. 
Normaal gesproken volgt er bij de 
bezwarencommissie een hoorzit
ting tussen gemeente en bezwaar
maker. Daar heeft Oostappen Groep 

dus van afgezien. De bezwarencom
missie zal haar advies richting het 
college uitbrengen op basis van het 
bezwaar dat schriftelijk is ingediend. 
De verwachting is dat in december 
de bezwarencommissie een advies 
uitbrengt aan het college. Het defi
nitieve besluit van het college over 
de dwangsom wordt verwacht in het 
begin van het nieuwe jaar.
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Familie neemt deel aan Alpe d’HuZes

Team Ja/Nee uit Grashoek zamelt geld in voor 
onderzoek naar kanker 
Kim van Neerven, haar vader Hans van Neerven uit Grashoek en tante 
Yvonne Janssen gaan volgend jaar de uitdaging aan om twee keer de Alpe 
d’Huez te beklimmen per fiets. Zij hebben zich namelijk bij stichting Alpe 
d’HuZes opgegeven om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Alpe d’HuZes is een sportief evenement 
waarbij zoveel mogelijk geld wordt inge
zameld voor onderzoek naar kanker en 
naar verbetering van de kwaliteit van 
leven van mensen met kanker. Op één 
dag beklimmen 5.000 deelnemers fiet
send, hardlopend, of wandelend maxi
maal zes keer de Alpe d’Huez, onder het 
motto ‘opgeven is geen optie’. In 2020 
beklom Kim voor het eerst de berg 
die in totaal 21 haarspeltbochten telt. 
Het was haar overleden oma die haar 
bewoog om deel te nemen aan de Alpe 
d’HuZes. “Ik heb mijn oma verloren aan 
kanker en dat was de reden dat ik geld 
wilde inzamelen voor meer onderzoek 
naar de ziekte. Tijdens de klim zag ik dat 
ik niet de enige ben die zich hopeloos 
en machteloos voelt. Die dag heeft me 
enorm geïnspireerd. Dat is ook de reden 
dat ik me weer wil inzetten voor ande
ren.” Volgens Kim was de eerste keer 
heel bijzonder, ondanks dat ze haar doel 
niet haalde. “Ik wilde drie keer de berg 
beklimmen, maar vanwege mijn knie
blessure is dat maar één keer gelukt. 
Die dag was geweldig en niet in woor
den te beschrijven.”

Emotioneel steunen
De ervaring die Kim beleefde, was voor 
Hans en Yvonne de aanleiding om de 
volgende editie ook deel te nemen. 
Daarnaast kunnen zij verhalen delen uit 
hun eigen omgeving die te maken heb
ben met de ziekte. Hans: “Yvonne werkt 
in de zorg en wordt in haar werk vaak 
geconfronteerd met de ziekte. Ook haar 
moeder, de oma van Kim, overleed aan 
kanker. Daarnaast heeft mijn badmin
tonmaat twee keer kanker gekregen 
vorig jaar. Hij is een traject ingegaan 
en is onlangs schoon verklaard. Wij zijn 
geen dokters, maar we willen toch wat 
voor deze mensen doen, bijvoorbeeld 
door ze emotioneel te steunen. De eer

ste keer dat Kim de tocht heeft afgelegd, 
heb ik dat onofficieel ook gedaan. Ik heb 
mijn maat bij het traject betrokken en 
dat gaf hem afleiding en het bood steun 
aan het hele gezin. Ze waren er heel 
dankbaar voor”, vertelt hij. “Ik doe het 
echt niet voor mezelf, ik doe het voor 
anderen. Het is belangrijk dat er onder
zoek wordt gedaan naar de ziekte en 
door geld in te zamelen kunnen we dat 
verschil maken.”

Pittige uitdaging
Het doel is om twee keer naar boven te 
fietsen, wat wil zeggen dat elk familielid 
28 kilometer aflegt. Een pittige uitda
ging dus. “Je schrikt je lam hoe stijl de 
berg is. Gemiddeld heeft de berg een 
verhoging van 9 procent, maar er zitten 
stukken bij van 11 procent. Het is een 
pittige klim”, zegt Hans. Volgens vader 
en dochter gaat het vooral niet om de 
prestatie van henzelf, maar om het doel. 
“Iedereen komt daar met een eigen 
verhaal en praat met elkaar erover. 
Dat schept een band en daar komen 
weer contacten uit. Het geeft een goed 
gevoel om samen mee te doen aan het 
evenement.”
Momenteel trainen ze nog niet met 
z’n drieën. Dochter Kim is vooral bin
nen in de spinningles te vinden, terwijl 
vader Hans en tante Yvonne buiten op 
de mountainbike de wind trotseren. 
“Yvonne heeft een ander tempo dan 
ik”, zegt Hans. “Samen rijden wordt dus 
lastig, maar we zien de Alpe d’HuZes 
niet als een wedstrijd. We kunnen zeker 
samen finishen, dan wachten we op 
elkaar. Opgeven is geen optie. Je haalt 
uiteraard ook kracht uit de mensen die 
je aanmoedigen.”
Het streefbedrag dat de familie dient op 
te halen is 7.500 euro. Momenteel is de 
helft van het geld binnen. Om de rest in 
te zamelen, organiseert het gezin acties. 

“We zijn druk bezig met campagne 
voeren binnen ons netwerk. Op zondag 
4 december staan we met een foodtruck 
in Meijel en zullen we broodjes been

ham verkopen. Vorig jaar hebben we bij 
de supermarkt ‘alpenrotsje’ verkocht, er 
is een grote kans dat we dat weer gaan 
doen.”

Doneren kan via www.opgevenis
geenoptie.nl/fundraisers/TeamJaNee

Tekst: Jeanine Hendriks
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Bekendmaking wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege 
aanwezige waarden

De minister voor Natuur en Stikstof heeft de aanwijzingsbesluiten van 101 Natura 2000-gebieden gewijzigd. Waar van 

toepassing heeft ze habitattypen en soorten toegevoegd. Ook heeft ze soms habitattypen en soorten verwijderd.

U kunt het besluit raadplegen van 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023 via www.natura2000.nl. De papieren 

versie kunt u inzien bij het ministerie en de provincies. De adressen vindt u op de website. Bent u het niet eens met het 

besluit? Dan kunt u in deze periode beroep aantekenen bij de rechtbank. Hoe u dit doet, leest u ook op de website. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 088 042 42 42.

Oppositie sceptisch over invulling 
woonwagenbehoefte
Waarom wil gemeente Peel en Maas niet voldoen aan de behoefte van woonwagenbewoners om in 
plaats van vijf, dertien woonwagenplekken realiseren? Die vraag werd tijdens de commissievergade-
ring van dinsdag 29 november gesteld door de oppositie. De partijen neigen naar een aanpassing van 
het raadsvoorstel, maar willen eerst juridisch advies inwinnen.

Gemeente Peel en Maas wil vijf 
nieuwe woonwagenplekken reali
seren en daarvoor werd een voor
bereidingskrediet gevraagd van 
100.000 euro. Maar waarom maar 
vijf, terwijl de doelgroep vraagt om 
dertien plekken, vroeg de VVD en 
PvdA/GroenLinks zich af. “Er is een 
tekort aan sociale huurwoningen en 
woonwagenbewoners willen niet in 
een huis wonen. Als je standplaatsen 
voor ze realiseert, heb je winst op de 

markt”, aldus Heldens.
Wethouder Rob Wanten gaf aan dat de 
gemeente van mening is dat aan alle 
redelijkheid invulling wordt gegeven 
aan de vraag van het Ministerie om 
woonwagenbewoners een standplaats 
te geven. “Door de uitbreiding is er 
in Peel en Maas geen uitsterfbeleid 
meer. De vraag is of je woonwagen
bewoners een voorkeursbehandeling 
wil geven, in de sociale huur is er ook 
behoefte aan meer woningen.”

Annigje Primowees van PvdA/
GroenLinks reageerde daar sceptisch 
op. Volgens haar gebeurt er met dit 
voorstel niks extra’s. Peel en Maas 
telde in het verleden al vijftien plek
ken, maar die zijn terug gebracht naar 
tien. “U verleent de woonwagenbe
woners geen gunst hiermee. U pakt 
de plekken eerst af en nu geeft u ze 
weer terug. Het raadsvoorstel is een 
magere invulling van de behoefte.”

Initiatief Pieterpoort laat oog 
vallen op Meuleveld Maasbree
Jeanne van de Vorst uit Koningslust vroeg in de commissievergadering 
van dinsdag 29 november aandacht voor het initiatief Pieterpoort, een 
leefgemeenschap voor mensen met één of een meervoudige beperking 
waarbij de bewoner centraal staat en 24-uurszorg aanwezig is. Volgens 
haar is het plan al jaren bekend bij de gemeente, maar is er nog steeds 
geen locatie gevonden voor het initiatief. Nu er onderzoek wordt gedaan 
naar het gebied Meuleveld in Maasbree wil ze dat het Pieterpoort ook 
meegenomen wordt.

Stichting Pieterpoort is opgericht in 
2019 en heeft zich tot doel gesteld 
om een complex te realiseren met 24 
aangepaste studio’s voor bewoners 
met één of een meervoudige beper
king. De wens is om drie groepen van 
acht personen te plaatsen met drie 
medewerkers per groep. Het plan 
voor het complex is klaar en toe aan 
de volgende stap: het vinden van een 
geschikte locatie. Dat blijkt echter 
lastig te zijn. “Twee jaar geleden heb
ben we al aangeven dat basisschool 

De Pas de perfecte locatie voor het 
initiatief zou zijn. De late mededeling 
dat deze plek een andere bestemming 
zou krijgen, was een enorme teleur
stelling. Het lang uitblijven van dit 
antwoord heeft de nodige vertraging 
in het verloop van het realisatieproces 
opgeleverd. Het vinden van een loca
tie is een moeizaam proces. De druk 
op de ouders neemt ondertussen sterk 
toe.” De stichting neemt elke strohalm 
aan en heeft daarom haar oog laten 
vallen op het Meuleveld.
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‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

Peet Steeghs Uitvaartzorg

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nlwww.peetsteeghsuitvaartzorg.nl
06 38 43 79 56

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

geeft zorgvuldig vorm aan 
een persoonlijk afscheid, 
zodat jullie met een goed 

gevoel kunnen terugkijken.
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

De racefiets hangt in de schuur,
de mountainbike blijft schoon

Bram den Blanken
fietst niet meer

Na maanden van hevige pijn en slapeloze nachten, 
mag hij nu eindelijk rusten…

Geboren 4 februari 1954 te Veghel
Overleden 25 november 2022 te Panningen

Levenspartner van 
Marjo Schrijen

 Vader en schoonvader van  Wouter en Karlijn
 Trotse opa van  Anna

 Bonus vader en opa van Miel en Linda
   Dana en Lars
   Mike
   Suraya en Koen
  Stef

 Baasje van  Tinka D

Correspondentieadres: 
Van Hövellstraat 59, 5988 AG Helden

De herdenkingsceremonie wordt gehouden op vrijdag 
2 december om 11:00 uur in MFC Kerkeböske, 
Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden. Rond 15:00 uur zullen 
we Bram begeleiden naar Natuurbegraafplaats Maasbree, 
gelegen aan het Rooth, waar hij te rusten wordt gelegd. 

Bloemen zijn mooi maar voor even, maar een donatie voor 
hospice het Plattelandshoés stellen we zeer op prijs. 
Hiervoor staan bussen bij de condoleance.

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen

met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

 Jij
 Ik zie je in de bloemen,
 Ik zie je in de zon,
 Al ben je niet meer zichtbaar,
 Ik speur je warmtebron,
 Steeds voel ik jouw nabijheid,
 Steeds ben jij om mij heen,
 Door wat wij samen hadden,
 Voel ik me niet alleen.

“Het leven ten volle geleefd…”

Sjaak Sijben
echtgenoot van

Lien Sijben-Janssen
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

 Pap van:  Carla en Maarten
 Opa van:  Zoë, Raf
                 Moos 

Beringe, 29 november 2022
Aan de Meule 8
5986 AX  Beringe

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 3 december om  
13.00 uur in de kerk van de H. Jozef te Beringe. De crematie zal later 
die dag in stilte plaatsvinden.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Liever geen bloemen, maar een bijdrage in de collectebussen voor 
KWF Kankerbestrijding.

Buurtbewoners klaar met 
rol Stichting VEEN en staan 
achter initiatiefnemer 
paardenhouderij
Het plan voor een paardenhouderij aan de Vieruitersten in Meijel blijft 
de gemoederen bezighouden. Middels een brief aan het College van 
B&W heeft de buurt laten weten zich niet achter het door stichting 
VEEN gepresenteerde alternatief te scharen. Zij omarmen het plan van 
de initiatiefnemer uit Ierland. De natuurstichting beraadt zich inmid-
dels over juridisch verzet, om het alternatief toch door te drukken.

“De argumenten van Stichting VEEN 
vinden wij ongegrond en de inmiddels 
tijd en energie vragende stemming
makerij ervaren wij als onprettig”, 
valt te lezen in de aangetekende brief 
die richting het college is verstuurd 
en werd ondertekend door meerdere 
buurtbewoners. Met de argumen
ten van stichting VEEN waar door de 
buurt naar wordt verwezen, wordt 
gedoeld op het alternatieve plan dat 
in september van dit jaar werd gepre
senteerd door de particuliere natuuror
ganisatie. In dat plan wordt de natuur 
ontzien en kan de paardenhouderij 
toch gebouwd worden. “De verplaat
sing van de bebouwing past in onze 
beleving zeker niet binnen de ruimte
lijke indeling van dit gebied”, aldus de 
buurtgenoten die een andere mening 
zijn toegedaan. Daarmee scharen 
zij zich achter de initiatiefnemer uit 

Ierland, die op 7 oktober al liet weten 
zich niet te kunnen vinden in het 
geboden alternatief en stelde dat de 
stichting onwaarheden in haar rap
port had verwerkt. “Bij deze willen we 
u laten weten dat we het plan van de 
initiatiefnemer, zoals het nu voorligt, 
ondersteunen.”

Beschermen
Ook het college heeft de stichting 
laten weten het alternatief terzijde te 
schuiven. “De initiatiefnemer heeft 
aangegeven vast te willen hou
den aan zijn oorspronkelijke plan. 
Op dit plan hebben we als college in 
november 2021 een positief principe 
standpunt ingenomen.” Het college 
ziet daarom geen verdere aanleiding 
om het alternatieve voorstel inhou
delijk te beoordelen. Stichting VEEN 
weigert de handdoek echter in de 
ring te gooien. De stichting wil het 
natuurgebied aan de Vieruitersten 
beschermen en stelde in haar alter
natief onder andere voor om de bouw 
van de geplande paardenboxen te 
verschuiven naar een ander deel van 
het perceel, aan de overkant van de 
sloot. Nu ze geen steun voor dat plan 
vindt bij zowel de initiatiefnemer, het 
college en de buurtbewoners, kondigt 
ze aan zich te beraden op juridisch 
verzet tegen de plannen van de paar
denhouderij.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.



05

DAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

Kerstwinkeldagtochten
Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster, 
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december 

v.a. € 27,50

2e Kerstdagtocht Kempen
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-
2e Kerstdagtocht Eifel
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

Abtenau - Oostenrijk
Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension  ****-HOTEL!

€ 760,-WINTERWANDELREIS
!

Spornitz - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari, 6 dagen halfpension
MET BEZOEK AAN SCHWERIN/ROSTOCK

€ 675, -CARNAVALSREIS!

Gillingham - Groot-Brittannië
Vertrekdatum: 18 februari 
5 dagen halfpension MET DAGTOCHT LONDEN!

€ 575, -CARNAVALSREIS!

St. Aygulf - Frankrijk - Côte d’Azur
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension

€ 895, -CARNAVALSREIS!

Zorgvlied - Drenthe
Vertrekdatum: 18 februari
5 dagen VOLpension MET FRIESE EXCURSIES!

€ 635, -CARNAVALSREIS!

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension DE LAATSTE PLAATSEN!

€ 495,-KERSTREIS!

Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 14, 29 december, 11 januari

Foto: Amsterdam Light Festival - ArtistImpression

€ 90,-NIEUW!

André Rieu Vrijthofconcert
Vertrekdata: 14, 15 en 16 juli 2023
incl. 3e rangs ticket                          Foto: André Rieu Producties

€ 135,-OP=OP!

Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata:  14 december, 17 januari,
9 februari, 8 maart

€ 97,-NIEUW!

Matrei am Brenner - Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S 

€ 975,-CARNAVALSREIS!
Het was Zondag in het Zuiden
Vertrekdata: 23 en 29 juli, 3, 6, 12, 17, 20 augustus
incl. 1e rangs ticket 

v.a. € 90,-CADEAUTIP!

Vianden - Luxemburg
Vertrekdatum: 18 februari
5 dagen halfpension

€ 495,-CARNAVALSREIS!

MET FRIESE EXCURSIES! incl. 1e rangs ticket 

Na zeventig jaar leggen de vrijwilligers van het Triduüm hun 
werkzaamheden neer
Drie dagen van bezinning, ontspanning en gebed: al zeventig jaar vormt dat de basis van het Triduüm. Na dit 
jaar moeten de ouderen hun vertier op een andere manier vinden, want er is besloten om te stoppen met de 
organisatie van het driedaagse evenement. Afgelopen weekend kwamen de bestuursleden en vrijwilligers 
voor het laatst bij elkaar en binnenkort wordt de stichting officieel opgeheven.

De oorsprong van het Triduüm ligt in 
1952, op 22 april om precies te zijn. 
Op die dag werd een bijeenkomst 
gehouden door de voorzitters van de 
Boerinnenbonden van Helden om een 
Triduüm te organiseren. De eerste editie 
vond plaats in Beringe en het doel van 
het evenement was om bedlegerige en 
aan huis gebonden zieken drie dagen 

op een centrale plek de gelegenheid 
te geven om onder de mensen te zijn. 
De betekenis van het woord Triduüm 
stamt uit het Latijns en staat voor: ker
kelijke viering die zich over drie achter
eenvolgende dagen uitstrekt. Het geloof 
is zeventig jaar de leidraad geweest van 
die drie dagen. “Veel buitenstaanders 
vroegen ons de laatste jaren waarom 

er nog steeds een mis werd gegeven, 
maar deelnemers van het Triduüm 
waarderen het”, legt Helie Derks uit, die 
na 43 jaar voorzitterschap haar werk
zaamheden neerlegt. Ze werd de laatste 
vijftien jaar bijgestaan door penning
meester Math Ghielen en secretaris Nel 
ZelenGeurts. Math: “Als we het kerke
lijke achterwege hadden gelaten, was 

ik al eerder gestopt met het Triduüm. 
Daar ligt de basis. Gezelligheidsavonden 
zijn er al genoeg in Peel en Maas.”
Dat is ook één van de redenen dat het 
bestuur stopt met de organisatie van 
het Triduüm. “Het ontspanningsgedeelte 
wordt al op veel plekken, zoals de KBO, 
aangeboden. Er is dus veel overlap met 
het Triduüm, waardoor het speciale 
weg is. Ook zijn wij als bestuursleden al 
op leeftijd”, geeft Nel aan. Het vinden 
van sponsoren en een ruimte waar het 
Triduüm gehouden kon worden, is daar
naast steeds lastiger. Helie: “Er komt 
veel kijken bij het regelen van het drie
daagse evenement. Denk ook aan het 
vervoer voor de mensen. Toen ik 43 jaar 
geleden begon, brachten de kinderen 
de ouders naar het Triduüm. Nu moeten 
er bussen geregeld worden.”

Een traantje gelaten
Mooie herinneringen aan het Triduüm 
hebben de bestuursleden zeker. 
Vooral het laatste Triduüm zit nog vers 
in het geheugen. Dat komt mede door 
het optreden van troubadour Tonny 
Wijnands, die een liedje bedacht met 
tekst over de historie van het evene
ment. “De ouderen zwaaiden en zon
gen met het liedje mee. Ze hadden 
de dag van hun leven. Dat liedje van 
Tonny deed mezelf ook wat, ik heb een 
traantje gelaten”, aldus Math. Ook bij 

Helie riep de laatste keer emoties op. 
“Het deed me veel. Toch was elk jaar 
een hoogtepunt. We hebben ook goede 
herrineringen aan de optredens van 
Truus Lemmen, die verhalen over vroe
ger vertelde en liedjes zong.” Volgens 
Math mag pastoor Louis Verhaegh 
ook niet vergeten worden. Hij was erg 
betrokken bij het Triduüm. “Hij heeft 
door zijn preken het geloof mense
lijk gemaakt. Hij heeft onder andere 
ons nieuwe logo laten ontwerpen, een 
artiest gesponsord en had originele 
preken, die de mensen aanspraken. 
De manier waarop hij met de mensen 
omging, was fantastisch.”
Dat de ouderen het evenement gaan 
missen, staat buiten kijf. “Elk jaar kre
gen we een krachtige handdruk toen 
ze weer naar huis gingen. De ouderen 
waren elk jaar onder de indruk van de 
hulp die ze van de vrijwilligers kregen. 
Nog altijd worden we op straat bedankt 
voor de laatste editie. Elk jaar zeiden ze: 
‘het is nog nooit zo ‘sjoën’ geweest”, 
geeft Helie aan. Volgens Nel zagen de 
ouderen het Triduüm als een vakan
tie. “Het was voor hen klein Lourdes. 
Wij zullen het Triduüm ook missen en 
hebben het voornemen om jaarlijks 
af te spreken met de vrijwilligers om 
samen verhalen op te halen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

0112 \ nieuws
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Column
Magyar barátok 
emlékei
Eén keer per jaar draaide er 
voor jong en oud een film in de 
dorpszaal. Daar verdwaalde ik 
als 5-jarige voor het eerst in de 
wondere wereld van de teken-
film. “Opa als ik groot ben, ga ik 
in dat land wonen.” Jazeker, het 
werd mijn wereld, maar het 
duurde nog 25 jaar voordat ik 
kon verhuizen. Vriendschappen 
groeien soms uit een onver-
wachte hoek, vandaag wach-
tend op een twaalfuurtje in een 
maasrestaurant deel ik samen 
met een techniekgrootheid 
herinneringen uit mijn job in de 
fascinerende cartoonwereld. 

PJP kocht rechten van 120 teken
filmseries. Dubde ze in het 
Nederlands en gaf ze briljante 
kleuren. Die job bracht internati
onale contacten en innovatieve 
hightech. Veronica gaf de eerste 
opdracht en stuurde me naar een 
Frans filmfestival. Ging het over 
tekenfilms, dan was Disney heilig. 
Groot was de verbazing tijdens het 
Annecy Kinderfilmfestival in de 
HauteSavoie toen ik er de Franse 
‘Bouli’, de Hongaarse ‘Inspecteur 
Ed’ en Canadese ‘Racoons’ ont
dekte. Het contact met internati
onale producenten was vanaf dat 
begin een feest van herkenning 
en duurt tot de dag van vandaag. 
In de loop der jaren ontwikkelde 
deze contacten zich tot vriend
schappen. Op onze eerste reis 
(met visum) naar Budapest brach
ten we een indrukwekkend bezoek 
aan de Interpanonia tekenfilm
studio. Er volgde meer bezoeken 
en de Hongaarse contacten resul
teerden onder andere in vertrou
wen en ontvangsten bij Benelux 
omroepen. Met wederzijds respect 
zagen we de Hongaren als sociale, 
vriendelijke en kunstzinnig soort
genoten. Voor de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst in ‘87 zelfs een 
reden om onze Internationale con
tacten te onderzoeken. Als jurylid 
van de Emmy Awards in Budapest 
begrepen we trots dat we voor hun 
de deuren naar west Europa had
den geopend. In de KinjerKraom 
produceerde we zelf teken
films van Jippe. Quote van Jippe: 
‘Gebroek vrindsjap neet om der 
baeter van te weure, mer as erm 
die dich vast haoje, oëre die nao 
diën sores loestere en un hert det 
dich gaer zuut.’

Peter Joosten

Wat dunkt dich?

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaasPoll

I ngezonden b r ief

Leed Vermaak
Sinds ik in Maasbree woon, hoor ik regelmatig van verschillende mensen het leed van de sloop van het ‘Ermenhuuske’. Dat leeft nu nog bij de 
bevolking. Onvoorstelbaar, zo’n wond veroorzaken bij de Maasbreese bevolking. Niet alleen het afbreken zelf, het verloren gaan van een 
historisch dorpsmonument, maar juist ook de handelswijze van bestuurders daarin. Destijds heeft een deel van de gemeenschap moeite 
gedaan om het te behouden, zonder resultaat.

Er kwam afbraak, want een hoge flat, 
die moest en zou daar komen. Het 
dorpsaanzicht ging daardoor voor een 
stuk verloren. Nu dreigt de geschie
denis zich weer te herhalen met de 
hoek van de nieuwbouw ‘Leefplein’, 
tegenover de Vermakerij. Veel nieuwe 
stenen, maar we willen meer groen, 
erg tegenstrijdig. Wat zegt onze kern
ambtenaar hiervan? Hoogbouw op de 
hoek van het Laefplein? Daar ligt een 
monumentaal pand van bijna twee

honderd jaar oud, een langgevelboer
derij, bakkerij Werts, op de bouwlijn. 
Eenzelfde langgevelboerderij ligt in de 
Dorpsstraat en staat op de erfgoed
lijst (pand Timmermans) en is mooi 
verbouwd tot appartementen. Betrek 
diezelfde langgevelboerderij (bakke
rij Werts) als pand in de nieuwbouw. 
Bouw eenzelfde pand erachter en 
men heeft een prachtige hoek met 
passende huizen voor jong en oud 
en vul de resterende ruimte aan met 

een speeltuin en groen op de gara
gegrond. Buig het leed van afbraak 
van een monument om en bouw iets 
moois met een volledige functie voor 
iedereen. Wil je dit tot een realiteit 
brengen? Afbraak geeft grote onrust, 
maar hoogbouw nog meer. We willen 
geen flats in een dorp tegenover de 
Vermakerij, we willen een aangenaam 
dorpsaanzicht. Het armenhuisje is 
onder andere een voorbeeld hoe het 
mis ging en leed geeft. Gunnen we 

de Maasbreese mensen een aange
naam dorp? Economisch belang voor 
de vastgoedontwikkelaar, dat is een 
eenling. Bespaar ons leed, bestuurder. 
Kom deze gemeenschap tegemoet, er 
is al teveel afgebroken. Houd die hoek 
leefbaar voor jong en oud. Afbraak 
sporthal levert ruimte voor wat hogere 
bouw. Echt luisteren naar burgers, 
geeft minder leed en meer vermaak.

Wil van Elk, Maasbree

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan 
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die 
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Kijk voor de oplossing 
volgende week  
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en  kolommen 
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk

Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl

06 38 64 67 61  /  INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

opinie \ 0112 

Bespreking poll week 47

TikTok is razendpopulair onder jongeren. Ook basisschoolleerlingen weten de weg naar de app van Chinese makelij eenvoudig te vinden. En dat heeft 
voor- en nadelen. Maar welke van de twee weegt zwaarder? En waar ligt de grens? Wij stelden dat TikTok verboden moet worden voor kinderen. 

Het is een stelling waar niet iedereen het mee eens 
is, zo blijkt uit de reacties. Zo reageert Lisa Hewett 
dat er maar weinig verschil is met andere apps 
waar jongeren veel gebruik van maken. “TikTok is 
net als alle andere sociale media wat dat betreft 
hoor. Instagram en Facebook hebben door de ja
ren heen ook genoeg challenges gehad die men
sen zonder nadenken nadeden. Gaan we dan alles 

verbieden? Persoonlijk wegen de voordelen zwaarder 
dan de nadelen voor mij.” Met de challenges doelt Lisa 
op de gevaarlijke blackoutchallenge die rondging op 
TikTok, waarbij deelnemers zo lang mogelijk hun adem 
in moesten houden, met enkele sterfgevallen onder 
tieners tot gevolg. Bij het voorkomen van dit soort 
potentieel gevaar ligt een belangrijke rol voor de ou
ders, stelt Josien Vermeeren. “Challenges zijn er altijd 

al geweest. ook op andere socials. Het blijft belangrijk 
dat ouders in de gaten houden waar hun kinderen mee 
bezig zijn. Ik zou me meer zorgen maken over de ge
gevens die van, soms nog erg jonge, kinderen verza
meld worden door TikTok en wat daar vervolgens mee 
gebeurt.” Ook Roy Portier wijst naar de taken van de 
opvoeder. “Waarom verbieden als het probleem bij de 
ouders en de opvoeding zit”, vraagt hij zich af. 

Geen idee hoe het in uw omgeving is, maar een rondgang op de redactie leert dat veel mensen in onze omgeving last hebben van een loopneus, 
hardnekkige verkoudheid en een vervelende kriebelhoest. In de meeste gevallen zet het niet door tot een volwaardige griep, maar het blijft wel 
wekenlang sluimeren. Heeft het te maken met een lagere weerstand en is het daarmee nog een direct gevolg van de twee coronajaren die we 
achter de rug hebben?

Een blik op rivm.nl leert dat er op het moment 
weinig griep heerst in Nederland. Wel circuleren 
er verschillende respiratoire virussen, zo valt er 
te lezen. Het zijn in veel gevallen veroorzakers 
van verkoudheid. Wellicht niet gek dat de ene na 
de andere zakdoek wordt volgesnoten in deze 
tijd van het jaar, maar waar een verkoudheid 
in het verleden maximaal een weekje leek te 

duren, voelt dat dit jaar anders. We horen het veel 
om ons heen: wekenlang snotteren en geïrriteerde 
luchtwegen zijn eerder regelmaat dan uitzondering. 
Hoe komt het dat een simpel verkoudheidsvirus 
zoveel vat heeft op ons gestel? Heeft het te maken 
met een lagere weerstand na twee jaren waarin er 
een streep ging door veel feestjes en andere bijeen
komsten waar veel mensen samendrongen? Zijn we 

daardoor vatbaarder geworden voor het minste of 
geringste virus dat ons systeem binnen wil drin
gen? Of is dat te simpel gedacht en gaat het om een 
hardnekkigere variant? Nu er veel minder frequent 
wordt getest op corona, is wellicht dat virus ook één 
van de oorzaken. Wij vragen ons af: is corona, al dan 
niet indirect, de oorzaak dat veel mensen zich ziek 
zwak en misselijk voelen, of is er een andere reden?

Het komt door corona dat veel mensen zich niet fit voelen

TikTok zou verboden moeten worden voor kinderen
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nieuwsgemeentegemeente

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 1804 7445 

www.peelenmaas.nl

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Pratwinkel 4
Kaumeshoek 1 B
Gielenhofweg 48A
Molenheg 3
Breestraat 27
Breetse Peelweg 3 
Groesweg 47
Hulsingbroek 2b
Hoogenbeemd
Langstraat 18A
Bernhardstraat 28
Burg. Verhaeghstraat 7
John F. Kennedylaan 12A
Parklaan 10
Verordening rekenkamer Peel en Maas 2022 

Baarlo
Beringe
Egchel 
Egchel 
Maasbree
Maasbree
Maasbree 
Maasbree 
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen 
Peel en Maas

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie 

over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl > 
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

week 48 / 01 december 2022 / Informatie van en over de gemeente

Tips veilig hout stoken en wat 
te doen bij overlast
Het stoken van een houtkachel, pelletkachel of open haard zorgt voor warmte en 
gezelligheid in huis. Maar het kan ook overlast geven.

Stooktips
Bij het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht. Dat is 
voor iedereen ongezond, maar kinderen, ouderen en mensen met een longziekte hebben er 
extra last van. Stookt u op de juiste manier, dan beperkt u de geur- en gezondheidsoverlast 
voor uw omgeving en voor uzelf. Lees de stooktips voor houtkachel en open haard op www.
milieucentraal.nl.

Overlast door houtrook
Heeft u overlast door houtrook? Probeer dit dan eerst zelf op te lossen met degene die de overlast 
veroorzaakt. Lukt dat niet en heeft u hulp nodig? Dan kunt u terecht bij Buurtbemiddeling. 
Kijk voor informatie op www.vorkmeer.nl of  bel 077 307 7350. Buurtbemiddeling is er 
voor alle inwoners van de gemeente Peel en Maas, met een koophuis of een huurhuis. Aan 
Buurtbemiddeling zijn geen kosten verbonden.

Overlast melden bij de gemeente
Als een gesprek onvoldoende oplevert, kunt u overlast melden via het online meldingsformulier 
op www.peelenmaas.nl.

Download nu de app:
Afvalkalender Peel en Maas

Automatische herinnering wanneer uw afval wordt opgehaald 

Automatische melding bij wijzigingen in ophaalschema

Handig hulpmiddel voor de vraag ‘Waar hoort het bij?’

Overzicht van inzamellocaties bij u in de buurt

Alle informatie over afval in Peel en Maas

Download de app 
Afvalkalender Peel en Maas 

in Apple Store (IOS) of Play Store (Android)

!
?

Peel en Maas InZicht
Woensdag 7 december kunt u kijken naar de laatste Peel en Maas InZicht van dit 
jaar. In dit televisieprogramma krijgt u inzicht in wat een gemeente zoal doet. 

De volgende onderwerpen komen dit keer aan bod:

• Gladheidsbestrijding
• Leerontwikkelroutes
• Voorkom rioolverstoppingen
• Infopunt WoonWijzerWinkel
• De nieuwe app: Afvalkalender Peel en Maas

Kijk woensdag 7 december om 18.00 uur naar Omroep P&M. De herhaling is op zaterdag 
10 december om 18.00 uur.

LET OP:

GFT-afvalinzameling 
aangepast 
In de maanden december tot en met april halen we het GFT-afval 1x per twee weken 
op. Dit doen we omdat we merken dat het GFT-afval in deze maanden minder is. 
Door het GFT-afval minder vaak op te halen besparen we geld en voorkomen we dat 
de afvalstoffenheffing verder stijgt.

In de maand december halen we het GFT-afval op in week 49 (5 t/m 9 december) en in 
week 51 (19 t/m 23 december). In week 48 (28 november t/m 2 december) en week 50 (12 
t/m 16 december) halen we GEEN GFT-afval op.

Wilt u een automatische melding ontvangen wanneer welk afval opgehaald wordt? 
Download de app: Afvalkalender Peel en Maas. De app is te downloaden in Apple Store 
(iOS) en Play Store (Android).

Of kijk op onze website: www.afvalkalender.peelenmaas.nl

Winnaar fotowedstrijd 
gemeentegids 2023 bekend!
Roy van Breukelen uit Helden heeft dit jaar de fotowedstrijd Gemeentegids 2023 
gewonnen. De foto zal dit jaar in de omslag van de gemeentegids worden verwerkt.
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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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing. 

Straks 25 varkens per inwoner erbij in Egchel?

Werken aan een betere mentale gezondheid

Themasessie Niet aangeboren Hersenletsel (NAH)

Eén enkel bedrijf in Egchel zorgt nu al voor negen varkens per inwoner. Dit bedrijf wil uitbreiden met 
38.000 varkens. Dan komen er weer per inwoner 25 varkens bij in Egchel. Als we alle dieren in de inten-
sieve veehouderij in onze gemeente optellen, bedraagt het gemiddelde per inwoner 75 stuks. Kunnen mens 
en natuur dit dragen?

Als er economische groei is, gaat het 
goed met Nederland en zijn inwo
ners. In de periode waarin de verzor
gingsstaat werd opgebouwd, was dat 
inderdaad het geval. Achteraf moe
ten we vaststellen dat veel van deze 
welvaart gepaard is gegaan met 
uitbuiting van de rest van de wereld, 

toename van sociale ongelijkheid, 
vernieling van natuur en aantas
ting van het leefklimaat. Vijftig jaar 
geleden waarschuwden wetenschap
pers al dat er grenzen zijn aan de 
groei. Tevergeefs. In plaats van het 
beleid af te stemmen op begrenzing 
van de groei, wordt nog steeds een 

beleid gevoerd om de grenzen te 
laten groeien met behulp van tech
nische middelen, zoals luchtwassers. 
Intussen is duidelijk dat deze mid
delen op papier vaak beter werken 
dan in de praktijk. Mensen merken 
dat hun leefomgeving sterk achter
uitgaat: lucht, water en bodem raken 

verontreinigd en vormen in toene
mende mate een bedreiging voor 
de gezondheid van mensen, die
ren en planten. Toch blijven bedrij
ven gericht op economische groei. 
Zo lang de gemeente haar beleid 
niet herziet, krijgen deze bedrijven 
hierbij nog volop steun en hulp van 
de overheid. Daarom heeft PvdA/
GroenLinks al eerder gevraagd werk 
te maken van een herziening van het 
beleid. Dat wordt nu eindelijk opge
pakt. Maar dat kost veel tijd, terwijl 

de situatie met de dag verslechtert. 
Daarom hebben wij voorgesteld geen 
uitbreidingen van intensieve vee
houderijen toe te staan zolang het 
beleid nog niet is herzien. Voor zo’n 
tijdelijke stop hebben we geen steun 
gekregen van de andere fracties. 
Het is maar dat Egchel dit weet.

Annigje Primowees, Frits Berben,  
Raf Janssen, raadsleden

Het aantal jongeren met mentale gezondheidsklachten stijgt. Helaas 
is dit iets wat we al jaren zien. Uit onderzoek van het RIVM bleek in 
september van dit jaar dat het aantal jongeren dat kampt met psychi-
sche klachten 37 procent is. In 2018 lag dat percentage nog onder de 
20 procent. Het zijn cijfers die ons zorgen baren.

Tijdens de begrotingsbehande
ling op 8 november hebben we een 
motie ingediend die oproept tot een 
onderzoek naar meer en bredere 
preventie op dit thema. Het onder
zoek is gericht op zowel jongeren, 
als diegenen die met hen in aan

raking komen. Ouders, leraren en 
vrijwilligers van diverse verenigingen 
weten vaak niet goed wat ze kunnen 
doen. Door hen goede voorlichting te 
geven op het herkennen van signa
len en met ondersteuning helpen we 
de jongeren.

De preventie richting de jongeren 
moet tweeledig zijn, namelijk vroeg
tijdige signalering stimuleren en de 
preventie richten op het voorkomen 
van depressie en suïcide. Wij zijn 
ervan overtuigd dat zowel Vorkmeer, 
als scholen en andere organisaties, 
hard werken om ervoor te zorgen dat 
jongeren hier in Peel en Maas op de 
juiste manier ondersteund worden. 
Dat willen we stimuleren met inte
grale aanpak.
De motie werd raadsbreed gesteund 

en de wethouder ziet de motie als 
een aanmoediging om nog meer te 
doen op dit thema. Samen werken 
we aan de toekomst en goede ont
wikkeling van de jongeren in Peel en 
Maas.

Sanne Hermkens, raadslid

Op maandagavond 14 november stond de themasessie Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) gepland. Deze 
sessie heeft raakvlak met het raadswerk, maar dat was niet de enige reden voor mijn aanwezigheid. Zoals 
enkele lezers van de HALLO weten heb ik in februari 2014 een verkeersongeluk gehad en daarbij een 
hersenkneuzing opgelopen, wat valt onder NAH. Andere vormen van NAH zijn bijvoorbeeld een hersen-
bloeding of herseninfarct.

Tijdens bijeenkomst hebben drie 
mensen met NAH en één begelei
der gesproken. De sprekers hebben 
deze avond hun ingrijpende verhalen 
verteld. Hoe hun leven van de ene op 
de andere dag volledig op hun kop is 
komen te staan. Dit raakte mij enorm.

De uitdaging voor mensen met NAH 
is dat er een leven vóór het her
senletsel en na het hersenletsel 
is. Voor veel van hen is het leren 
omgaan met veranderingen in hun 
gedrag en de mogelijkheden van 
hun lichaam. Dit kan een confron

terend proces zijn. Het moeilijke is 
dat de schade aan de buitenkant 
niet zichtbaar is en de gevolgen van 
NAH moeilijk uit te leggen zijn aan 
onbekenden.
In de afgelopen jaren is de bege
leiding veel verbeterd met betrek

king tot NAH. Zorg van logopedisten, 
neurologen, fysio en ergotherapeu
ten is sterk verbeterd. Echter geven 
de sprekers aan dat zij zich bij 
iedere hulpvraag moeten verant
woorden waarom zij bijvoorbeeld 
een bakfiets nodig hebben in plaats 
van een gewone fiets. Elke keer 
opnieuw uitleggen wat hun situ
atie is. Dit is uitermate frustrerend. 
Ze vragen daarom ook om maat
werk op te nemen in ons beleid.
In 2023 start de gemeenteraad met 

de nieuwe kaderstellingen. Hierin 
geeft de raad de kaders mee aan 
het college waarmee zij aan de slag 
kunnen. Het is belangrijk dat we in 
Peel en Maas werken met regels in 
plaats van werken volgens regels. 
Juist de menselijke maat moet de 
boventoon voeren in ons beleid.

Kevin Steeghs

PvdA/GroenLinks

Lokaal Peel&Maas

VVD Peel en Maas

Baarskampstraat 29 Kessel • phicoop.nl

Openingstijden

Bij besteding van €25,-
2 appelfl appen GRATIS*

*Aanbieding is geldig van maandag 5 t/m zondag 11 december.

Maandag:  van 08.00  tot  20.00 uur
Dinsdag:  van 08.00  tot  20.00 uur
Woensdag:  van 08.00  tot  20.00 uur
Donderdag:  van 08.00  tot  20.00 uur

Vrijdag:  van 08.00  tot  20.00 uur
Zaterdag:  van 08.00  tot  20.00 uur
Zondag:  van 09.00  tot   18.00 uur

Openingstijden

2 appelfl appen GRATIS
*Aanbieding is geldig van maandag 5 t/m zondag 11 december.

Maandag: 

Vers uit
eigen oven!
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Jong dames 1 van Hockey Peel en 
Maas kampioen
Jong Dames 1 van Hockey Club Peel en Maas haalde zondag 20 november het kampioenschap binnen in de 
4e klasse. Het team onder leiding van Chris en Ruben Leenders werd ongeslagen kampioen en hoefden 
slechts twee keer een gelijk spel toe te staan. Met een doelsaldo van maar liefst 36 punten mogen zij zich 
kampioen noemen. Zondag werd onder toeziend oog van veel publiek nog gewonnen met 3-1, wat het kam-
pioensfeest compleet maakte.

Twee jeugd kampioenteams  
TPC Tonido Baarlo
TPC Tonido Baarlo heeft vrijdag 18 november de teams die jeugdkampioen zijn geworden gehuldigd tijdens 
het jaarlijkse novemberfest. Het jongensteam tot en met 14 jaar werd kampioen in de 3e klasse. Het team 
bestaat uit Stijn Renders, Zino Liem, Vigo Geeraets, Bas Jans, Matthijs Rongen en Jesper Helgers. Ook het 
mixteam tot en met 17 jaar werd kampioen in de 2e klasse. Dit team bestaat uit Noa Gielen, Mare Brunen, 
Evi van Liempt, Tim Amendt, Tijn Heldens en Raf Brunen.

Dames VC Kessel boeken 
belangrijke zege
De dames van VC Kessel speelden zaterdag 26 november hun 
negende competitiewedstrijd. In eigen huis werd Polaris uit 
Helmond met 3-1 verslagen.

In de eerste set namen de Kesselse 
dames een kleine voorsprong, 
maar deze glipte langzaam uit 
handen. Er werd fel aangevallen, 
maar Polaris scoorde net iets vaker. 
Zodoende nam Polaris de voor
sprong over en bouwde die verder 
uit. De eerste set ging daardoor 
naar Polaris met 1625. 
De tweede set verliep wisselend 
met enkele misperen die richting 
het naastgelegen lege veld ver
dwenen. Geleidelijk begon Kessel 
echter steeds beter te draaien en 
werd er steeds vaker gescoord. 
Kessel gaf de verkregen leiding in 
de tweede set niet meer weg en 

vocht zich naar de 25 punten (25
21). 
In de derde set trok Kessel die lijn 
door. Door een goede servicedruk 
trokken ze ook deze set over de 
streep met 2521. In het vervolg 
was naast de servicedruk ook goed 
verdedigend werk debet aan de 
nodige punten. De Kesselse dames 
voerden de druk in de aanval op en 
ook het blok op de snelle midden
aanval van Polaris stond als een 
muur. Als collectief werd ook de 
vierde set en dus de wedstrijdwinst 
binnengehaald met 2521. 

Tekst: Anouk Rutten / VC Kessel

Derby tegen Kessel is prooi 
voor Panningen 
Op een nat en glibberig veld werd zondag 27 november de derby 
gespeeld tussen Panningen en Kessel. Thuisploeg Panningen bleef 
voetballend overeind, terwijl de gasten uit Kessel hun inzet 
gebruikten als wapen. Panningen toonde zich de sterkere met 2-1.

Al in de eerste minuten werd de 
toon gezet voor de gehele wed
strijd. Met veel inzet probeer
den de gasten de thuisploeg het 
voetballen onmogelijk te maken. 
Panningen gebruikte echter het 
voetballend vermogen en was hier
mee toch de bovenliggende partij. 
De groenwitten wisten enkele 
malen met goed combinatievoetbal 
de snelle spitsen te bereiken, maar 
die kwamen meermaals net tekort 
om de score te openen. Tot het na 
bijna een half uur spelen toch raak 
was, nadat Robin van Osch de kee
per van Kessel verschalkte. In de 
laatste minuut voor rust deed hij 
dat nog eens dunnetjes over, toen 
hij een voorzet van de linkerflank 
op waarde schatte en fraai de 20 
scoorde. 
De gasten schakelden na rust een 

tandje bij en het spel werd harder. 
De thuisploeg had het middenveld 
in handen en bij balverovering wer
den de snelle spitsen aan het werk 
gezet. Vooral Tom Wilmer wist keer 
op keer de bal te onderscheppen 
en met zijn voetballend vermogen 
het spel te verleggen. De wedstrijd 
had hierdoor al in een vroegtijdig 
stadium beslist moeten zijn, maar 
de derde goal voor Panningen viel 
niet. Kessel bleef hoop houden op 
minimaal een punt, maar keeper 
Jordi Nelissen wist op voorhand 
veel gevaar te neutraliseren. In de 
allerlaatste minuut troffen de gas
ten toch doel. Kessel profiteerde 
van een misverstand in de achter
hoede. Voor een Kessels slotoffen
sief ontbrak vervolgens de tijd. 

Tekst: SV Panningen

Hans Hunnekens Meijels 
biljartkampioen
Café De Siem in Meijel was onlangs het toneel voor de finales van 
de Meijelse Onderlinge Biljartcompetitie 2022. Hans Hunnekens 
werd tot winnaar gekroond.

De eerste halve finale, tussen Wim 
Kessels en Toon van Lieshout, ging 
gelijk op. Waar Kessels voortvarend 
van start ging, kwam Van Lieshout 
wat later op gang. Laatstgenoemde 
wist de partij na 28 beurten alsnog 
winnend af te sluiten. 
In de tweede halve finale ston
den Hans Hunnekens en John 
Strijbos tegenover elkaar. Strijbos 
wist Hunnekens in het begin van 

de partij aardig bij te benen, maar 
uiteindelijk trok Hunnekens de 
partij in 25 beurten vrij eenvoudig 
naar zich toe. De finale tussen Toon 
van Lieshout en Hans Hunnekens 
ging tot aan de negentiende beurt 
gelijk op, maar enkele series van 
Hunnekens maakten het verschil. 
Na 22 beurten mocht hij zich Meijels 
kampioen libre 2022 noemen en de 
felicitaties in ontvangst nemen.

Falende afronding nekt MVC’19 tegen Veritas
MVC’19 heeft zaterdag 26 november in Neeritter tegen Veritas voorlopig de slechtste wedstrijd van het sei-
zoen gespeeld. De focus en beleving bleken onvoldoende om met een goed resultaat terug naar Maasbree te 
kunnen rijden.

De start was hoopvol: al na vijf minu
ten stond het 01 na een doelpunt van 
Ron van den Kerkhof. Na balverlies op 
het middenveld schoot Veritas in de 
10e minuut de 11 tegen de touwen. 
Een overtreding in het strafschopgebied 
en de daaropvolgende goed ingescho
ten penalty brachten Veritas vervolgens 
op voorsprong. MVC’19 kreeg nog een 
paar kleine kansen maar faalde in de 
afronding. Vlak voor rust kwam Veritas 
zelfs op 31 nadat een corner door ieder

een werd gemist en verdediger Sjoerd 
Linssen simpel kon binnenkoppen. 
Meteen na rust moest een bal van de 
doellijn worden gehaald. Het bleek 
slechts uitstel van wat komen ging, 
want de genadeklap kwam na een 
kwartier in de tweede helft met de 
vierde treffer van Veritas. Na een kans 
van Ron van den Kerkhof die de bal 
niet hard genoeg kon inschieten, kreeg 
Veritas een grote kans om de wedstrijd 
helemaal op slot te gooien. De bal ein

digde via de lat achter de doellijn maar 
dit ontging de scheidsrechter. Een paar 
minuten later was het dan toch weer 
raak en scoorde Veritas de 51. Nadat 
bij MVC’19 nog een keer een bal van 
de doellijn werd gehaald, konden de 
roodwitten via Rob Custers nog iets 
terugdoen. MVC’19 kreeg aan het einde 
nog een paar kansjes, maar uiteindelijk 
bleef de 52 op het scorebord staan. 

Tekst: Peter van Diepe / MVC’19

Computerproblemen? Karel Heines 
Baarlo. Verdere info & tips: karelheines.nl. 
06 50 96 29 15.

Kerstbomen Nordman van 1 t/m 3
meter zelf zagen, 10 euro per stuk
tel. 06 50 64 36 75 Koningslust
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Samen Zingen in 
gemeenschapshuis In Kepèl
Zoals elke eerste maandagavond van de maand, organiseert Senioren-
Vereniging Kepèl ook op maandagavond 5 december het Samen 
Zingen. Ook niet-leden zijn hierbij welkom en deelname is gratis.

Wie wil meezingen hoeft geen 
noten te kunnen lezen. Ook af en 
toe een nootje missen is geen 
enkel probleem. Bij aanvang van 
de bijeenkomst krijgen deelnemers 
de liedjes die worden gezongen 

uitgereikt op papier. De teksten 
worden daarnaast ook getoond op 
een groot scherm. Samen Zingen 
vindt plaats in gemeenschapshuis 
In Kepèl en begint om 19.30 uur.

Jubileumconcert Orgelkring Peel en Maas
Orgelkring Peel en Maas bestaat tien jaar. Vele bezoekers hebben gedurende deze periode de weg naar 
de kapel van de Lazaristen weten te vinden, om te genieten van concerten en evenementen rond het 
historische Cavaillé Coll Mutin orgel. Het jubileumjaar wordt zaterdag 10 december afgesloten met een 
jubileumconcert.

Op het programma van het jubile
umconcert staan onder meer orga
nist Joost Langeveld met een korte 
lezing over het wel en wee van 
(Franse) orgels, Oxana Thijssen met 

een muzikale bijdrage op harp en 
Ferdy Mommers en Niels Verkoelen 
op de marimba. 
Het concert vormt tevens het 
moment waarop voorzitter Ton 

van den Hout na tien jaar voorzit
terschap afscheid neemt van de 
Orgelkring. Het concert in de kapel 
aan de Kerkstraat begint om 15.00 
uur. De toegang is gratis.

Grashoek knokt zich naar 
belangrijke overwinning
Door met 2-3 van Horn te winnen heeft Grashoek er zondag 
27 november voor gezorgd dat het wegblijft bij de staart van de 
4e klasse D. Het spel van Grashoek was nog steeds niet fantastisch, 
maar dat werd gecompenseerd met een flinke portie werklust.

Matchwinnaar werd centrale ver
dediger Ivan Muchak. De rots in de 
branding van de Grashoekdefensie 
scoorde in de 53e minuut de beslis
sende treffer. Uit een corner van 
Stan Cuijpers kopte Muchak de 
bal achter de doelman van Horn. 
Maar niet alleen Muchak was 
belangrijk. Doelman Koen Clephas 
voorkwam diep in de tweede helft 
twee keer de gelijkmaker van Horn. 
Omdat de 23 al na 53 minuten op 
het scorebord stond, bleef het tot 
het eindsignaal spannend. 
In de eerste helft stond het na 
35 minuten 02 door doelpun
ten van Coen Gommans en Sacha 
Nikolaichuk. Gommans tikte een 
voorzet van Erwin Pijnenburg in de 
23e minuut via de paal in het doel. 
Nikolaichuk kreeg tien minuten 
later de bal in een scrimmage voor 

het Horndoel aangespeeld door 
Tjerk van Sleeuwen en kon de hoek 
uitzoeken om te scoren. Grashoek 
liet Horn door fouten in de defensie 
echter terugkomen. In de 36e en 
42e minuut scoorde Horn de 12 en 
22. Beide malen zag de Grashoek
defensie er niet erg solide uit. 
In de rust greep Grashoektrainer 
Jonn Smedts in met een dub
bele wissel. Mike Steeghs en Chris 
Hunnekens kwamen in het veld 
voor Levy Lopez Gonzalez en Wouter 
van der Sterren. Nadat een snelle 
voorsprong werd bewerkstelligd, 
kreeg Grashoek diverse goede 
kansen om de zege vroeg veilig te 
stellen. Omdat dit niet lukte bleef 
het lang spannend, maar Grashoek 
weerstond de druk van Horn. 

Tekst: John Janssen / Grashoek

Vader en zoon prins en adjudant 
in Egchel
De Kemphazen uit Egchel hebben onlangs Leon Timmermans (56) uitgeroepen tot de 55e prins van de 
Kemphazen. Luuk (24), de oudste van zijn drie zonen is zijn adjudant. Prins Leon I is in zijn dagelijks leven 
eigenaar van Timmermans bestratingen en woont samen in Egchel met Yvonne Houtakkers. Leon en Luuk 
zijn beide actief in het 1e elftal van SV Egchel: Leon als leider en Luuk als speler. Leon heeft tijdens zijn 
actieve carrière lang in het 1e elftal gespeeld met zijn karakteristieke stijl: Kont naar achteren en bal aan 
de vot. Ook Luuk heeft deze stijl overgenomen. Vandaar ook de spreuk: ‘Mit de Timpies veurop, Drejje wae 
Egchel op ziene kop!’ Ook werden jeugdprins Jules en jeugdprinses Veri uitgeroepen tot de jeugdheersers 
van CV de Kemphazen. / Beeld: Fotostudio Maarten Dings

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

WERKZAAMHEDEN  
Elke week op donderdag, vrijdag of zaterdagochtend 
de HALLO krant bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

PANNINGEN RONDOM RINGOVENSTRAAT

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS 
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

PANNINGEN RONDOM SCHOUTENRING

HELDEN RONDOM STERAPPEL

BAARLO RONDOM KUUKVEN

MAASBREE RONDOM OP DE KEMP

Boeteviering en mis
Kerstviering ouderen en mindervaliden Baarlo
Stichting Kerstmiddag Baarlo organiseert vrijdag 16 december voor de 43ste maal de jaarlijkse kerstmiddag 
voor ouderen en mindervaliden. De middag wordt gehouden in zaal Unitas in Baarlo.

Op het programma staan een boete
viering en een mis, opgeluisterd door 
het Seniorenkoor onder leiding van 
de heer Kruisberg. Daarna kunnen 
de aanwezigen onder het genot van 
koffie, thee en vlaai luisteren naar de 

klanken van de jeugdfanfare onder 
leiding van Marco van Lier. De middag 
wordt afgesloten met een koffietafel. 
De zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
Het programma begint om 14.00 uur 
en eindigt omstreeks 18.00 uur. 

Aanmelden kan door, uiterlijk don
derdag 8 december, een enveloppe 
met bijdrage en NAWgegevens in te 
leveren bij Mariet Bouten (Bong 33) of 
Koos Verstappen (Kwistbeeklaan 32).

Peelpush verliest afgetekend in Utrecht
Voor Peelpush Dames 1 stond zaterdag 26 november de uitwedstrijd tegen VV Utrecht op het programma. De 
dames uit Meijel keerden zonder punten in hun bagage huiswaarts: ze verloren afgetekend met 3-0.

In de eerste set kwam Peelpush al 
snel op een 103 achterstand, maar 
na een goede serviceserie kwamen 
de Meijelse dames terug tot 1211. 
Desondanks werd de eerste set met 
2521 verloren. In de tweede set ging 

het gelijk op tot 86, maar daarna liep 
Utrecht uit naar een tussenstand van 
1811. Ook deze set werd verloren, nu 
met 2515. Ondanks een paar lange 
rally’s en mooie ballen keek Peelpush 
in de derde set opnieuw al snel tegen 

een achterstand aan van 177. Deze 
laatste set werd afgesloten met 2513. 

Tekst: Peelpush
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Pastoordeken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
KesselEik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kapelaan Ranil Weerawarna
077 462 12 65
Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving 
06 55 40 80 23

www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst 
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34 
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben 
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88 
kerk bestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Cluster MKBE

Parochie Beringe
Misintenties 
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens 
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan 
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of 
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Woensdag 7 december 
H. Mis 09.00 uur 
Zondag 11 december 
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Wiel 
Grommen en Bertha Grommenvan 
Ratingen (jaardienst); 

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 18 december 
H. Mis 11.00 uur 4de zondag Advent 
Overleden: Herm Vanmaris, 93 jaar 

Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 4 december – 2e Zondag 
van de Advent
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Petronella Vaessen. 
Jaardienst overleden ouders Willems
Janssen en overleden familiele
den. Jaardienst overleden ouders 
WijnenSmets en overleden familie. 
Overleden ouders Michiel Wennekers 
en Tonia WennekersVorstermans. 
Jaardienst Toon Wijnen.

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 3 december: 2e zondag 
van de Advent 
H.Mis 19.00 uur  t.i.v. Overl.ouders Thei 
en Riet van OijenSonnemans en overl.
fam.; Mie WillemsKessels (verj) en 
zoon Jan

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl 
Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 2 december
De H. Communie wordt thuisgebracht 
vanaf 09.00 uur
Zondag 4 december
H. Mis 10.00 uur – 2de zondag Advent 
 herenkoor t.i.v. Johannes Janssen en 
Maria Haenen

Mededelingen
Zondag 4 december  Eerste zondag 
van de maand
Na de H. Mis van 11.00 uur is er gele
genheid om samen met kapelaan
gezellig bij te praten onder het genot 
van een kop koffie of thee.
U bent van harte welkom.
Openstelling Aldegundiskapel 
De Aldegundiskapel in onze 
parochiekerk is dagelijks geopend 
voor het opsteken van een kaarsje, 
een gebed of een moment van 
bezinning. De H. Aldegundis is 
beschermheilige tegen ernstige 
ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet DingsBovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06

Kerk open voor stil gebed en aanbid
ding van 13.30 tot 14.30 uur

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132 
A. van den Boer De Brentjes 81 
077 465 36 81 
Bij geen gehoor kunt u contact 
opnemen met het parochiecentrum in 
Panningen 077 307 13 88 
Kerkdiensten
Zaterdag 3 december
H. Mis 17.30 uur in de kapel van de 
Broeders

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 4 december
Patroonsfeest / Advent II 11.00 uur 
H. Mis met Dames en Herenkoor 

Kerkdiensten
Zaterdag 3 december
19.15 uur H. Mis. 2e Zondag van de 
Advent
Jaardienst Mia HendriksSturme.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 4 december
9.30 uur H. Mis. 2e Zondag van de 
advent.
Uit dankbaarheid.
Marie Madeleine Baronesse d”Erp.
Uit dankbaarheid voor ouders 
NillesenFleuren.

t.i.v. Riet GoodenHendriks en Gerard 
Gooden (gest.jaard); Piet Elshout (coll); 
Jacques en Netje GeraetsLenders en 
fam, Jean en Agaath v. BerloFoss en 
fam, Karel en Greet Horning en fam, 
familie Wedding; Toon Brummans 
(zeswekendienst); 
Maandag 5 december
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 6 december
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof
fiedrinken
Donderdag 8 december
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660 
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88 
info@parochiecentrumpanningen.nl 
Open maandag en woensdagochtend 
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 2 december 
‘sochtends: ziekencommunie 
Zaterdag 3 december 
H. Mis 19.00 uur (in de dagkapel) 

m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. 
Piet Janssen en To Janssenvan der 
Linden en zoon Sjraar; uit dank
baarheid en t.i.v. Joke Bouvrievan 
Breda; 
Zondag 4 december
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
dinsdag t/m vrijdag h. Mis om 9.00 
uur in de dagkapel

de KERKBIJDRAGE voor onze eigen 
parochie?
Hiervoor onze hartelijke dank!

Donderdag 8 december
9.00 uur H. Mis. 
Mededeling
In de wintermaanden zal de H. Mis 
voortaan in het kerkzaaltje zijn.

Parochie KesselEik
Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 3 december
18.00 uur H. Mis voor onze eigen 
parochie
Mededelingen: 
Er is geen H. Mis in de kerk op zater
dagavond 17 december, omdat ’s 
middags de dienst is voor de KBO ter 
gelegenheid van hun Kerstviering.
Het einde van het jaar 2022 komt in 
zicht; mogen we jullie herinneren aan 

grote maten
Nordmann

+ standaards
verkoop vanaf 1 december

06 - 30 07 27 01

Kerstbomen

H.Hoeben
Braamhorst 5 Baarlo

Bedoeld voor eenzame en minder draagkrachtige ouderen
Cuisine Culinaire NoordLimburg serveert kerstdiner voor ouderen
De vereniging Cuisine Culinaire Noord-Limburg (CCNL) bestaat in 2022 vijftig jaar. Daarmee is het de oudste en grootste hobbykookclub van 
Nederland. In het kader van dit jubileum vindt vrijdag 23 december een kerstdiner voor ouderen plaats in Maasbree.

In 1972 besloten enkele vrienden 
en liefhebbers van lekker eten een 
kookgroep op te richten om maan
delijks te koken. De eerste kook
avonden werden gehouden in de 
toenmalige huishoudschool in Venlo. 
Het bleek een succes en al gauw 
volgden een tweede en derde kook
groep. In Maasbree werd een eigen 
ruimte gevonden en die locatie aan 
de Venloseweg 60 werd omgebouwd 
tot een volwaardig restaurant met 
een grote keuken, een wijnkelder 
en een museum met onder meer 
het oude fornuis uit 1880 van kas

teel Soestdijk van koningin regentes 
Emma.
De vereniging telt inmiddels 350 
leden, verdeeld over 25 kookgroepen 
van 12 tot 18 personen. De groepen 
koken allemaal eenmaal per maand 
op een vaste avond. De hele maand 
wordt hetzelfde zevengangenmenu 
gekookt, samengesteld door de 
receptuurcommissie. De wijncommis
sie zoekt daar passende wijnen bij. 

Kerstdiner voor ouderen
Het kerstdiner op 23 december is 
bedoeld voor eenzame en min

der draagkrachtige ouderen uit 
de gemeente Peel en Maas. Er 
zijn acht tafels van acht personen. 
Deelnemers uit een dorp worden 
zoveel mogelijk aan dezelfde tafel 
geplaatst. Leden van de kookclub 
verwennen de gasten met een vier
gangendiner. 

Opgeluisterd door koor 
De Cuisine Culinaire Noord Limburg 
verzoekt derden, zoals zorgverle
ners, om ouderen die met kerst 
waarschijnlijk alleen zijn, te vragen 
of ze interesse hebben om te komen 

genieten van een gezellige avond. 
In dat geval ontvangt de kookclub 
graag naam, adres en een telefoon
nummer van de betreffende oudere 
via info@cuisineculinaire.nl.
Vervolgens wordt contact met hem 
of haar opgenomen om verdere 
afspraken te maken, bijvoorbeeld 
over vervoer en dieetwensen. 
De gasten worden om 16.30 uur 
verwacht. De avond is omstreeks 
20.30 uur afgelopen. Het diner 
wordt opgeluisterd door het koor 
The Voices uit Blerick.
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Ze is pas 29, maar heeft in haar leven al heel wat meegemaakt. Nu ze een nieuwe baan heeft en een gelukkig gezin vormt met haar vriend en 
zoontje, ziet ze haar toekomst rooskleurig in. Deze week wordt Jill Schers uit Helden geplukt.

Sinds een jaar runnen Jill en 
haar vriend Jop restaurant LEF in 
Reuver, dat vernoemd is naar hun 
zoontje Lev. In eerste instantie 
was het volgens Jill niet de bedoe
ling om zelf ook in het bedrijf te 
gaan werken, maar door perso
neelsgebrek is dit echter wel aan 
de orde. “Ik sta in de bediening 
en doe de administratie en ik had 
nooit gedacht dat ik het zo leuk 
zou vinden. Het was een idee van 
Jop om het restaurant te begin
nen, omdat hij altijd als kok heeft 
gewerkt. De zaak heeft me posi
tieve energie gegeven. Ik heb 
weer zin in het leven en voel me 
een stuk beter.”
Van oorsprong werkte Jill name
lijk in de kinderopvang, maar 
omdat ze na een tijdje niet meer 
op haar plek zat en afwisseling 
miste, kwam ze thuis te zitten. 
Voorafgaand aan deze situati 
kwam ze in een rollercoaster 
terecht. “Ik raakte zwanger en tij
dens de 20 weken echo kregen we 
te horen dat het niet goed zat met 
de baby. Ik had zelf al eerder het 
gevoel dat er iets mis was. Toen ik 
bijna 24 weken zwanger was, ben 
ik van Jor bevallen. Het was erg 
moeilijk om een kindje te verlie
zen.”

Een jaar later raakte Jill weer zwanger 
en dit keer zat het gevoel goed. Lev 
werd als een gezonde baby gebo
ren, maar kwam wel met een spoed
keizersnede ter de wereld. “Ik ben 
tijdens de zwangerschap wel bang 
geweest voor een miskraam. Toen ik 
de 20 weken was gepasseerd, wist 
ik dat het goed zou komen. Na de 
geboorte van Lev heb ik echter niet 
op een roze wolk gezeten, ik kreeg 
een depressie, omdat het herinnerin
gen opriep van de eerste bevalling. 
Door het gebruik van medicatie en 
het voeren van gesprekken heb ik er 
beter mee om kunnen gaan.”

Ik heb weer zin in het 
leven en voel me een 
stuk beter

Nu drie jaar later gaat het goed met 
Jill. Naast de baan in het restaurant, 
heeft ze onlangs ook een adminis
tratieve functie gekregen bij Fluent 
Energy in Baarlo. “Doordat ik al de 
administratie deed voor het restau
rant en ik veel thuis zat, wilde ik toch 
een tweede baan erbij. Het adminis
tratieve sprak me wel aan, ondanks 

dat ik er niet voor geleerd heb. 
De nieuwe baan is goed te combine
ren met het weekendwerk in het res
taurant. Voor mij is de combinatie het 
ideaal plaatje. Deze banen passen bij 
mij en ik vind het werk leuk. Het had 
zo moeten zijn.”

Tijd samen
Omdat haar vriend Jop elke dag in de 
keuken staat, is het geen verrassing 
dat het stel van lekker eten houdt. 
Toen Jill hem leerde kennen, kookte 
hij tijdens de derde date al voor haar 
familie. “Mijn overleden opa vond 
het mooi dat Jop kon koken, hij was 
echt trots op hem. Jop en ik kun
nen ook echt genieten van uiteten 
gaan. Het schiet er nog wel eens in 
om samen te zijn, omdat Jop natuur
lijk veel werkt. Daarom hebben we in 
januari een vakantie in Center Parcs 
gepland met z’n drieën. Onze wens is 
om nog eens naar Curaçao te gaan, 
maar we vinden Lev nog te klein 
daarvoor. Ik denk dat Center Parcs 
voor een 3jarige de perfecte vakan
tie is. Binnenkort gaan we ook met 
familie weg. Ik heb een hele goede 
band met hen en ga regelmatig bij ze 
eten als ik ‘s avonds alleen ben met 
Lev. Mijn zusje Kim heeft een zoontje 
van 1,5 jaar die graag met mijn zoon
tje speelt.”

Als Lev ligt te slapen en Jop nog aan 
het werk is, pakt Jill naald en garen 
erbij. Sinds haar zwangerschap is Jill 
namelijk aan het haken geslagen. 
“Door via YouTube naar filmpjes te 
kijken, hulp te krijgen van een haak
ster uit Haelen en het haakboek 
van Bobbi Eden te lezen, heb ik zelf 
geleerd hoe ik moet haken. Je moet 
er veel geduld voor hebben; met een 
klein haakwerkje ben je al gauw vier 
uur bezig. Daar vergissen mensen 
zich al snel in.” Het haakwerk is zelfs 
zo in haar omgeving aangeslagen dat 
ze een Instagram en Facebookpagina 
heeft aangemaakt. Regelmatig krijgt 
ze via haar pagina’s bestellingen bin
nen. “Ik maak voornamelijk kraam
cadeaus. Onlangs heb ik weer een 
aanvraag gekregen voor een ster
renkindje en dat doet mij wat. Het 
Laurentius ziekenhuis in Roermond 
heeft mij ook benaderd om sterren 
te haken voor ouders en het overle
den kindje. Ik vind het heel speciaal 
als mensen mij daarvoor benaderen. 
Ik hoop in de toekomst ook voor onze 
zaak decoratie te haken. Dus ik hoef 
me de komende tijd niet meer te ver
velen.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Jill Schers Helden
Geplukt

Column
Achtste finale
We zitten erbij! Na een moeizame 
overwinning op Senegal, een 
gelukkig gelijkspel tegen Ecuador 
en een trainingspartijtje tegen 
Qatar, mag ons Oranje zich 
rekenen tot de zestien beste 
landen van de wereld. Het is wel 
weer een tijdje geleden dat we ons 
met dat selecte gezelschap moch-
ten meten. Wat zijn de kansen van 
het Nederlands elftal als we naar 
de geschiedenis kijken?

Laten we beginnen in 2006, het 
eerste wereldkampioenschap dat 
ik me nog, enigszins vaag, kan 
herinneren. Met Marco van Basten 
aan het roer bereikte Nederland 
de achtste finale door tweede 
te eindigen in een poule met 
Argentinië, Ivoorkust en Servië en 
Montenegro. En nee, ze speelden 
in 2006 niet met vijf landen 
in één poule. En ja, Servië en 
Montenegro was destijds nog één 
land. In die achtste finale troffen 
onze Oranjeleeuwen angstgegner 
Portugal. Een wedstrijd die ook 
wel bekend staat als de ‘Slag van 
Neurenberg’, en die naam kreeg 
het niet omdat Nederland en 
Portugal zo hoog stonden op het 
fair play klassement. Met zestien 
keer geel en vier keer rood 
eindigden beide landen met negen 
man, maar belangrijker nog, de 
Portugezen eindigden vooral met 
één doelpuntje meer. In 2010 was 
de groepsfase niet hoogstaand 
en toch eindigde Oranje met 9 
punten als eerste. Maar pas nadat 
Brazilië met een krankzinnige 
comeback werd verslagen in 
de kwartfinale, begon er iets te 
leven in Nederland. Onder leiding 
van Bert van Marwijk werd het 
vertrouwen groter en groter. Wie of 
wat kon Oranje nog stoppen? 
Enkel een teen van ene Spaanse 
doelman. Finale uitgeschakeld. 
Op het WK van 2014 waren de 
verwachtingen laag, erg laag. 
Maar toen titelverdediger Spanje 
met 51 over de knie werd gelegd, 
werden de verwachtingen hoog, 
erg hoog. Mede dankzij ingenieuze 
wissels van ome Louis bereikten 
we de halve finale. Helaas leidde 
later het gebrek aan deze wissels 
uiteindelijk tot de teloorgang. Halve 
finale uitgeschakeld.
Een matige groepsfase, ome Louis 
aan het roer, Portugal die we 
voorlopig nog niet tegenkomen. 
Dat zijn de ingrediënten om het ver 
te schoppen. Zaterdag 16.00 uur, 
de ‘Slag om AlRayyan’, tegen de 
Verenigde Staten.

Caspers Corner

enzo \ 0112 

Is uw stoel of bank doorgezakt, 
deze kunnen wij opnieuw voor u 
opvullen. Ook oud of beschadigd leer 
kunnen wij herstellen alsof het weer 
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen 
en leren meubels. Of alle andere 
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93

HUISHOUDELIJKE HULP gezocht in 
Panningen. 1x per 2 weken 3 uur. Dag/
tijd in overleg. Tel: 06 41 49 94 87

T.k. gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder 
maaier.tractor enz tel 06 19 07 69 59

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.
nl/peggywismans fb: OptiDuur 

Auto’s gevraagd, alle merken loop, 
sloop of schade. Direct geld en 
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48. 

GRATIS KERSTBOMEN. Zelf zagen 
alleen zat. 3 + 10 dec. van 10 tot 16 uur.
Langs Peelstraat 52 in Beringe

Te koop; Kwekersgrond 7 ha en 3 
ha met waterdruppel systeem voor 
container potteelt
Aerts 06 53 17 62 60


