
Meerderheid gemeenteraad gaat akkoord met vijf woonwagenplekken in Peel en Maas
Oppositie haalt geen meerderheid met amendement 
extra woonwagenplaatsen
De oppositie diende dinsdag 13 december tijdens de raadsvergadering 
een amendement in om in plaats van vijf extra woonwagenplekken in 
Peel en Maas, er acht te realiseren. De drie extra standplaatsen dienen 
gerealiseerd te worden, indien blijkt dat het voor 1 juli 2023 niet gelukt 
is om de bestaande standplaatsen beschikbaar te stellen voor de 
gewenste doelgroep. De VVD en PvdA/GroenLinks zijn van mening dat 
de woonwagenbewoners te lang aan het lijntje zijn gehouden. 
Het voorstel kreeg echter geen steun van de coalitie.

Het realiseren van vijf standplaatsen 
vond Annigje Primowees van PvdA/
GroenLinks een te laag aantal en 
oneerlijk voor de woonwagenbewo
ners. Er moet volgens haar een plan 
komen waarin duidelijk wordt wan
neer de behoefte aan plekken wordt 

ingevuld. Daar was Teun Heldens 
van de VVD het mee eens. Hij was 
sceptisch over het doorlopen proces. 
“Het heeft te lang geduurd, ik heb het 
gevoel dat het college niet serieus 
met de behoeftes van woonwagenbe
woners omgaat.”

Geen doorstroming
Zij wensen namelijk dertien plekken 
in Peel en Maas, maar de gemeente 
wil woonwagenbewoners geen 
voorrang geven op mensen die 
ook in de sociale huur een woning 
zoeken en jaren moeten wachten. 
Daarnaast is het een dure vorm 
van wonen, geeft de gemeente 
aan. Volgens Ton Verheul van het 
CDA is het maar de vraag of de 
buitenstaanders die ooit Peel en 
Maas verlieten wel daadwerkelijk 
terug zullen komen. “Mocht dit wel 
het geval zijn, dan gaat dat nog 
niet leiden tot doorstroming van 

sociale huur binnen onze gemeente. 
Wij vinden vijf woonwagenplaatsen 
voldoende.” Ook Lokaal Peel en 
Maas en D66 steunden het voorstel 
van de oppositie niet. 

Monitoren
Wethouder Rob Wanten gaf aan de 
behoefte van de woonwagenbewo
ners te blijven monitoren, zodat in 
de toekomst daarop ingespeeld kan 
worden. “Daarnaast houden woning
corporaties wachtlijsten bij en pei
len zij de inschrijvingen. We krijgen 
daardoor beter inzicht in de interes
ses en denken hiermee een eerste 

stap te zetten om het woonwagen
beleid op orde te brengen.”

Wout was goud
Heel eventjes leek het Nederlands elftal te ontsnappen tegen Argentinië, in de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Na een ogenschijnlijk kansloze 0-2 
tussenstand, kwam in de 78e minuut Wout Weghorst in het veld. De ongepolijste spits wist een paar minuten later voetbalminnend Nederland op de banken te krijgen, toen hij de 
aansluitingstreffer binnenkopte. Dat was echter nog niets, vergeleken met de ongekende eruptie van vreugde in de allerlaatste seconde van de extra tijd, toen Wout als eindstation 
van een ingestudeerde vrije trap ook de gelijkmaker op het scorebord zette. Ook in De Heuf in Panningen ontplofte de tot ‘Holland House’ omgetoverde zaal. Met de late 2-2 dwong 
oranje een verlenging af tegen de stugge Argentijnen. Daarin werd niet meer gescoord. In de noodzakelijke penaltyreeks schoot Weghorst onberispelijk binnen vanaf de stip. 
Dat lukte aanvoerder Virgil van Dijck en invaller Steven Berghuis niet, waardoor Nederland alsnog werd uitgeschakeld. Zo eindigde het sprookje van Wout in een nachtmerrie. 
Nederland kon naar huis, waarmee het laatste kunstje van Louis van Gaal in de kwartfinale eindigde. / Beeld: Jordy Strijbos
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Gemeenteraden gaan zich buigen over koerswijziging bij sociale werkvoorziening

Veel minder instroom van nieuwe werknemers dan 
verwacht: nieuw toekomstplan NLW broodnodig
Eind 2020 presenteerde sociale werkvoorziening NLW Groep samen met de drie aandeelhoudende gemeenten 
Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas, de nieuwe strategische koers voor de aankomende jaren. Amper 
twee jaar later kan dat toekomstplan alweer de prullenbak in: de prognoses van toen blijken in de praktijk 
veel te optimistisch. Er is gerekend met te rooskleurige cijfers. Is een nieuw plan onafwendbaar, of gaan de 
gemeenten extra geld beschikbaar stellen zodat het hoofd boven water gehouden kan worden? Over die vraag 
mogen de betrokken gemeenteraden zich binnenkort buigen.

De koers zoals de belanghebbende 
partijen deze voor ogen hadden, blijkt 
simpelweg niet uitvoerbaar. Om de 
financiële doelen van NLW te kun
nen realiseren, is er meer instroom 
van werknemers nodig, maar dat zou 
een beperking in de keuzevrijheid 
van de inwoners van de betrokken 
gemeenten betekenen. Een situatie 
die door alle partijen als onwenselijk 
wordt gezien. Daarom worden er nu 
nieuwe toekomstplannen uitgewerkt, 
met hulp van een extern bureau. 
De gemeenteraden van zowel Venray, 
als Horst aan de Maas en Peel en Maas 
mogen vervolgens hun licht laten 
schijnen over de geschetste scena
rio’s, die consequenties hebben voor 
zowel inwoners als medewerkers van 
NLW en ook de gemeentelijke finan
ciën. Een proces dat binnen de drie 
gemeenten moet leiden tot een nieuw 
raadsvoorstel in het tweede kwartaal 
van 2023. “Toen de huidige visie werd 
opgesteld, zag de arbeidsmarkt er 

heel anders uit dan nu”, geeft wet
houder Anget Mestrom van gemeente 
Peel en Maas aan in een verklaring 
over het feit dat de huidige koersvisie 
aanpassing vergt. 

Financiële problemen
Er werd vanuit gegaan dat de drie 
gemeenten jaarlijks 95 nieuwe werk
nemers zouden doorverwijzen naar 
de NLW Groep. In de praktijk blijkt dat 
slechts de helft te zijn. Inwoners van 
Venray, Horst aan de Maas en Peel en 
Maas met een afstand tot de arbeids
markt worden vrijgelaten in hun keuze 
voor een werkgever, met als gevolg 
dat slechts enkele tientallen voor de 
NLW Groep kozen. Zij konden op hun 
beurt minder mensen detacheren bij 
bedrijven, met minder inkomsten tot 
gevolg. De reden? Onder andere ver
anderde externe omstandigheden, zo 
geeft NLWdirecteur Ward Verkuylen 
aan. “De wereld ziet er nu heel anders 
uit dan op het moment dat we het 
plan opstelden. De oorlog in Oekraïne 
en de energieprijzen die door het 
plafond gaan, zorgen voor een ander 
kostenplaatje, waardoor het uitblijven 
van de verwachte instromers financi
eel hard aankomt.”

Vraagstuk
Ook Roy Bouten, wethouder in Horst 
aan de Maas, wijst naar externe facto
ren. “Er is krapte op de arbeidsmarkt. 
Mensen die normaliter in aanmer
king komen voor de NLW gaan nu 
bij een regulier bedrijf aan de slag. 
Bij het berekenen van de gemeen
telijke bijdrages hadden we op meer 
mensen geteld.” Toch duurde het nog 
twee jaar voordat de pijnlijke con
clusie werd getrokken dat er met 
de verkeerde getallen is gerekend. 
De gevolgen daarvan zijn vooral finan
cieel merkbaar. Waar het tekort van 
de NLW Groep in 2020 nog net onder 
de 2 miljoen zat, loopt dat volgend 
jaar op tot 2,4 miljoen euro. “Is er een 
nieuwe koers nodig, of blijven we bij 
de huidige en gaan we als gemeen
ten extra geld beschikbaar stellen? 
Dat is de vraag waar de gemeentera
den zich over gaan buigen. We hebben 
geconstateerd dat we te optimistisch 
zijn geweest. Achteraf gezien had
den we de NLWlocaties in Venray 
en Panningen tijdens corona wel

licht tijdelijk moeten sluiten, maar 
dat had grote emotionele gevolgen 
gehad voor de werknemers, voor wie 
dit meer dan een werkplek alleen is. 
Zelfs als we wel de aantallen hadden 
gehaald zoals we die in de prognoses 
hebben genoemd, hadden we verlies 
gedraaid”, verduidelijkt Bouten.

Hand in eigen boezem
Tijdens het opstellen van de inmid
dels achterhaalde koersvisie was er 
ook een belangrijke rol weggelegd 
voor de NLW Groep zelf. Het is dan 
ook te makkelijk om enkel met een 
beschuldigende vinger richting de 
gemeenten te wijzen, zo vindt ook 
directeur Ward Verkuylen. “Als NLW 
moeten wij zorgen dat we de beste 
dienstverlener op de markt zijn. 
We moeten ons in de toekomst beter 
gaan verkopen”, steekt hij de hand 
in eigen boezem. Om financieel het 
hoofd boven water te houden, wordt 
er ook gekeken naar andere opties. 
“De NLWgebouwen in Venray en 
Panningen worden niet optimaal 
gebruikt. Er is overcapaciteit. Ook de 
gebouwen die niet in gebruik zijn, 
moeten worden onderhouden en ken
nen afschrijvingskosten. We worden 
regelmatig benaderd door partijen 
die geïnteresseerd zijn in de moge
lijkheden. Sterker nog, die gespreken 
lopen al.” Verkuylen lijkt daarmee te 
hinten op een constructie waarbij de 
NLW Groep de gebouwen verkoopt 
en vervolgens huurt. “Ook krimp is 
bespreekbaar. Wij stellen ons als NLW 
volgend op. Het uiteindelijke besluit 
van de gemeenten is voor ons lei
dend.”

Maatwerk 
Hoewel de NLW Groep geen bodem
loze put moet worden voor de drie 
betrokken gemeenten, is voorzich
tigheid geboden. De vaak kwetsbare 
werknemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt moeten daarom te allen 
tijde centraal blijven staan tijdens het 
keuzeproces, vindt wethouder Martin 
Leenders van Venray. “We moeten zor
gen dat we maatwerk kunnen leve
ren. Bij ieder individu moet de vraag 
gesteld worden wat hij of zij nodig 
heeft. Zij moeten de basis vormen van 
de keuzes die worden voorgelegd en 
gemaakt.” 

Vertrouwen opgezegd 
Het luiden van de noodklok nu bij
sturing van de koersvisie onafwend
baar lijkt, is niet het enige aspect 
dat zorgt voor hoofdbrekens binnen 
de muren van de NLW Groep. Eerder 
deze week bleek dat de onderne
mingsraad het vertrouwen in direc
teur Ward Verkuylen heeft opgezegd. 
Ze keuren zijn manier van communice
ren af. “Ik heb het gelezen en inmid

dels is het ook aan me bevestigd”, 
zegt hij. “Op dit moment verbind ik er 
geen conclusies aan. Ik heb de drie 
gemeenten, het bestuur van NLW, 
gevraagd om onderzoek te doen naar 
de aantijgingen. Het resultaat van dat 
onderzoek zie ik met veel vertrouwen 
tegemoet. Als het aan mij ligt, dan 
blijf ik bij NLW. Dat staat buiten kijf.” 

Tekst: Jelle van Hees
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Inzamelingsacties in 
Peel en Maas een succes
De Mafcentrum Kidzz en Armoede feestmaandactie ‘Peel en Maas 
voor elkaar’ loopt ten einde. Dankzij de hulp en inzet van particu-
liere initiatieven, bijdragen en sponsoren is het gelukt om maar 
liefst vierhonderd kinderen, die in armoede opgroeien in de 
gemeente, te verrassen met een Peel en Maas cadeaubon. 
Ook Voedselbank Peel en Maas hield afgelopen weekend een inza-
melingsactie bij supermarkten. Met de hulp van een groot aantal 
vrijwilligers werden 192 kratten gevuld met producten. 

Het aantal kratten dat de 
Voedselbank wist in te zamelen is 
bijna het dubbele van het aantal 
kratten dat bij acties in de afgelopen 
jaren werd opgehaald. “Ondanks 
de hoge energiekosten en andere 
prijsstijgingen blijken veel mensen 
in Peel en Maas bereid en in staat 
om iets te doen voor medeburgers 
die voor hun levensonderhoud een 
beroep moeten doen op de voed
selbank. Bestuur en vrijwilligers van 
de voedselbank danken alle mensen 
die een bijdrage hebben geleverd 
aan deze geslaagde inzamelactie”, 
aldus de Voedselbank.

Bewustwording armoede
Kidzz en Armoede probeerde mid
dels een crowdfunding om in de 
korte tijd tot aan de feestdagen 

zoveel mogelijk geld in te zame
len vóór alle kinderen voor wie 
het niet vanzelfsprekend is dat de 
schoentjes gevuld worden voor 
5 december of dat er pakjes onder 
de boom liggen tijdens de kerst
dagen. Dankzij alle giften, maar 
ook initiatieven van mensen die 
Mafcentrum Kidzz en Armoede 
een warm hart toedragen, is het 
uiteindelijk gelukt om maar liefst 
vierhonderd kinderen te verrassen 
met een Peel en Maas cadeaubon, 
waarmee ze zelf één of meerdere 
cadeaus kunnen uitzoeken. Nu de 
crowdfunding is afgesloten, gaat de 
organisatie bekijken wat er in de 
toekomst mogelijk is om zich naast 
de feestmaandactie ook weer in te 
zetten voor het creëren van meer 
bewustwording over armoede.

Open dag Kindcentrum 
NatuurTalent
Bij Kindcentrum NatuurTalent in Helden wordt zaterdag 
17 december een open dag georganiseerd. De deuren staan van 
13.00 tot 15.00 uur open voor iedereen die graag een kijkje wil 
komen nemen in het nieuwe gebouw.

In het nieuwe Kindcentrum wordt 
opvang en onderwijs aangeboden 
voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
Mensen krijgen zaterdag de gele
genheid om het Kindcentrum te 

komen bezichtigen. In elke ruimte 
zal het een en ander te zien zijn. 
Er zijn verder geen speciale activi
teiten georganiseerd, wel is er om 
13.00 uur een officiële opening.
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Kunstenaar Erik Kierkels uit Panningen 
bestolen van werk
Het is inmiddels een week geleden dat de Panningse kunstenaar Erik Kierkels werd bestolen van zijn werk. 
Het atelier dat is gevestigd op het industrieterrein in Panningen is helemaal leeggeroofd. Erik is naast zijn 
werk ook zijn materialen kwijt, wat betekent dat hij compleet opnieuw moet beginnen. En dat met een jubi-
leum volgend jaar in het vooruitzicht.

Erik Kierkels moet het nog alle
maal bevatten wat er in de nacht 
van woensdagnacht 7 december is 
gebeurd. In die nacht wisten dieven 
zijn atelier binnen te komen en namen 
alle bronzen beelden, maar ook zijn 
gereedschap mee. “Dat snijdt diep in 
je ziel. In die veertig jaar dat ik kunst 
maak, ben ik nog nooit bestolen. Het 
is verschrikkelijk om nu in het atelier 
te komen, mijn hele wereld staat op 
zijn kop. Ik ben én mijn werk kwijt én 
mijn materialen, waardoor het moei
lijk is om opnieuw te beginnen. Daar 
gaat een half jaar tot een jaar over

heen”, zegt Kierkels emotioneel. De 
schade is volgens Kierkels enorm. “De 
bronzen beelden alleen al zijn 25.000 
euro waard. Ze hebben onder andere 
ook mallen, handgemaakte beitels, 
slijptollen en mijn eigen aanhangwa
gen gestolen. De schade in totaal zal 
50.000 euro bedragen.”

Hulp gevraagd
De hartverwarmende reacties die na 
de beroving binnenstroomden, deden 
Kierkels goed, maar volgens hem 
wordt de situatie er niet makkelijker 
op. “De klanten zijn welwillend. De 

beelden die in mijn atelier stonden, 
waren al aan hen verkocht. Ik probeer 
van alles te regelen om aan materi
aal te komen, maar dat is lastig. Het 
brons moet eerst gevormd worden en 
daar gaat weken overheen. Daarnaast 
heb ik geen gereedschap meer om de 
beelden te maken. Ik zou graag een 
beroep willen doen op mensen die 
gereedschap ter beschikking willen 
stellen. Het zou mij enorm helpen.” 
Over zijn jubileum is hij vastbesloten. 
“Ik weet nog niet hoe, maar de viering 
gaat door.”
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Kerstontbijt op 
tweede kerstdag. 
Reserveer online!

Energie Adviescentrum in Peel en Maas geopend
Peel en Maas heeft sinds vrijdag 9 december zijn eigen Energie Adviescentrum aan de Markt 115 in 
Panningen. Wethouder Erik Nijssen, die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, en voorzitter Theo Neessen 
van initiatiefnemer Peel Energie verrichtten samen de officiële openingshandeling. Vervolgens kregen alle 
genodigden de gelegenheid om het nieuwe Adviescentrum te bezichtigen. Alle inwoners kunnen voortaan hier 
terecht voor onafhankelijk advies op het gebied van duurzaamheid waaronder energiezuinig wonen.

Iedereen kan bij het Adviescentrum 
terecht voor alle mogelijke duur
zameenergievragen. Het gaat daar
bij niet alleen om zonnepanelen of 
spouwmuurisolatie, maar ook om 
zaken als warmtepompen, een zon
neboiler of tips om zuiniger om te 
gaan met gas, water en stroom (nul 
op de meter). In de ruimte van het 
Adviescentrum zijn diverse proef
opstellingen te zien van de nieuw
ste duurzame, energievriendelijke 

installaties. Deskundig advies wordt 
gegeven door hiervoor opgeleide 
energiecoaches. Deze worden ook 
ingezet om de bewoners in het cen
trum van Panningen op aanvraag te 
bezoeken in het kader van het pro
ject Warmte Koudenet Panningen.

Driemaal is scheepsrecht
“Al twee keer eerder is er een 
poging gedaan om een energie
loket in Peel en Maas te openen”, 

zei Theo Neessen in zijn openings
woord. “Achteraf gezien was de 
tijd er nog niet rijp voor. Dat is nu 
anders, door de hoge energieprijzen 
hebben we steeds meer te maken 
met energiearmoede. Ik weet dat de 
wethouder duurzaamheid belang
rijk vindt. Toch ben ik benieuwd wat 
hij van ons initiatief vindt en hoe de 
gemeente ons initiatief steunt”.
De wethouder gaf aan dat de 
gemeente het adviescentrum een 

geweldig initiatief vindt en met alle 
partijen in gesprek te gaan. “Ook kij
ken we naar de mogelijkheid om 
het Infopunt Energiebesparing van 
de WoonWijzerWinkel Limburg, een 
initiatief van de gemeente, in het 
Adviescentrum onder te brengen.” 

Het initiatief wordt ook gesteund 
door Dorpscoöperatie Steingood 
Beringe en Coöperatie Duurzame 
Energie Grashoek.
Voor meer informatie en voor de ope
ningstijden kun je terecht op de site: 
www.energieadviespeelenmaas.nl

Vijftig kribbes te bewonderen 
tijdens Kribkesroute Meijel
In Meijel vindt van zondag 18 december tot en met vrijdag 6 janu-
ari de tweede Kribkesroute plaats. De route, die zondag 19 decem-
ber wordt geopend, leidt langs liefst vijftig kribbes.

Alle Kribkes zijn genummerd en 
zichtbaar vanaf de openbare weg. 
Op een speciale plattegrondflyer 
staan alle adressen vermeld. Aan de 
hand hiervan kan iedereen op eigen 
initiatief de Kribkesroute lopen of 
fietsen. De flyers worden huisaan
huis verspreid en kunnen daarnaast 
worden afgehaald vooraan in de 
kerk en bij het VVVpunt Meijel. Ook 
dit jaar is er weer een jury, die alle 
Kribkes beoordeelt. De officiële ope
ning van de Kribkesroute 2022 vindt 
plaats op zondag 18 december om 
13.15 uur bij de Kathedraal van de 

Peel. Aansluitend kunnen dan alle 
Kribkes worden bezocht. Op enkele 
plaatsen is er live muziek. Verder 
beeldt toneelvereniging C.O.M. een 
levende kerststal uit. Nieuw is dat 
er een gezinstocht van ongeveer 
3,5 kilometer is uitgezet. Zo kunnen 
ook de allerkleinsten, al wandelend 
en puzzelend met hun ouders en/
of oma’s en opa’s, een groot aan
tal Kribkes bekijken. Deze gezins
tocht duurt tot omstreeks 15.30 uur. 
Het speciale formulier hiervoor 
wordt aan de start bij de kerk uit
gereikt.

Wij zijn trots op onze met Goud
bekroonde Oliebollen met krenten! 
Komt u snel deze gouden bekroning zelf beoordelen bij 
de Gebakkraam in Panningen, op het Raadhuisplein 
nabij de Toren!

Onze producten worden dagelijks vers en ambachtelijk 
met de hand voor u klaar gemaakt!

Wij zijn dagelijks geopend t/m 31 december, 
met uitzondering van 1e en 2e kerstdag.

Kerstwandeling in Koningslust
Basisschool Avonturier, Stichting Natuurpark Vlakbroek, zangkoor Konzagro, Beej7, Werkgroep Kerstsfeer 
Koningslust en Fanfare en Drumband EMM organiseren in Koningslust een korte avondwandeling door het dorp 
met tal van kerstactiviteiten zoals muziek, kraampjes, een levende kerststal en een kleine kerstmarkt. Op woens-
dag 21 december kunnen geïnteresseerden zich melden tussen 18.30 en 20.00 uur bij de ingang van Beej7 waar de 
wandeling begint.

De zes partijen en verenigingen orga
niseren de wandeling en alle bijbeho

rende activiteiten. Deelname is gratis, 
de opbrengst van de kerstmarkt en de 

wafels gaat naar de nieuwe speelplaats 
bij de school.
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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

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen

met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

Op het Broek Uitvaartverzorging 0475-571883

Ut is good gewees pap, wae goan ug misse…
Gea ziet nouw weer beej mam

Thei van den Beuken
* Helden, 22 juni 1933

† Swalmen, 9 december 2022

echtgenoot van

Lies van den Beuken-Verstappen 
† 21 februari 2013

pap, schoonvader van

 Neer : Ellie en Har † Twan

 Grubbenvorst :  Lenie en Frank

 Panningen :  Gertie en Wiel

 Meijel :  Carin en Har

 Panningen :  Marian en Wim

en opa’s klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

Dopheide 16

5768 GD Meijel

Volgende week 
 laatste HALLO
van dit jaar!

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

t.k gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder 
maaier.tractor enz tel 06 1907 6959

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 4855 0730 optidee.nl/
peggywismans fb: OptiDuur 

Te koop; Kwekersgrond 7 ha en 
3 ha met waterdruppel systeem voor 
container potteelt
Aerts 06 5317 6260

Computerproblemen? Karel Heines 
Baarlo. Verdere info & tips: karelheines.
nl. 06 5096 2915.

Auto’s gevraagd, alle merken 
loop, sloop of schade. Direct geld 
en vrijwaring, snel opgehaald. 
Tel. 06 5285 9348. 

In januari starten weer de 
MINDFULNESS TRAININGEN bij Praktijk 
Sensus Panningen. Vergoeding 
mogelijk via de aanv. verzekering! 
Of neem deel aan de workshop 
op 4 jan. a.s. www.sensuspvs.nl / 
T 06 1374 7529

VAN ROY KASSEIEN GRASHOEK 
06 1892 5099
Antieke Bouwmat en tuindeco
Open dagen met Kerst en Oudjaar

Donderdag 12 januari start ’n MEDITATIE 
CURSUS bij Praktijk Sensus Panningen.
8 lessen;19.3020.30 uur incl. mindful 
bewegen (yoga oefen.) 06 1374 7529/ 
www.sensuspvs.nl

Gezocht, schoonmaakster voor 
5 uur pw, voor woning in Maasbree. 
Bel 06 1516 2436 voor meer info.

Te huur zomerhuis aan zee mallorca 
voor en najaar www.huisbertcati.com 
facebook huisbertcati

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

‘Gies blijft voor altijd deel van ons gezin’
Over de hele wereld komen op Wereldlichtjesdag mensen bij elkaar 
om overleden kinderen te herdenken op de tweede zondag in decem-
ber. Ook voor Judith Versteegen (48) uit Panningen was zondag 11 
december een dag van betekenis. Zij verloor namelijk twaalf jaar 
geleden kort na haar bevalling haar kindje. “Ik denk nog elke dag 
aan hem, Gies is nog altijd aanwezig binnen mijn gezin.”

Toen Judith er in 2010 achter kwam 
dat ze zwanger was, was ze dolblij. 
Na de eerste zwangerschapsweken 
vol genietmomentjes, hoorde Judith 
tijdens haar 20 wekenecho dat er 
iets niet goed was. “Er was sprake 
van gastroschisis”, vertelt Judith. 
“Baby’s met een gastroschisis heb
ben een gat in hun buik. Het gat 
zit meestal aan de rechterkant van 
de navel. Dit kun je bij de geboorte 
zien. Een deel van de darmen komt 
door dit gat naar buiten. Ze zagen 
ook dat er een knik in de darmen 
zat. Toch waren er wel overlevings
kansen, waardoor we door konden 
gaan met de zwangerschap.” Met 36 
weken werd Gies geboren, op 25 
augustus. “Nadat hij even bij mij 
werd gelegd, moest hij geopereerd 
worden. Ze kwamen hierna vertellen 
dat de operatie was geslaagd, maar 
de dag erna ging het toch mis. Gies 
was in shock geraakt, de darmpjes 
waren af aan het sterven en zijn nie
ren vielen uit. Na drie dagen werden 
alle apparaten uitgezet en moesten 
we afscheid van hem nemen. Het is 
niet te beschrijven hoe moeilijk dit 
was.”

Reacties omgeving
Na het overlijden van Gies had 

Judith veel steun aan haar zus 
Marieke. Zij verloor niet veel eerder 
ook haar kindje, na 22 weken zwan
ger te zijn geweest. De band tus
sen Marieke en Judith was altijd al 
sterk, maar werd na hun gedeelde 
rouw nog sterker. Ze hadden veel 
steun aan elkaar, maar werden 
geconfronteerd met een hoop 
onwetendheid en onbegrip van
uit hun omgeving. “Mensen weten 
vaak ook niet wat ze moeten zeg
gen, wat niet erg is”, geeft Judith 
aan. “Wat ik wel erg vond, was dat 
ik merkte dat sommige mensen 
je echt probeerden te ontlopen. 
Je hoeft niets geks te doen, maar 
als je laat zien dat het je ook wat 
doet, betekent dat al zo veel.”

Het is niet te 
beschrijven hoe 
moeilijk dit was

Afscheid
De periode na het overlijden van Gies 
werd door Judith als een soort roes 
ervaren. Ze koos ervoor om Gies te 
laten begraven. “We hebben een wit 

kistje gekocht, daar hebben onze 
andere kinderen een handafdruk 
op gezet”, vertelt ze. “De begrafe
nis hebben we op Heiderust gedaan. 
Tijdens deze dag is er een fotograaf 
geweest die overal foto’s van heeft 
gemaakt, voor onze herinnering. Er is 
daar een aparte ruimte, waar we in 
besloten kring een kleine mis heb
ben gehouden voor Gies. Ik heb toen 
een verhaal gelezen en mijn kin
deren hebben een liedje gezongen 
voor hem. Daarna hebben we Gies 
samen naar de plaats gebracht waar 
hij begraven is. De begrafenisonder
neemster had ballonnen geregeld en 
we hebben deze omhoog gelaten. 
Daarnaast mocht iedereen een roosje 
en een schepje zand op de kist leg
gen.” Na de begrafenis nam Judith 
even de tijd om alles te laten bezin
ken. “Daarna zijn we de steen gaan 
uitzoeken. Hierop staan een hartje, 
zijn handafdrukjes en een mooie 
foto van Gies.” Judith benadrukt het 
belang van een laatste rustplaats van 
een overleden kindje. “Ik kom nog 
regelmatig bij zijn graf en zorg dat hij 

er mooi bij ligt. Als ik ergens mee zit 
of ik heb het moeilijk, maak ik een 
praatje. Het is heel fijn om daar naar
toe te kunnen gaan.”

Plek in het gezin
Nu het inmiddels twaalf jaar gele
den is, merkt Judith dat mensen 
in haar omgeving niet meer altijd 
stilstaan bij het verlies. “Dat is 
ook logisch, maar dan is het fijn 
dat ik mijn zus heb”, zegt Judith. 
“We begrijpen elkaar door en door 
en met de verjaardagen van Gies en 
haar overleden Boyke doen we altijd 
iets speciaals.” Judith geeft daar
naast aan dat haar zoon voor altijd 
deel blijft van het gezin, dat inmid
dels uitgebreid is. Judith heeft naast 
Gies nog een zoon en twee doch
ters. “In onze gezinnen wordt er nog 
altijd veel gepraat over de jongens, 
ook door de kinderen. Daarnaast 
hebben we ook bepaalde tastbare 
herinneringen”, vertelt Judith. “Zo 
heb ik bijvoorbeeld een plukje haar 
van Gies. Dit geeft mij veel steun.”

Gesprek openen
Door het vertellen van haar ver
haal hoopt Judith een bepaalde 
stilte over het onderwerp te door
breken. “Je merkt dat mensen 
het moeilijk vinden om te praten 
over het overlijden van een baby”, 
geeft Judith aan. “Ik vind het juist 
belangrijk dat hier meer over 
gesproken wordt, zo kan dit taboe 
doorbroken worden. De afgelo
pen jaren zie je dat er wel een 
bepaalde ontwikkeling is en er 
meer oog voor is, maar het kan 
nog echt veel beter.”

Je merkt dat mensen 
het moeilijk vinden 
om te praten over het 
overlijden van een baby

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

1512 \ nieuws
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Naam: Fenna Jacobs
Leeftijd:  15 jaar
School:  Bouwens van der 
 Boijecollege
Woonplaats:  Baarlo

Wat voor reis zou je willen 
maken?
Ik zou heel graag naar Griekenland 
willen, omdat ik het op filmpjes en 
foto’s er heel mooi uit vind zien, 
en dit wil ik graag met eigen ogen 
kunnen zien. Dit zou ik willen doen 
met mijn twee beste vriendinnen 
Danée en Kelly. Ik wil dit met hen 
doen, omdat ik met niemand anders 
echt zo’n goede band heb en ik heel 
graag leuke herinneringen met hen 
wil maken. Het hoeft geen hele luxe 
vakantie of verblijf te zijn, aangezien 

we dan waarschijnlijk veel weg zijn.

Wat zou je graag nog willen leren 
in je leven?
Dat zijn de talen Spaans en Italiaans. 
Dit omdat ik dat twee hele mooie 
talen vind en ik het graag zou willen 
kunnen spreken. De leukste taal om 
te leren lijkt me Spaans.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik het liefst met 
vrienden en vriendinnen, en toen 
ik startte met voetballen deed ik 
dat ook heel graag. Verder was ik 
ook heel graag buiten in de speel
tuin. Ik doe nu nog altijd aan voetbal 
en zal dit altijd met plezier blijven 
doen zolang ik niet te erge blessures 
oploop natuurlijk.

Wat zijn de vijf belangrijkste 
dingen op je bucketlist?
Vijf dingen die ik echt nog zou willen 
doen zijn bungee jumpen, parachute 
springen, met een leuke vrienden
groep op vakantie gaan en het scoo
terrijbewijs en motorrijbewijs halen. 
Het lijkt me heel vet om parachute 
te springen. Het heeft een beetje te 
maken met bungee jumpen, dus zou 
ik dit ook heel graag willen doen. 
Op vakantie gaan met vrienden lijkt 
me leuk, omdat je er veel leuke her
inneringen mee kan maken. En een 
scooterrijbewijs wil ik heel graag, 
omdat ik sinds ongeveer twee tot drie 
jaar heel graag op een schakelbrom
mer wil rijden en ik dit kan doen met 
een scooterrijbewijs. Mijn vader heeft 
altijd motor gereden toen ik klein was 
en dit vond ik er heel leuk uitzien. 
Sindsdien wil ik eigenlijk altijd al op 
een motor rijden.

Wat zou je doen als je de loterij zou 
winnen?
Als ik de loterij zou winnen, zou ik 
eerst twee tattoos laten zetten die 
veel voor mij betekenen. Daarna zou 
ik een start maken met het behalen 
van een scooterrijbewijs en een scha
kelbrommer kopen.

Wat is je favoriete restaurant?
Ik heb niet echt een favoriet res
taurant, maar als ik zou moeten 
kiezen, zou ik toch wel voor het ABC
restaurant gaan.

Wat is de laatste foto die je hebt 
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt 
heb ik niet echt zelf gemaakt, maar 
een teamgenoot. De foto ging naar de 
groepsapp van het team. Het is een 
foto met mijn twee teamgenoten. 
We waren onderweg naar een wed
strijd en moesten hiervoor één uur in 
de auto zitten.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin 
ontmoet?
Ik heb twee beste vriendinnen: Danée 
en Kelly. Danée heb ik ontmoet via 
een muziekband waar we toen allebei 
lid van waren en Kelly heb ik ontmoet 
in groep 4 van de basisschool. Ze bete
kenen veel voor me, omdat als ik me 
even niet goed voel, ik altijd bij hen 
terecht kan en we veel dingen samen 
doen. De leukste dingen vind ik het 

uitgaan in de weekenden. Dit omdat 
het altijd heel gezellig is.

Wat zou je doen als je nooit meer 
hoeft te slapen?
Ik zou dan in die tijd met vrienden 
de nacht doorhalen en muziek lekker 
hard aanzetten. Ook zou ik nog wel 
gaan voetballen met wat vrienden.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij pizzeria Palermo in 
Baarlo. Ik neem daar de bestellingen 
op, regel de betalingen, doe de bedie
ning, maak salades en pasta’s en ik 
was soms ook af. Ik vind het leuk om 
hier te werken, omdat het altijd gezel
lig is en met de klanten altijd goed 
contact is.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- 
of zaterdagavond?
Op een vrijdag of zaterdagavond ga ik 
het liefst uit met wat vrienden. Als er 
niks te doen is regel ik meestal dat ik 
evengoed wat met vrienden ga doen. 
Dit is dan vooral met Danée en Kelly 
wanneer er lastminute afspraken zijn.

Hoe ziet jou ideale dag eruit?
Mijn ideale dag wordt vooral ingevuld 
met sporten. Dit is dan het liefst door 
te voetballen, en als ik dan klaar ben 
met het sporten zou ik met vrienden 
wat gaan doen.

Waar mag iemand jou zeker 
wakker voor maken en waarom?
Je kan mij niet voor veel dingen wak
ker maken, maar voor twee dingen 
zeker wel. Dit zijn voetballen en feest
jes, omdat ik het heel leuk en gezel
lig vind.

Wat wil je in het komende jaar 
gaan doen, dat je eerder nooit hebt 
gedaan?
Ik zou het aankomende jaar willen 
starten met Spaans te leren.

Wat kan jou heel erg irriteren?
Iets wat mij heel erg kan irriteren 
is als er iets gebeurt wat niet eer
lijk is, bijvoorbeeld als iemand de 
schuld krijgt van iets wat diegene niet 
gedaan heeft. Dit komt dus ook best 
vaak voor. Ik heb dit eigenlijk altijd al 
gehad, maar ik zou er ook niet vanaf 
willen.

Tekst: Mirthe Suntjens

Fenna Jacobs Baarlo
15-vragen aan
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Column
Eén vraag

Hoi

Er is één specifieke vraag, die ik 
graag aan mensen stel voor een 
goed gesprek. Een interessant 
gesprek. En dat is de volgende 
vraag: ‘Als je in elke tijd zou 
mogen leven, welke tijd zou dat 
dan zijn? En welke plek op de 
maatschappelijke ladder zou je 
dan graag willen hebben?’ En dan 
zou echt alles mogelijk zijn.

Denk aan ieder tijdvak van ‘tijd van 
jagers en boeren’ tot aan de ‘tijd 
van televisie en computer’. Zou het 
je wat lijken om in het oude Egypte 
geleefd te hebben? Misschien wel 
in de tijd van de steden en sta
ten? Voor hetzelfde geld vind je 
het in dit tijdperk wel hartstikke 
aangenaam. Er zijn natuurlijk altijd 
minpuntjes. Iedere tijd kent zo 
natuurlijk zijn keerzijden. De tijd 
van de Grieken en Romeinen, je 
kon er zo vermoord worden door 
de eeuwig durende strijd om de 
keizer te zijn. In de tijd van de ont
dekkers en hervormers kon je zo 
tijdens een overzeese tocht aan 
een nare ziekte overlijden. De tijd 
van pruiken en revoluties. Laat me 
daar niet eens over beginnen met 
hun uitvinding: de guillotine. Maar 
in deze tijd hebben we het ook 
absoluut niet verkeerd. Op soci
aal gebied hebben we weinig te 
klagen. We beschikken over ruime 
hoeveelheden aan kennis op bijna 
ieder gebied. Maar toch is en blijft 
het altijd genieten om even te fan
taseren. Terug te denken aan de 
interessante geschiedenis. En als 
je dan toch een voorkeur voor een 
tijd zou hebben, welke maatschap
pelijke positie zou je dan graag wil
len? Zou je graag een normale boer 
of boerin zijn geweest? Een jager, 
een ridder of misschien zelfs een 
prinses? Een burger of een Griekse 
keizer/keizerin?
Ik was graag de vrouw van de 
adviseur, van de keizer van Rome 
geweest, in de tijd van de Grieken 
en Romeinen. Dit is mijn favoriete 
tijdperk, door mijn fascinatie voor 
de goden, de architectuur, de taal. 
De positie kies ik omdat je gezin 
nooit veilig was, wanneer je man 
de keizer was. De adviseur van de 
keizer daarentegen stond maat
schappelijk erg hoog op de ladder, 
maar was een stuk(je) veiliger. 
En zo heeft de vrouw van de advi
seur een hoge maatschappelijke 
positie. En zat je ook nog eens 
redelijk veilig, ondanks je macht.

Mirthe Suntjens

www.scolix.nlscolix.nl
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Column
Echte liefde
Toen mijn vrouw en ik, jaren 
geleden, naar Meijel 
verhuisden brachten we vier 
katten en twee honden mee. 
Dat begon zo. Het was 1971. 
Mijn vrouw had zich laten 
verleiden om naar een nestje 
jonge katjes te gaan kijken. 
Het voornemen was om alleen 
maar te kijken.

Ze bezweek natuurlijk voor 
het aandoenlijke gedoe van 
die kittens en besloot om er 
eentje mee te nemen. Er bleef 
er vervolgens één alleen over. 
Dat vond ze zo zielig dat ze die 
ook maar meenam. We waren 
net getrouwd, woonden op een 
bovenwoning en ik wist van niks.
Even wennen dus. Vooral omdat 
die jonge katjes  ze heetten heel 
romantisch Romeo en Julia  de 
hele tent afbraken. Ze hingen 
in de gordijnen, scherpten hun 
nagels aan de stoffen stoelen van 
de eethoek, waardoor de vellen 
er al snel aanhingen. Een stukje 
muur was behangen met jute, 
heel erg in de mode toen. Het 
duurde maar even of ook dat hing 
in rafels van de muur. En al die 
spullen waren natuurlijk nieuw, 
pas getrouwd, na dagen sjouwen 
door woonwinkels zorgvuldig 
uitgezocht.
Als we ’s avonds thuis kwamen 
van het werk bleek dat ze de krant 
uitgebreid hadden doorgenomen. 
Die lag in stukken, zo breed 
mogelijk verspreid, door de 
woning. De woonkamer had een 
flexibele schuifdeur. Die deden 
we vervolgens elke ochtend voor 
we vertrokken dicht. We zetten 
de katten in de keuken waar 
alles dat kapot kon achter slot en 
grendel ging. Na een paar dagen 
van experimenteren hadden ze 
door dat je je onder zo’n flexibele 
deur heen kon wringen, een 
nieuw spel op zich, en hervatten 
ze de sloopwerkzaamheden in 
de woonkamer. Ook de krant 
werd weer elke dag zorgvuldig 
ingezien.
En zo ging het ons hele huwelijk 
door. Als er ergens in de buurt een 
kat of hond los liep, werd die door 
iemand in zijn nekvel gegrepen en 
bij ons afgeleverd. Want iedereen 
weet dat mijn vrouw van dieren 
houdt en geen nee kan zeggen.
En ik stond erbij, keek ernaar en 
liet het gebeuren. Als dat geen 
echte liefde is.

Tom van Bakel

TamTom

Bespreking poll week 49

In 2040 moet er een rookvrije generatie opgroeien in Nederland. Dat is althans het streven van de overheid. Om te dat bereiken zijn diverse 
maatregelen afgekondigd. Niet alleen wordt tabak alsmaar duurder, maar vanaf 2032 kunnen rokers ook enkel nog terecht bij de tabaksspeci-
aalzaak voor een pakje peuken. Waarom moet die maatregel nog tien jaar duren? Wordt de tabaksindustrie, en daarmee de miljarden die de 
staatskas spekken, een hand boven het hoofd gehouden? 

Respondenten vinden dat het niet aan de over
heid is om te bepalen of iemand rookt of niet. 
Riny Beeren is van mening dat de overheid en 
de rest zich er niet mee moet bemoeien. “Laat 
de mensen hun sigaret roken. Nederland gaat 

toch te ver met alles. Je mag dit niet eten, dat niet 
drinken, en je moet sporten. Wat moeten wij nog 
meer van die slome duikelaars daar in Den Haag?
Ook Nell BeurskensJanssen reageert laconiek op 
het antirookbeleid. “Laat mensen toch roken. 

Bemoeienis met onderhand alles. Ik rook zelf al 
ongeveer dertig jaar niet meer, maar vind het nog 
steeds heerlijk ruiken.”

De verkoop en het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling werd in 2020 en 2021 verboden. Dit om een extra belasting van de zorg, 
handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Nu het coronavirus meer naar de achtergrond verdwijnt, lijkt het erop dat er dit 
jaar met Oud en Nieuw weer naar hartenlust mag worden geknald. Maar is dit wel zo verstandig?

Tijdens de afgelopen twee jaarwisselingen droeg 
het vuurwerkverbod namelijk bij aan aanzien
lijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp 
en minder spoedoperaties dan voorheen. Het 
vuurwerkverbod zou dus gezien kunnen worden 
als de meest veilige optie. Vergeet daarnaast 
niet hoeveel huisdieren ieder jaar last hebben 

van het geknal. Tot slot richtte het vuurwerkverbod 
zich op het afsteken en de verkoop van consumen
tenvuurwerk. Professionele vuurwerkshows geor
ganiseerd door gemeenten, vielen niet onder dit 
tijdelijke verbod. Er is dus alsnog vuurwerk te zien.
Aan de andere kant hoort vuurwerk afsteken nu 
eenmaal bij de jaarwisseling, het is een traditie. 

Bovendien is het slechts één keer per jaar, gedu
rende enkele uren. Daarnaast wordt gesteld door 
de vuurwerkbranche dat het illegale vuurwerk de 
boosdoener is, en niet het legale vuurwerk. 

Het vuurwerkverbod had blijvend moeten zijn. 
Wat vindt u?

Vuurwerkverbod had blijvend 
moeten zijn

Anti-rookbeleid gaat te traag

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

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producent van substraten. Met
eigen merken en als private label producent zijn wij expert als het gaat om het produc-
eren en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten
als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en
leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van

onze klanten.

Kekkilä-BVB
Coldenhovelaan 10
2678 PS De Lier

Kekkilä-BVB Grubbenvorst B.V.
Californischeweg 10b
5971 NV Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producent van substraten. Met
eigen merken en als private label producent zijn wij expert als het gaat om het produc-
eren en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten
als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en
leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van

onze klanten.

Doel van deze verantoordelijke functie:

Het tijdig en juist verpakken van zakken potgrond, tuinaarde en overige substraten aan de hand van de
productieplanning en kwaliteitsnormen.

Taken:

Jij als persoon:

• Bent flexibel ten aanzien van werktijden (seizoen verschoven diensten);
• Bent woonachtig in de regio;
• Hebt affiniteit met machines binnen een productieomgeving;
• Staat open voor coaching en ontwikkeling tot zelfstandig specialist operator.

• Machinaal verpakken van onze producten;
• Controle op volume en juiste print aan de hand van productieorder;
• Correct instellen van de verpakkingsmachines en voorzien van juiste folie;
• Preventief onderhoud aan de verpakkingslijnen;
• Bewaken van de veiligheidsnormen aan de machine als op de werkvloer;
• Juiste registratie van volume verpakte producten.

Kekkilä-BVB is Europees marktleider in de professionele tuinbouw. We leveren producten en diensten aan
de professionele markt, consumenten en hoveniers. We zijn wereldwijd actief, in meer dan 100 landen.
Samen met onze klanten werken we aan een betere toekomst.

Als bedrijf hechten wij veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Binnen
Kekkilä-BVB werken we bewust met mentorschap. Middels deze manier van werken weten we
inhoudelijke kennis over te dragen en de waarde en cultuur binnen de organisatie door te geven.

Vanwege gezonde groei komen wij voor onze locatie in Grubbenvorst graag in contact met een
enthousiaste;

OPERATOR VERPAKKING (FULLTIME)

Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo hechten wij waarde
aan jouw persoonlijke ontwikkeling en hebben we als doel dat medewerkers met plezier presteren! Een
goede sfeer en samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel wat maakt dat we als collega’s iets voor
elkaar over hebben.

CV + motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar; werving@ontwikkelwijzer.nl
Of neem contact op via nummer: 0614797000
Meer informatie over onze organisatie tref je op; www.kekkila-bvb.com

Volgende week 
 laatste HALLO
van dit jaar!
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Plaats/locatie Straat/omschrijving

Braamhorst tbv Napoleonsbaan Noord 10
Kieënweg 8
Legioenweg 1 A
Haambergweg 12
Meijelseweg 44A
Lorbaan 43
Lorbaan 43A 
Lorbaan 46
Venweg 11
Haammaekerstraat  
Haammaekerstraat 20
Past. Jeukenstraat 
Servaashof 
Sint Lambertusstraat 21
van Hövellstraat 26
Baarskampstraat 2
Baarskampstraat 42
Donk 2a
Lanterdweg 14
(tegenover) De Brentjes 13
Zandstraat 9A
Boschlaan 9
Rooth 75
Struiken 3a
Zonneveld 12
Heldensedijk
Kerkstraat 20 
Langstraat 18
Ambacht 2 t/m 26
Beekstraat 32 
Burg. Janssenring
Loo 13A
Margrietstraat 3
Schoutenring 32
Vosberg 14

Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Beringe 
Beringe 
Grashoek 
Grashoek 
Grashoek 
Grashoek 
Helden
Helden
Helden 
Helden 
Helden 
Helden 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Koningslust 
Koningslust 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Panningen
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 

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.

Huis van de Gemeente gesloten
Huis van de Gemeente
• Zaterdag 24 december gesloten
• Maandag 26 december (Tweede Kerstdag) gesloten
• Zaterdag 31 december gesloten

Bibliotheek
• Zaterdag 24 december gesloten
• Maandag 26 december (Tweede Kerstdag) gesloten
• Zaterdag 31 december gesloten

Wegwijzer Vorkmeer
• Maandag 26 december Tweede Kerstdag gesloten

Infoloket WoonWijzerWinkel  
• Het infoloket WoonWijzerWinkel in het Huis van de Gemeente is op  

vrijdag 23 december en vrijdag 30 december gesloten

Gooi nooit (frituur)vet door 
goot steen of toilet, maar 
recycle het!
December is de maand van de oliebollen en appelbeignets. Maakt u ze ook zelf? 
Spoel olie of (frituur-)vet nooit door de afvoer of het toilet. Het vet stolt in het riool 
en zorgt voor verstoppingen. Dat brengt ongemak én kosten met zich mee.

Lever olie of (frituur-)vet gratis in bij het Milieupark of bij de supermarkt. U helpt daarmee 
het milieu want het wordt gerecycled naar biobrandstof.

Grip op geld: regelingen en tips
Heeft u zorgen over uw geldzaken? Weet u niet meer hoe u uw rekeningen moet betalen? 
Met de flink gestegen prijzen hebben steeds meer huishoudens moeite met rondkomen. 
Het is belangrijk om niet met geldzorgen rond te blijven lopen, maar om hulp te vragen. 

Regelingen op onze website
Er zijn verschillende regelingen en organisaties die u misschien kunnen helpen. 
Kijk eens op www.peelenmaas.nl → Grip op geld: regelingen en tips. Of stuur een mail 
naar werkeninkomen@peelenmaas.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Dan nemen 
wij contact met u op.

Toeslagenaffaire: nu ook hulp 
voor kinderen en jongeren
Niet alleen ouders, maar ook kinderen en jongeren kunnen problemen hebben door de 
toeslagenaffaire. Stress thuis. Armoede. Soms zijn ouders uit elkaar gegaan. Voor hen 
is de kindregeling gemaakt. De kindregeling biedt hulp op verschillende gebieden. 
De kinderen en jongeren krijgen een geldbedrag, hulp van de gemeente en is er hulp voor 
hun persoonlijke ontwikkeling. 

Kinderen krijgen vanzelf bericht
De meeste kinderen en jongeren die recht hebben op de kindregeling zijn bij de Belastingdienst 
bekend. Zij krijgen vanzelf een brief met daarin meer uitleg. En hoeven zich daarom niet aan te 
melden. 

Aanmelden soms toch nodig
In deze 3 gevallen is aanmelden voor de kindregeling wel nodig:

1. Het kind heeft pleegouders. Of heeft pleegouders gehad.
2. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind zijn overleden.
3. Het kind heeft geen Burgerservicenummer (BSN). Bijvoorbeeld omdat het kind in het 

buitenland is geboren.

Twijfelt u of aanmelden mogelijk is? Dan kunt u dat controleren door het invullen van een korte 
vragenlijst op de website van de Belastingdienst onder Toeslagen.

Geldbedrag
Alle gedupeerde kinderen en jongeren krijgen een geldbedrag. Het geldbedrag dat zij krijgen 
is onderdeel van de kindregeling. Het geld mogen ze zelf houden. Ze hoeven dit niet terug te 
betalen. Ze kunnen alvast gaan nadenken wat ze met het geld willen doen. Dat is voor iedereen 
heel verschillend.

De hoogte van het geldbedrag en wanneer het geld op de bankrekening staat, leest u op  
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/kindregeling/. 

Hulp van de gemeente 
Kinderen en jongeren uit Peel en Maas kunnen voor hulp terecht bij de gemeente Peel en Maas. 
Dat heet ‘brede ondersteuning’. Dit is bedoeld als steun in de rug en, waar nodig, hun leven 
weer op orde te krijgen. Ze kunnen gebruikmaken van hulp op verschillende gebieden. Denk 
bijvoorbeeld aan vragen over onderwijs of werk, wonen, geldproblemen of om te praten over 
de situatie. Samen met medewerker Kim Wijkstra van team Werk Inkomen Jeugd en Zorg 
(WIJZ) bekijken ze welke hulp nodig is. En welke hulp het beste bij hen past.

De gemeente ontvangt geen gegevens van de kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren 
van 18 jaar en ouder kunnen zelf contact opnemen. Bij kinderen jonger dan 18 jaar 
kunnen de ouder(s) of verzorger(s) contact opnemen. Neem contact op met Kim Wijkstra 
via het Klant Contact Centrum door te bellen naar 077 306 6666 of te mailen naar  
kim.wijkstra@peelenmaas.nl.   

Problemen door kinderopvangtoeslag 
Lange tijd is door de Belastingdienst kinderopvangtoeslag teruggevraagd of kregen 
huishoudens geen persoonlijke betalingsregeling. Dit klopte vaak niet. Dit noemen we de 
kinderopvangtoeslagaffaire. Niet alleen ouders, maar ook hun kinderen kunnen problemen 
hebben gekregen van de toeslagenaffaire.

week 50 / 15 december 2022 / Informatie van en over de gemeente

nieuwsgemeentegemeente



09

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Braamhorst tbv Napoleonsbaan Noord 10
Kieënweg 8
Legioenweg 1 A
Haambergweg 12
Meijelseweg 44A
Lorbaan 43
Lorbaan 43A 
Lorbaan 46
Venweg 11
Haammaekerstraat  
Haammaekerstraat 20
Past. Jeukenstraat 
Servaashof 
Sint Lambertusstraat 21
van Hövellstraat 26
Baarskampstraat 2
Baarskampstraat 42
Donk 2a
Lanterdweg 14
(tegenover) De Brentjes 13
Zandstraat 9A
Boschlaan 9
Rooth 75
Struiken 3a
Zonneveld 12
Heldensedijk
Kerkstraat 20 
Langstraat 18
Ambacht 2 t/m 26
Beekstraat 32 
Burg. Janssenring
Loo 13A
Margrietstraat 3
Schoutenring 32
Vosberg 14

Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Beringe 
Beringe 
Grashoek 
Grashoek 
Grashoek 
Grashoek 
Helden
Helden
Helden 
Helden 
Helden 
Helden 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Koningslust 
Koningslust 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Panningen
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 

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.

Huis van de Gemeente gesloten
Huis van de Gemeente
• Zaterdag 24 december gesloten
• Maandag 26 december (Tweede Kerstdag) gesloten
• Zaterdag 31 december gesloten

Bibliotheek
• Zaterdag 24 december gesloten
• Maandag 26 december (Tweede Kerstdag) gesloten
• Zaterdag 31 december gesloten

Wegwijzer Vorkmeer
• Maandag 26 december Tweede Kerstdag gesloten

Infoloket WoonWijzerWinkel  
• Het infoloket WoonWijzerWinkel in het Huis van de Gemeente is op  

vrijdag 23 december en vrijdag 30 december gesloten

Gooi nooit (frituur)vet door 
goot steen of toilet, maar 
recycle het!
December is de maand van de oliebollen en appelbeignets. Maakt u ze ook zelf? 
Spoel olie of (frituur-)vet nooit door de afvoer of het toilet. Het vet stolt in het riool 
en zorgt voor verstoppingen. Dat brengt ongemak én kosten met zich mee.

Lever olie of (frituur-)vet gratis in bij het Milieupark of bij de supermarkt. U helpt daarmee 
het milieu want het wordt gerecycled naar biobrandstof.

Grip op geld: regelingen en tips
Heeft u zorgen over uw geldzaken? Weet u niet meer hoe u uw rekeningen moet betalen? 
Met de flink gestegen prijzen hebben steeds meer huishoudens moeite met rondkomen. 
Het is belangrijk om niet met geldzorgen rond te blijven lopen, maar om hulp te vragen. 

Regelingen op onze website
Er zijn verschillende regelingen en organisaties die u misschien kunnen helpen. 
Kijk eens op www.peelenmaas.nl → Grip op geld: regelingen en tips. Of stuur een mail 
naar werkeninkomen@peelenmaas.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Dan nemen 
wij contact met u op.

Toeslagenaffaire: nu ook hulp 
voor kinderen en jongeren
Niet alleen ouders, maar ook kinderen en jongeren kunnen problemen hebben door de 
toeslagenaffaire. Stress thuis. Armoede. Soms zijn ouders uit elkaar gegaan. Voor hen 
is de kindregeling gemaakt. De kindregeling biedt hulp op verschillende gebieden. 
De kinderen en jongeren krijgen een geldbedrag, hulp van de gemeente en is er hulp voor 
hun persoonlijke ontwikkeling. 

Kinderen krijgen vanzelf bericht
De meeste kinderen en jongeren die recht hebben op de kindregeling zijn bij de Belastingdienst 
bekend. Zij krijgen vanzelf een brief met daarin meer uitleg. En hoeven zich daarom niet aan te 
melden. 

Aanmelden soms toch nodig
In deze 3 gevallen is aanmelden voor de kindregeling wel nodig:

1. Het kind heeft pleegouders. Of heeft pleegouders gehad.
2. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind zijn overleden.
3. Het kind heeft geen Burgerservicenummer (BSN). Bijvoorbeeld omdat het kind in het 

buitenland is geboren.

Twijfelt u of aanmelden mogelijk is? Dan kunt u dat controleren door het invullen van een korte 
vragenlijst op de website van de Belastingdienst onder Toeslagen.

Geldbedrag
Alle gedupeerde kinderen en jongeren krijgen een geldbedrag. Het geldbedrag dat zij krijgen 
is onderdeel van de kindregeling. Het geld mogen ze zelf houden. Ze hoeven dit niet terug te 
betalen. Ze kunnen alvast gaan nadenken wat ze met het geld willen doen. Dat is voor iedereen 
heel verschillend.

De hoogte van het geldbedrag en wanneer het geld op de bankrekening staat, leest u op  
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/kindregeling/. 

Hulp van de gemeente 
Kinderen en jongeren uit Peel en Maas kunnen voor hulp terecht bij de gemeente Peel en Maas. 
Dat heet ‘brede ondersteuning’. Dit is bedoeld als steun in de rug en, waar nodig, hun leven 
weer op orde te krijgen. Ze kunnen gebruikmaken van hulp op verschillende gebieden. Denk 
bijvoorbeeld aan vragen over onderwijs of werk, wonen, geldproblemen of om te praten over 
de situatie. Samen met medewerker Kim Wijkstra van team Werk Inkomen Jeugd en Zorg 
(WIJZ) bekijken ze welke hulp nodig is. En welke hulp het beste bij hen past.

De gemeente ontvangt geen gegevens van de kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren 
van 18 jaar en ouder kunnen zelf contact opnemen. Bij kinderen jonger dan 18 jaar 
kunnen de ouder(s) of verzorger(s) contact opnemen. Neem contact op met Kim Wijkstra 
via het Klant Contact Centrum door te bellen naar 077 306 6666 of te mailen naar  
kim.wijkstra@peelenmaas.nl.   

Problemen door kinderopvangtoeslag 
Lange tijd is door de Belastingdienst kinderopvangtoeslag teruggevraagd of kregen 
huishoudens geen persoonlijke betalingsregeling. Dit klopte vaak niet. Dit noemen we de 
kinderopvangtoeslagaffaire. Niet alleen ouders, maar ook hun kinderen kunnen problemen 
hebben gekregen van de toeslagenaffaire.

week 50 / 15 december 2022 / Informatie van en over de gemeente

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

Via de website of de app
Afvalkalender 2023 is 
beschikbaar! 
Bekijk de afvalkalender op onze website http://afvalkalender.peelenmaas.nl. 
Of download de handige app: Afvalkalender Peel en Maas.

Heeft u vragen of hulp nodig?
Neem gerust contact op met het Klant Contact Centrum 077-306 66 66.

Let op: Wijziging oud papier 
inzameling Kessel-Eik
Op vrijdag 23 december haalt CV de Eikkaters het oud papier op in Kessel-Eik. En dus 
niet op dinsdag 27 december.

Vacature
Voorman 
Monteurs

Meer informatie of reageren:
www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie > Werken bij de gemeente

Mijn werk, 
mijn ruimte
• passie voor techniek
• vakman in leidinggeven

Eenmalige energietoeslag 
aanvragen 
Inwoners in Peel en Maas met een beperkt inkomen kunnen tot en met zaterdag 31 december 
2022 een eenmalige energietoeslag aanvragen. De energietoeslag van € 800 wordt eenmalig 
verhoogd met € 500 netto per huishouden met een beperkt inkomen. De aanvullende 
eenmalige energietoeslag van € 500 wordt begin december 2022 automatisch uitbetaald aan 
alle huishoudens die eerder ook al € 800 energietoeslag van de gemeente hebben ontvangen. 

Eenmalige energietoeslag
Huishoudens die nog geen aanvraag hebben ingediend en voldoen aan de voorwaarden kunnen 
tot en met zaterdag 31 december 2022 de eenmalige energietoeslag aanvragen. 

• De aanvragen tot donderdag 1 december 2022 die worden toegekend, ontvangen € 800 euro. 
Begin december 2022 wordt automatisch de aanvullende eenmalige energietoeslag van € 500 
uitbetaald. 

• De aanvragen vanaf donderdag 1 december tot zaterdag 31 december 2022 die worden 
toegekend, ontvangen € 1300 euro.

Kijk op de pagina eenmalige energietoeslag aanvragen op www.peelenmaas.nl of u hiervoor in 
aanmerking komt. Aanvragen van de energietoeslag kan online bij de gemeente. Hiervoor heeft 
u een DigiD en e-mailadres nodig.

Maatwerk
Behoort u niet tot de doelgroep, maar heeft u financiële problemen door de hoge 
energiekosten? Stuur dan een e-mail naar werkeninkomen@peelenmaas.nl met uw naam, 
adres en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op. 

gemeentegemeente

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. 

Terugblik politiek jaar

We zien naar elkaar om…

Met het kerstreces in het vooruitzicht, kijken we terug op het afgelo-
pen politieke jaar. Het jaar 2022 is een bewogen jaar geweest. De 
coronacrisis was nog niet achter de rug toen er een vreselijke oorlog 
uitbrak op ons continent. De energieprijzen gaan door het dak en we 
kampen met een zeer hoge inflatie. Een stikstof- en arbeidsmigranten-
discussie er bovenop maakt de uitdagingen waar we voor staan 
compleet. Voor veel inwoners, ondernemers en verenigingen in onze 
gemeente een moeilijk jaar.

Na de verkiezingen in maart nemen 
we als VVD, voor het eerst in het 
bestaan van Peel en Maas, geen 
deel uit van de coalitie. De afge

lopen maanden zijn we kritisch 
geweest waar nodig, maar werd ook 
benoemd wat goed gaat. In die zin 
géén andere fractie dan vorige jaren. 

We hebben gezorgd dat een aan
tal politieke onderwerpen aandacht 
(blijft) krijgen. Zoals het woon en 
bouwbeleid van deze gemeente, 
waar we kritisch en ontevreden over 
waren, zijn en blijven. Ook heb
ben we aandacht gevraagd voor het 
buitengebied en de huisvesting van 
arbeidsmigranten. We maken ons 
zorgen om de toename van ener
giecowboys en we volgen de ont
wikkelingen omtrent het (eindelijk) 
vormgeven van ons monumenten

beleid op de voet. We zijn dus nog 
steeds de ambitieuze VVDfractie 
die elke keer weer een steentje wil 
bijdragen aan een nog mooier Peel 
en Maas.
Zijn er nog zaken die u ons wil mee
geven voor onder de kerstboom, dan 
weet u ons te vinden. Rest ons jullie 
ondanks alles hele fijne feestdagen 
te wensen.

Suzan Hermans, raadslid

In tijd van nood leer je je vrienden kennen. Die oude wijsheid geldt vandaag de dag nog steeds. En de nood 
is hoog. Veel mensen leven op de rand van het bestaansminimum door gestegen voedselprijzen en de 
energiecrisis. De voedselbank zou eigenlijk helemaal niet nodig moeten zijn, in ons rijke land, maar helaas 
is die noodzakelijk.

Stijgende prijzen gelden voor ieder
een. En toch is het afgelopen week
einde meer dan ooit gul gegeven aan 
de mensen die bij de supermarkten 
stonden om voedsel op te halen. 
Hartverwarmend ook, dat naast de 
noodzakelijke producten ook voor 

kinderen wat extra lekkers is meege
geven. We zien blijkbaar nog steeds 
naar elkaar om.
Ook was er zaterdag de schrijfactie 
voor Amnesty international. En ook 
daar kwamen mensen in Peel en 
Maas in actie om een kaartje om een 

brief te schrijven aan mensen die ver 
weg in een cel zitten, omdat ze pro
testeren tegen onrecht, voor de vrij
heid demonstreerden, of een mening 
verkondigden. De gevangen komen 
er niet door vrij, maar dat er aan hen 
gedacht wordt, dat ze niet vergeten 

worden, is bemoedigend. We zien 
naar elkaar om, ook als de ander ver 
weg is.
Binnenkort is het Kerstmis, een 
feest van hoop en licht in de don
kere decemberdagen. In ons midden 
wonen vluchtelingen uit Oekraïne, 
laten we ook naar hen omzien. En 
naar hun familieleden, landgenoten 
die zijn achtergebleven in de kou en 
in het donker. Er zijn verschillende 
manieren om Oekraïners daar de 

winter door te helpen. Laten we dat 
doen. En als gemeente moeten we 
niet te benauwd zijn om ook ons eer
lijke aandeel te leveren in de opvang 
van vluchtelingen uit andere landen. 
Ook zij hebben onze hulp en aan
dacht nodig. In Peel en Maas kijken 
we immers naar elkaar om.

Fractie

VVD Peel en Maas

PvdA/GroenLinks
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Schutterij St. Martinus huldigt 
 jubilarissen
Tijdens het Ceciliafeest van schutterij St. Martinus uit Maasbree zijn de jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Dit jaar waren er liefst zes personen die 12,5 jaar lid waren. Het gaat om Piet Seelen, Tiny Seelen, Aad van 
Deursen, Jan Manders, Thijs Driessen en Lei Janssen.

Kerstactie Muziekvereniging 
Kessel
Al enkele jaren verkopen de leden van Muziekvereniging Kessel in 
Kessel en Kessel-Eik huis-aan-huis ‘platsen’ van Bakkerij Fleuren. 
Ze gaan zaterdag 17 december vanaf 11.00 uur rond om de platsen 
te verkopen, inclusief pakjes roomboter.

Wie verzekerd wil zijn van een 
plats, kan deze vooraf bestel
len. Mail hiervoor naar info@
muziekverenigingkessel.nl met 
daarin naam, adres en het aantal 

te bestellen platsen. Deze worden 
ook op 17 december bezorgd. Via 
de QRcode die de leden van de 
Muziekvereniging bij zich hebben, 
is mobiel betalen eenvoudig.

Kerstconcert in Egchel
Muziekvereniging Egchel verzorgt dit jaar weer een kerstconcert. 
De fanfare en het gitaarensemble brengen zondag 18 december 
samen met de kinderen van IKC de Kemp kerstmuziek ten gehore 
die voor iedereen herkenbaar is.

De muziekdocente verzorgt ook de 
zang bij verschillende stukken die 
de fanfare speelt. Verschillende 
jonge muzikanten zullen van zich 

laten horen. Het concert begint 
om 11.00 uur en vindt plaats in 
gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.

Kerstconcert van dameskoor 
PADAKO
Dameskoor PADAKO geeft zondag 18 december haar jaarlijkse 
Kerstconcert. Het optreden vindt plaats in de kapel van de Paters 
Lazaristen aan de Kerkstraat 8 in Panningen.

Dirigente van PADAKO is Saskia 
Ramakers. De pianobegeleiding 
is in handen van Jack Lemmen. 
Speciale gast dit jaar is Almoos 
Kloos, een bonte verzameling van 
zestien enthousiaste zangers en 

zangeressen uit MiddenLimburg 
onder leiding van Ruud Geelen. 
Het concert begint om 15.00 uur en 
de kapel is geopend vanaf 14.30 
uur. De toegang is gratis.

Verzamelaarsbeurs Meijel
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel houdt zondag 
18 december weer haar maandelijkse ruilbeurs. Deze vindt plaats 
in gemeenschapshuis D’n Binger, Alexanderplein 2 in Meijel.

De ruilbeurs is een ideale gele
genheid voor verzamelaars om 
hun collectie uit te breiden of aan 
te vullen. Van alles op verzamel
gebied is te vinden. Denk daar
bij onder meer aan postzegels, 
munten, pennen, bidprentjes, 

geboortekaartjes, ansichtkaarten, 
bankbiljetten, suikerzakjes, voet
balplaatjes en Pokemons. De ruil
beurs duurt van 09.00 tot 12.30 uur. 
Zoals altijd zijn er ook veel tafels 
gereserveerd voor ruilers.

Winterse vogeltelling-
wandeling van IVN
Elk jaar trekt de vogelwerkgroep van IVN-Helden erop uit om 
wintervogels te tellen. Op zaterdag 17 december staat weer een 
telling op stapel, ditmaal in het Kesseleikerbroek.

Wintervogels kunnen overwinte
raars zijn zoals de kramsvogel of 
de keep. Maar ook vogels die het 
hele jaar hier verblijven, worden 
geteld. Het officiële telmoment 
vindt plaats op twintig telpun
ten waar de tellers 5 minuten 
stilstaan. Genoteerd worden alle 
vogels die te zien of te horen zijn. 
Deze gegevens worden doorge
geven aan SOVON, een landelijke 
organisatie die de ontwikke
ling en spreiding van vogels in 
kaart brengt. Iedereen die de 

natuur, in het bijzonder vogels, 
een warm hart toedraagt, kan 
meelopen. Ervaren vogelspot
ters van de werkgroep helpen 
vogels te herkennen. Een verre
kijker meenemen is wel aan te 
bevelen. De route is omstreeks 
7 kilometer lang. Halverwege is 
er een opwarmmoment met een 
neutje. Belangstellenden worden 
17 december om 08.30 uur ver
wacht bij het Kerkeböske. Voor 
vervoer naar het Kesseleikerbroek 
wordt gezorgd.

Muzikale avond in kerstsfeer in Alzheimer Café
Alzheimer Café Peel en Maas organiseert dinsdag 20 december een muzikale avond in kerstsfeer. Mensen met 
dementie zijn welkom.

Muziekgezelschap Alzelééve uit 
Meijel luistert de avond op. De inloop 

is vanaf 19.00 uur, het programma 
begint om 19.30 uur. De avond vindt 

plaats in gemeenschapshuis ’t Erf, 
Kapelaan Nausstraat 5 in Egchel.

verenigingen \ 1512 
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Podiumplaatsen behaald
SC Pareja boekt successen
SC Pareja nam in het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 december deel aan de door Hosema georgani-
seerde Plaatsingswedstrijd 2 voor individueel en teams. In sporthal De Piushof in Panningen boekte SC Pareja 
een aantal successen.

Op zaterdagochtend turnde team 
2 van niveau 5 haar eerste wed
strijd van dit seizoen. Dit team 
bestaat uit Maud Stammen, Vera 
Kersten, Karlijn Verheul, Yoann 
Hermans, Meis Cornelissen en 
Lieke van Kruisbergen. Het team 
behaalde goud. In dezelfde wed

strijd turnde het team supplement 
G eveneens zijn eerste wedstrijd. 
Dit team bestaat uit Jevi Berkers, 
Milou Deckers, Evi Delissen, Lize 
Coppus, Juul Janssen en een meisje 
van Horn. Team supplement G 
turnde een voortreffelijke wedstrijd 
en mocht eveneens het hoog

ste podium betreden voor goud. 
Op zondagochtend trad het team 
niveau 6 samen met Horn aan. 
Namens Pareja turnden Lynn Huijs, 
Lisa Sophie Kraus en Elin Verbong. 
Dit team behaalde een zilveren 
plak. In dezelfde wedstrijd turnden 
de acht senioren div 4 supplement 

D hun eerste individuele wedstrijd 
van dit seizoen. Uiteindelijk mocht 
Mirthe Peeters het podium op 
voor de derde plaats. In wedstrijd 
2 mocht Gielke Verhaeg voor het 
eerst uitkomen in de jeugd 2e divi
sie. Gielke turnde de sterren van de 
hemel, met als resultaat een vierde 
plaats. In wedstrijd 3 was het de 
beurt aan drie dames die ook voor 
het eerst uitkomen in een hogere 
divisie. Hier mocht Maud Sillekens 

zelfs het hoogste podium op voor 
goud. Eveneens op zondag turnde 
Chayenne Bos na een lange enkel
blessure in Waalwijk voor het eerst 
weer een hele meerkamp. Haar 
inzet werd beloond met een 17de 
plaats.

Tekst: SC Pareja

VC Olympia wint voor tweede week op rij van Volley Tilburg
Het eerste damesteam van VC Olympia speelde zaterdag 10 december voor de tweede week op rij tegen Volley 
Tilburg. Na de 1-3 overwinning in Tilburg won de herfstkampioen zaterdag in eigen huis met 4-0.

Olympia begon de eerste set slap. 
Passend had de thuisploeg het prima 
op orde, maar met name aanval
lend kon Olympia niet haar eigen spel 
spelen. Tilburg had een sterke blok
kering en scoorde daar de nodige 
punten mee. Gevoegd bij het aan

tal eigen fouten, leek Tilburg bij een 
stand van 814 af te steven op set
winst. Olympia herpakte zich echter 
op tijd en wist als eerste het 25e punt 
te scoren. Deze eindsprint gaf genoeg 
zelfvertrouwen voor de rest van de 
wedstrijd. De dames uit Panningen 

startten de tweede set met dezelfde 
energie als waarmee ze de eerste set 
waren geëindigd. Er werd met meer 
druk geserveerd en Tilburg had moeite 
met zelf scoren. Aanvallend werd er 
goed afgewisseld. Ook de tweede set 
ging daardoor naar Olympia. In de 

derde set maakte Roos haar debuut. 
Ze speelde een prima set. De thuis
ploeg liep al vroeg in de set uit en 
sloeg een gat van acht punten. Geen 
enkel moment kwam Tilburg toe aan 
zijn eigen spel. Met een 30 voor
sprong was Olympia verzekerd van 
wedstrijdwinst. Een 40 thuiswinst 
was het volgende doel. In het begin 
van de vierde set liep Olympia een 

beetje achter de feiten aan. Het kon 
Tilburg niet bijhouden. Halverwege 
ging Olympia toch weer langszij, mede 
door prima verdedigend werk en vari
atie in de aanval. Met minimaal ver
schil won Olympia ook deze set, zodat 
het vijf punten kon bijschrijven.

Tekst: VC Olympia

BELEEF EEN MAGISCHE WINTER IN VENLO

16 DEC T/M 8 JAN

WINTERDORP 
ARCEN
CENTRUM ARCEN

7 DEC T/M 8 JAN 16 DEC T/M 8 JAN

CENTRUM VENLO
VENLO ON ICE

FLUJAS & GUNTRUD

LICHTJESROUTE
CENTRUM VENLO

Roggel geen schijn van kans
Panningen herfstkampioen na 5-0 overwinning
Pannningen boekte zondag 11 december een comfortabele 5-0 overwinning tegen Roggel. Door deze overwin-
ning mogen de groenwitten zich herfstkampioen noemen.

Roggel had geen schijn van kans 
tegen een uitstekend voetballend 
Panningen. Met name het Panningse 
middenveld was heer en meester. 
Ook de Panningse verdediging stond 
als een huis. Vooral in de tweede 
helft lieten de groenwitten Roggel 
alle hoeken van veld zien. Panningen 
begon voortvarend: in de 4e minuut 

verscheen Ramon Sijben alleen voor 
Roggeldoelman Jules Vestjens, die 
Sijben ternauwernood kon afstop
pen. Panningen schreeuwde om 
een strafschop, maar scheidrechter 
Korsac besliste anders. Twee minu
ten later werd Ayoub Amhaough 
in kansrijke situatie omver getrok
ken, maar opnieuw vond scheids

rechter Korsac het niet voldoende 
voor een penalty. Panningen cre
eerde kans op kans, maar Ayoub 
Amhaough en Ramon Sijben kon
den allebei nog steeds niet sco
ren uit opgelegde kansen. Het was 
centrale verdediger Roy Cuppen 
die in de 42e minuut de ban brak 
en de 10 tegen de touwen schoot 

na een hoekschop. Na rust was het 
alleen Panningen dat de klok sloeg. 
Youri van den Hurk kreeg meteen 
na rust de gelegenheid voor de 20, 
maar schrok zo van deze kans dat 
hij miste. Toch bleef het Panningse 
overwicht niet zonder gevolgen: 
Jordy Kirkels schoot in de 57e minuut 
de 20 binnen. Panningen grossierde 
nu in kansen. Youri van den Hurk 
had vrij voor Roggel doelman Jules 
Vestjens een fraaie lob in gedach

ten, maar de uitvoering mislukte. 
Invaller Dion Cuijpers schreef in de 
63e minuut een buitenspeldoel
punt op zijn naam. Weer Youri van 
den Hurk kopte op de lat en ook de 
rebound leverde niets op. Daarna 
ging het in een keer snel: Robin van 
Osch scoorde 30; Dion Cuijpers 40 
en Youri van den Hurk 50.

Tekst: SV Panningen
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Zevende plaats op ranglijst
Grashoek doet goede zaken
Grashoek heeft zich zondag 11 december weer verzekerd van de 
zevende plaats op de ranglijst door met 2-0 van hekkensluiter 
RKVB uit Baexem te winnen. Met vijftien punten uit elf wedstrij-
den gaat het de winterstop in.

De doelpunten kwamen op 
naam van Stan Cuijpers en Sacha 
Nikolaichuk. Laatstgenoemde gaf 
de wedstrijd hiermee nog een 
extra Oekraïens tintje. Kiril, de 
zoon van Sacha, en Bogdana, de 
dochter van Ivan Muchak, waren 
namelijk pupil van de week bij 
deze wedstrijd. Sacha Nikolaichuk 
was sowieso de hoofdrolspeler 
in de eerste helft: de Oekraïense 
spits van Grashoek kreeg liefst vijf 
opgelegde kansen. Maar het lukte 
ondanks veel kap en draaiwerk én 
een excellerende RKVBdoelman 
niet om te scoren. Tussen de kansen 
voor Sacha Nikolaichuk door kreeg 
Stan Cuijpers ook nog een goede 
schietkans die eveneens door de 
doelman uit de goal werd getikt. 
De 00 ruststand was uit Grashoeks 
perspectief dan ook zeker teleur
stellend. Na de pauze ging 
Grashoek beter met de mogelijk
heden om. De 10 viel uit een vrije 
trap op de rand van het strafschop

gebied. Stan Cuijpers schoot de 
bal met een harde droge schuiver 
vanaf rechts. Door een wirwar van 
spelers zag de Baexemse doelman 
de bal te laat, met als gevolg een 
doelpunt. Na deze treffer speelde 
Grashoek iets zekerder. In de 74e 
minuut kon Sacha Nikolaichuk uit 
de tweede kans in de tweede helft 
uiteindelijk toch een doelpunt op 
zijn naam zetten. Hij verlengde een 
pass van Wouter van der Sterren 
zodanig dat de bal onhoudbaar over 
de keeper heen in de linker boven
hoek verdween. Na deze 20 scha
kelde Grashoek terug waardoor de 
gasten nog een paar goede kansen 
kregen. Koen Clephas voorkwam de 
aansluitingstreffer en hield hiermee 
voor het eerst dit seizoen de nul. 
Aan de andere kant kreeg Grashoek 
ook wat meer ruimte, zonder dat 
dit tot een doelpunt leidde.

Tekst: John Janssen / Grashoek

MVC’19 verliest nipt 
van NWC Asten
In een gelijk opgaande wedstrijd verloor MVC’19 zondag 11 decem-
ber met 0-1 van NWC Asten. Na een half uur spelen werd een 
inschattingsfout van keeper Tim van Renselaar afgestraft. Kort 
daarna kreeg MVC’19 nog een domper te verwerken door het 
uitvallen van spelmaker Marco Daniels.

Aan het begin van de eerste helft 
waren er nauwelijks kansen aan 
beiden kanten en ging het spel 
mooi op en neer. In de 20e minuut 
viel de eerste kans voor NWC Asten 
te noteren. Het afstandsschot werd 
fraai gered door keeper Tim van 
Renselaar. In de 28e minuut deed 
MVC’19 iets terug via een afstands
schot van Marco Daniels dat door 
de keeper in tweede instantie 
werd gestopt. Ian Boots kwam net 
te laat om de bal een laatste zetje 
te geven. In de 33e minuut kwam 
NWC Asten op 01 nadat keeper 
Tim van Renselaar een inschat
tingsfout maakte en Jeroen van 
Deursen de bal over de keeper kon 

stiften. In het eerste kwartier na 
rust gebeurde weinig en vielen 
aan beiden kanten geen kansen te 
noteren. In de 62e minuut kreeg 
MVC’19 via Mike Peeters de groot
ste kans van de wedstrijd. Ron 
van den Kerkhof zette Peeters vrij 
voor de keeper, maar hij faalde in 
de afronding. Daarna kreeg NWC 
Asten nog een paar kleine kansen 
die niet werden verzilverd. MVC’19 
bleef druk zetten. In de 91e minuut 
kreeg invaller Luca Verheij nog een 
dot van een kans, maar hij schoot 
de bal voorlangs.

Tekst: Peter van Diepe / MVC’19

Daantje Wijnen club
kampioen PSV Caprilli
Daantje Wijnen werd met Kaya S zondag 11 december uitgeroepen tot 
PSV clubkampioen 2022. Er tellen drie onderdelen mee voor de eind-
stand. Allereerst het winstklassement waarbij ze op de 3e plaats 
stond. Tijdens de dressuurproef van 11 december behaalde ze in de 
klasse L1 met Kaya S 215,5 punten en een 4e plek en tijdens het spel 
een 2e plaats. Dit alles omgerekend door onze Caprilli formule zorgde 
voor de 1e prijs en een jaar lang de titel PSV Clubkampioen en de Wiel 
Steeghs Memorial wisselbeker. 2e prijs was voor Valerie Joosten met 
Diva S en de 3e prijs ging naar Anne Kersten met J’Adore S.

Peelpush wint Limburgse derby
Voor de volleybaldames van Peelpush stond zondag 11 december de 
Limburgse derby tegen Arbo Rotterdam/Fast op het programma. In een 
volle Sporthal De Körref versloegen de Meijelse dames de tegenstander 
uit Gennep en Sint Anthonis met 3-0.

In de eerste set was er aanvanke
lijk toch sprake van derbyspanning 
bij Peelpush. Het werkte hard, maar 
er werden te veel persoonlijke fou
ten gemaakt. Op 1719 pakte coach 
Johan Leenders een timeout. Daarna 
kwam Loes aan service. Zij serveerde 
Peelpush naar een voorsprong van 
2320. Deze set werd door de dames 
uit Meijel niet meer weggegeven 
en gewonnen met 2521. Peelpush 
wist dat het de punten niet cadeau 
ging krijgen deze wedstrijd. In de 
tweede set werd dan ook opnieuw 
hard gewerkt om alle ballen van 

de vloer te houden. Peelpush hield 
steeds de leiding en na een aantal 
mooie serviceseries sleepte Meijel de 
set met 2516 binnen. De derde set 
werd door Peelpush goed begonnen, 
met als resultaat een 30 voorsprong. 
FAST kwam echter meteen weer bij. 
Tot 1515 ging het gelijk op. Door een 
sterke service serie van Celine liep 
Peelpush vervolgens uit tot 2016. 
Deze voorsprong hield het vast en de 
set werd gewonnen met 2521.

Tekst: Peelpush

Medailleregen voor 
Judoclub Helden in Geleen
Judoclub Helden heeft zondag 11 december met meer dan veertig judo-
ka’s deelgenomen aan het BOG-toernooi. In Geleen vielen diverse succes-
sen te noteren, waaronder vier zilveren medailles.

Benjamin Smits won verrassend 
vier partijen en behaalde daarmee 
de eerste plek in een zware poule. 
Isis van Dril wist eveneens al haar 
wedstrijden te winnen en werd ook 
eerste, net als Djow Joris die niet te 
stoppen was en al zijn partijen bin
nen 20 seconden won. Sanne van 
Sundert werd eerste in haar poule 
met mooi judo. Daan Linssen was in 
goeden doen en won al zijn partijen 

en daarmee goud. Joris Verstappen 
was goed op weg naar goud maar 
kreeg in de laatste dertig seconden 
een ippon tegen in de finale en werd 
daardoor tweede. Verder behaal
den judoka’s van Judoclub Helden 
nog zeven keer zilver en zeven keer 
brons.

Tekst: Judoclub Helden

Column
Argentinië
De laatste nederlaag van het 
Nederlands elftal op een WK 
was in 2010, in de finale, tegen 
Spanje. Maar toch hebben we 
daarna twee WK’s gespeeld en 
zijn we twee keer uitgeschakeld. 
Twee keer na een gelijkspel, 
twee keer na penalty’s en twee 
keer door een net iets gelukki-
ger Argentinië. Gelukkiger of 
gewoon beter?

Argentinië tegen Nederland, of, 
als we alle media moeten gelo
ven, Lionel Messi en tien water
dragers tegen Nederland. Het 
onderliggende devies: we scha
kelen Messi uit en dan moet het 
toch wel lukken? Echter vergeten 
we hier één belangrijk punt: als 
we Argentinië terugbrengen tot 
Lionel Messi en tien waterdragers, 
dan is Nederland niets meer dan 
elf waterdragers. Laten we eerlijk 
zijn, we kunnen roepen dat we de 
Hollandse school moeten behou
den, het totaalvoetbal moeten 
perfectioneren en met een klas
sieke 433 het strijdtoneel moeten 
betreden, maar met deze spelers, 
in deze vorm, heeft Louis er het 
maximale uitgehaald.
Helaas is er wel één aspect dat 
Louis er niet goed genoeg heeft 
ingekregen, en de vraag is, of dit 
er ooit inkomt bij het Nederlands 
elftal. De Argentijnen zijn stuk voor 
stuk winnaars, slagers die uitha
len en ingrijpen als het moet, die 
provoceren, zuigen en irriteren. 
Niet chique, maar met elf ide
ale schoonzoons ga je de oor
log niet winnen, laat staan ooit 
van Argentinië. Er is één moment 
waarop ik dit ZuidAmerikaanse 
temperament eindelijk wél een 
keer zag terugkomen bij Oranje. 
Onze kapitein, Virgil van Dijk, die 
Paredes met zijn borstkas even 
twee meter door de lucht liet vlie
gen. Dát heb je nodig in zo’n wed
strijden.
Het kan geen toeval zijn dat, al 
twee toernooien op rij, Denzel 
Dumfries en Wout Weghorst de 
belangrijkste spelers van het 
Nederlands elftal zijn geweest. 
De enige twee spelers die iets van 
pit in hun donder hebben en een 
keer door iemand heenlopen als 
het moet. Strijders met misschien 
niet zoveel talent als de andere 
mannen, maar met zoveel meer 
‘grinta’, overtuiging en overmijn
lijkmentaliteit. De Argentijnen 
waren niet beter en ook niet geluk
kiger, de Argentijnen zijn gewoon 
meer winnaars.

Caspers Corner
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Je kunt deze bon meerdere keren gebruiken bij onze Albert Heijn Heerschap 
winkels in Heythuysen, Weert en Nederweert.

Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.ahheerschap.nl/bestevannederland

Alsjeblieft, jouw kortingskaart! 

Heerschap

De beste  
Albert Heijn  
van Nederland!
Albert Heijn Heerschap Heythuysen  
is benoemd tot beste Albert Heijn  
winkel van Nederland. Dat vieren  
we graag samen met JOU!

Tot en met 31 december 2022  
ontvang je maar liefst 
10% extra kassabonkorting 
in onze winkels!

Adventsconcert met kerstverhaal in Beringe
Fanfare St. Jozef Beringe verzorgt zaterdag 17 december in samenwerking met Mannenzanggroep BonApart 
en Theatergroep Miks en Metsj een adventsconcert met een kerstverhaal, ‘De Neije Hood’. Het concert vindt 
plaats in De Wieksjlaag en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Tijdens dit concert worden Beringse 
gouden, diamanten en briljanten 
bruidsparen van het afgelopen jaar 

muzikaal in het zonnetje gezet. Bent 
u of kent u zo’n speciaal bruidspaar, 
meld dit dan vóór 13 december bij 

secretariaat@fanfarejozef.nl

Saturday Night Live terug in Mafcentrum
In het Mafcentrum in Maasbree staat zaterdag 17 december weer de legendarische Saturday Night Live op 
het programma. Thema is dit jaar de Top 2000.

Meer dan vijftig muzikanten uit 
de hele regio brengen samen een 
avondvullende ode aan de lijst der 
lijsten: oudgedienden als Queen, U2 
en ABBA komen voorbij, maar ook 
nieuwkomers als Harry Styles en The 

Weekend. Het unieke van Saturday 
Night Live is dat zich onder de muzi
kanten zowel aanstormend jong 
talent als ervaren ouwe rotten bevin
den. Zij vullen in telkens wisselende 
bandsamenstellingen het podium. 

Onder het motto ‘Minimaal repete
ren, maximaal presteren’ wordt met 
slechts één gezamenlijke repetitie 
meer dan drie uur livemuziek op de 
planken gezet. De zaal gaat open om 
20.30 uur.

Theaterconcert 
De Breethaler in DOK6
Blaaskapel De Breethaler verzorgt zondag 18 december het 
theaterconcert WeihnachtsZauber in DOK6 in Panningen. 
Naast de traditionele Böhmische- en Egerländer-muziek zorgen 
met name de harmonieuze klanken voor een beleving.

In het gevarieerde programma 
van polka’s en walsen draagt de 
zang, verzorgd door een zang
duo, zijn steentje bij. Daarnaast 
valt te genieten van enkele 
instrumentale solo’s. Ook enkele 
traditionele kerstliedjes staan 
op het programma. De presen

tatie is in handen van Ruud van 
Didden. De zaal is open vanaf 
14.00 uur. Het concert begint om 
14.30 uur. Kaarten zijn te reser
veren via de website van DOK6 
of via www.breethaler.nl

Kerstoptreden Aodemnoët 
in Kessel
Al meer dan 25 jaar verzorgt mannenkoor Aodemnoët uit Kessel 
kerstoptredens op diverse podia. Na een onderbreking van twee 
jaar is er zondag 18 december eindelijk weer een kersthappening 
in stijl, en wel op Kasteel De Keverberg.

Aodemnoët geeft onder leiding 
van dirigent Ron Hanssen een 
heus kerstconcert met bekende 
en minder bekende nummers. 
Traditionals en hedendaagse num
mers worden ten gehore gebracht, 
vaak met eigen arrangementen. Er 
is een bijzonder gastoptreden van 

Anneke Joosten. Het concert duurt 
van 11.00 tot 13.00 uur. De toe
gang is gratis. Wie verzekerd wil 
zijn van een zitplaats, kan die met 
een maximum van twee plaat
sen per persoon aanvragen via 
aodemnoet@home.nl

Kerst met Muziekvereniging Kessel
Muziekvereniging Kessel heeft de komende weken twee kerstoptredens op het programma staan. 
Zondag 18 december brengt de muziekvereniging een muzikale kerstgroet. Een week later is er op eerste 
kerstdag kerstmuziek in de kerk.

Diverse onderdelen van de 
Muziekvereniging brengen zondag 
18 december, samen met een koor en 
fluiterkorps, een muzikale kerstgroet. 
Vanaf 10.30 uur luiden jeugdband The 
Rolling Rockers, de Slagwerkgroep, 

Laot Gaon, Dialekgroep Angers en 
fluiterkorps Sint Hubertus Kerstmis 
in De Paort. Kerstmuziek staat daar
bij op de voorgrond, maar ook andere 
bekende muziekwerken worden ten 
gehore gebracht. Zondag 25 december 

laten jeugdleden en de Slagwerkgroep 
van Muziekvereniging Kessel vanaf 
10.00 uur kerstmuziek horen in de 
kerk. Zowel op 18 als op 25 december 
is de entree vrij.
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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

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 14 december 
H. Mis 09.00 uur 
Zondag 18 december 
Geen H. Mis 
Woensdag 21 december 
H. Mis 09.00 uur 
Zaterdag 24 december 
Kerstmis: H. Mis 19.00 uur speci
ale Kerstmisviering met fanfare St. 
Jozef en mannenkoor Bon Apart.
Zondag 25 december
Geen H. Mis 
14.00 – 16.00 uur: kerk open voor 
bezoek aan de kerststal. 
Maandag 26 december 
H. Mis 10.00 uur in de kerk 
van Helden voor gezamenlijke 
Vincentiusparochies

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 18 december 
H. Mis 11.00 uur 4de zondag 
Advent t.i.v. Guillaume Henderikx 
en Theresia Dorethea Henderikx
Peeters (jaardienst)
Zondag 25 december 
H. Mis 11.00 uur 1ste kerstdag 
m.m.v. Muziekvereniging Egchel 
t.i.v. Willem van Gend (sterfdag); 
Maandag 26 december 
H. Mis 10.00 uur in de kerk 
van Helden voor gezamenlijke 
Vincentiusparochies 

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 17 december
H.Mis 19.00 uur 4e zondag van de 
Advent t.i.v.  Theo Spreeuwenberg 
(jaardienst)
Zaterdag 24 december
H.Mis 18.00 uur Kerstavond: 
Gezinsviering m.m.v. kerkelijk zang
koor, fanfare Semper Avanti en kerst
spel door kinderen van basisschool De 
Horizon. T.i.v. Jeanne SteeghsLormans 
(verj) en Ghiel Steeghs; Joop Reerink 
(jaardienst); Wiel Spreeuwenberg 
(jaardienst), Tinus Spreeuwenberg en 
Theodora Schoeber
Zondag 25 december
GEEN H.MIS 1ste Kerstdag
Maandag 26 december
GEEN H.MIS in Grashoek. maar wel: 
H. Mis 10.00 uur in de kerk van Helden 
voor gezamenlijke Vincentiusparochies
Er is op beide kerstdagen gelegenheid 
om de kerststal in de kerk te bezoeken 
van 12.00 uur tot 16.00uur

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl 
Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 18 december
H. Mis 10.00 uur – 4de zondag Advent 
 herenkoor t.i.v. Felix Bruijnen en 
Catharina BruijnenDriessen en overl. 
fam.
Zaterdag 24 december
De H. Communie vw Kerstmis wordt 
thuisgebracht vanaf 09.00 uur
Kerstpeuterviering 17.00 uur m.m.v. 
kinderen van De Liaan en Jeugdorkest 
fanfare

Zondag 25 december
H. Mis Kerstmis 10.00 uur – heren
koor en trombonistenensemble van 
fanfare St. Cecilia t.i.v. Annie Janssen
Delissen
Kerstconcert Gemengd koor Bel Canto 
15.0016.00 uur
De kerk is voor en na het kerstconcert 
tot 17.00 uur open voor bezoek aan de 
Kerststal.
Maandag 26 december
H. Mis 10.00 uur  2de Kerstdag voor 
de Federatie St. Vincentius 
KBOSeniorenkoor t.i.v. het geestelijke 
en tijdelijke welzijn van onze paro
chies
De kerk is tot 17.00 uur open voor 
bezoek aan de Kerststal.

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
Zondag 25 december
H. Mis Kerstmis in de kerk 10.00 uur 
t.i.v. Henk Oostdam
Maandag 26 december 
H. Mis 10.00 uur in de kerk van 
Helden voor de gezamenlijke 
Vincentiusparochies 

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 18 december
11.00 uur H. Mis Advent IV met 
Herenkoor t.i.v. Annie JanssenEngels 
(vanwege sterfdag); Nico van Rijt en 
Nellie van RijtCoolen; 

Aansluitend om 12.00 uur (kerkplein)   
Opening Start Kribkesroute 
Maandag 19 december 
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en 
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 20 december 
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof
fiedrinken
Donderdag 22 december 
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
Aanbidding
Vrijdag 23 december 
18.30 uur Kerstconcert door Mekiko 
in de grote kerk bij de kerststal. Voor 
iedereen toegankelijk.
Zaterdag 24 december - Kerstavond 
20.00 uur H. Mis Kerstmis, met 
Damesen Herenkoor t.i.v. Mathilde 
SteeghsFranssen (verj), Jac. Steeghs 
en zoon Léon (gest.jaard); Karel 
Hendriks (verj) en Anna Hendriks
Wijnands (gest.jaard); Thea Schers
Kessels, David Schers, Britt Schers en 
verdere overl. familie.
Zondag 25 december  
Eerste Kerstdag 
Attentie ! : Geen Eerste Kerstdagmis 
in Meijel. Alle parochies in de 
Parochiesamenwerkingsfederatie heb
ben vanwege de Energiekosten, ieder 
1 Kerstmis. In de avond, óf in de och
tend. Niet, beiden.
In Meijel is tussen 15 en 17 uur wel 
weer het optreden van Alzeleeve bij 
de Kerststal.
Maandag 26 december 
Tweede Kerstdag 
Attentie ! : Slechts 1 H. Mis in het 
Parochiesamenwerkingsfederatie, om 
10.00 uur in Helden.
Bezoek aan kerststal in de kerk: 1ste 
en 2de kerstdag tussen 12.00 en 18.00 
uur.

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
Zaterdag 17 december 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd 
zangkoor t.i.v.  het geestelijk wel
zijn van alle parochianen; 
Zondag 18 december
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis 
om 9.00 uur in de dagkapel 
Zaterdag 24 december - 
Kerstavond 
‘smorgens: ziekencommunie van
wege kerstmis 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. de 
Koninklijke Harmonie “Concordia”, 
t.i.v. Lei en Nellie van Oijen
Maessen (zeswekendienst); Taco 
Schledorn en overleden grootou
ders; Helena en Maria Zegers; Joke 
Goes; Jan Kessels; 
Zondag 25 december 
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
1ste en 2de kerstdag: tussen 14.00 
en 16.30 uur parochiekerk geopend 
voor bezoek aan de kerststal. 
Maandag 26 december 
H. Mis 10.00 uur in de kerk 
van Helden voor gezamenlijke 
Vincentiusparochies

Baarskampstraat 29 Kessel • phicoop.nl

Openingstijden
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
Maandag:  van 08.00  tot  20.00 uur

Bij besteding van €50,-
1 ijsbak van Clevers GRATIS*

Waardebon
50,-

1 ijsbak van Clevers GRATIS*

Fijne 

Feestdagen 

Team PLUS Phicoop

* Aanbieding is geldig van maandag 19 t/m zaterdag 24 december. 
Knip deze waardebon uit en lever hem in bij PLUS Phicoop in Kessel.

Voor klantonderzoek willen wij u vragen hier 
uw woonplaats (volledig anoniem) in te vullen: 
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Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
Kessel-Eik
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

Cluster MKBE

Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 18 december – 4e Zondag 
van de Advent
H. Mis: 11.00 uur Lector: Mevr. 
Marian Verhappen
Intenties: Jaardienst Ton Peeters 
en overleden familie. Sjeng en 
Marie VerlindenHermans, Andreas 
Lenders en hun kinderen Theu, 
Sraar, Truus en Jan.
Mededelingen
Overleden
Sjraar Timmermans,
Westeringlaan 87 jaar.

Eucharistievieringen rond 
kerstmis
Zaterdag 24 december
22.00 uur Nachtmis
Zondag 25 december
11.00 uur Hoogmis
Maandag 26 december
Geen H. Mis

Zaterdag 31 december
19.00 uur Oudejaarsviering
Zondag 1 januari 2023 
Geen H. Mis
Kerkbijdrage
Het jaar 2022 loopt langzaam ten 
einde. Veel mensen zijn gewend pas 
op het einde van het jaar hun ’kerk
bijdrage’ over te maken.
Het banknummer is NL23RABO 
0131005707 o.v.v. Kerkbijdrage 2022 
Maasbree. Wij danken u hartelijk.

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochie
kerk 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
Kerkdiensten
Zaterdag 17 december
19.15 uur H. Mis. 4e Zondag van de 
Advent. Voor Pastoor Verhaag.

Mededelingen:
Zaterdag 24 december
17.00 kinderkerstviering.
19.00 H. Mis. Kerstavond. dameszang
koor, intentie voor alle vrijwilligers 
van de Kerk
Zondag 25 december
Kerstmis vanaf 10.00 de Kerk open 
tot 16.00 uur, diverse muzikale optre
dens, tevens Kerststal te bezichti
gen.  
Maandag 26 december
11.00 uur H. Mis opgeluisterd door 
Aodemnoet en Fluiterkorps. Intentie 
voor Jung Wies en Piet Schatorie, Jac 
en Nelly Schatorië, Ed Beerens, Tiny en 
Wendy Boots. Har Hanssen. 
Zaterdag 31 december
19.15 uur H.Mis voor Pastoor Verhaag

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 18 december
9.30 uur H. Mis. 4e Zondag van de 
advent.

Zaterdag 24 december
20.00 uur H. Mis bgv Kerstmis 
Jaardienst voor Toni Bruijnen en 
Wies Bruijnen Mertens 
Pastoor Verhaag en voor Pastoor 
Schoenmakers.
Mededelingen:
Het einde van het jaar 2022 komt in 
zicht; mogen we jullie herinneren 
aan de KERKBIJDRAGE voor onze 
eigen parochie?
Hiervoor onze hartelijke dank!

Zeswekendienst Hay Kuypers.
Jaardienst Louis Jacobs en overleden 
fam. JacobsTercken.
Jaardienst Leo Vullings en overleden 
fam. Vullings en fam. Welles.
Donderdag 22 december
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen:
Vieringen Kerstmis
Zaterdag 24 december
16.00 uur Kleuterkerst.
18.00 uur Kerstavond H. Mis Zang: 
Herenkoor en Gemengd koor. 
Zondag 25 december
9.30 uur H. Mis. Muziek Fanfare 
Eendracht.
Maandag 26 december
Is er géén H. Mis.
Zondag 1 januari
9.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdagavond 17 december
Geen H. Mis, omdat ’s middags de 
dienst is voor de KBO ter gelegenheid 
van hun Kerstviering.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Tweede kerstdag en 
oudjaarsdag geopend

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg



16

Ze groeide op in Liempde, woonde jaren in Maastricht, maar kwam uiteindelijk door de liefde terecht in 
Panningen. Die verandering had ze zelf nooit verwacht, want wonen in een dorp noemde ze vroeger saai. 
Nu ze gesetteld is en twee kinderen heeft met haar man, kan ze genieten van het dorpse leven. Deze week 
wordt Coby Kovacs (39) uit Panningen geplukt.

Een groot vrijstaand huis met 
grote tuin omringd met dieren: dat 
is de plek waar Coby opgroeide. 
En niet in Limburg, maar in Brabant. 
In Liempde om precies te zijn. 
“Een saai dorp, zei ik vroeger altijd.” 
Nu ze zelf twee zoontjes heeft van 6 
en 8 jaar en ze de kinderen ziet spe
len bij opa en oma, noemt ze de tuin 
een walhalla. “Mijn ouders kregen 
twee dochters. Mijn vader kan nu 
eindelijk zijn ei kwijt nu hij kleinzo
nen heeft. Voorheen zou ik het nooit 
gezegd hebben, maar ik zie ons in 
de toekomst wel in het buitengebied 
wonen omringd met dieren. En of 
dat huis in Limburg of in Brabant 
staat, maakt mij niet uit.”

Mensen helpen
Toen Coby de middelbare school had 
afgerond, wist ze niet hoe snel ze 
het dorp moest verlaten. Ze zocht 
het avontuur in Maastricht waar 
ze bewegingswetenschappen en 
(sport)fysiotherapie ging studeren. 

“Ik riep dat ik arts wilde worden, omdat 
ik anderen wilde helpen. Achteraf 
gezien vind ik het helemaal niet erg dat 
dit niet is gelukt. In mijn huidige werk 
kan ik ook mensen helpen en dat loopt 
eigenlijk wel als een rode draad door 
mijn leven. Na mijn studie ben ik bij een 
fysiopraktijk terechtgekomen waar ik 
nieuwe beweegprogramma’s samen
stelde. Ik kocht uiteindelijk een huis in 
Maastricht en ben er tien jaar blijven 
plakken. Het is een toffe stad en ik heb 
er een fijne tijd gehad.”

Contacten
Twaalf jaar geleden had ze niet gedacht 
dat ze nu in Panningen zou wonen. 
“Ik had nog nooit van Panningen 
gehoord. Via mijn man Marcel, die 
ik in Roermond ontmoette, ben ik er 
terechtgekomen. Hij had drie kinde
ren uit een eerdere relatie en daar
door was het vanzelfsprekend dat we 
in Panningen bleven wonen. Het heeft 
even geduurd voordat ik mijn eigen 
contacten had opgebouwd. Maastricht 

is wat dat betreft wat toegankelijker. 
Toen Marcel en ik kinderen kregen, ging 
dat wat makkelijker. Ik heb me op het 
schoolplein ingeburgerd”, vertelt Coby 
lachend. Nu is Coby lid van de medezeg
genschapsraad op school en vrijwilliger 
bij de voetbalclub. “Ik vind dat vrijwil
ligerswerk erbij hoort. Dat heb ik van 
thuis uit meegekregen; mijn ouders zijn 
nog steeds mega actief. Het is daar
naast een leuke manier om nieuwe 
mensen te ontmoeten.”
Toen Coby naar Panningen verhuisde, 
zocht ze een nieuwe baan in Brabant. 
“Terug naar mijn roots”, vertelt ze 
lachend. In Eindhoven werkte ze in de 
topsport als fysiotherapeut en verrichte 
ze enkele managementtaken. Een harde 
wereld, volgens Coby. “In de topsport 
heb je te maken met concurrentie. Dat 
is de reden dat ik enkele jaren geleden 
op zoek ging naar een andere baan.” 
Inmiddels werkt ze al bijna tien jaar bij 
VieCuri en de laatste jaren voor meer
dere zorgpartners, waaronder Cohesie, 
om samen te werken op leefstijl en 

gezondheid. Het geven van fysiobe
handelingen heeft ze losgelaten om 
zich meer te richten op het maken van 
beleid. “Ik begeleid leefstijlprojecten 
om de preventief de gezondheid van 
inwoners te verbeteren. Ook dat is soms 
lastig, omdat het systeem niet altijd 
meehelpt. Dat maakt het werk uitda
gend.”

Reizen
Ontspanning zoekt Coby in sport en cre
atief bezig zijn. Daarom besloot ze een 
naaicursus te volgen in Meijel. “Je moet 
er handigheid in krijgen. Ik maak eigen 
kleding of tassen en vind ik het heer
lijk om creatief bezig te zijn, daar word 
ik mega ontspannen van. Daarnaast 
vind ik het fijn om te bewegen. Via een 

vriendin van de basisschool heb ik een 
yogaschema gekregen. Elke dag doe ik 
tien minuten yoga oefeningen in huis. Ik 
vind het belangrijk dat lichaam en geest 
in balans zijn. Met de buurvrouw en de 
hond ga ik daarom ook regelmatig wan
delen Ik ga er ook graag met de kids op 
uit.” Coby droomt ervan om samen met 
de kinderen en Marcel te gaan back
packen in Azië. “Ik heb in mijn studen
tentijd veel gereisd met mijn backpack. 
Ik hou van structuur, controle en plan
ning, maar ben ook nieuwsgierig naar 
nieuwe dingen. De kinderen zijn nu nog 
wat te klein om mee te gaan. Daarom 
beginnen we eerst met een skivakantie 
in januari”, zegt Coby lachend.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Coby Kovacs-Vorstenbosch Panningen
Geplukt

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

enzo \ 1512 

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.


