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De laatste adellijke bewoner van Kasteel De Keverberg in Kessel, Baron Frits, heeft sinds zondag 20 november een nieuwe rustplaats. De baron werd herbegraven op
de plek waar hij 140 jaar anoniem in de grond lag in de hoek van de kasteeltuin. Het stoffelijk overschot van de baron werd in 2015 gevonden bij de werkzaamheden
tijdens de herbouw van het kasteel. Daarvoor wist niemand waar het lichaam van de in 1876 overleden Frits zich bevond. Bij het graf werd zondag ook een plaquette
geplaatst waar de geschiedenis van de baron op vermeld staat. “Voor mij is dit de kroon op het werk”, vertelt Cor Konings, die de ontdekker van het graf van de baron was.
“Het mysterie is opgelost en de baron heeft weer een fijne rustplaats, dicht bij zijn dochter. En hij heeft een mooi nieuw kistje gekregen, waar hij in begraven is. Hij heeft
een echte rustplaats nu.”

Allochtonen 4,8 procent bevolking

Polen veruit grootste allochtone groep
De Poolse gemeenschap is veruit de grootste groep allochtonen die woonachtig is in gemeente Peel en
Maas. Meer dan 28 procent van de niet in Nederland geboren inwoners van de gemeente komt uit Polen.
Dat blijkt uit de multicultikaart die het Twentse dagblad Tubantia onlangs bekendmaakte. De krant kreeg de
informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat op zijn beurt weer gebruikmaakte van de
Gemeentelijke basisadministratie (GBA).
De cijfers van het CBS zijn
van 2016. In totaal woonden er
afgelopen jaar in Peel en Maas
2.065 mensen die niet in Nederland
geboren zijn. Dat komt neer op
4,8 procent van de totale bevolking
in Peel en Maas. In het onderzoek
zijn overigens alleen de personen
meegenomen die buiten Nederland
zijn geboren. Zogenoemde tweede-

en derde generatie-allochtonen,
waarvan ten minste één ouder in het
buitenland geboren is, telden voor het
onderzoek niet mee.

Duitsers op twee,
Marokkanen derde
Tubantia beschrijft in de
publicatie ook waar de cijfers

op gebaseerd zijn: “In de
Gemeentelijke basisadministratie
wordt het herkomstland van burgers
geregistreerd. Ben je geboren in
Mexico, maar woon je al vijftig jaar
in Nederland, dan sta je nog altijd
als geboren Mexicaan geregistreerd.
Wie je bent en wat je voelt staat
erbuiten”, schrijft de krant.
Na Polen (581 inwoners) volgden

Duitsers (252) en Marokkanen
(189) als grootste groep van nietNederlanders. Daarachter volgde
de groep Turkse inwoners met
127 inwoners. Drie landen hadden
elk één inwoners in de gemeente
in 2016. India, Ghana en de
Dominicaanse Republiek waren ieder
vertegenwoordigd door één persoon.
Uit Ethiopië kwamen twee personen.

Landelijk Turken
grootste groep
Landelijk gezien waren de
Turken met 195.000 inwoners,

de Surinamers met ruim 180.000
inwoners en de Marokkaanse
gemeenschap met 168.000
personen de grootsten.
De grootste stijgers kwamen
uit de Oost-Europese hoek.
Het aantal inwoners geboren in
bijvoorbeeld Polen, Bulgarije en de
Baltische staten steeg enorm in de
onderzochte periode van 1996 tot
2014, vooral om te werken in de
glasbouwsector. Vooral Bulgarije
spande de kroon. In 2014
verbleven er zestien keer meer
Bulgaren in ons land dan in 1996,
aldus Tubantia.
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Levensverhaal van Surinaamse Diana

Heldense Josephine schrijft eerste boek
Josephine Rozenberg-de Jongh (48) uit Helden brengt binnenkort haar
eerste boek uit. ‘Het dekentje van Diana’ is een beschrijving van het leven
van de 57-jarige Diana Palmberg die in Suriname werd geboren en op jonge
leeftijd naar Nederland kwam. Om meer Surinamers te inspireren, toog
Josephine naar het Zuid-Amerikaanse land en vertelde ze in vijf klassen over
het bijzondere leven van Diana en hoe ze zelf kansen kunnen pakken.
“Het boek heeft verschillende
thema’s, maar misschien het belangrijkste is dat mensen kansen moeten
grijpen en dat ze het waard zijn om die
stappen te zetten”, vertelt Josephine.
“Veel meisjes die geboren worden in
de afgelegen gebieden van Suriname
denken dat hun leven vooral gaat
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bestaan uit het huishouden doen.
Er lijkt weinig kans op een beter leven.
Diana wilde met het boek graag laten
zien dat het ook anders kan. Als je voor
jezelf opkomt en niet afwacht, kun je
ver komen in het leven.”

Van schuw naar
zelfstandig en pittig
Diana vertrok als meisje van
13 jaar naar Nederland en dat was een
spannend avontuur, vertelt Josephine.
“Ze viel vaak tussen wal en schip.
Diana is een moksi, dat wil zeggen van
gemengde afkomst, HindoestaansCreools-Chinees in haar geval”, legt
Josephine uit. “Bij welke cultuur hoor je
dan?” In Nederland voelde ze zich tussen twee landen in staan. Haar familiesituatie was op zijn minst opmerkelijk
en het was spannend toen ze op haar
16e besloot uit de situatie te ontsnappen. Ze moest veel dingen overwinnen
om uiteindelijk een succesvol leven te
krijgen. Josephine: “Het boek beschrijft
de transformatie van een schuw, verlegen meisje tot een zelfstandige, pittige
manager.”
Josephine vertrok begin november
naar Suriname om haar boek te presenteren. Ze stond voor vijf eindexamenklassen van middelbare scholen om
te vertellen over het leven van Diana.
“Op die manier kon ik jonge mensen
daar inspireren”, vertelt de Heldense.

“Laten zien dat het mogelijk is om
een beter leven voor jezelf te creëren.
Diana heeft elke keer de kansen die
ze tegenkwam aangepakt. Dat deed ze
omdat ze vond dat ze het waard was.
Ze had zich toen al vaak afgevraagd wie
er eigenlijk blij was met haar bestaan.
Dat is iets wat we ons allemaal wel
eens afvragen. In het boek proberen we
dat uit te leggen en te laten zien dat
een beter leven mogelijk is.”

Liefdesleven zorgt
voor emoties
Diana en Josephine schreven
het boek samen, nadat ze door een

gedeelde kennis bij elkaar waren
gebracht. “Diana liep al langer rond
met het idee om haar verhaal in een
boek te beschrijven en ik wilde wel helpen. Ook omdat mijn man uit Suriname
komt. Dat schept een band. Diana heeft
zelf stukken geschreven, maar we
hebben ook lange interviews gehad.
Dan nam ik alles op en verwerkte het
tot een lopend verhaal. Daar hebben
sessies bij gezeten waar we na afloop
allebei diep geraakt waren door de vele
emoties die vrij kwamen. Bijvoorbeeld
toen haar liefdesleven voorbij kwam.
Diana liet haar jeugdliefde in Suriname
achter, maar kwam hem jaren later
weer tegen. Toen waren ze allebei

getrouwd en hadden ze kinderen.
Toch bloeide de liefde weer op. Op die
momenten had ik het ook zwaar.”
Het boek wordt op zondag
27 november gepresenteerd bij boekhandel Bruna in Panningen. Dat heeft
nog een speciale reden. De eigenaar
van de winkel, Hans van ’t Hof, diende
als militair een jaar in Suriname.
Diana groeide de eerste jaren op in een
militaire basis. Josephine: “Omdat ze
zich daar niet meer veel van herinnert,
is het tweede hoofdstuk een beschrijving van de ervaringen van Hans.
Dat paste heel goed in het boek”, aldus
Josephine. De boekpresentatie bij Bruna
duurt van 14.30 tot 17.00 uur.

Kleinere kans op overstromingen

Kapwerkzaamheden langs Maas
in Baarlo en Kessel
Rijkswaterstaat start maandag 28 november met onderhoudswerkzaamheden langs de Maas in onder andere Baarlo (De Berckt) en Kessel.
Er worden onder andere bomen en struiken weggehaald om de kans op overstromingen in de toekomst te verkleinen.
Bomen en struiken die op
plaatsen staan waar de rivier bij
hoogwater het snelst stroomt,
worden gekapt. Daardoor blijft de
rivier volgens Rijkswaterstaat ook bij
hoogwater goed doorstromen en is de
kans op overstromingen veel kleiner.
Onder andere begroeiing wordt
verwijderd en afgevoerd, takhout
wordt versnipperd en boomstom-

pen worden gefreesd. Waar mogelijk
worden oevers afgegraven of rasters
geplaatst. Naar verwachting zijn de
werkzaamheden zondag 4 december
klaar. Dit is volgens Rijkswaterstaat
echter afhankelijk van wanneer de
vergunning wordt verleend, de
begaanbaarheid van de uiterwaarden
en of er beschermde plantensoorten
worden aangetroffen waardoor het

werk stilgelegd moet worden. De locaties waar gewerkt wordt en de rijroutes
van de voertuigen worden aangegeven.
Via www.stroomlijnmaas.nl is te zien
of de werkzaamheden zijn gestart en
wanneer deze klaar zijn.
Ook Waterschap Peel en
Maasvallei is bezig met het nemen
van maatregelen om het landschap
klimaatproof te maken. Onder de

projectnaam Code Oranje wordt
de komende weken uitgewerkt
welke maatregelen waar genomen
moeten worden om wateroverlast
te voorkomen of beperken, zowel in
de dorpen als in de buitengebieden.
Daarnaast wordt er extra gemaaid om
kwetsbare locaties langs de rivier of
beken en wordt bekeken hoe stuwen
kunnen worden geautomatiseerd.

Project voor arbeidsmigranten wint
Poolse prijs Ere Polonus
De Stichting Polonus heeft zaterdag 19 november het gemeenteproject ‘Het belang van arbeidsmigranten’ bekroond met de Ere Polonus.
De prijs wordt sinds 2011 jaarlijks
uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor de
Poolse gemeenschap in Nederland.
Het project, dat zich richtte op verantwoorde huisvesting en integratie van
arbeidsmigranten, is een samen-

werking tussen de gemeenten Venlo,
Venray, Leudal, Horst aan de Maas en
Peel en Maas.
Kees van Rooij, burgemeester
van gemeente Horst aan de Maas,
was als voorzitter van het project
ontzettend trots. “Ik draag deze prijs

op aan álle betrokkenen in onze
regio, die dit op een bijzondere,
eigen manier tot een succes hebben
gemaakt”, liet hij weten. “De sleutel
tot succes is de samenwerking tussen
arbeidsmigranten, gemeentes in Noord
Limburg, de provincie, politie, LLTB,

woningcorporaties, welzijnsstichtingen
en de stichting Ark. Het uitgangspunt
was én blijft: We heten de arbeidsmigranten welkom. We hebben ze
immers hard nodig om onze economie
draaiende te houden. Nu, maar ook in
de toekomst.”
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Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas

Lezingen over razzia’s en
de bevrijding in 1944
In streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden werden op zondag 20 november twee lezingen gehouden
over de razzia’s, executies en deportaties in de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in oktober en november
1944. Naast unieke filmbeelden werd ook een complete biografie beschreven van tweede luitenant Frans Neef.

HALLO in Japan
De lezingen werden gehouden in
café Gasterie in het gemeenschapshuis. De eerste lezing werd gegeven
door Dré Hanssen. Hij toonde uniek
beeldmateriaal over de oorlogssituatie van D-day in juni tot en met de
bevrijding van Peel en Maas eind
november. Ook liet hij beelden zien
van onder andere de 50-jarige herdenking van de kerkrazzia die in 1944
in Panningen plaatsvond. Dré: “Met
de beelden probeer ik een schets te
maken van wat er allemaal gebeurd

is. Uit verschillende hoeken merk je
toch wel dat het thema nog steeds
heftige emoties oproept, vooral bij de
oudere generaties. Het is daarom niet
verkeerd om er nog eens uitgebreid
bij stil te staan.”
De tweede lezing werd verzorgd
door Piet Gommans. Hij gaf een
presentatie over de biografie van
tweede luitenant Frans Neef aan de
Kesselseweg in Helden. Hierbij liet Piet
onder andere een filmpje zien met
een reconstructie van Neefs executie.

In het laatste deel van zijn lezing ging
de aandacht voornamelijk uit naar het
verzet en de gesneuvelde militairen
en oorlogsslachtoffers in de voormalig
gemeente Helden.
Na de presentaties konden de
bezoekers nog een kijkje nemen in het
streekmuseum waar een kleine expositie zien was over de presentatie van
Piet Gommans. Daarnaast was er in
het museum een deportatiekamer te
bezoeken die gebouwd is met onderdelen van een authentieke barak.

Ruud Custers uit Maasbree is op dit moment in Japan, waar hij
zijn vriendin Naijing bezoekt. Hij was al een tijdje bezig om zijn
geliefde definitief naar Nederland te halen. Op de dag dat Ruud
aankwam in Japan, had de Nederlandse Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) hem een brief gestuurd met het bericht
dat Naijing naar Nederland mocht komen. “Geweldig nieuws voor
ons!”, laat Ruud weten. “Ik kan niet wachten. Maar tot het zover
is, kan Naijing de Nederlandse taal een beetje oefenen met een
exemplaar van HALLO Peel en Maas.” De foto is genomen bij de
poort van een verborgen tempel in de bergen bij het dorpje Ootsu.
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De slagwerkgroep van Koninklijke Harmonie Concordia uit Panningen heeft op zondag 20 november
bij het LBT-podiumconcours in Heel de eerste prijs behaald. De slagwerkgroep eindigde het concours in
de eerste divisie met 86,33 punten. Het was de eerste keer dat de slagwerkgroep in de hoogste
afdeling op concours ging. “We zijn supertrots op het resultaat wat we behaald hebben, zeker omdat
het ons debuut was in de eerste divisie”, laten de leden weten. De slagwerkgroep brengt het concoursprogramma nog een keer ten gehore tijden het Speculaasconcert op zaterdag 26 november in DOK6 in
Panningen. Dat concert begint om 20.15 uur.
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Vergunningsaanvraag te laat ingediend

Twee bushaltes
Maasbree pas in
februari gereed
Twee van de drie nieuwe haltes die Maasbree krijgt, zijn pas in
februari gereed, bijna twee maanden later nadat de nieuwe
dienstregeling van Arriva ingaat. Dat meldt het dorpsoverleg Maasbree
op haar Facebookpagina, na navraag te hebben gedaan bij gemeente
Peel en Maas.
Maasbree krijgt in totaal
drie nieuwe bushaltes aan de
Provincialeweg: ter hoogte van de
Pastoor Leursstraat, Wilhelminalaan
en Veldsehuizen. De haltes
Gemeentehuis, Dorpstraat, De Schor,
Venloseweg en Rooth komen
daarmee te vervallen. Op de halte
Wilhelminalaan na, zijn daarmee alle
haltes in het dorp komen te vervallen.
Volgens het dorpsoverleg is van twee
bushaltes, aan de Pastoor Leursstraat
en de Wilhelminalaan, de vergunningaanvraag te laat ingediend. Daardoor
is de realisatie ervan naar verwachting pas in februari gereed, terwijl de
nieuwe dienstregeling van Arriva al
vanaf zondag 11 december ingaat.
De werkzaamheden aan de bushalte

Veldsehuizen, gelegen in het buitengebied richting van Blerick en Venlo,
zijn volgens het dorpsoverleg inmiddels gestart, of Maasbree het vanaf
december tijdelijk met Veldsehuizen
als enige halte moet doen, is nog niet
duidelijk. Het overleg heeft aangegeven dit een onwenselijke situatie
te vinden, omdat mensen die de bus
willen nemen straks op een donkere
plek naast een drukke weg moeten
staan. Het dorpsoverleg heeft Arriva
nog de suggestie voorgelegd om de
bus over de oude route door het dorp
te laten rijden totdat de andere twee
haltes gereed zijn, maar dat idee
werd afgewezen. De nieuwe bussen
zouden hier volgens Arriva te lang
voor zijn.

Rechtgezet
In HALLO van donderdag 10 november is in het voorpagina-artikel
‘Vorkmeer gaat vluchtelingen begeleiden’ per abuis foutieve informatie
vermeld. Volgens de in het artikel gequote coördinator gaat de
welzijnsorganisatie de taken van VluchtelingenWerk Limburg overnemen.
De directie van Vorkmeer heeft laten weten dat die informatie onjuist aan
de redactie van HALLO Peel en Maas is doorgegeven. Wat Vorkmeer wel gaat
doen, is een pilot begeleiding uitvoeren waarbij wordt samengewerkt met
VluchtelingenWerk Limburg.
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Actieperiode van 12 november t/m 11 december 2016

Raadsleden bij zorgbakkerij
Op de Beek
Leden van de fractie Lokaal Peel en Maas bakten vrijdag 18 november cakejes bij bakkerij Op de
Beek in Panningen. Deze bakkerij van zorginstelling Dichterbij biedt arbeidsmatige dagbesteding aan
jongeren met een beperking en is een leerwerkplek voor jonge mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt en voor re-integratieprojecten. Aan het einde van elk jaar zoekt de fractie een goed doel
in Peel en Maas om de zelfgebakken producten cadeau te geven. Twintig bakkers hebben de raadsleden geholpen om de cakejes om te toveren in echte ‘peeljuwelen’, die zaterdag 19 november werden
uitgedeeld aan, onder andere, vrijwilligers van de hospice in Panningen. (Foto: Jac Willekens)

EK voor Beroepen

Panningnaar naar
EuroSkills in Zweden
Sjoerd Keltjens (21) uit Panningen gaat meedoen aan EuroSkills 2016 in
Göteborg in Zweden. De Panningnaar is Nederlands kampioen Industriële
automatisering en mag daarom meedoen aan het EK voor Beroepen, de EuroSkills.
Het EK vindt plaats van donderdag 1 tot en met zaterdag 3 december.
Sjoerd maakt deel uit van Team
Nederland, een groep van 39 jongeren
die allemaal nationaal kampioen zijn in
hun vak. De afgelopen maanden werden
zij geselecteerd tijdens voorrondes,
kwalificaties en nationale finalewedstrijden
van de mbo-vakwedstrijden Skills
Heroes en voor de technische beroepen
Vakkanjers. Bij de EuroSkills doen ongeveer
vijfhonderd jongeren uit 28 landen mee
in 38 beroepen. Beroepen als tuinaanleg,
mobiele robotica, zorg, lassen, metselen en
webdesign zijn te bewonderen.

hoeveel auto’s er langs de
slagboom kwamen.” Hij krijgt in
drie dagen in totaal 22 uur de
tijd om de opdracht te maken.
Daar blijven negentien uur van over
voor het daadwerkelijk maken van de
kast, bedrading en programmering.
“Dat is heel veel werk in heel korte tijd.
Dat is behoorlijk pittig.”

Schakelkasten bouwen
en programmeren

In Zweden gaat het waarschijnlijk om
een oven voor een broodbakkerij waar
Sjoerd onder andere twee schakelkasten
voor moet maken. Hij acht zichzelf wel
kansrijk voor de titel. “Op school in België
kregen we al veel praktijk en het is al
heel lang een hobby van me”, vertelt
hij. “Daarnaast heb ik veel kennis van
programmeren. Dat kan nog wat voordeel
opleveren ten opzichte van de andere
kandidaten. Ik heb er in ieder geval heel
veel zin in. Ik heb thuis veel geoefend met
ongeveer dezelfde opstelling. Hopelijk lukt
het me om Europees kampioen te worden
en kwalificeer ik mij volgend jaar voor
de WorldSkills in Abu Dhabi. Dan moet
ik wel in maart weer Nederlands
kampioen worden.”

Sjoerd werd in maart Nederlands kampioen Industriële Automatisering en mag
daarom zijn kunsten vertonen in Göteborg.
Bij de wedstrijd krijgt hij bouwtekeningen
en moet hij die vervolgens realiseren.
“Ik moet een complete installatie en twee
schakelkasten bouwen en op een muur
monteren”, vertelt hij. “Daarna moet ik
de bedrading aanleggen en het hele ding
programmeren.”
Bij het NK moest hij bijvoorbeeld
de schakelkast van een parkeergarage
maken. Sjoerd: “Die moesten we zo
programmeren dat het systeem telde

Schakelkast voor
broodbakkerij
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Corpus van Hagelkruis in Maasbree

Gestolen Jezusbeeld
vernield
Het gestolen corpusbeeld van het hagelkruis op de Oude Heldenseweg in Maasbree is ongeveer 500 meter
verderop teruggevonden. Dat laat Stichting Kruisen en Kapellen Maasbree weten. De armen zijn van het Jezusbeeld
afgebroken. Het beeld lag aan de oever van de Everlosebeek ter hoogte van bushalte ’t Heeske.

Met een corpus wordt het lichaam
van Jezus bedoeld. De stichting constateerde op vrijdag 7 oktober dat het
beeld verdwenen was van het kruis.
Op zaterdag 20 november werd hij
teruggevonden. “Uiteraard zijn we
heel blij met deze vondst, maar het is
wel enorm jammer dat de armen er af
zijn gebroken”, laat Ton Boots van de
stichting weten. “We hopen dat we die
nog terug kunnen vinden. We hebben al een speurtocht in de omgeving
gehouden, maar dat leverde niks op.
Daarom vragen we mensen die rond
9 oktober iets hebben gezien, zich

te melden. Misschien zijn de daders
met de armen in de bus richting Venlo
gestapt en heeft iemand dat opgemerkt.”
Het houten hagelkruis staat
op de hoek van de kruising Oude
Heldenseweg en Heeske. Het kruis
is van buurtschap ’t Heeske.
Het Jezusbeeld was inclusief de armen
ruim een meter breed en 1,25 meter
hoog en behoorlijk kostbaar, aldus
Ton. Het corpus is een werk van de
Maasbreese beeldhouwer M. Hendrikx.
De stichting is blij met de vondst,
maar ook erg geschrokken. “Nu is het

geen diefstal meer, maar vernieling”,
vertelt Ton. “We zullen nog meer speurtochten ondernemen, maar als iemand
tips heeft, helpt dat altijd.” Een anonieme tip geven, kan ook. “Die kunnen
op een briefje genoteerd worden en
bij mij ingeleverd worden. Dat is op de
Breestraat 18 in Maasbree. Zo hopen
we te achterhalen wat er gebeurd
is en wie de daders zijn.” Neem
voor meer informatie of tips ove de
vernieling contact op met C. Ament
via 077 465 21 76 of met Ton Boots
via 077 465 11 03 of door een mail te
sturen naar tonwil@home.nl

Prijsklasse rond de 200.000 euro

Gemeente wil
woningen kopen
voor statushouders
De gemeente Peel en Maas wil vier leegstaande woningen aankopen
om statushouders in te huisvesten. Dit gebeurt echter pas wanneer de
gemeenteraad in december instemt met het investeringsbedrag van
800.000 euro. Dit maakten de gemeente en woningcorporatie Wonen
Limburg woensdag 23 november bekend.
Zelf woningen aankopen is één
van de middelen om de tijdelijke
druk op de sociale huurmarkt te
verlichten, aldus de gemeente.
“Zo zijn er meer overige huurwoningen beschikbaar voor potentiele
huurders en kan de wachttijd worden
ingekort.”
Voordat de woningen worden
aangekocht, toetst Wonen Limburg
of ze geschikt zijn voor verhuur
volgens het ontzorgingsarrangement.
Dit houdt in dat een leegstaande
woning aan statushouders wordt
verhuurd en dat de woningcorporatie
voor een kostendekkende vergoeding
helpt bij de verhuur en het beheer.
De woningen die de gemeente koopt,
kunnen vanwege deze overeenkomst
dan ook alleen aan statushouders
worden verhuurd.

Verspreid over de
diverse kernen
Voor de aan te kopen woningen
geldt dat ze in de prijsklasse rond
de 200.000 euro liggen. Ze moeten

redelijk onderhouden zijn en bij
voorkeur verspreid liggen over de
diverse kernen. “Dit laatste levert
een bijdrage aan de integratie van
de statushouder”, legt de gemeente
uit. Deze statushouders verblijven
momenteel in een asielzoekerscentrum (AZC) en wachten af totdat ze
met de rest van hun gezin herenigd
kunnen worden.
De gemeente zegt afspraken te
gaan maken met Vluchtelingenwerk
en Vorkmeer over de begeleiding
van de statushouders als ze eenmaal
gesetteld zijn. In december buigt de
gemeenteraad zich over het plan.
Pas wanneer akkoord is gegaan met
de investering van 800.000 euro,
kan de gemeente de woningen
kopen.
Eerder riep gemeente Peel en
Maas huiseigenaren, die hun huis in
de verkoop hadden staan, op hun
woning tijdelijk te verhuren aan de
gemeente om er statushouders te
huisvesten. Volgens een woordvoerder zijn daar echter geen reacties op
gekomen.

Dagelijks

verse oliebollen
vanaf

11.00 uur
Raadhuisplein,
Panningen
(bij de toren)

HALLO in Beijing
Bianca Colbers uit Panningen was van 17 oktober tot 1 november in de Chinese hoofdstad Beijing
(Peking). Daar studeerde de voetreflexplustherapeute Tuina, een Chinese lichaamsmassage volgens de
Traditional Chinese Medicine. Ze bezocht daarvoor diverse universiteitsziekenhuizen en keerde weer vol
nieuwe kennis huiswaarts. “Het was een fantastische reis en een geweldige ervaring”, aldus Bianca.
“Daarom kon een foto met HALLO ook niet ontbreken.”

Bezoek nu onze
kerst- en sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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GAMMA
Helden
Panningen

Huis ingestort in Helden
Een huis aan de Van Hövellstraat in Helden is in de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 november ingestort.
Vanwege het late tijdstip van instorten, rond 02.30 uur, raakte niemand gewond. De woning uit 1900 werd gerenoveerd. Omdat er asbest werd gevonden in het puin, kon het niet meteen opgeruimd worden.

aanstaande
zaterdag
De eigenaren waren al een aantal
weken bezig met het opknappen van
het historische gebouw. “We waren al
op de eerste etage met verbouwen,
maar waarschijnlijk is het weghalen
van een aantal balken fataal geworden”, laten ze weten. “En ik denk dat

de dakpannen te zwaar waren voor de
fundering. We kunnen nu niks doen
vanwege de asbest en moeten wachten
tot die is opgeruimd. De bouw loopt nu
zeker een halfjaar vertraging op.”
Een buurvrouw werd wakker van
het instortende huis. “Ik dacht eerst

dat er een aardbeving was toen ik
het gerommel hoorde.” Het puin viel
gedeeltelijk op de Van Hövellstraat,
maar die werd later weer schoongemaakt. Het huis werd vervolgens
afgezet met bouwhekken voor de
veiligheid.

Prijs internationaal online onderwijsplatform edX

Maasbreese Arno Smets beste
docent
Geldig in de bouwmarkt en online
m.u.v. krantaanbiedingen, kortingcoupons,
OK en Extra Goedkoop artikelen

GAMMA
Helden Panningen
J.F. Kennedylaan 28
077 - 307 50 50
gamma.nl

facebook.com/
gammaheldenpanningen

openingstijden

Maandag t/m vrijdag
9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag
9.00 tot 18.00 uur
Zondag open
12.00 tot 17.00 uur

dat zeg ik

De Maasbreese hoogleraar Arno Smets is woensdag 16 november uitgeroepen tot de beste docent in het
geven van online colleges bij het internationale onderwijsplatform edX. Smets geeft daarop colleges over
zonne-energie en duurzame energie.
De prijs voor de beste docent is dit jaar
voor het eerst uitgereikt om de inzet
van de ruim 850 docenten in Massive
Open Online Courses (MOOCs) te
waarderen. De Maasbreenaar liet tien
andere genomineerden achter zich.

Het internationale onderwijsplatform
edX is in 2012 opgericht door de
Amerikaanse universiteit Harvard en het
Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Er worden gratis online cursussen
en colleges gegeven die beschikbaar

zijn voor iedereen ter wereld met een
internetverbinding. Arno Smets is
professor bij edX en geeft colleges in
zonne-energie en duurzame energie,
waarmee hij meer dan 150.000 online
studenten wereldwijd bereikt.

Zware mishandeling
bij discotheek Apollo Helden
Bij discotheek Apollo in Helden is in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 november een persoon ernstig
mishandeld.
Die avond trad de groep
Broederliefde op bij de Heldense
discotheek. Volgens de politie heeft
de mishandeling in de discotheek
rond 02.00 uur plaatsgevonden,

ongeveer anderhalf uur vóór sluitingstijd. De politie Peel en Maas is
dringend op zoek naar getuigen van
de mishandeling.
Wie iets gezien of gehoord

heeft over het voorval, wordt door
de politie verzocht contact op te
nemen. Dat kan via 0900 88 44
of via Meld Misdaad Anoniem via
0800 70 00.

Jongeren op camera

Politie zoekt vandalen Helden
Enkele jongeren hebben zondag 20 november een paar straatnaamborden en enkele schuttingen beklad met
graffiti in Helden. Volgens de politie staan de daders op beeld.
Volgens de politie gaat
het om zes jongeren die op de
hoek Koetsiersweg en Pastoor
Knippenberghstraat in Helden met
witte verf aan de slag gingen.
Onder andere enkele straatnaam-

borden en schuttingen van omwonenden moesten het ontgelden en
werden beklad. De persoon die de
melding van het vandalisme bij de
politie maakte, heeft de vandalen
gefilmd. Die beelden heeft politie

Peel en Maas in handen. De politie
geeft de jongeren echter eerst de
gelegenheid om zich zelf te melden
bij de politie op het politiebureau
in Panningen of door te bellen naar
0900 88 44.
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15 VRAGEN

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

jongeren 07

aan
Kyra Hendricks

Studiekeuze
Op het moment dat ik deze
column schrijf, sta ik op het
punt om naar een
voorlichtingsavond te gaan.
Een voorlichtingsavond over
verschillende studies voor na
de middelbare school. Ik zit nu
in mijn vijfde jaar van het
vwo, dus het komt steeds
dichterbij.
Het is een lastige keuze,
die ieder van ons moet maken
in zijn leven. De één heeft meer
keuzemogelijkheden dan de
ander, maar voor iedereen zijn
het er meer dan genoeg.
Keuzes maken in je leven
moet, hoe lastig het is en ook
blijft. Naar wie of wat moet je
luisteren bij het maken van een
studiekeuze? Het advies van
ouders of vrienden is voor de
meeste van ons belangrijk.
Toen je een middelbare school
moest kiezen, koos je vaak
dezelfde als je vriendinnen.
Naar mijn mening moet je dit
niet doen bij het kiezen van een
vervolgopleiding. Durf je eigen
keuze te maken waar je geen
spijt van krijgt.
Waar moet je dan naar
luisteren? Je gevoel? Of de
zogenaamde ‘baangarantie’?
Ik denk dat het een combinatie
is van beide. Je moet iets doen
wat je leuk vindt en waar je
goed in bent. Zonder plezier
gaan werken, maar wel een dik
salaris ontvangen, maakt je niet
gelukkig. Toch vind ik het wel
belangrijk dat ik zo snel
mogelijk aan de slag kan na
mijn studie. De middenweg is
voor mij ideaal, aangezien ik
heel veel dingen leuk vind.
Gelukkig heb ik nog zeker één
jaar om de juiste keuze te
maken.
Janique

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kyra Hendricks
13 jaar
Helden
Het Bouwens

Wat is jouw droomberoep?
Het liefst word ik later actrice of
musicalster. Omdat ik het gymnasium
op het Bouwens doe, zou ik ook naar
de universiteit kunnen. Maar ik denk
toch dat ik voor de musicalacademie
kies. Ik ben iemand die niet stil kan
zitten. Als ik geen actrice wordt,
lijkt chirurg of dokter mij een leuk
beroep. Op school vind ik biologie erg
interessant.
Waar ben je het meest bang voor?
Ik ben het meest bang voor clowns
en spinnen. Vroeger toen ik nog klein
was, rende ik in het circus al weg voor
clowns en ik weet nog steeds niet
waar mijn angst voor spinnen vandaan
is gekomen. Ik vind de beesten erg
gewoon heel eng uitzien.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Ik zou in het eerste deel van The
Hunger Games willen spelen. Dan zou
ik de rol van Katniss Everdeen, de
hoofdpersoon willen spelen. In de film
komt veel actie voor en het verhaal is
heel onvoorspelbaar met veel emoties.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat was de gedachte: Kan ik niet nog
even blijven liggen? Ik was vanmorgen
erg moe namelijk. Ik ben een echt
avondmens en houd er heel erg van
om lekker uit te slapen. Ik kan jammer
genoeg alleen op zondag uitslapen.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik denk dat ze mij zouden omschrijven
als een meisje dat druk en spontaan,
maar ook erg gezellig is. Dat hoor ik
wel vaker van andere mensen.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Omdat ik Indonesisch bloed heb vanuit
mijn vaders kant, zou ik graag een reis
naar Indonesië willen maken. De opa
van mijn vader komt uit Indonesië.
Ik wil in dit land de cultuur opzoeken
en kijken naar het landschap. Het land
lijkt me heel erg tropisch.
Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik wil graag nog beter leren zingen.
Van alle elementen van het acteren,
is zingen mijn minst sterke kant.
Mijn zangcoach zegt dat ik een mooie
stem heb, maar er wat tijd in moet
gaan steken om mijn zangtalenten nog
wat meer te ontwikkelen. Mijn moeder
wordt soms zelfs gek van het feit dat ik
heel de tijd aan het zingen ben in huis.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind sportte ik heel erg veel.
Als andere kinderen met elkaar
afspraken, ging ik turnen of dansen.
Ik turn en dans nu nog steeds bij
SSS Helden en vind het nog altijd leuk.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik willen kunnen vliegen.
Ik heb een best druk leven waarin ik
veel sport, op musicalles zit en tijd
moet stoppen in school. Ik verveel
mij nooit. Maar omdat ik het zo druk
heb, is het best handig om te kunnen
vliegen en zo veel sneller van de ene
naar de andere plek te kunnen gaan.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat is de herinnering aan de keer
dat ik voor het eerst in de musical
‘The Lion King’ speelde. Ik wist nog niet
echt wat het inhield, waardoor ik het
erg spannend vond. Dat was wel het
moment dat ik wist dat acteren iets is
waar ik later iets mee wil gaan doen.

Dit was ongeveer drie jaar geleden.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak op school vind ik gym.
Dan hoef ik niet stil te zitten, waar ik
heel slecht in ben. Het stomste vak vind
ik geschiedenis. Ik vind het een saai
vak dat me niet interesseert.
Wat zou er in de biografie van
je leven staan?
Ik ervaar mijn leven als een tijd met
drukke activiteiten, maar die dingen
omschrijven wel wie ik ben. Ik ben nu
een beetje aan het ontdekken wat mij
aanspreekt en waar ik blij van word om
zo in de toekomst tot de conclusie te
komen wat ik wil gaan doen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben bijna altijd te laat. Ik probeer

dingen vaak uit te stellen, waardoor ik
de tijd vergeet. Ik kom ook geregeld te
laat op school. Mijn vriendinnen zullen
dit typisch iets voor mij vinden als ze
dit lezen.
Festival of discotheek?
Ik houd van feestjes en ga graag naar
de discotheek in mijn dorp, The Apollo.
Een discotheek vind ik gezellig, omdat
je hier vaak iedereen al kent. Ik vind
het leuk om met mijn vriendinnen naar
The Apollo te gaan.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Ik zou nog in musicals willen spelen
en dansen. Ik zit op de musicalles
‘Me On Stage’ en houd heel erg van
acteren, dansen en zingen. Dit vind
ik het allerleukste om te doen in mijn
vrije tijd.

Opheffingsuitverkoop

30 tot 70% korting op al
onze showroom-sanitair,
infrarood-sauna’s
en voorraadartikelen

VAN HÖVELLSTRAAT 21 HELDEN T (077) 307 54 40
WWW.VERKOO.NL
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Opeens was er nog zo veel te zeggen.
Opeens was er nog zo veel te vragen.
Opeens is het te laat.

Sjraar Lijssen

Kevin

Door de grote hoeveelheid blijken van medeleven
die ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn vrouw

16 november 2016
Zoon van
Sabine Zelen &
Ron Timmermans
Hoekerstraat 14
5987 AN Egchel

Gert van Dijk-Snijders

echtgenoot van

”Gert van Joppe”

Mia Lijssen-Janssen
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.
Pap, schoonvader en opa van
Lilian en Hans †
Ploni en Jules
Jani
Eric en Miranda
Felix en Susan
Otto
Ronald en Joanne
Nina
Timo
Levi

Helden, 21 november 2016
St. Lambertusstraat 16
5988 EG Helden

kan ik in eerste instantie niets anders doen dan op deze wijze
bedanken.
In het bijzonder wil ik bedanken:
Dokter Habets; Buurtzorg Peel en Maas; Apotheek De Grote Peel;
verzorgend en verplegend personeel van het VieCuri Ziekenhuis
Venlo en Venray; dokter Pouwels en zijn team; Nederlands Astma
Centrum Davos; dokter Bron en zijn team; Angelique van de IC,
die de laatste uren van haar leven heel dicht bij ons en bij
“ons Gert” was en Sandra van de uitvaartbegeleiding voor al het
goede werk en de steun na haar overlijden.
Iedereen bedankt voor het medeleven, de bloemen, de vele
kaartjes, de schouderklopjes of op welke manier dan ook,
bij het afscheid van mijn Gertje, mijn vechter, mijn maatje,
minne knoevel, mijn prachtige echtgenote, trotse mama en
Grötse oma. Soffie, Patrick, Sem en Lynn, Renate, Ed, Jill, Reny
en Sten, Roel, Monique, Daan en Jules.
Wat waren jullie geweldig voor mij in deze moeilijke tijd!

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen/frieslanders belana
bintje/het adres voor verse en
gezonde streekgroenten, ook eigen
teelt, 5 st venkel voor 1 euro. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

Gijs
Broertje van Jip
Zoon van René van Cuijk en
Rianne van Betteray
Ridder van Eyllstraat 3
5991 CE Baarlo

Wie heeft mijn bruin/zilveren
Sparta herenfiets meegenomen of
gezien bij Apollo op 19 november?
Tel. 077 465 23 63.

Gert, je was een vechter en kanjer.
Je blijft een voorbeeld voor ons allemaal.
Houdoe, òw Hadje

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling, enz.
Tevens bloempotten en tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij 9.00 tot 17.00 uur. Za 9.00
tot 16.00 uur.

Geboren
17 november
2016

Woning gezocht. Te koop gevr.
vrijstaande rustig gelegen woning met
ruimte en privacy in Peel en Maas.
Tel. 06 40 68 60 34.

Bedankt allemòl
Had van Dijk “Joppe”

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 25 november
om 11.00 uur in Crematorium Midden-Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

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

Geboren

“Ons Gert, “Gert van Joppe”, weg uit de straten van Meijel”

Je relatie in een dip?
Bel eens met een spiritueel werker
over inzicht m.b.t. je levensvragen.
Liefde & relatie, kinderen, autisme,
www.betrouwbaarmedium.nl

Volksdansen iets voor jou?
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden,
iedereen is welkom, ervaring is niet
nodig. Kom gewoon eens kijken of
vrijblijvend enkele lessen meedoen.
Iedere donderdagavond van 20.30
tot 21.30 uur bij Vorkmeer, ingang
Arienstraat. Of bel met An Janssen
077 307 38 41 of Henny Janssen
077 307 46 84 voor meer informatie.

Leniger worden, gewicht verliezen,
kracht- en conditietrainingen

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

• personal training
• voedingsschema
• trainingsschema

HAN-MARK
ARENDSE

personal in de vorm van uitgebreide
begeleiding of in de vorm van een
individueel voedings- of trainingsschema.

U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

www.motio-sport.com

coach, vertrouwenspersoon, leraar, een bron van inspiratie en motivatie

Starter in de Regio
Motio-sport
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Rijschool Thijs Gommans
overgenomen
Rijschool Thijs Gommans uit Grashoek is overgenomen door Verkeersschool Janssen uit Horst.
Het bedrijf was al actief in de regio’s Venray, Horst en Venlo. Met de overname van Thijs Gommans start
Janssen ook in Peel en Maas. Thijs Gommans begon de rijschool in 2007. Ronald de Jongh, in onder
meer Baarlo en Grashoek bekend als volleybaltrainer, wordt instructeur voor Janssen in Peel en Maas.

Motio-sport
Mitchel Kok
Hagelkruisweg 2
5993 SC Maasbree
06 46 02 22 03
info@motio-sport.com
www.motio-sport.com
Sport, welzijn & gezondheid
22-02-2016

Activiteiten
Motio-sport is een jonge,
startende onderneming die zich
richt op persoonlijke trainingen.
Het bedrijf biedt klanten op maat
gemaakte trainings- en voedingsschema’s voor elk persoonlijk
doel.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij Motio-sport
krachttraining, cardio boksing,
powerlifting, sportspecifieke
trainingen en op revalidatie
gerichte trainingen te volgen.

Doelgroep
Iedereen, man of vrouw, vanaf
16 jaar die graag wil sporten en er
een gezonde levensstijl op na wil
houden. Omdat elk mens uniek is,
wordt iedereen bij Motio-sport
persoonlijk geholpen.
Onderscheidend vermogen
Door de individuele aandacht
en de motiverende begeleiding is
de training zeer persoonlijk.
Daardoor is de kans groot het
gestelde doel te behalen.
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Agrarische sector
9/11

Varkenshouderij Kuijpers Beringe

Peel en Maas is een landelijke gemeente met veel bedrijven in de agrarische sector. HALLO licht de komende weken een aantal van die bedrijven
uit. Van witlof telen tot koeien melken, de hele sector komt voorbij in deze serie. Van kinds af aan loopt Pieter Kuijpers (31) uit Beringe al rond tussen
de varkens. Na gewerkt te hebben bij een andere varkenshouder, nam hij in 2012 het bedrijf van zijn ouders over.

wordt hier bijna twee vrachtwagens
vol aan aardappelschillen geleverd.
Die zijn overbodig bij de aardappelproducent en daar zit veel zetmeel
in. Ideaal voor ons en duurzaam
voor de omgeving.”

Aangesloten bij
VarkensGilde

Zo’n vijfduizend varkens
lopen in de hokken rond in de
vier stallen die Pieter heeft. Die
liggen naast zijn huis waar hij met
vrouw Eef, zoontje Mees van 3 en
dochtertje Bente van 1 jaar woont.
“Het voordeel daarvan is dat ik
altijd tussen de middag thuis kan
eten en dus mijn gezin kan zien”,
vertelt hij. “Het nadeel van een
varkensstal is dat je zeven dagen
in de week bezig bent. Dus uitslapen zit er niet in.”

In 2012 nam Pieter het bedrijf van
zijn ouders over. De nieuwe stal was
net klaar. Het was en is een zware
tijd voor varkensboeren, maar Pieter
besloot gewoon door te gaan met het
bedrijf. “Mijn hart ligt bij de varkens,
dus ik heb er nooit over getwijfeld.

‘Hart ligt bij
de varkens’
Het gaat niet fantastisch met de
sector, maar dat komt wel goed. Als

ik kijk naar hoeveel monden er zijn
op de wereld die gevoed moeten
worden, denk ik dat de sector er weer
bovenop komt.” Zoals gezegd heeft
Pieter eigenlijk nooit een dag vrij. Voor
de middag rijdt hij naar Grashoek,
waar hij nog een pachtstal heeft met
zeugen. Pieter: “Die  moet ik voeren
en ik kijk hoe het met ze gaat.” Na de
lunch gaat hij verder in de stallen bij
huis. “Ook daar maak ik elke dag een
controlerondje. Ook daar kijk ik hoe
het met de varkens gaat. Aan de mest

kan ik bijvoorbeeld zien of het voer
goed is.”
Met voer is Pieter sowieso veel
bezig. “Het is niet dat ik iedere dag
verander van samenstelling in het
voer, maar wel regelmatig. Als het
voer blijft liggen of als de mest dun
is, weet ik dat ik het moet bijstellen.
Er staan tien silo’s buiten met verschillende soorten voer, dus ik kan het zelf
samen stellen.” Pieter is ook duurzaam bezig door voer te gebruiken
dat elders overbodig is. “Iedere week

Pieter zag de laatste jaren veel
collega varkensboeren stoppen.
“Dat zijn vooral de kleine bedrijven.
Er komen steeds meer regels, zoals
bijvoorbeeld de luchtwasser die
ervoor zorgt dat er geen fijnstoffen
uit de stal komen. Die is duur en dat
is alleen rendabel als je als bedrijf
groter wordt en meer varkens houdt.
Dat is voor de kleine boeren soms
geen optie en dus stoppen ze.”
De varkenssector probeert de laatste
jaren het imago omhoog te halen.
Want volgens Pieter hebben veel
mensen onterecht een slecht beeld
van een varkensstal. “Volgens mij
denken ze nog steeds dat de
varkens in donkere hokken zitten
met te weinig ruimte, maar dat is
helemaal niet meer. Ik ben trots
op mijn bedrijf, daarom heb ik me
aangesloten bij het VarkensGilde,
Het gilde slaat een brug tussen de
varkensboeren en de burger.”
Het bedrijf is klaar voor de
toekomst, zegt Pieter. “We hebben
alles op orde en het bedrijf voldoet
aan de nieuwste eisen. Misschien
dat we in de toekomst nog uit
breiden, maar dat zien we dan wel.”
Maar voor nu stapt Pieter nog iedere
morgen met veel plezier de stal in
als de varkens blaffend en huppelend, wat ze doen als ze gezond
zijn, rond ziet rennen. “Dan geniet
ik volop.”

Check

www.thatshappening.com

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Onderhoudsmonteur
fulltime m/v
Interesse? Zie www.vantilburgbv.nl

Accountancy
Administratie
Advies
Tel. 077 307 35 19
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SINTERKLAASACTIE
Los de puzzels op
Sinterklaas is jarig en trakteert ook lezers van HALLO Peel en Maas op cadeautjes! De komende drie weken
verschijnen er puzzels in elke editie. De antwoorden op deze puzzels samen vormen een slagzin. Vul de
slagzin aan en maak kans op een van de leuke prijzen! De puzzels staan in de edities van 17 en 24 november
en 1 december.

1e prijs Lazy Sunday voor 2 personen
Ontvangst met een biercocktail. Daarna bierproeverij met bijpassende hapjes.
Beschikbaar gesteld door De Zoes uit Helden

2e prijs Vuurtafel
Beschikbaar gesteld door Groenrijk uit Maasbree

3e prijs 2 Bioscoopkaartjes naar keuze
Beschikbaar gesteld door DOK6 Cinema uit Panningen
Noteer de afgemaakte slagzin op de deelnemersbon, die in de editie van donderdag 1 december staat, en lever
deze uiterlijk maandag 5 december 09.00 uur in bij HALLO Peel en Maas op de Raadhuisstraat 168 in Panningen,
of stuur je antwoorden via redactie@hallopeelenmaas.nl onder vermelding van Sinterklaasactie. Vermeld daarbij
naam en adresgegevens. Let op: los eerste de drie puzzels op en stuur dan pas uw oplossing in. De uitslag wordt
op donderdag 8 december bekendgemaakt in HALLO Peel en Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Raad de zin

2/3

Dit is de tweede puzzel. Vul de antwoorden op de vragen in en breng de letters over in de
corresponderende vakjes.
1
2
3
4
5

6 Hier vond dit jaar de intocht plaats
7 Hiermee komt de Sint aan
8 Dit is voornaam van de presentatrice van
het Sinterklaasjournaal
9 Sinterklaas is de bisschop van…

Dit is het vervoersmiddel van Sinterklaas
De metgezel van de Sint
Hier gaat Zwarte Piet door naar binnen
De hoofdstad van Spanje
Dit vind je in je schoen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(Foto: NTR)
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Duurzaam door
het Leven
Duurzaamheidscoöperatie Gloei houdt op zaterdag 26 november de
bijeenkomst Duurzaam door het Leven. Bij de avond worden vier
voorbeelden gegeven van hoe duurzaamheid in de gemeente Peel en
Maas vorm krijgt op het gebied van wonen en leven. De bijeenkomst
duurt van 19.00 tot 21.30 uur en vindt plaats in het SIF-gebouw in
Panningen.
Als eerste komt Peter Coenen
vertellen over hoe bewoners hun
eigen huis kunnen verduurzamen.
Ook geeft hij informatie over financiering en subsidies voor duurzame
maatregelen. Daarna volgt vanuit
het project Giel Peetershof in Egchel
een presentatie over milieuvriendelijk wonen. Het derde thema is
Redesign van meubels en tuinmeubilair volgens de principes van de Blue
Economy. Jannie Coenen van Crumble
Development vertelt over de mogelijkheden van een afvalloze samen-

leving. Tenslotte geeft Geurt van de
Kerk een presentatie met uitleg over
de uitkomsten uit de Gemeentelijke
Duurzaamheids Index (GDI), het
belang van deze cijfers, een vergelijking met andere gemeenten en
vooral ontwikkelingen op gebied van
duurzaamheid van energie tot sociaaleconomische factoren. De bijeenkomst
vindt plaats in het kader van het
DuurzaamDoor Festival in november
en december. Kijk voor meer informatie over het festival op duurzaamdoor.
nl/duurzaamdoor-festival

Bijeenkomst voor
burgerhulpverleners

verenigingen 11

Veldritten wielerclub Baarlo
laatste keer in Blerickse Bergen
De competitiewedstrijd van wielerclub TWC Olympia uit Baarlo vindt zondag 18 december voor het laatst plaats
in de omgeving Boekend-Blerick bij de Blerickse Bergen. Daarna worden de veldritten verplaatst naar de Herungerberg in Venlo.
“Ondanks de goede samenwerking
met de eigenaar van de natuurbegraafplaats is het moreel niet meer
verantwoord om hier te sporten”,
laat de organisatie weten. Na 45 jaar
komt er daarmee een einde aan de
veldrit-activiteiten van wielerclub TWC
Olympia uit Baarlo in de Blerickse

Bergen. Uit respect voor het nabijliggende crematorium en de natuurbegraafplaats hebben de organiserende
broers Jos en Fiel Lamber besloten het
evenement in 2017 te verplaatsen
naar het crosscircuit op de wieleromgeving Herungerberg in Venlo. Het
wielercircuit daar omvat 2.800 meter.

De laatste Jos Feron-veldrit op
het oude terrein begint zondag
18 december om 10.15 uur met de
Cyclocross voor junioren, vrouwen
en jeugd 3. Om 12.00 uur starten de
amateurs en masters veldrijders en
om 14.00 uur de amateurs en masters
MTB.

In The Mix

Musicalcursus voor volwassenen
Musicalschool Me On Stage start in januari weer met een musicalcursus voor volwassenen. Wie van zingen,
dansen en toneelspelen houdt, kan zich aanmelden voor In The Mix in Panningen.
De musicalgroep is bedoeld voor
iedereen vanaf 18 jaar die podiumervaring wil opdoen in een musical.

Vorig jaar werd er voor het eerst een In
The Mix-groep gestart. Toen werd de
musical Assepoester opgevoerd.

Aanmelden voor In The Mix kan tot
zondag 11 december via de site van Me
On Stage www.meonstage.nl

Stichting Hart voor Peel en Maas organiseerde op donderdag
17 november een avond voor alle burgerhulpverleners in de gemeente.
“Het was echt bedoeld om
de mensen te bedanken die altijd
belangeloos klaar staan voor anderen”, laat de organisatie weten.
Burgerhulpverleners krijgen een
berichtje als iemand in de buurt reanimatie nodig heeft. “Zo kunnen ze

levens redden.” Bij de avond was er
onder meer een presentatie van een
cardioloog van het VieCuri-ziekenhuis
in Venlo en een demonstratie door
de Regionale Ambulance-voorziening.
Kijk voor meer informatie op www.
hartslagnu.nl

Benefietgala Ladies’
Circle Kessel
De Ladies’ Circle Vici Maas & Peel in oprichting wordt zaterdag
26 november officieel geïnstalleerd bij Kasteel De Keverberg in Kessel.
Ook vindt die avond een benefietgala plaats.
Tijdens het Charter & Charity gala,
zoals de avond genoemd wordt, zijn
verschillende serviceclubs uit het hele
land, familie en vrienden aanwezig om met de dames van de 79e
serviceclub in Nederland de officiële
installatie te vieren. Dit gebeurt vanaf
18.00 uur.
Vanaf 21.00 uur staan dj Junio en
saxofonist Nicolay on Sax klaar om de
feestavond muzikaal te ondersteunen.
Daarnaast staat de avond in
het teken van Mafcentrum Kidzz
& Armoede, het goede doel dat
de Ladies’ Circle gekozen heeft.

De liefdadigheidsorganisatie heeft als
doel de leefsituatie verbeteren van
kinderen die opgroeien in armoede
en de bewustwording vergroten van
armoedeproblematiek in de omringende samenleving. De volledige
opbrengst van de benefietavond gaat
naar Kidzz & Armoede. Aanmelden
voor het Charter & Charity Gala kan
via ladiescirclevici@hotmail.com
De organisatie vraagt gasten zich
te kleden in galakleding en bij het
aanmelden te vermelden of ze de
hele avond aanwezig zijn, of om
21.00 uur aansluiten.

Binnenactiviteit
IVN Helden
De vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid, IVN Helden,
houdt op donderdag 24 november een binnenactiviteit. Deze vindt plaats
in het IVN-gebouw aan de Kloosterstraat in Helden.
Leden en andere belangstellenden
kunnen die avond kijken naar foto’s,
powerpointpresentaties en video’s
van elkaar. Leden vertellen over hun
ervaringen op natuurgebied, zowel
thuis, in de eigen omgeving of op

vakantie. Dit met als doel anderen
te laten meegenieten van bijzondere
natuurvondsten.
De binnenactiviteit begint om
20.00 uur in het IVN-gebouw in
Helden.

Vier jubilarissen
Fanfare Eendracht gehuldigd
Bij de jaarlijkse Caecilia-avond van Fanfare Eendracht uit Baarlo op zaterdag 19 november, zijn vier
jubilarissen gehuldigd. Voorzitter Marcel Kleinen zette de jubilarissen in het zonnetje. Jeroen en Bart
van Ulft kregen een onderscheiding vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Erik Peters is al veertig jaar lid
en Piet van Wegberg werd gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Namens de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen reikte Dorry Besouw de oorkondes en insignes uit.

EXTRA
VEURSTELLING
AODJAORSSHOW

CABARETGROEP

VLUG
ZOUT
‘WAT NÒW?’
ZONDAG
4 december
14:30 uur DOK6

De nieuwe cursus Babymassage
start op 9 december bij Lekker Laeve!
Dat wordt 3 weken genieten!
Alle info vind je op lekkerlaeve.nl

Gevonden autosleutel zaterdagmiddag 19 november op Napoleonsbaan Zuid tussen bushalte en
Rabobank. Info: 077 477 15 73.

Woonruimte te huur.
Vierpersoons appartement te huur in
Baarlo. Ook kantoorruimte of opslag
van 18 m2 beschikbaar. Interesse?
Bel 077 465 07 74.

Gezocht: mensen uit Peel en Maas
die de oorlog hebben meegemaakt
en hun persoonlijke verhaal willen
vertellen. Dit is voor ons profielwerkstuk. Kent u of bent u zo iemand?
Mail dan naar Joëlle en Janique via
janiquepeeters@gmail.com

Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
bellen naar 06 55 12 69 96 of mailen
naar info@heikevastgoed.nl
Mindfulness & eten. Overgewicht?
Ondergewicht? Heb je genoeg van
diëten en het jojo-effect? Nieuwe
workshop bij Sensus: Mindfulness en
Eten op 15 dec a.s. om 19.30 uur in
Panningen. Info: www.sensus-pvs.nl
of T: 06 13 74 75 29.
Werk gevraagd. Man 65+ i.b.v. rijbewijs
BE zoekt werk als chauffeur/bezorger
voor 8 uur p. week op maandag of
donderdag. Tel. 06 11 21 63 75.

Private Label Meubelatelier.
Voor het herstofferen en repareren van
uw bank, fauteuil, boot, caravan etc.
Ook nieuwe banken en relax fauteuils
met sta-op functie. Woninginrichting.
Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo.
077 390 37 15.
Ansichtkaarten en bidprentjes.
Gevraagd voor mijn verzameling
ansichtkaarten en bidprentjes van
Helden en omgeving Twan Niessen
Molenstraat 30 Helden. Tel. 307 13 97.
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Wim Kessels Meijels
kampioen biljarten
Door: Meijelse Biljart Verenigingen
Wim Kessels is op zaterdag 19 november Meijels biljartkampioen van het
jaar 2016 geworden. Hij won in de finale van Sjaak Beeks. De wedstrijden
werden afgewerkt in café-restaurant Colé.

Allereerst waren de halvefinalisten
Pé Snijders (BC De Siem) en Sjaak Beeks
(BC Ketelbink) aan de beurt. Sjaak vloog
uit de startblokken. Pé had nog geen
tijd om met zijn ogen te knipperen of
hij stond al op een straatlengte
achterstand. Halverwege stond het 25–9
in het voordeel van Sjaak. Wat Pé ook
probeerde, het lukte niet. Sterker nog:
Sjaak sloop alsmaar verder weg.
Uiteindelijk was dan ook Sjaak de
verdiende finalist met 2,86 gemiddeld.
De tweede partij was Wim Kessels
tegen Wim Meulendijks (beiden BC
De Siem). Ook bij deze partij was totaal
geen spanning te ontdekken. Er stond

geen maat op een ontketende Wim
Kessels, die na vijf beurten al een 44–8
voorsprong had. Het enige wat Wim
Meulendijks kon doen, was Wim Kessels
na twintig beurten feliciteren. Wim
Kessels produceerde een gemiddelde
van 3,40. De finale Wim Kessels tegen
Sjaak Beeks beloofde veel spanning op
te leveren. Halverwege de partij was
dat ook het geval. Wim stond op
43 punten en Sjaak op 23. Het verschil
werd gemaakt door Wim toen hij bij de
op één na laatste beurt een serie van
15 maakte. De tegenstand was
gebroken en Wim maakte het
koelbloedig af.

Springlaevend!
wint Liedjesfestival Beringe
De vierkoppige meidengroep Springlaevend! heeft zaterdag 19 november het liedjesfestival van
carnavalsvereniging de Beringse Kuus in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe gewonnen.
Hun liedje ‘Vastelaovend viere’ wist de jury te overtuigen. Romy Stammen, Renske van Nienhuys,
Laura Daemen en Fleur Jacobs streden tegen vijf andere deelnemers om de Marcel Sonnemans wisseltrofee. De eerste drie plaatsen werden uiteindelijk bezet door debutanten. Jonk Belaege werd tweede
en de Net Neet Club wist de derde plek te bemachtigen. De Aoije Doëze gingen naar huis met de
aanmoedigingsprijs. Springlaevend! mag Beringe gaan vertegenwoordigen op het P&M Liedjesfestival
op vrijdag 13 januari in Club Palladio in Helden.

Samen is gezelliger!
Dorpsdagvoorziening Egchel
Uitspraken van de gasten die de Hoeskamer bezoeken:
In de Hoeskamer van Egchel
• hebben wij veel plezier
• is er een vakantiegevoel (zie foto)
• een luisterend oor
• is er gezelligheid en geborgenheid
• voelen wij een samenzijn
• hebben wij fijne beroepskrachten
• delen wij lief en leed
• doen wij leuke dingen, darten, kegelen, bewegen,
knutselen, bakken, kaarten, kortom: teveel om op te noemen

Kijk naar deze dag
Gisteren was maar een droom
Morgen is niets dan een visioen
Maar deze dag, met volle teugen genoten
Maakt van gisteren een droom vol vreugde
En van morgen een visioen vol hoop
Laat je blik dus rusten op deze dag

• is het iedere keer verrassend
• eten wij samen een warme maaltijd verzorgd door vrijwilligers
• gaan wij naar EgoPop
• en naar de kermis bij Café Manders
• bezoeken wij samen prachtige tuinen in Egchel
• maken wij leuke uitstapjes
• hebben wij enthousiaste vrijwilligers
• mag je altijd jezelf zijn!
• bezoeken wij ondernemers in de buurt

Voor meer informatie
E-mail: dagvoorzieningegchel@gmail.com
Voor info en foto’s van de activiteiten, zie de website www.egchel.net.
Klik op ‘verenigingen’ en hierna op ‘dorpsdagvoorziening de Hoeskamer’.
In andere dorpen van Peel en Maas zijn ook dorpsdagvoorzieningen.
Via www.peelenmaas.nl/Vele_handen vindt u de contactgegevens.
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Stichting viert jubileum

Kwart eeuw ‘Leven rond de dood’
Stichting Leven rond de dood bestaat 25 jaar. De vrijwilligers en werknemers bij de stichting gaan met mensen
in gesprek die in hun laatste levensfase zijn beland. “De dood is een natuurlijk proces, het hoort bij het leven. En wij
zijn mensen trouw tot het einde”, aldus Janny Teeuwen van de stichting.
De stichting Leven rond de dood
was in 1991 een initiatief van Agnes
Panken, de echtgenote van de toenmalige notaris. Ze is psychologe en studeerde af als theologe (godsleer, red.).
Al in de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw voelden steeds meer
mensen zich minder verbonden met de
kerk. “Veel mensen raakten daardoor
zoekende”, aldus Janny Teeuwen,
ook afgestudeerd theologe. “Met de
standaard antwoorden die vanuit het
geloof werden gegeven, waren steeds
minder mensen tevreden. Maar vragen
rondom ziekte, sterven en rouw bleven
bestaan.”

komen gaat. Wij zorgen voor een geoefend luisterend oor.” Medewerkers van
de LPZ binnen de stichting ondersteunen mensen die in de laatste fase van
hun leven zijn beland. Ze komen regelmatig op bezoek of houden bijvoorbeeld gesprekken over wat de zieke en
zijn familie bezighoudt. Op verzoek kan
er een rouwdienst of crematie worden
verzorgd en kunnen nabestaanden
rouwbegeleiding krijgen.

Waken
naast iemands bed

Ruim tien jaar geleden werd de
stichting uitgebreid met de VPTZ, een
landelijke vrijwilligersorganisatie die
vrijwillige palliatieve terminale zorg
verleent. Dit team vrijwilligers bij de
stichting Leven rond de dood houdt
Agnes Panken besloot in de jaren
zich vooral bezig met het ontlasten van
negentig iets te doen met die veranmantelzorgers. Dat gebeurt bijvoorbeeld
dering in de samenleving. Ze wilde
door ’s nachts te waken bij iemand
mensen thuis bijstaan die met zin- en
levensvragen zaten. Ook werkte ze mee die op sterven ligt, of in een vroeger
stadium van de ziekte overdag. Zo hebaan het verzorgen van een niet-kerkelijke uitvaart. Zo ontstond vijfentwintig
ben mantelzorgers en familieleden weer
jaar geleden stichting Leven rond de
even tijd voor zichzelf. Meestal is het
dood, een kleinschalige vrijwilligersorde familie of de patiënt zelf die contact
ganisatie met als taak het verlenen van zoekt met de VPTZ voor geestelijke
levensbeschouwelijke psychosociale
bijstand. Ook huisartsen of thuiszorgmezorg (LPZ). “Horen dat je ongeneeslijk
dewerkers kunnen dit adviseren.
of ernstig ziek bent, heeft niet alleen
Monique Verhaegh uit Beringe
lichamelijke gevolgen”, aldus Janny.
is zo’n vrijwilligster bij de stichting.
“Veel mensen krijgen dan angstgevoe- “Na een speciale scholing heb ik in
lens, zijn gespannen en bang voor wat
2013 mijn eerste inzet gehad, zoals dat

Vragen rondom ziekte,
sterven en rouw

genoemd wordt”, vertelt ze. Sindsdien
is ze nog zeventien keer opgeroepen
om mensen bij te staan. “Er zijn voor
iemand, aandacht geven en in de buurt
zijn, is soms al genoeg. Er ontstaat echt
een band. De vrijwilligers hebben allemaal een andere achtergrond wat studie
of werk betreft, maar ze doen het allemaal om dezelfde reden. Ze willen een
ander mens helpen vanuit hun hart.”
Monique heeft, naast het vrijwilligerswerk, ook nog gewoon een baan.
“Wanneer en hoe vaak je wordt ingezet
bij een terminale patiënt, is afhankelijk van de ruimte die je hebt naast
je werk. Voor mij past een nachtinzet
beter, een ander heeft overdag ruimte.”
Dat de stichting inmiddels al vijfentwintig jaar lang mensen geestelijke en
spirituele steun biedt rondom de dood,
is volgens Janny iets om trots op te zijn.
“Met de veranderingen in de zorg, de
professionele afstand die artsen vaak
houden en het wegbezuinigen van de
geestelijk verzorgers is het goed dat
wij er zijn”, vertelt ze. “Mensen ervaren
het als een troost als we zeggen dat
we ze tot het einde bijstaan. We blijven
nabij. Het geestelijke aspect is niet
weg te denken uit de palliatieve zorg.
Dood gaan op zich is geen ziekte, het
hoort bij het leven. Maar het kan wel
een hele worsteling zijn waar je hulp
bij kunt gebruiken. We zijn eigenlijk de
vroedvrouw van de dood.”
(Foto: Jac Willekens)

40-jarig jubileum

Volleybalclub Peelpush
huldigt jubilarissen
Tijdens de jaarvergadering op donderdag 10 november heeft volleybalclub VC Peelpush vier leden gehuldigd
vanwege hun 40-jarig jubileum bij de vereniging.

Jubilarissen Heldens
koor Bel Canto
Tijdens de jaarlijkse Caecilia-avond van gemengd koor Bel Canto
uit Helden werden zaterdag 19 november twee jubilarissen in het
zonnetje gezet. In de zaal bij De Zoes in Helden werden eerst
sketches en zangoptredens op de bühne vertoond. Daarna werden
jubilarissen Ad Schreurs en Mia Wijnands geëerd. Beide dames
kregen van voorzitter Fons Jacobs een bloemetje en een speciaal
ontworpen beeldje overhandigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap.

Albert, Silvie, Ria en Mart (op de foto ontbreekt Grignon) (Foto: Wim Simons)
De club wilde de jubilarissen Silvie
Geuns, Ria Naus-Reyven, Mart Peggen,
Albert Valentijn en Grignon van der

Asdonk in het zonnetje zetten. Hoewel
Grignon niet bij de jaarvergadering
aanwezig kon zijn, wil Peelpush

hen allemaal bedanken voor hun
inzet en energie ten gunste van de
vereniging.
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Aangepaste openingstijden
Huis van de Gemeente
• Op vrijdag 25 november 2016 zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Bibliotheek is open.
• Op zaterdag 26 november 2016 zijn we de gehele dag gesloten. Bibliotheek is open.

Uitslag fotowedstrijd
gemeentegids 2017

Rioolvergroting Heierveldlaan
Als de weersomstandigheden het toelaten, start op donderdag 12 januari 2017 de firma
Van Horssen wegenbouw met de uitvoering van een rioolvergroting bij u in de buurt.
De rioolvergroting vindt plaats tussen de kruising Heierveldlaan|Westeringlaan|Dorpsstraat
en de kruising met de Molenstraat.
De bestaande riolering heeft te weinig afvoercapaciteit, waardoor er bij hevige buien
wateroverlast ontstaat. Om een nieuwe grote rioolput te kunnen plaatsen, moet op de kruising
Heierveldlaan|Westeringlaan|Dorpsstraat eerst de stroomkabel, gas- en waterleiding, verlegd
worden.

Begin dit jaar hebben wij een fotowedstrijd uitgeschreven voor de gemeentegids 2017.
We zijn aangenaam verrast door de grote hoeveelheid ingezonden foto’s vanuit
verschillende invalshoeken.
De jury is ook blij met de hoge kwaliteit; wij zullen alle foto’s breed inzetten bij onze activiteiten
en presentaties. Prijs of geen prijs, wij willen u van harte bedanken voor uw betrokkenheid
en inzendingen. Fantastisch! De foto’s staan volgend jaar op een prominente plaats in onze
gemeentegids. We danken alle inzenders voor de prachtige foto’s.
De winnende foto
werd gemaakt door
Janna Koestarjova
uit Helden.
Deze foto is
gemaakt in
de Heldense
bossen en laten
het samenspel
zien tussen
mens en dier in
een kleurrijke
en prachtige
omgeving.
De tweede plaats
is voor Amabile
Lena uit Baarlo.
De foto is gemaakt
tijdens ‘Baarlo
stormt’ en laat de
jeugd in actie zien.

De derde plaats
is voor Loek van
Hagen uit KesselEik. De foto is een
prachtige weergave
van Kasteel de
Keverberg
by night.

Uitreiking Cultuurprijs 2016
De Cultuurprijs Peel en Maas wordt vrijdagavond 25 november weer voor de 26e keer
uitgereikt in Dok6. De uitreiking begint om 20.00 uur.
Ook worden de winnaars van de Stimuleringsprijs en de Publieksprijs bekend gemaakt.
Daarnaast bestaat de avond uit entertainment in de vorm van dans, zang, theater en muziek.
Laat u verrassen door het veelzijdige Peel en Maas cultureel talent! Kaarten kunt u kopen via de
website van Dok6, www.dok6.eu.

Planning
Om tijdens de uitvoering de overlast te beperken wordt het werk gefaseerd uitgevoerd.
• Vanaf donderdag 12 januari (week 2) wordt het asfalt uitgebroken vanaf de kruising Hei
erveldlaan|Westeringlaan|Dorpsstraat tot aan de kruising met de Molenstraat De kruising
Molenstraat blijft begaanbaar voor verkeer vanaf de Molenstraat richting de parkeerplaats
van de Jumbo;
• In week 3 start de Nutsbedrijven met het verleggen van de gas/waterleiding en stroomkabel.
• In week 4 wordt gestart met de rioolvergroting. Als eerste wordt een grote rioolput op de
kruising Heierveldlaan|Westeringlaan|Dorpsstraat geplaatst. Het streven is om aan het eind
van de week de kruising met een tijdelijke verharding op te leveren, zodat het verkeer er weer
overheen kan.
• In week 5 wordt het nieuwe riool tot aan de kruising Molenstraat gelegd.
• in week 6 wordt de kruising Molenstraat opgebroken voor de aanleg van het laatste stukje
riool.
• In week 7 starten we met het aanbrengen van de bestrating van de weg en de trottoirs.
Dit gaat ca. 3 weken duren.
• In week 10 worden de werkzaamheden afgerond.
In de planning is geen rekening gehouden met extreem winterweer. Zo kan sneeuw of strenge
vorst vertraging opleveren in de planning.
Bereikbaarheid
De werkzaamheden vinden plaats in een belangrijke doorgaande weg in Maasbree. Door het
werk in fases uit te voeren, beperken we zoveel mogelijk de overlast. De veiligheid van alle
weggebruikers staat voorop. Om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan vragen wij u
om tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van de omleidingsroutes.
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Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl -> Inwoners ->
Actueel -> Bekendmakingen -> Elektronisch gemeenteblad.

Elektronisch gemeenteblad

Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas. In dit weekblad wordt in het kort
aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Beringe, 5986 NX, Haambergweg 11. Het verlagen van de gasdruk voor de gasaansluiting, van
Enexis B.V..
• Helden, 5988 NP, Baarloseweg 52: Het bouwen van een nieuwe werktuigenloods bij het
tuinbouwbedrijf van J.P. van den Beucken; hiervoor is tevens een WABO-aanvraag gedaan
welke in behandeling is onder zaaknummer Z-HZ_WABO-2016-02497.
• Maasbree, 5933 BH, Breestraat 7: Het plaatsen van een koelcel bij het tuinbouwbedrijf V.O.F.
Grubben.
• Maasbree, 5993 RG, Provincialeweg 2.
Het uitbreiden van het restaurant van Boszicht Exploitatie B.V.; hiervoor is tevens een
aanvraag WABO in behandeling, onder zaaknummer Z-HZ_WABO-2016-0234.
• Meijel, 5768 PE, Berg 2. Het oprichten van een tijdelijke opslag (maximaal een half jaar) van
maximaal 600 m3 vaste mest, op de bedrijfslocatie van gebr. Stultiëns.

Weblog

Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Run op paspoorten verwacht
• Archiefvisie

Ter inzage ontwerpvergunning

Voornemen verlenen drank- en
horecavergunning aan S.V. Panningen
De burgemeester van Peel en Maas heeft het voornemen om aan Sportvereniging Panningen
een nieuwe vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet in
verband met de exploitatie van een kantine en terras van genoemde vereniging, gelegen
aan de Wilhelminastraat 11 te Panningen. Aan de vergunning worden geen beperkingen
verbonden, deze vloeien namelijk rechtstreeks voort uit artikel 2:20 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Peel en Maas. De ontwerpbeschikking met de daarbij behorende
stukken ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de frontoffice van het team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Wilhelminaplein 1 te Panningen. Gedurende deze
periode kunnen belanghebbenden bij de burgemeester naar keuze schriftelijk of mondeling,
zienswijzen indienen. Schriftelijke indiening heeft de voorkeur. Tegen vergoeding van de kosten
worden afschriften verstrekt van de ter inzage gelegde stukken. Na de inzageperiode zal, met
inachtneming van de eventueel ingediende zienswijzen, een beschikking genomen worden.
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Wilt u ook advies
over gemak
in uw keuken?
Markt 31B, 5995 BC Kessel
T: 077 462 1898
info@verhaegenkeukens.nl
www.verhaegenkeukens.nl

Oud & Nieuw
Ruime keuze aan:
leuke en mooie goedgebruikte en nieuwe spullen
zoals: nieuwe en goedgebruikte bankstellen, stoelen, kasten,
dressoirs, slaapkamers, zithoeken, eethoeken, witgoed,
koelkasten, wasmachines, hifi sets, etc.
Sfeerverlichting, huishoudelijk, speelgoed, games en nog veel meer!!
Wij zijn geopend van
dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 14.00 uur met uitloop
vrijdag koopavond en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Adres: De Gats 3 5975 PZ Sevenum
E-mail: info@kringloopwinkeloudennieuw.nl Telefoon: 06-31228444

gemeente

raadsnieuws

week 47 / 24 november 2016 / Informatie van en over de gemeenteraad

Algemene beschouwingen van dinsdag 15 november

Zonnige begroting probleemloos door de raad
Waar het in tijden van bezuiniging nog wel eens tot felle debatten komt, was de begrotingsbehandeling dit jaar vooral rustig. En dat was ook niet verwonderlijk: na enkele magere jaren vult de schatkist van Peel en Maas de komende jaren weer. De raad hoefde zich dus niet te buigen over pijnlijke bezuinigingsvoorstellen. De enige rimpeling kwam toch weer door het vermeende ‘lek’ over het
SIF-dossier. Het SIF was in ieder geval de blikvanger in de vergadering.
De vergadering begon namelijk met nieuws. Wethouder Paul Sanders kon de raad melden dat de
gemeente die ochtend het leegstaande SIF-gebouw had verkocht. Aan wie mocht hij nog niet zeggen,
maar dat bleek een dag later Rendiz te zijn, de ‘sociale onderneming’ van Peter Broekmans uit Maasbree, die er zijn hoofdkantoor gaat vestigen. Rendiz betaalt acht ton voor het pand, evenveel als de
gemeente in het gebouw heeft geïnvesteerd. Dat geld was naar de inmiddels ter ziele gegane stichting
SIF gegaan, die een duurzaamheidscentrum voor ogen had.
Sanders complimenteerde de raad met het destijds genomen besluit om te investeren in het gebouw.
‘Daardoor hebben er de afgelopen tijd in het SIF-gebouw veel activiteiten plaatsgevonden. U als raad
heeft daarmee de verkoopbaarheid uitermate bevorderd.’

Geld ‘verdampt’

Daarmee was het laatste woord over het SIF-gebouw nog niet gezegd. Voordat vervolgens de begroting
aan de orde gesteld werd, moest namelijk nog een (op verzoek van de fractie AndersNu) doorgeschoven agendapunt uit de vorige vergadering worden afgehandeld. Dat betrof de zogeheten ‘2e Berap’,
de periodieke financiële tussenrapportage waarin de raad alle tussentijdse begrotingswijzigingen vanaf
juli op de begroting van het lopende jaar vaststelt. In de 2e Berap wordt ook melding gemaakt van de
afgeschreven lening van acht ton aan de stichting SIF. AndersNu wil weten waar dat (‘verdampte’) geld
gebleven is en pleitte in een motie voor een extern onderzoek.
De andere partijen voelden daar weinig voor. De VVD memoreerde weliswaar dat het SIF-initiatief niet
is verlopen zoals gehoopt, maar dat het nu toch goed afloopt. Ook de andere partijen waren blij met de
verkoop. Maar ze zeiden wel uit te zien naar een door wethouder Sanders toegezegd financieel overzicht
van het gemeentelijke SIF-dossier.
De AndersNu-motie over de noodzaak tot een onderzoek kreeg verder alleen de steun van eenmansfractie Ton Hanssen, en werd dus verworpen.

Optimisme

Na de SIF-discussie konden de ‘algemene beschouwingen’ over de begroting voor 2017 beginnen.
Het college slaat in de begroting een optimistische toon aan: de economie en de werkgelegenheid
trekken weer aan, er komt meer geld van het Rijk naar Peel en Maas, en na volgend jaar is er zelfs een
overschot in de begroting; er kan straks dus weer geïnvesteerd worden. Het college signaleert ook dat
er weer volop wordt gebouwd. De inwoners van Peel en Maas zijn verder behoorlijk tevreden over hun
leefomgeving, en de gemeente scoort op allerlei gebieden bovengemiddeld. Door slim financieel beleid
en de bovengenoemde gunstige ontwikkelingen hoeven de gemeentelijke belastingen volgend jaar ook
maar met (gemiddeld) 0,84% te stijgen, schrijft het college.
Ook in de ogen van de meeste fracties in de raad is de zon weer achter de wolken tevoorschijn gekomen.
Maar zoals gebruikelijk riep de begroting wel nog wat vragen op en is ze voor alle partijen aanleiding om
hier en daar eigen accenten aan te brengen.

AndersNu

AndersNu, als eerste aan de beurt bij de beschouwingen, ging niet mee in het volgens de partij ‘geforceerd positieve’ verhaal van het college. De partij die zich ‘de enige échte oppositie’ noemt, kwam met
een reeks recente dossiers waarover zij (vaak als enige) fundamentele kritiek had geuit. Ze noemde de
gemeentelijke garantstelling voor De Heuf, het niet verkopen van camping De Heldense Bossen,
het uittreden uit de Reinigingsdienst Maasland en de Sociale Raad.
Ook memoreerde fractieleider Jos Wilms nog eens de ‘politieke afrekening’ met hem door raad en
burgemeester. Zoals bekend heeft Wilms al dan niet vertrouwelijke informatie over SIF naar de pers
hebben gelekt. Burgemeester Delissen deed daarop aangifte bij Justitie, volgens Wilms met steun van
een groot deel van de raad.

VVD

Coalitiepartij VVD sloeg een heel andere toon aan na het, volgens fractieleider Geert Segers, ‘azijnzure
betoog’ van AndersNu. De begroting klinkt al een klok, vinden de liberalen. Niet alleen door de hogere
rijksbijdrage, maar ook door verstandig bezuinigen en goede inzet van reserves. Nu de financiële toekomst er goed uitziet, wil de VVD de jaarlijkse OZB-verhoging (in 2017 2,5%) vanaf 2018 beperken tot niet
meer dan de inflatiecorrectie.
De partij herhaalde nog eens een eerder geuite hartenkreet, namelijk dat zelfsturing niet mag betekenen
dat dorpen zélf bepalen wat er gebeurt; de raad moet altijd eindverantwoordelijk blijven. Ook herhaalde
Segers nog eens dat zijn partij mordicus tegen het subsidiëren van kerkgebouwen is. Als de lopende
afspraken daarover eind volgend jaar aflopen, mag er van de VVD geen cent meer naar de kerken.
De partij zet vraagtekens bij de ruim 1,3 miljoen euro die zijn gereserveerd voor de herinrichting van
de Kerkstraat in Meijel en wilde weten of dat niet wat soberder kan. Over dat hoge bedrag had ook
AndersNu zich al verbaasd. Ook andere partijen bleken later in de vergadering moeite te hebben met
het vele geld dat hiervoor nodig is.

Segers bedankte in zijn afsluiting coalitiepartners Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks, met wie zijn
partij het prima kan vinden. ‘Voor wat de VVD betreft’, zei hij glimlachend, ‘mag dat nog vele, vele jaren
voortduren.’

CDA

Het CDA, dat géén deel uitmaakt van het college, koos bij monde van fractievoorzitter Wim Hermans
voor de rol van ‘constructieve oppositie’ – zich daarbij duidelijk afzettend tegen AndersNu. De partij
vroeg aandacht voor het belang van vitale kernen nu de bevolkingskrimp eraan komt. ‘Geen kramp door
krimp’ is daarbij het motto. De door de gemeenschappen zélf opgestelde dorpsvisies zijn wat het CDA
betreft erg belangrijk. De gemeente moet daarom tijdig in overleg met de dorpen en waar mogelijk de
plannen die uit de dorpsvisies voortkomen, ondersteunen.
Het CDA drong verder aan op een snelle eerste evaluatie van de Sociale Raad, mede omdat het aantal
mensen dat meedoet zo tegenvalt. Ook AN wilde nog vóór de geplande derde bijeenkomst een tussenevaluatie. Eindconclusies over het experiment worden pas getrokken na de derde en laatste sessie van
het experiment, komend voorjaar.
Het CDA vroeg verder om een actuele analyse van vraag en aanbod op de woningmarkt. Op het terrein
van de zorg signaleert de partij dat nogal wat zorgvragers én zorgverleners klagen over de bureaucratie.
Ook hebben sommige zorgvragers volgens de partij moeite om in de veelheid van aanbieders de juiste
hulpverlener te vinden.

Lokaal Peel en Maas

Coalitiepartij Lokaal Peel en Maas toonde zich tevreden over de begroting, maar fractievoorzitter
Rob Willems wilde zijn ogen niet sluiten voor de toenemende ontevredenheid bij veel mensen.
Impliciet verwijzend naar AndersNu wordt die ontevredenheid volgens Willems aangewakkerd als je
alleen maar negatief bent over pogingen om de burger meer bij de besluitvorming te betrekken
(b.v. met de Sociale Raad). Of als je ontwikkelingen in de gemeente ‘anders uitlegt dan hoe het werkelijk
is’. Maar Lokaal Peel en Maas gaf toe dat het ook ontevredenheid oproept ‘als je jezelf op de borst klopt
over je eigen begroting’.

Aankondiging
Opiniërende Raadsvergadering
Op dinsdag 6 december 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl/bestuur -> gemeenteraad -> opiniërende
raadsvergadering -> datum 6 december 2016.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vragenhalfuurtje
Vaststelling agenda
Mededelingen
Spreekrecht

Opiniërende vergadering

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Huisvesting Statushouders (2016-097)
Bomenverordening (2016-089)
Wijzigingen verordeningen sociaal domein(2016-087)
Vervlechting Greenport (2016-092)
Kwaliteit vergunningenverordening (2016-090)
Gemeenschapshuis Panningen (2016-095)
Tarieven gemeentelijke belastingen en verordeningen (2016- 093)
Afvalstoffenheffing (2016-088)

Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot
en met agendapunt 13 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad
om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende
raadsvergadering op 6 december 2016 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van
20 december 2016.
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Willems sprak in het vervolg van zijn betoog o.m. over de plannen op voor een gemeenschapshuis in
Panningen te vestigen in het Vorkmeer-pand. Hij zei in dat verband dat diverse andere gemeenschapshuizen in financieel zwaar weer zitten. ‘Wij zullen deze plannen dus met argusogen volgen en niet zomaar akkoord gaan.’ Ook wil hij dat de gemeente kritisch gaat kijken naar de diverse samenwerkingsverbanden waarin ze participeert en die soms veel geld kosten. Vooral de bijdrage aan de Veiligheidsregio
kost de gemeente steeds meer. Verder noemde hij het bedrag van 180 duizend euro voor integratie van
nieuwkomers ‘veel geld’, zonder verder erop in te gaan.

terecht vinden dat als er twijfels zijn, de burgemeester dat ter beoordeling aan het Openbaar Ministerie
voorlegt. Daar is niets mis mee, en dat heeft helemaal niets met politiek te maken.’ Ton Hanssen echter
kon de opmerking van Jos Wilms wel begrijpen en zei zich ook verbaasd te hebben dat sommige fracties
zich geroepen voelden die steun uit te spreken. Maar volgens Rob Willems was dat helemaal niet zo
raar ‘omdat de burgemeester reacties kreeg, die behoorlijk fel waren.’ Later in de vergadering zei ook
burgemeester Delissen nog eens met nadruk dat zij ‘met hart en ziel’ de onafhankelijke voorzitter is van
de raad en geen speelbal van de politiek.

PvdA/GroenLinks

Kerkstraat Meijel

Coalitiegenoot PvdA/GroenLinks begon ook positief: Peel en Maas doet het in allerlei opzichten goed.
Financieel, maar ook met onder andere het behoorlijk gedaalde aantal bijstandsuitkeringen, de iets
lager dan gemiddelde jeugdwerkloosheid, relatief weinig voortijdige schoolverlaters en goede
re-integratievoorzieningen.
Zorgelijk is de partij over de groeiende fijnstofproblematiek. Daarom moet er in Peel en Maas een
fundamenteel debat komen over de wenselijkheid van megastallen, zei fractieleider Annigje Primowees.
Ook wilde ze weten hoe het staat met het realiseren van sociale huurwoningen – hard nodig voor o.m.
statushouders en andere woonurgenten.
Primowees ging ook in op het stijgende onbehagen in de maatschappij en de groei van het populisme.
Ze wees erop dat de PVV in Peel en Maas hoog scoort. ‘Het is vreemd dat dit gevoel ook breed leeft in
een gemeente die erg veel aandacht besteedt aan zelfsturing van lokale gemeenschappen.’ Ze verwees
ook naar de Sociale Raad, een poging om te luisteren naar de inwoners. ‘Hierover zouden we als raad
best wat trotser en positiever mogen zijn.’

Als portefeuillehouder Financiën was het wethouder Paul Sanders (VVD) die als eerste collegelid naar
het spreekgestoelte mocht om vragen van de raad te beantwoorden. Het voorstel van zijn VVD-partijgenoten om vanaf 2018 de OZB alleen nog maar te laten stijgen met de inflatie, speelde hij terug naar de
raad: ‘Dat is een politieke afweging, daarover moet u als raad zelf besluiten.’ Aan de door Ton Hanssen
voorgestelde duurzaamheidscheck wordt volgens Sanders al gewerkt.
Collega-wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas, portefeuille Wonen en Leefomgeving) ging in
op de vraagtekens in de raad over de kosten voor de herinrichting van de Kerkstraat in Meijel.
Hij beloofde met een voorstel te komen met alternatieven, inclusief prioriteiten. Over de woningmarkt
(een vraag van het CDA) kon hij melden dat het aanbod groter is dan de vraag. Ook zijn er volgens
Janssen in elke kern voldoende bouwkavels voor diverse woningsoorten. Over de fijnstofproblematiek
zei hij dat een tijdelijke stop op uitbreiding van pluimvee lastig is als een bedrijf voldoet aan de
wettelijke normen.

Ton Hanssen

Toekomst zelfsturing

Geld voor kerken

Wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks, Sociaal Domein) ging in op de door Lokaal Peel en Maas
genoemde 180 duizend euro rijksgeld voor integratie van nieuwkomers. Janssen zei dat niet zozeer
te zien als kosten maar als een investering om mensen sneller klaar te maken om bij te dragen aan de
samenleving. Dat zei hij ook over het geld dat de gemeente uitgeeft aan jeugdzorg – in 2016 10% méér
dan wat de gemeente daarvoor van het Rijk krijgt. Het streven blijft om bínnen dat rijksbudget te blijven,
zei Janssen. Signalen dat sommige zorgvragers en zorgverleners afhaken door de grote bureaucratie,
zei hij niet te hebben. Hij vroeg het CDA (dat daarmee kwam) om de gevallen die bij hen bekend zijn, aan
hem door te geven. Janssen zei wel dat er wordt gewerkt aan het zoveel mogelijk vereenvoudigen van
procedures.

Eenmansfractie Ton Hanssen was net als zijn voorgangster ook tevreden over de ‘degelijke’ begroting.
Maar hij had wel nog enkele suggesties voor college en raad. Zoals een verplichte duurzaamheidscheck
bij alle raadsvoorstellen, en een korting op de rioolheffing voor mensen die regenwater afkoppelen.
En net als de PvdA/GroenLinksfractie maakt ook Hanssen zich zorgen over de fijnstofproblematiek.
Hij wees vooral op de enorme toename die wordt veroorzaakt door scharrelkippen, en de paradox die
daarmee ontstaat: het welzijn van de kippen tast de gezondheid van mensen aan. Welke mogelijkheden
heeft Peel en Maas om de toename van fijnstof door de veehouderij te keren, wilde hij van het college
weten. Hanssen pleitte ook voor meer opwekking van duurzame energie. Peel en Maas wekt slechts
2,9% van de elektriciteitsbehoefte duurzaam op, tegen gemiddeld 10,5% in vergelijkbare gemeenten.
Niet veel voor een gemeente die ‘duurzaamheid’ als kernwaarde heeft, vindt Hanssen.

Nadat alle partijen hun beschouwingen
hadden uitgesproken, konden de fracties
elkaar bevragen en eventueel in debat
gaan.
Zoals te verwachten zorgde het VVD-standpunt tegen subsidie voor kerken voor enige
discussiestof. De andere fracties bleken
namelijk wél ruimte open te houden voor
steun aan kerkgebouwen, maar alleen als
het om bijzondere monumenten gaat of als
het gebouw een nieuwe maatschappelijke
functie krijgt. Eind volgend jaar lopen alle
lopende afspraken over steun aan kerken
af. Daarvóór wil de raad dit onderwerp nog
een keer apart aan de orde stellen.
De oproep van PvdA/GroenLinks tot een
brede discussie over de fijnstofproblematiek en megastallen kreeg de steun van de
raad, inclusief het CDA. ‘Maar met de juiste
feiten graag’, zei CDA-woordvoerder Wim
Hermans er wel bij. In februari staat over
dit onderwerp overigens een conferentie
op het programma, waar ook ondernemers
Kerk Maasbree
en milieuexperts bij zijn. Ton Hanssen suggereerde nog om alle plannen voor uitbreiding van stallen voorlopig te parkeren ‘tot we meer weten’.
Het idee van Hanssen voor een duurzaamheidscheck in elk raadsvoorstel werd door de raad welwillend
ontvangen. De VVD merkte op dat daarvoor wel een duidelijke definitie nodig is van wat de raad onder
‘duurzaamheid’ verstaat.

Wethouder Ronald van Kessel (Lokaal Peel en Maas, portefeuille Vitale Gemeenschappen) onderschreef
de VVD-opmerking over zelfsturing en de blijvende rol van de raad daarin. Overigens zal Peel en Maas
volgend jaar een grote conferentie organiseren over de toekomst van zelfsturing.
Van Kessel nam geen standpunt in over subsidiëren van kerken en zei de raadsdiscussie daarover af te
wachten. Over het nieuwe gemeenschapshuis in Panningen (genoemd door Lokaal Peel en Maas) krijgt
de raad volgende maand een concreet voorstel.

Kloof bestuur-burger

Het slotwoord van het college kwam van burgemeester Wilma Delissen. Die zei zich ernstig zorgen te
maken over het voortbestaan van de democratie. Overheden worden onder een vergrootglas gelegd
en volop bekritiseerd. De raad van Peel en Maas functioneert volgens Delissen prima, maar weet toch
onvoldoende contact te leggen met de bevolking. ‘Ik nodig u uit om samen op zoek te gaan naar democratische vernieuwingen. Als we dat niet doen, dan missen we de boot.’
Aanhakend op opmerkingen van Lokaal Peel en Maas over de kloof tussen burger en politiek zegde ze
toe graag samen met de raad na te willen denken over een manier om inwoners beter te laten zien waar
het college op dagelijks niveau zoal mee bezig is. Vanuit de VVD kwam nog de suggestie om de raadsvergaderingen via een livestream op internet uit te zenden. AndersNu merkte op dat het dit al eerder had
gevraagd, destijds zonder succes. De burgemeester beloofde de suggestie mee te nemen in een later
gesprek met de raad over het dichten van de kloof tussen inwoners en bestuur.

Begroting aangenomen

Bij de besluitvorming bleken alle partijen behalve AndersNu akkoord te gaan met de begroting.
Voor AndersNu is vooral de OZB-verhoging van 2,5% te veel, en ook vindt de partij dat er te veel
geld wordt uitgetrokken voor de reconstructie van een aantal wegen. Aansluitend op de begroting
diende de raad ook te besluiten over een aparte lijst met investeringen. Het gaat daarbij om zaken
als herinrichting van wegen, aanpassing van riolering e.d. Op initiatief van het CDA werd daaruit
de post Herinrichting Kerkstraat Meijel geschrapt, in afwachting van het door wethouder Arno
Janssen beloofde aangepaste voorstel. Met die aanpassing konden alle fracties, inclusief AndersNu,
de investeringslijst goedkeuren.

‘Politieke afrekening’

Fractievoorzitter Primowees van PvdA/GroenLinks kwam nog even terug op de beschuldiging van
Jos Wilms van AndersNu over de ‘politieke afrekening’ rond het vermeende lekken uit het SIF-dossier.
De in de raad door een aantal fracties uitgesproken steun aan de burgemeester voor het doen van
aangifte, zo zei ze, was slechts om duidelijk te maken dat de burgemeester, als onafhankelijke partij,
de juridische plicht heeft de integriteit te handhaven. ‘Ik vind het jammer dat u dat interpreteert als een
politieke afrekening.’ Rob Willems van Lokaal Peel en Maas vond dat ook: ‘Wij hebben gezegd dat wij het

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Azijnzuur met applaus
Een bloemlezing uit de politiek w.o. begroting 2017. Rekent u even
mee? SIF: Er wordt 800.000 euro gemeenschapsgeld ‘weggegeven’ aan de
initiatiefnemers van het SIF in Panningen. Achteraf gezien konden ze vanaf
het begin al niet door één deur. Dat geld is dus weg. Het gebouw wordt nu
verkocht voor acht ton. Voor ons een raadsel. Wij hebben onder de streep
een gebouw weggegeven, geen erfpacht ontvangen en de wethouder
krijgt applaus. AndersNu wil een onderzoek instellen naar de verdwenen
tonnen gemeenschapsgeld. Alle raadsleden van alle politieke partijen,
behalve Ton Hanssen, willen dit niet. Waarom niet? Iets te verbergen?
Moennik: Plannen voor twaalf
starterswoningen worden gegund
aan een ontwikkelaar die enkele

tonnen korting van ons krijgt. Als hij
deze niet bouwt, dan moet hij een
boete betalen en is het project weer

van ons. De twaalf woningen zijn niet
gebouwd, de tonnen zijn weg, de
grond mag hij behouden en de boete
wordt niet geïnd. Het college mag dit
alles zelf beslissen en de gehele raad,
behalve AndersNu, knikt instemmend!
Financiën: Omdat wij meer geld uit
Den Haag krijgen, is onze begroting
van de ondergang gered. Die ruimte
kan en wil AndersNu benutten
voor u door minder OZB te heffen.
Dat willen de andere partijen niet.
Arbeidsmigranten: Zoals u weet, moet

Breebronne voor het huisvesten van
750 arbeidsmigranten in Maasbree
68 midstay-plaatsen creëren voor
bijvoorbeeld woonurgenten. Kuukven
Baarlo heeft er al enkele. AndersNu
vroeg waar de rest bleef, omdat
wij ook de verplichting hebben om
statushouders te huisvesten. Nou wij
vallen niet snel van onze stoel,
maar het antwoord van wethouder
Janssen zonder blikken of blozen:
”Die worden in Venray gebouwd en
juridisch kan dit.” Wij geloven er niets

Het gaat om mensen
Onlangs hebben we de begroting behandeld in de raad. Oftewel: hoe
gaan we het geld verdelen, zowel met inkomsten als met uitgaven.
Zoals wij al vaker aangaven, is geld voor ons een onmisbare bijzaak.
Het gaat om mensen, dat is wat bij Lokaal Peel&Maas voorop staat.
We kunnen niet ontkennen dat
er een toenemende ongerustheid
en ontevredenheid is, ook in Peel en
Maas. Heel veel mensen hebben heel
veel meningen die je heel verschillend uit kan leggen en dat levert heel

veel onduidelijkheid op. We hebben te
doen met nieuwe en snellere vormen
van communicatie en er zijn wereldwijd
allerlei ontwikkelingen gaande. Dit
levert onzekerheid en onduidelijkheid
op waardoor ontevredenheid ontstaat.

Of dat wil zeggen dat de politiek het
fout doet, is te gemakkelijk. Als Lokaal
Peel&Maas hebben wij in de begroting
te kennen gegeven dat wij het van
belang vinden daar vooral aandacht aan
te besteden. Neem bijvoorbeeld het
woord zelfsturing. Veel mensen hangt
dit woord de keel uit, nog meer mensen
grijpen het woord aan en leggen het op
hun manier uit als het hen goed uitkomt.
Daarom mogen onze inwoners meer dui-

delijkheid van ons verwachten. Daarna is
het zaak om ook met inwoners de echte
discussie aan te gaan. Wij hebben tijdens
de begroting nadrukkelijk gevraagd
om hier meer aandacht aan te geven.
Want uiteindelijk willen we allemaal
leven in een Peel en Maas waar het
fijn is om te wonen en werken en waar
recreëren met de mens centraal staat.
Rob Willems,
fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas

Amerikaanse presidentsverkiezingen
Het kon bijna niet beter uitkomen. Geen raadsvergadering in de week
van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarom besloot ik om ter
plekke te gaan kijken en af te reizen naar Washington. Met een ‘open
mind’ en interesse in andere culturen en systemen, valt er altijd iets te
leren.
Tijdens mijn reis heb ik campagnebijeenkomsten van de republikeinen, democraten en ‘The Green Party’
bezocht en heb ik zelfs speeches
van president Obama en Hillary
Clinton live mee mogen maken. Wat

me opviel, is een gemeenschappelijk gevoel van trots op de Verenigde
Staten, overal hingen Amerikaanse
vlaggen en iedereen voelde zich
Amerikaan. Ondanks dat ik wist dat
de campagnes er heftig aan toe gaan,

was ik geschokt door de hoeveelheid
haat tijdens de campagnes. Waar we in
Peel en Maas gelukkig gewend zijn een
debat te voeren op inhoud, werd door
alle partijen voornamelijk verteld hoe
slecht de tegenpartij wel niet is.
Duizenden Amerikanen die
scanderen ”Lock her up, lock her up”
met bordjes van Clinton achter tralies,
maakten veel indruk. Anderen hadden
weer T-shirts aan met ’Screw Trump’
erop. Terug in Peel en Maas ben ik

Zorgen over zorg
De CDA-fractie gaat regelmatig op werkbezoek. We zijn dus ook vaak
in gesprek met mensen die zorg nodig hebben en met mensen of
organisaties die zorg aanbieden. Op deze manier zien en horen wij hoe
de uitvoering van beleid in de praktijk gaat.
In de beschouwingen van dinsdag 15 november heeft CDA Peel
en Maas extra aandacht gevraagd
voor de signalen die ons bereiken
over deze zorg en de bereikbaarheid daarvan in Peel en Maas. In
onze gemeente is de zorg over het
algemeen goed geregeld. Zo hoort
het ook.
Toch blijkt nog regelmatig dat
met name ouderen die zorg nodig

hebben vaak niet weten waar ze
terecht kunnen of waaruit ze kunnen
kiezen. Is er een keuze? Hoe kom ik
daar achter? Als we de regie bij de
zorgvrager zelf willen laten en deze
ook zoveel als kan zelf een keuze
willen laten maken, dan moet het
aanbod van de zorgmogelijkheden
ook overzichtelijk zijn. En toegankelijk.
Ook vanuit zorgaanbieders kregen

we signalen dat betalingen soms erg
laat komen en het systeem waarmee
wordt gewerkt erg bewerkelijk is.
We hebben de wethouder onze
signalen hierover voorgelegd en hij
heeft ons toegezegd hier extra op toe
te zien.
Voor goed maatwerk moet
iedereen weten wat er te kiezen
is en hoe het werkt. Wij blijven
ons gemeentelijk beleid ook in de
uitvoering goed volgen en houden de
vinger aan de pols. Want de uitvoering
is hetgeen dat mensen die zorg nodig
hebben direct ervaren.
Fractie CDA Peel en Maas

blij dat we hier, ondanks regelmatige
meningsverschillen, nog gewoon
fatsoenlijk met elkaar omgaan en het
over de inhoud hebben. Ook hebben
we wat te kiezen met zes partijen in de
gemeenteraad. Staat één van de partijen je niet aan, dan hoef je niet per
definitie te stemmen op de enige die
overblijft, maar heb je nog de keuze uit
vijf anderen op basis van inhoud.
Teun Heldens,
raadslid VVD

van. Of er moet achter de schermen
iets ernstigs fout zijn gegaan.
Geheimhouding wordt onterecht
op vele zaken gelegd. Angst ons
inziens. Dat stiekeme gedoe levert
ons op dit moment een probleem
op. Openbaar bestuur kan dan beter
‘achterkamertjesbestuur’ worden
genoemd. Tot zover. Aan u de keus of
dit azijnzuur is of dat de genoemde
zaken wél applaus verdienen.
Vragen? Stel ze ons.
fractie AndersNu
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Bespreking Poll week 45

Bewustwording over eenzaamheid is een goede manier om het probleem
aan te pakken
De meerderheid van de stemmers, 78 procent, is het eens met de stelling
‘Bewustwording over eenzaamheid is een goede manier om het probleem aan
te pakken’. Veel mensen vinden dus dat het oplossen van een probleem als
eenzaamheid begint bij bewustwording ervan. Mensen moeten weten dat veel
meer personen eenzaamheid ervaren dan wordt gedacht. Eén van de stemmers, Adelbert Bosker uit Maasbree, reageerde op de stelling. Volgens hem
is het belangrijk om te definiëren wat eenzaamheid precies is en dat het een
complexer probleem is dan men denkt. “Iemand die veel bezoek krijgt, kan

toch eenzaam zijn. Individueel kan eenzaamheid dus anders worden ervaren.
Het komt niet alleen bij ouderen voor”, aldus Adelbert. Eenzaamheid is dan ook
niet iets dat de overheid kan oplossen, maar waar iedereen verantwoordelijk
voor is. “Vanaf de zijlijn roepen hoe het anders kan of moet, is mijn inziens te
makkelijk. Eenzaamheid is een verantwoordelijkheid van een ieder. Wat kun je
zelf doen? Zorg zelf voor het onderhouden van contacten en begin daar vroeg
mee. Kijk ook om je heen, en iets verder dan je neus lang is. Bewustwording bij
eenzaamheid kan helpen, maar is beslist geen Haarlemmerolie.”

Als ik naar een stad ga, ga ik naar Venlo
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Bij de HALLO Peel en Maas zit deze week een bijlage over Venlo. Van oudsher
gaan de inwoners van Peel en Maas naar de Maasstad om nieuwe kleren te
kopen of om op stap te gaan in de binnenstad.
Echter de wereld wordt steeds kleiner. Even met de trein naar steden als
Maastricht, Eindhoven of zelfs Amsterdam is geen moeite meer. Daar is ook veel
meer keuze dan in Venlo. En als het goedkoop moet, kun je net zo goed naar het
outletcenter in Roermond gaan. Dat is bijna net zo ver rijden als Venlo.

Van de andere kant is het zo dat voor veel mensen Venlo een speciale
betekenis heeft. Als je het in veel dorpen in de gemeente over ‘de stad’ hebt,
gaat het over Venlo. Dat zegt wel genoeg. Ook gaan veel mensen op stap in
Venlo en is het makkelijk te bereiken met de bus. De stad is de laatste jaren goed
aangepakt en absoluut aantrekkelijk om kleren te kopen.
Als ik naar een stad ga, ga ik naar Venlo.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 46) > Er moet meer aandacht komen voor techniek > eens 93% oneens 7%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Intocht Sinterklaas Panningen
Je hoeft maar een krant open te slaan of de televisie aan te zetten en
je wordt geconfronteerd met het Sinterklaasfeest in de negatieve zin. Het
heeft geen nut om hier verder over uit te weiden, want iedereen heeft er
zijn neus al van vol. Dat het ook anders kan, bewees de intocht van de Sint
in Panningen.
Het weer speelde mee en de
wind waaide door het centrum waar
de pikzwarte pietjes vrolijk ronddansten en iedereen blij maakten met een
brede lach, een handvol pepernoten
en kinderen vol verwachting lieten.
Maar waar was Sinterklaas?

weten en praktisch zijn ingesteld.
De Sint kon met zijn pieten gebruik
maken van de kerk in Panningen.
Een mooiere locatie was niet te
bedenken. Droog, lekker warm, met de
bijzondere sfeer van voorheen. Dit was
Hij had via zijn contactpiet laten
een feest voor de kindjes, pappa’s
weten dat hij vanwege de wind niet
mamma’s, opa’s en oma’s. Iedereen
buiten kon verblijven om de kinderen
was welkom, net als Sinterklaas en zijn
te begroeten. Wat nu? Druk overleg met Zwarte Pieten. Een feest van herkenhet sinterklaascomité en het Centrum
ning bij het zingen van de aloude
Management Panningen, omdat daar
sinterklaasliedjes, het gooien van de
mensen in zitten die van organiseren
pepernoten en de snoepzakken voor

de kleintjes. En dan nog het leuke
dansje door DéDé Danceballet.
Het had het allemaal! Een pluim op
de hoed van het Sinterklaas-comité en
het Centrum Management Panningen.
Tenslotte heeft Sinterklaas laten
weten volgend jaar graag weer in
de mooie kerk van Panningen zijn
aankomst te willen vieren. En de
kerk? Die kwam in de persoon van
Sinterklaas weer naar de mensen toe.
Geschreven en beleefd
door Riet Steutel uit Egchel

Wist u dat…

• u bij het Maatschappelijk Werk terecht kunt wanneer u niet lekker
in uw vel zit. Zij zullen in een intakegesprek samen met u verkennen waar u zoal tegenaan loopt, wat uw klachten zijn en wat in
uw situatie nodig is om weer grip te krijgen op uw gevoelens of op
een bepaalde situatie. Gesprekken zijn vertrouwelijk en kosteloos.
• op maandag 12 december een Eigen Kracht Training voor kinderen/jongeren van 12-16 jaar start. Het zijn 6 bijeenkomsten in
totaal. Deelname is gratis. We gaan aan de slag met thema’s als
assertiviteit, grenzen aanvoelen en grenzen aangeven, positief
denken en ontdekken waar je kwaliteiten liggen.
• er een contactgroep blinden en slechtzienden is die op donderdagmiddagen (in de even week) plaats vindt in de gemeenschappelijke ruimte van Kapellerhof. Bijpraten over ervaringen en
bijpassende activiteiten komen hierbij aan bod. Voor meer informatie bel en vraag naar Margriet Eickes of Elsa van den Goor.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

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

De zin van
het leven
Waar zie je jezelf over tien
jaar? Wat is je ambitie? Wat is
je passie? Wat is jouw doel?
“Mevrouw Engelen, even
serieus. Waar zie ik mezelf over
tien jaar? Ik weet nog niet
eens wat ik komend weekend
ga doen!” Ik lachte mee met
de klas, maar ik kon mijn
student geen ongelijk geven
met deze opmerking.
Ik was druk met de voorbereiding op het examen
Nederlands voor gesprekken
voeren: een sollicitatiegesprek.
Ik poogde uit te leggen wat een
actieve houding was, hoe de
studenten konden overtuigen
zonder overdrijven en op welke
vragen ze zich goed moesten
voorbereiden. Daar hoorden
vragen bij zoals bovengenoemd,
of erger.
“Gaan ze ook naar de zin van
het leven vragen, of dat nog net
niet?” Wederom gelach.
Wel gelijk. De maatschappelijke
druk om deze existentiële
vragen te beantwoorden wordt
steeds groter. Je hoort sluitende
antwoorden te kunnen geven op
deze vragen in een sollicitatiegesprek, terwijl dat mijn inziens
steeds moeilijker wordt in deze
vlot veranderende, vluchtige
maatschappij. Moeten we het
leven echt zover vooruit plannen? Ik ging nadenken over de
zin van het lesgeven hierover.
Wat zou ik eigenlijk antwoorden
op deze vragen? Wat vind ik
eigenlijk de zin van mijn leven?
Er schoot me iets te binnen.
Ik vroeg of iemand in de klas
Paulien Cornelisse kende en
raadde iedereen haar show aan.
Zij kwam met het fabuleuze
voorstel om voortaan geen
punten meer te gebruiken in
zinnen. Zij pleitte voor één
enorme zin die bij de geboorte
begint en vlak voor je doodgaat
eindigt. In die zin kun je alle
leestekens, behalve de punt dan,
tot uiting brengen. Zelfs de alom
vergeten puntkomma. En dat
noemen we dan, zoals Paulien in
haar show stelde, ‘de zin van het
leven’. Punt.
Jill
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GEPLUKT Marion Joosten-Korsten

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

resultaat zo leuk, dat ik op de fiets
naar huis besefte dat ik daar mijn
beroep van wilde maken. Ineens viel
het kwartje.” De plannen werden
gewijzigd en Marion schreef zich in bij
de Kappersdagvakschool in Eindhoven.

Rollercoaster-rit van
zeven weken

Marion Joosten-Korsten (51) uit Koningslust is kapster in hart en nieren en heeft sinds november 2014 een
eigen kapsalon in Beringe. Daarnaast is ze fanatiek wandelaarster en zet ze zich in voor verschillende maatschap
pelijke organisaties, zoals de Zonnebloem en het Triduüm Peel en Maas. Deze week wordt Marion geplukt.
Het had niet veel gescheeld of
Marion was vandaag de dag in de
bloemsierkunst aan de slag gegaan.

“Ik had me na de middelbare school
al aangemeld voor de land- en
tuinbouwschool”, vertelt Marion.

“Toevallig vroeg een vriendin van me
of ik haar haren en make-up wilde
doen voor een feest. Ik vond het

“Ik ben begonnen met werken in
Blerick en daarna heb ik veertien jaar
bij Johan en Ell Kessels in de kapsalon
in Beringe gewerkt. Op een gegeven
moment wilde ik niet meer op de
koopavond en in het weekend werken,
waardoor ik in de detailhandel ben
terechtgekomen. In de tussentijd ben
ik niet helemaal afwezig geweest bij
de kapsalon in Beringe. Zo sprong ik in
wanneer zij bijvoorbeeld op vakantie
waren. In september 2014 kwam
de vraag of ik interesse had om hun
kapsalon over te nemen. Na een ware
rollercoaster-rit van zeven weken was
mijn eigen zaak een feit.”
Om op de hoogte te blijven van de
nieuwste trends en technieken, gaat
Marion naar verschillende beurzen en
volgt ze diverse trainingen. “De basis
verleer je niet, maar ik vind het wel
heel belangrijk om mezelf bij te blijven
scholen. Juist doordat ik ruim tien
jaar uit het vak ben geweest, ben
ik leergierig en nog gemotiveerder
en enthousiaster om mezelf te
ontwikkelen, waardoor klanten
tevreden de deur uit gaan. Sommige
klanten komen zelfs speciaal vanuit
Maastricht, Vaals, Venray of Helmond
hier naartoe om door mij geknipt
te worden. Alles bij elkaar zorgt het
ervoor dat ik heel veel energie haal
uit mijn werk. Het feit dat Johan en
mijn man Jan er alle vertrouwen in
hadden dat de overname mij zou gaan
lukken, heeft er eigenlijk voor gezorgd
dat ik de sprong in het diepe durfde

te nemen. En ik heb er tot nu toe nog
geen seconde spijt van gehad.”

Vier Kennedymarsen
Naast haar eigen kapsalon, is
Marion ook actief bij verschillende
maatschappelijke organisaties.
“Inmiddels ben ik al zes jaar
vrijwilligster bij de Zonnebloem.
Daarnaast neem ik sinds kort ook
deel aan een nieuwe Zonnebloemjongerengroep binnen Peel en Maas.
Hier help ik jongeren die graag
activiteiten willen ondernemen maar
die dit niet zelfstandig kunnen doen.
Als iemand die blind is bijvoorbeeld
naar een concert wil gaan, dan
zorgen wij ervoor dat diegene daar
naartoe kan. Verder zit ik ook in
het bestuur van het Triduüm Peel
en Maas en ben ik leidster bij de
Open Jongeren Beweging (OJB) in
Koningslust. Het klinkt misschien heel
cliché, maar ik vind het gewoon heel
leuk om met mensen om te gaan en
om ze te helpen.” En als dit allemaal
nog niet genoeg is, is Marion ook niet
vies van een wandeltocht. “Ik heb
ook vier Kennedymarsen gelopen van
ieder tachtig kilometer”, voegt ze toe.
Op de vraag hoe ze overal tijd
voor vrij kan maken, is volgens Marion
maar één antwoord van toepassing:
“Dat komt vooral door Jan. Als ik
thuiskom van mijn werk, dan heeft hij
al gekookt en luistert hij naar al mijn
verhalen. Hij denkt ook mee over het
runnen van de kapsalon en samen
discussiëren we over de zakelijke
kant van het hele verhaal. In zijn
redenering heb je een zaak immers
niet alleen, maar samen. En als we
even niet hoeven te werken, dan
gaan we er samen op uit op de motor,
of dan gaan we een rondje wandelen
of dauwtrappen in Zuid-Limburg.
Een beetje ontspanning op zijn tijd
kan natuurlijk geen kwaad.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
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JC Helden in actie op
twee toernooien
Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
De judoka’s van JC Helden namen op zondag 20 november deel aan een nationaal toernooi in Beek en Donk en
aan het BOG-toernooi in Geleen. In zowel Beek en Donk als Geleen liet de club zich van de beste kant zien met
prachtig judo.

Negentien ringen verschil

Koningslust
kansloos tegen
schietkampioen
Door: schietvereniging ’t Kogeltje Koningslust
Ondanks dat het de beste wedstrijd van het seizoen was voor schietvereniging ’t Kogeltje uit Koningslust, verloren de schutters zaterdag
19 november van de gedoodverfde kampioen Trefpunt uit Sevenum.
Na een aantal mindere wedstrijden waren dit keer de geschoten series van alle schutters van
Koningslust op of boven het gemiddelde. Dit was tegen het team van
het Trefpunt niet voldoende om de
winst binnen te halen. Uiteindelijk
werd de wedstrijd toch nog met
negentien ringen verschil verloren: 852 voor Sevenum, 833 voor
Koningslust.

De hoogste schutter was Manfred
Boots met 282 ringen. Thijs Fleuren
schoot een prima serie van 280
ringen, Ger Rongen schoot 276 ringen, Jo Rongen schoot een serie van
275 ringen en Niels Elbers schoot een
serie van 268 ringen.
Juul Joosten schoot hetzelfde
weekend zijn derde wedstrijdserie.
Met 275 ringen schoot hij ook nu
weer een goede wedstrijd.

Twee leden met snelste tijd

Marlouk Colbers wist in Beek en
Donk erg knap vier keer met een vol
punt te winnen in een poule tussen
de jongens. Daarmee eiste ze het verdiende goud op. Eefje Moors wist ook
al haar partijen overtuigend te winnen
met allemaal verschillende technieken.
Ook zij werd eerste. Brent Schuijers was
in topvorm en wist knap het goud op
te eisen. Luna Lucker won de meeste
partijen van de dag. Met gevarieerd
judo won ze vijf partijen met vol punt
en pakte ze ook goud.

Uiteindelijk werd het een prijzenfestijn voor de judoclub. Mark van Dijk,
Janine Janssen en Noa Janssen wonnen
overtuigend het goud. Zilver was er
voor Bart Cuppens, Artoer Makartjan,
Cas Janssen en Guus Manders.
Umberto Coopmans, Tim Cuppens
en Isis van Dril wisten als derde te
eindigen.
Negentien judoka’s van JC Helden
namen deel aan het jaarlijkse
toernooi van Budoclub Oud-Geleen.
Diego Coopmans, net terug van een

vervelende blessure, liet met een
eerste plaats zien wat hij in huis
heeft. Thom Schmidt laat de laatste
tijd flinke vooruitgang zien en werd
ook knap eerste, evenals Suus Horvath
en Tom van Dijk. Joris Fransen eiste
door middel van mooi en fel judo de
tweede plaats op. Ook Rens Legué
behaalde een verdienstelijke tweede
plaats. Derde plaatsen waren er voor
Daniel Thijssen, Guido Roumen en
Zack Wilms, waar Zack maar liefst vijf
wedstrijden voor moest winnen.

Indianen vliegen uit beker

Atletiek Helden bij
Zevenheuvelenloop
Nijmegen
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Voor de leden van Atletiek Helden was het zondag 20 november tijd
voor de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Een dag eerder, op zaterdag 19
november, liepen drie leden al de Zevenheuvelennacht.
Met uitstekend hardloopweer en
bijna 7.000 deelnemers, waaronder
drie van Atletiek Helden, was de
nacht een groot succes. Net als tijdens
de Zevenheuvelennacht was er bij
de Zevenheuvelenloop op zondag
veel publiek aanwezig om de ruim
25.000 deelnemers aan te moedigen.
Liefst 23 atleten van Atletiek Helden
stonden hier aan de start. De voor-

spelde regen bleef uit en de sfeer op
de Groesbeekseweg was uitstekend.
De sterke wind zorgde voor lastige omstandigheden voor alle deelnemers. De organisatie kijkt terug op
een geslaagde 33e editie die zonder
problemen verlopen is. Kenny Janssen
werd uiteindelijk snelste deelnemer op de 7 kilometer en Maurice
Bastings op de 15 kilometer.

Bij winst in een partij kreeg men
drie punten, bij gelijkspel één punt en
bij verlies nul punten. In de eerste wedstrijd moest de Koningslustse vereniging het opnemen tegen EHS Venlo en
won het met 15-0. In de tweede ronde
stond een partij tegen Ons Genoegen

Ysselstein op het programma. De Indianen verloren met 3-12.
In de derde partij nam de club
het op tegen De Schutroe Horst.
Dat duel eindigde in een 7-7 gelijkspel. Vervolgens verloor de ploeg
uit Koningslust van De Batavieren

Castenray met 5-8. In de vijfde en laatste wedstrijd werd nog een gelijkspel
gehaald tegen St. Sebastiaan Heide,
7-7. Uiteindelijk behaalde het team met
vier matchpunten een vijfde plaats en
was hierdoor uitgeschakeld voor de
tweede ronde.

Hoger op ranglijst

Overtuigende winst VC Kessel
dames
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Kessel stond zaterdag 19 november tegenover Stravoc Dames
2 uit Stramproy. Hierbij kregen ze versterking van pupil Rian Henriks van Cool Moves Volley Niveau 4 en wisten ze
overtuigend te winnen.
Na de nederlaag tegen Hornerhof/
HHC wilden de dames deze wedstrijd
veel punten pakken. De eerste set
verliep volgens planning. Huppelend en
vol enthousiasme kwamen de dames
het veld in. Direct werd de pass goed
verzorgd en kon de ene na de andere
bal op de grond getimmerd worden.
De set werd royaal binnengehaald met
25-15.

Het goede spel werd in de tweede
set voortgezet. Een overvloed aan
combinaties bracht Stravoc helemaal
van haar stuk, wat resulteerde in een
25-18 overwinning. De derde set had
Stravoc erge honger, waardoor hun spel
verslapte. De voorsprong was 21-8.
Die honger sloeg echter over naar de
Kesselse kant en met rammelende
maagjes werd de Kesselse voorsprong

kleiner, 23-19. Met de gedachte terug
bij de bal werd de set alsnog binnengesleept met 25-19.
De inhaalslag van de derde set
door Stravoc gaf hen moed voor de
vierde set. Met een mindere pass aan
de Kesselse kant werd de set verloren
met 20-25. Een 3-1 winst, waardoor
VC Kessel weer hogerop klimt in de
ranglijst.
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Door: handboogvereniging De Indianen
De schutters van het eerste team van De Indianen uit Koningslust hebben op vrijdag 18 november een nederlaag geleden in de eerste ronde van de NHB-beker. Er werden vijf rondes tegen verschillende tegenstanders
geschoten. De Indianen eindigden als vijfde in de poule.

Groen
roenStyle
Bloemenwinkel

Dorpsstraat 34, Meijel • Tel. 06 - 23 62 71 94

www.groenstyle.nl
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Laagvlieger ’t Brökske

Gelijkspel zaalvoetballers Baarlo
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
Het eerste team van Zvv Baarlo speelde op maandag 21 november
thuis tegen laagvlieger ’t Brökske uit Nederweert. Baarlo was verre van
compleet en dit viel terug te zien in de wedstrijd die eindigde in 4-4.
Baarlo kwam op een 1-0
voorsprong via Joël Gielen die eerst
nog tegen Niek Stemkens aan schoot,
maar vervolgens de bal er in werkte.
In het vervolg van de eerste helft
waren de kansen voor de bezoekers.
Keeper Jarno Hertsig kon nog enkele
malen ingrijpen, maar net voor rust
moest hij toch de bal uit het net
vissen na slecht omschakelen, 1-1.
In de tweede helft kwam Baarlo
vrij snel weer op een 2-1 voorsprong.
Stan Wijhers wist de bal goed in de
benedenhoek te schieten. Baarlo
bleef hierna doordrukken, maar wist
de beslissende treffer niet te maken.
Uit een counter kwamen de bezoekers
terug tot 2-2. Niet veel later moest
Jeroen van Wylick met een gele kaart
het veld verlaten en de uitploeg profiteerde meteen. Een schot vanuit de

korte hoek verdween door de benen
bij Jarno Hertsig, 2-3.
Baarlo gaf niet op en wist acht
minuten voor tijd tot 3-3 te komen via
Jeroen van Wylick. Baarlo besloot vol
voor de drie punten te gaan en ging
met een extra veldspeler spelen. Dit
leverde niet het gewenste resultaat
op. Stan Wijhers haalde bij een counter een doorgebroken speler neer en
ontving rood. Een tegenstander kreeg
nog geel waardoor het vier tegen vier
werd.
Een minuut voor tijd en met
weer vijf spelers in het veld, scoorde
Brökske de 3-4 en de nederlaag leek
een feit. Baarlo scoorde echter direct
vanuit de aftrap. Een van richting veranderd schot van Frank Peeters viel
binnen, 4-4. Daarmee staat Baarlo op
de derde plek in de ranglijst.

Continue gevaar

RKMSV Meijel deelt punten
Door: voetbalvereniging RKMSV
Voor het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel stond zondag 20 november een thuiswedstrijd tegen
Cranendonck op het programma. Voor beide ploegen betrof het een belangrijke wedstrijd met het oog op de
ranglijst. Beide teams scoorden eenmaal, 1-1.
RKMSV speelde de eerste helft
met tegenwind. Voetballend waren
de Meijelnaren de eerste helft de
bovenliggende partij. Cranendonck probeerde het met lange ballen, die door
de wind voor een groot deel over de
achterlijn gingen. Meijel kwam er een
aantal keren goed door via de flanken
en enkele voorzetten leverden gevaar
voor het doel van Cranendonck op.
Een goede voorzet van Hayke
Snijders werd met het hoofd verlengd
door Jimmy Flipsen, waarna Rudy
Leenders bij de tweede paal al glijdend
binnen kon werken, 1-0. RKMSV ging
op jacht naar de tweede goal en Hayke

Snijders was daar het dichtste bij.
Na een aanval door de as via Jimmy
Flipsen en Sjoerd Boots kon Hayke
afdrukken, maar zijn schot ging rakelings naast. De thuisploeg was continue
gevaarlijk bij standaardsituaties, maar
tot échte pogingen op doel leidden
deze niet. Omdat Meijel het overwicht
niet in doelpunten uitdrukte, werd er
gerust met slechts 1-0.
De tweede helft stond er een
andere ploeg op het veld. Met de wind
in de rug was Meijel te onrustig in
balbezit en werd het verzorgde spel
van de eerste helft niet voortgezet.
Cranendonck schakelde een tandje bij

na de thee en probeerde meer druk te
zetten. Dit leverde enkele scrimmages
op rond het zestienmetergebied, waarbij de Meijelse ploeg de bal nauwelijks
weg kreeg gewerkt.
Cranendonck schoot zelfs de
gelijkmaker op het bord. Hun spits
werd aangespeeld, draaide weg bij
zijn man en schoot hard en hoog raak.
Sem Nijssen kreeg voor de thuisploeg
nog een kans, maar zijn schot miste
precisie en kon worden gepakt door
de doelman. In de slotfase keerde
Bjorn van Nienhuijs nog knap een
inzet, waarmee hij voor RKMSV erger
voorkwam.

Jos Feron Cup in Meijel

Drie podiumplaatsen
voor MTB Baarlo
Door: Kirsten Janssen MTB Baarlo
De mountainbikers van MTB Baarlo streden op zondag 20 november weer om de Jos Feron Cup. Ditmaal lag
het parcours in Meijel. Daar werd onder stormachtige omstandigheden op een gedeeltelijk nieuw parcours
gereden.
De renners van MTB Baarlo wisten
in totaal drie podiumplaatsen te
bemachtigen. Allereerst was het de
beurt aan de nieuwelingen/junioren.
Na een goede start konden Noud
Peeters en Kevin Laning goed mee in
de voorste groep. Door beide heren
werd er lang gestreden om de derde
plaats. Een tweede plaats kwam zelfs
ook nog even in zicht.
Noud kreeg echter materiaalpech, waardoor hij niet kon finishen.
Kevin Wist uiteindelijk het podium te
bereiken met een mooie derde plaats.
Glenn Caumans greep er net naast, hij
werd vierde. Jules Ursulman wist de

BioVerbeek groeit! Groei jij met ons mee?
Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker biologie
Medewerker logistiek
Ben jij er ook van overtuigd dat biologische
groenten een bijdrage leveren aan de gezondheid
en vitaliteit van de mens?
Heb je ervaring en/of de wil om je te verdiepen
in een van bovenstaande functies?
Durf jij een van deze uitdagingen aan?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Kijk voor meer informatie op
www.bioverbeek.nl/werkenbij
Bij interesse ontvangen we graag je CV
en motivatie via john@bioverbeek.nl
Indien onze keuze op jou valt, bieden we je een
afwisselende en uitdagende functie, waarin je kunt
groeien middels begeleiding, coaching en cursussen.

zesde plaats te halen. Daarna was het
de beurt aan de jeugd van categorie
3. Hier verscheen alleen Tim Janssen
aan de start voor de Baarlose vereniging. Na een wat mindere start wist hij
zijn wedstrijd goed op te bouwen. Hij
eindigde uiteindelijk als zesde.

Lange strijd
om derde plaats
Bij de jeugd categorie 2 verschenen Guus Janssen, Freek Bouten en
Finn Keunen aan de start. Na het
startschot nam Freek direct de leiding
in de wedstrijd. Dit wist hij een paar

ronden vol te houden. Finn lag lang
tweede. Uiteindelijk wist Finn deze
plak vast te houden, werd Freek vierde
en Guus eindigde als elfde. Zepp Aelen
wist op dit zware parcours vijftiende te
worden.
Aan het einde van de dag waren
de heren en masters aan de beurt.
Bij de heren was het Jeroen Dekker
die streed om de derde plaats en
die uiteindelijk ook wist te pakken.
Frank Lamber reed een erg sterke wedstrijd en werd zesde. Bij de masters
werd Harrie Peeters vijfde, Jack Piels
zesde, Peter Nielen achtste en Erik
Keunen twaalfde.

Ledub uit Budel met 3-1 verslagen

Eerste overwinning voor
heren VC Olympia
Door: Luc Mommers, volleybalvereniging VC Olympia
De heren van Ledub uit Budel kwamen zaterdag 19 november op bezoek bij het eerste herenteam van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen. Panningen wist voor het eerst dit seizoen te winnen.
In het begin was duidelijk dat de
teams voor elkaar niets onder wilden
doen. Aan beide kanten was het spel
onwennig en dat zorgde voor een
hoge foutenlast. Het eerste echte
gaatje in de set werd door Panningen
geslagen bij 23-18. De setwinst was
binnen handbereik, maar toch werd
deze knullig afgegeven aan Ledub.
De time-outs hadden geen effect om
de rust in het veld weder te keren.
Ledub profiteerde en won de eerste
set met 26-24.
De ervaren krachten van Olympia
richtten zich in de tweede en derde set
weer op na de teleurstelling van de
eerste set. Met de service werd Budel

onder druk gezet. Aanvallend kwam er
vanuit hen weinig terecht. Wanneer ze
dan een goede aanval hadden, werd
deze door Olympia keihard afgeblokt.
De thuisploeg was heer en meester
en won de tweede en derde set met
respectievelijk 25-10 en 25-15.
De eerste overwinning leek binnen na de derde set, maar Panningen
verslapte. De Budelse mannen merkten dat er nog iets meer te halen viel
dan één setje. Ledub zette nog een
keer aan en nam brutaal een ruime
voorsprong in de vierde set, 10-2.
Een gebrek aan goede passes en de
slechte afronding aan het net zorgden
voor deze grote achterstand.

Echter wist Olympia zich punt
voor punt terug te knokken in de set.
Bij 14-14 was het gat alweer gedicht.
Vanaf nu was het zaak om bij te
blijven en eroverheen te gaan.
Weer een inzinking aan de thuiszijde
bracht Ledub op een riante
voorsprong met 20-14, maar ook
deze voorsprong kon Ledub niet
vasthouden.
Waar Panningen de eerste set
knullig weggaf, konden de gasten er
ook wat van. Alle frustraties aan de
thuiszijde werden er nog een keer
uitgegooid en met een beetje geluk
was de vierde set (25-22) en de allereerste overwinning binnen.
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Doelpuntrijke wedstrijd

Baarlo verliest winderig
bekerduel
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Gejaagd door de wind ontspon zich op zondag 20 november een bizar bekerduel tussen het tweede team van
Deurne, dat uitkomt in de reservehoofdklasse, en derdeklasser MVC’19 uit Maasbree. Na een doelpuntrijke wedstrijd
trok thuisploeg Deurne met 6-4 aan het langste eind. Een onnodige bekernederlaag voor MVC’19.

Heldense en Panningse in actie

Nederlands kampioen
schap turnen Dames
Door: Annelies Lormans
De 11-jarige Inge Janssen uit Helden en de 27-jarige Danielle Lormans
uit Panningen reisden zaterdag 19 november af naar Hoofddorp. Daar
streden ze om de Nederlandse titel.
Voor Inge Janssen uit Helden was
dit haar eerste officiële wedstrijd voor
S.V. Hercules ’03 uit Reuver. Ze mocht
haar oefeningen laten zien in jeugd 1
N3. Daar liet ze op alle toestellen
mooie en strak afgewerkte oefeningen zien, waarvoor ze drie keer een
dikke 14 punten scoorde. Dit resulteerde in een puntentotaal van
55,684. Hiermee kwam het totale
aantal punten van het team op
107,759 en hiermee sleepten de
dames, bestaande uit Myrthe van
Kessel, Jackie Boersma en Inge
Janssen de zilveren medaille in de

t 133. Iets
en doen we
iteit zit in

wacht.
Danielle Lormans uit Panningen
was in de vierde wedstrijd van de
dag aan de beurt. Ze startte met
haar team sterk op de balk, waar ze
een goede 12,233 scoorde. Ook op
vloer bleek het team erg sterk te zijn.
Danielle haalde een score van 12,950.
Danielle hoefde deze teamwedstrijd
op sprong niet in actie te komen.
De laatste ronde scoorde ze een 9.750
op de brug voor haar team. Het team
in supplement B behaalde daarmee
een welverdiende en mooie plaats in
de top 5 van Nederland.

Clim Moonen in actie tegen Deurne (Foto: Math Geurts Fotografie)
In de eerste helft had Deurne de
wind in de rug. Na een goed doorgekopte kopbal bij de eerste Deurnese
corner, opende Stijn Broeks de score in
de 20e minuut. Nog geen vijf minuten
later verdubbelde hij de voorsprong.
In de 33e minuut verkleinde Rob
Custers de achterstand naar 2-1.
In de tegenaanval na de aftrap
scoorde Jelle Sonnemans meteen
weer de 3-1 voor de thuisclub. MVC’19
had het antwoord snel klaar, want
in de 37e minuut maakte topscorer

Varkenshouders staan voor grote
uitdagingen. Bij Nijsen/Granico werken
wij dagelijks aan oplossingen op maat
voor onze relaties, de varkenshouders.
Samenwerken staat daarbij centraal.
De bedrijfsdoelstellingen en -situatie van
onze relaties vormen het uitgangspunt
voor begeleiding, advisering en
productontwikkeling. Daarbij gaan wij voor
het beste resultaat. Onze voeders met
de unieke Food-grondstoffen (gemaakt
van hoogwaardige voedingsmiddelen,
volgens het unieke Food-For-Feed
procedé) en onze visie op en de wijze
van bedrijfsbegeleiding, spelen hierbij
een cruciale rol. Met onze ruim 100
medewerkers werken wij bij Nijsen/Granico
in Veulen (gemeente Venray) aan het
bieden van een substantiële meerwaarde
voor onze relaties.

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.
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Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
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Eerst schoot hij een corner rechtstreeks in het Deurnese doel en een
minuut later stompte de keeper van
de thuisclub een volgende corner in
eigen doel.
De thuisclub zette vervolgens
direct na de aftrap de 6-4 op
het scorebord. De wedstrijd was
beslist, ook al omdat MVC’19 Joris
Timmermans geblesseerd zag afhaken
en met tien man de wedstrijd
plichtmatig uitspeelde. Een wedstrijd
om snel te vergeten.

Allround
onderhoudsmonteur

Jacks reinigen +
waterafstotend maken

10% korting

ankzij
nterieur,
jes wordt
p. Kortom

Ron van den Kerkhof zijn doelpunt.
Met een 3-2 achterstand ging de
Maasbreese ploeg de rust in.
Wie had gedacht dat MVC’19 na
rust met de wind als bondgenoot de
achterstand direct goed zou maken,
kwam in eerste instantie bedrogen uit. Door doelpunten van Jelle
Sonnemans en Ronald Joosten liep
Deurne al snel uit naar 5-2. Een grote
nederlaag dreigde voor MVC’19,
maar dankzij Rob Custers kwamen de
Maasbreenaren terug in de wedstrijd.

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.
Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

Markt 133
5981 AA Panningen

Wat ga jij doen? Als allround
onderhoudsmonteur ben je samen
met de andere medewerkers van de
technische dienst verantwoordelijk voor
het onderhouden en wijzigen van het
machinepark binnen Nijsen/Granico.
Wie zoeken wij? Jij bent bovenal
iemand die positief is ingesteld in
denken en doen. Elke situatie benader
je opnieuw vanuit een creatieve en
oplossingsgerichte zienswijze.
Jij kunt zowel zelfstandig als in
teamverband op een professioneel
niveau werken. Je hebt een MBO werken denkniveau en bent in het bezit van
een afgeronde technische opleiding
met relevante werkervaring. Kennis
van electro is een pré. Daarnaast ben
jij bereid om mee te draaien in de
storingsdienst en ben je woonachtig in
de regio Venray / Venlo.

M/V

Wij bieden Werken bij Nijsen/
Granico is bijzonder. Wij verwerken
voedingsmiddelen tot unieke
grondstoffen voor de varkensvoeders
die wij zelf produceren. Van prestarters
tot zeugenvoeders, vloeibaar en droog.
Wij bieden een uitdagende functie in
een organisatie met korte lijnen, waar
wij je volop ruimte bieden voor initiatief,
persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid
en eigen verantwoordelijkheid.
Solliciteren? Jouw motivatie met CV kun
je richten aan pvdm@nijsen-granico.nl
of per post Nijsen/Granico, t.a.v. afdeling
HR, Veulenseweg 20, 5814 AC te
Veulen. Voor inhoudelijke vragen over de
vacature kun je terecht bij Paul van den
Munckhof (hoofd technische dienst).
Hij is bereikbaar op 0478 - 55 29 00.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Joe Wijnen weg bij MVC’19
Na zes seizoenen komt er na het huidige seizoen een einde aan de samenwerking tussen trainer Joe Wijnen
en voetbalvereniging MVC’19. Dat maakte de Maasbreese voetbalclub onlangs bekend.
Beide partijen gaven aan dat het
goed is om ruimte te maken voor
een nieuwe trainer, zo schrijft de
vereniging. “MVC’19 is bijzonder te
spreken over de kwaliteiten van Joe
Wijnen. Zijn tactisch inzicht maakt dat
hij spelers laat doorgroeien waarbij
hij de kwaliteit die binnen het team

aanwezig is, volledig benut. Hij is een
groot voorstander van de voetballende
oplossingen en combinatiespel.”
MVC’19 werd onder leiding van Joe
Wijnen kampioen in de vierde klasse en
eindigde afgelopen seizoen vervolgens
op de vierde plek bij het eerste jaar in
de derde klasse. “Veel jonge spelers

heeft hij de afgelopen jaren ingepast
en de tijd gegeven om zich verder te
ontwikkelen in hun spel.
MVC’19 bedankt Joe Wijnen voor
alle inzet, collegialiteit en de vele
mooie voetbalmomenten”, zo laat de
voetbalclub weten.

Frans Marcelissen op WK atletiek
Door: Atletiek Helden
Heldenaar Frans Marcelissen heeft onlangs meegedaan aan de World Masters Athletics Championships,
het WK atletiek voor personen boven de 35 jaar, in Perth, Australië. De 64-jarige sprinter van Atletiek Helden
deed daar mee aan de 200 meter, 400 meter en de 400 meter-estafette.
Frans trainde bij Atletiek Helden
al onder professionele begeleiding
van trainer Carolus om met trainingsprogramma’s goed naar het
WK toe te werken. Na ervaring te
hebben opgedaan bij het NK en EK
was Frans geselecteerd om voor het
Nederlandse team deel te nemen
aan het WK in de klasse M60, ouder
dan zestig jaar. Frans had een week
uitgetrokken om te wennen aan
het tijdsverschil in Australië en het
redelijk warme weer van soms tegen
de dertig graden. Elke dag trainde hij
even om te wennen aan de omstan-

digheden. Het echte werk begon voor
Frans op maandag 31 oktober met de
series van de 200 meter. Met een tijd
van 27,25 seconden rende Frans naar
een nieuw persoonlijk record en mocht
hij door naar de halve finales een dag
later. Die vielen tegen met een tijd van
27,66 seconden. Frans eindigde uiteindelijk als dertiende van de wereld op
de 200 meter.
Op woensdag 3 november volgde
de serie van de 400 meter. Frans was
goed hersteld van zijn inspanningen
een dag eerder en de verwachting
was dat een halve finale mogelijk

moest zijn. Zijn tijd viel echter tegen.
Toch mocht hij met een tijd van
1.04,37 minuut als vijftiende door
naar de halve finales. Die verliepen
een stuk beter en Frans noteerde
een achtste tijd van 1.02,02 minuut,
waarmee hij zich plaatste voor de
finale van zaterdag. In een temperatuur van 37 graden snelde Frans naar
de negende plek in een persoonlijk
record van 1.01,77 minuut.
Als toetje mocht Frans ook nog
deelnemen aan de 4x400 meter
estafette in de M45-klasse. Het team
eindigde op een zevende plek.

LEENDERS & GIELEN ADVISEURS ZET TWEE
BIJZONDERE MENSEN IN HET ZONNETJE.
JOKE HÖLSCHER is sinds juli 2008 in dienst bij Leenders & Gielen
Adviseurs en werkzaam op de salarisadministratie. Eind dit jaar gaat Joke
met welverdiend pensioen, zodat zij samen met haar man Floris kan gaan
genieten van mooie uitstapjes en zich nog meer kan richten op haar taken
als vrijwilligster binnen de kerk. Iedereen gaat haar ontzettend missen,
Lambert in het bijzonder. Niet alleen om haar loyaliteit en integriteit,
maar ook omdat zij hem élke ochtend met een vrolijk ‘Goedemorgen
Lambert!’ begroet.

Ook is er nog een bijzonder jubileum te vieren. SJAAK JOOSTEN is al 40
jaar werkzaam bij Leenders & Gielen en haar voorgangers! 40 jaar geleden
in dienst getreden bij Opa Leenders, daarna bij Lambert Leenders en nu
werkzaam bij Leenders & Gielen Adviseurs. Deze oud-onderwijzer houdt
van grapjes, zijn collega’s weten daar alles van. Sjaak is een man van
stavast. Niet gek te krijgen onder druk, bijzonder stipt en precies.
Behalve als hij bij zijn twee kleinkinderen is: dan smelt deze robuuste
man tot de liefste opa van de wereld.
Op 26 november 2016 is er een receptie georganiseerd speciaal voor deze twee bijzondere
mensen. Op deze receptie is iedereen van harte welkom! Echter, de aansluitende feestavond is
speciaal voor genodigden.

26 NOVEMBER 2016
Feestzaal Thoes / Piushof 137 / 5981 VW Panningen

18.30 - 19.30
v.a. 20.00

Receptie
Feestavond voor genodigden

Staand: Jac Geurts, Wiek Bos, Piet van Wylick en Hetty en
Henri Holtus. Geknield: Mia Geurts en Mieke en Pieter Driessen

Doublette toernooi in Boekend

Jeu de Boulesclub
Baarlo in de prijzen
Door: Piet Derks, Jeu de Boulesclub Baarlo
Maar liefst twintig koppels, veertig personen, speelden maandag
14 november tegen elkaar tijdens het doublette jeu de boulestoernooi in
Boekend. Mieke en Pieter Driessen pakten de winst.
In Place de Petanque, zoals de baan
in Boekend heet, streden de deelnemers om de prijzen. Voorafgaand aan
de wedstrijden werd er een minuut
stilte gehouden vanwege het overlijden
van Käthe Niessen-Junkert, een geliefd
en actief lid van de jeu de boulesclub.
Ze overleed vijf weken na haar man
Jack. Vervolgens werd er in een gemoedelijke sfeer en op fanatieke wijze
gestart met boulen. Na het spelen van
de eerste twee rondes hadden slechts

vijf koppels alles overleefd. Ook de
laaste ronde eiste een ‘slachtoffer’ en
zodoende bleven er nog vier koppels ongeslagen over. De finale werd
gespeeld door Wiek Bos en Piet van
Wylick tegen Pieter en Mieke Driessen.
Laatstgenoemden wisten deze op
voortreffelijke wijze, met drie punten
verschil, op hun naam te zetten.
Henri en Hetty Holtus werden derde
en Jac en Mia Geurts eindigden op de
vierde plaats.

Flatsers te sterk
voor Kronenberg
Door: Piet Geurts, beugelvereniging De Flatsers
Het eerste team van beugelvereniging De Flatsers uit Baarlo heeft op
zaterdag 19 november een kleine zege geboekt op het tweede team van
Kronenberg. Het werd 3-2 voor De Flatsers.
De opening was zoals gewoonlijk
voor Piet, die heer en meester was, en
zeer ruim won met 30-14. Ger kreeg in
de tweede partij tot drie keer toe de
kans om de genadeklap uit te delen,
maar toen dit niet lukte, moest hij
alsnog de overwinning aan de tegenstander laten. Esther speelde een vlotte
en goede wedstrijd en is weer helemaal
op haar niveau. Ze wist wel raad met de

geboden kansen die zij prima verzilverde, 30-22. Roy kwam als vierde in
actie en speelde een sterke wedstrijd.
Dit keer bouwde hij zijn verdiende
voorsprong alleen maar uit en won
zodoende met 30-20. Mark had in de
laatste partij een paar kleine kansjes om
de overwinning glans te geven, maar
dat mislukte op het nippertje en hij
verloor met een klein verschil.

Lonneke Verbruggen
wint in De Mortel
Door: paardensportvereniging De Maasruiters
Lonneke Verbruggen van paardensportvereniging De Maasruiters uit
Kessel heeft op zondag 20 november de overwinning behaald in een
dressuurwedstrijd voor pony’s. De wedstrijd vond plaats in manege
Het Zwarte Water in De Mortel. Lonneke won met haar paard Bell Boy
in de klasse B-L2.
In Asten bij manege Heyligers werd
op zaterdag 19 en zondag 20 november een springwedstrijd verreden voor
paarden. Juul Timmermans reed met
Tamara een mooie eerste ronde en
mocht terugkomen voor de barrage.
Na een foutloze rit werd hij beloond
met 76.5 stijlpunten en hiermee
behaalde hij een tweede prijs in de

klasse B. Eveneens op 19 en 20 november was bij manege de Wieneshof in
Hegelsom een springwedstrijd voor
pony’s. Nina Vercoulen reed met LvS
Abby een foutloze eerste ronde in de
klasse C-L. Ze mochten terug komen
voor de barrage en zetten hier een
snelle tijd neer, die uiteindelijk goed
was voor een tweede prijs.
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Mini-musical in Kasteel De Keverberg

‘Een historisch correct sinterklaasverhaal’
“Iedereen weet dat het eerste hulpje van de Turkse bisschop Sint Nicolaas een ontvoerd Moors jongetje
met de naam Piter was”, zo beweert Peter Joosten uit Kessel. Hij organiseert een kinderuitvoering van het
sinterklaasverhaal in Kasteel De Keverberg op zondag 4 december waarin volgens hem een einde wordt gemaakt
aan de discussie over de herkomst van Zwarte Piet.

Een gedeelte van de cast met Anneke zittend en staand rechtsachter Peter Joosten
In het toneelstuk probeert Peter de
juiste historie van het feest te tonen.
“Via de TeleTijdTelefoon belanden we
in Kasteel De Keverberg in het jaar
1360”, vertelt hij. “In die tijd heeft
kasteelvrouwe Mathilde nog nooit van
Sinterklaas gehoord. Ze heeft wel al
jaren een ijverige page Piotter, die een
broertje van Piter blijkt te zijn. Piotter is
heel blij dat zijn broertje het hulpje van
de Sint is en wil graag het feest ook

“Maar het is bedoeld om de herkomst
van Zwarte Piet uit te leggen. In de
discussie die momenteel gevoerd
wordt, gaat het vaak over dat Pieten
zwart zijn vanwege schoorstenen.
Dat klopt helemaal niet. Als je ook
maar een beetje in de historie duikt,
het staat zelfs op Wikipedia, zie je dat
Piter, later verbasterd tot Piet, een
Moors jongetje was dat is vrijgekocht
door de Lycische bisschop Sint Nicolaas.
En Moorse mensen hebben nu eenmaal
een andere huidskleur. Het verbaast me
dat niemand de moeite heeft genomen
om de geschiedenis te achterhalen.”
Pieten zouden volgens de historie
dus helemaal niet zwart moeten zijn,
aldus Peter. “Wel getint, niet zwart.”
Toch wil Peter zich niet mengen in de
discussie. Hij wil gewoon een mooi
feest voor kinderen. “Het is geen
tegengeluid, maar een manier om
duidelijk te maken hoe het historisch in
elkaar zit. Om de neppe verhalen, zoals
dat Pieten zwart zijn door door schoorstenen te klimmen, te ontkrachten.
We moeten niet voorbij gaan aan onze
eigen historie en volksfeesten.”
Als meer mensen gekeken hadden naar de historie, was de discussie
volgens Peter ook helemaal niet zo uit
de hand gelopen. “Als je kijkt naar de
ware historie, zie je dat zowel de voor-

als de tegenstanders geen gelijk hebben”, vertelt hij. “Ik begrijp de reactie
van de donkere mensen overigens heel
goed, maar Zwarte Piet heeft niets met
slavernij te maken. Het kinderfeest had
nooit beladen mogen worden met dit
soort flauwekul.”
De presentatie ligt in handen
van Paulien Holtackers van kinderprogramma Kinjerkraom. Zangeres is
Anneke Joosten. Zij zingt samen met
een kinderkoortje, bestaande uit zeven
kinderen van 4 tot 6 jaar, alle liedjes.
Peter: ”Ik heb ongeveer alle bekende
sinterklaasliedjes in het stuk verwerkt
en dat terwijl Sint en Piet helemaal niet
voorkomen in de show. Bij de repetities
was het al heel leuk, dus ik verwacht
dat het stuk goed gaat bevallen. Als we
een glimlach op het gezicht van de
kinderen toveren, is het geslaagd.”
De kindervoorstelling begint om
10.30 uur en vindt plaats in het kader
van de maandelijkse zondagochtendvoorstellingen in Kasteel De Keverberg
Den Soeten Inval. “Omdat de zondag op
4 december viel, wilden we als organisatie graag iets met Sinterklaas doen”,
vertelt Peter tot slot. “Toen heb ik deze
mini-musical geschreven.”
Reserveren kan door vóór vrijdag
2 december een e-mail te sturen naar
info@kasteeldekeverberg.nl

gaan vieren. Samen met Matilda gaan
ze voortaan het sinterklaasfeest vieren
in het kasteel.”

‘Historie staat zelfs op
Wikipedia’
“Natuurlijk moet er wel een
spanningsboog in het stuk zitten, dus
daarom heb ik kasteelvrouw Matilde in
het verhaal geschreven”, vertelt Peter.
Christiaens Group is een jonge en dynamische organisatie die wereldwijd turn-key oplossingen realiseert
in de champignonteelt en de afvalverwerking en specifiek in de compostering van reststromen.
In Horst, het centrum van de internationale champignon business, zijn wij een belangrijke speler in het
veld en daarmee een aantrekkelijke werkgever voor de regio alsook daarbuiten.
Ons bedrijf heeft 100 medewerkers en is nog steeds groeiende, dus zijn wij op zoek naar jou!
Zoek je een dynamische, internationaal opererende werkomgeving waarin je je creatieve ei kwijt kan en
heb je een passend cv, dan nodigen wij je van harte uit om te reageren op één van onderstaande vacatures.

Project Assistant (MBO)
Je ondersteunt onze Projectleiders ten aanzien van het gereed maken van het transport van onze
materialen, installaties en machines, wereldwijd.
Wij zoeken een starter die kan en wil doorgroeien, met een afgeronde MBO opleiding richting
techniek en met affiniteit voor logistieke processen. Heb je echter een afgeronde logistieke
opleiding op MBO niveau en ben je hobbymatig bezig met techniek, ook dan willen we graag
kennis met je maken.

DOK6 Panningen

Extra voorstelling
oudejaarsshow Vlugzout
Cabaretgroep Vlugzout uit Helden geeft zondag 4 december een
extra oudejaarsshow in DOK6 in Panningen. Dit vanwege twee bijna
uitverkochte voorstellingen.
In de voorstelling ‘Wat nów?’
blikken de heren van Vlugzout met
stand-up comedy, sketches, gedichten
en liedjes terug op 2016 en kijken ze
naar zichzelf. Ze realiseren zich meer
dan ooit dat ze niet het eeuwige
leven hebben. Arno heeft Abraham al

gezien en Robert en Willem voelen zijn adem ook al in de nek. Tijd
om na te denken over wat ze nog
willen doen. De negende avondvullende voorstelling van Vlugzout vindt
zondag 4 december plaats bij DOK6 in
Panningen en begint om 14.30 uur.

Halmonteur Staalconstructies (LBO/MBO)
Je vervaardigt en coördineert de productie van staalconstructies. Meerdere jaren ervaring op
dit gebied is een vereiste, in bezit zijn van NEN 1090 lascertificaten is een pre.

Informatie

Uitgebreide informatie over de functies en Christiaens vind je op www.christiaensgroup.com
onder ‘Jobs’/’Career’.

Reageren

Solliciteer door een brief en cv uiterlijk 5 december te sturen naar: Mw. J. Heijmans, Christiaens
Group, Witveldweg 104, 5961ND Horst of per e-mail: JHE@christiaens.com.
Wij streven ernaar vóór 12 december aanstaande een selectie te maken van geschikte
kandidaten en deze hierover te informeren. Van 26 december tot 9 januari zijn wij gesloten.
Door de verwachte hausse aan reacties kunnen wij helaas alleen de voor ons serieuze
kandidaten informeren over de voortgang.

www.christiaensgroup.com
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Uitreiking
Cultuurprijs
De Cultuurprijs Peel en Maas
wordt vrijdag 25 november uitgereikt
in DOK6 in Panningen. Het is de
26e editie van het evenement.
Ook worden op de avond de winnaars
van de Stimuleringsprijs en de
Publieksprijs bekendgemaakt.
De avond begint om 20.00 uur.
De genomineerden van de
Cultuurprijs van dit jaar werden eerder
al bekendgemaakt. Musicus Bart Jacobs,
schrijver en presentator Robert Janssen,
muziekfestival EGOpop uit Egchel en de
samenwerkende Jeugdorkesten Peel en
Maas maken kans op het beeldje dat dit
jaar een nieuwe versie kreeg.

Advents
concert kerk
Baarlo
De kerk in Baarlo is op zondag
27 november de plaats van handeling
voor het jaarlijkse Adventsconcert.
Het Gemengde Kerkkoor en het Heren
Kerkkoor van Baarlo brengen liederen
ten gehore. Het Maasbrees Mannenkoor verleent ook zijn medewerking
door enkele nummers te zingen.
Het Adventsconcert vindt ieder jaar
plaats in de voorbereidingstijd op
Kerstmis. “Het programma van het
concert is zeer afwisselend”, laten de
koren weten. De koren beginnen direct
na de hoogmis om 10.30 uur met de
voordrachten. “Iedereen is van harte
welkom om een kijkje te komen
nemen”, besluit de organisatie.

Mééls
Vastelaovend
Fèstieval
De Meijelse liedjesavond is
vanwege het 66e bestaansjaar van
carnavalsvereniging De Kieveloeët in
een nieuw jasje gegoten. De avond is
dit jaar omgetoverd tot het Vastelaovend Fèstieval met een middag- en
avondprogramma. Het vernieuwde
muziekspektakel vindt plaats op
zaterdag 26 november in gemeenschapshuis D’n Binger.
“De vastelaovendschlagers van
Méélse bodem vormen een van de fundamenten van de Méélse vastelaovend”,
laat de vereniging weten. “Hier mogen
we gröts op zijn en dat willen we als
CV De Kieveloeët ook blijven stimuleren.
Onze roots en tradities in ere houden,
staat voorop, maar we gaan wel met
de tijd mee. Vandaar dat we voor een
nieuwe opzet gekozen hebben.” Het middagprogramma start om 16.00 uur en
bestaat uit optredens van Die Heimat
Kapel en de band PUUR. “Beide groepen
hebben een speciaal vastelaovendprogramma uitgewerkt en met een aantal
gastoptredens belooft dit een bijzondere
invulling te worden. De zaalinrichting
wordt helemaal anders dan de bezoekers gewend zijn. De middag is vooral
bedoeld voor jonge gezinnen met opa’s
en oma’s”, aldus de vereniging. Het
avondprogramma gaat om 19.00 uur van
start met de jeugdoptredens. Aansluitend
strijden de volwassen deelnemers om de
eerste prijs en Ut Duumke.
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Taai-taaiactie

Billenshake!

Tijd: hele dag
Organisatie: judovereniging Alcides Baarlo
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café De Boesjer Kessel

Voorlichting over ‘etalagebenen’
(Claudicatio Intermittens)

Hard At The Club:
Wildstylez Outsiders

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen en Integraal Behandelcentrum
Edelweiss Koningslust
Locatie: KBO Clublokaal Ringoven Panningen

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Nakatomi & Sloopservice
Tijd: 22.00-03.30 uur
Locatie: Apollo Helden

Binnenactiviteit IVN Helden
Tijd: 20.00 uur
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Jörgen Raymann
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen
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Taai-taaiactie

Sinterklaasinkoopzondag
Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Centrum Management Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: centrum Meijel

Concert St. Hubertus Kessel
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Bundesschützen Spielmannszug Frisch Auf
Hinsbeck en St. Hubertus Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Taai-taaiactie
Tijd: hele dag
Organisatie: judovereniging Alcides Baarlo
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Sunday Lovers
Tijd: 16.00-00.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Speculaasactie

Oud ijzer-inzameling
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Workshop
‘Coaching in de natuur’

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: gemengde kerkkoor en heren kerkkoor
Locatie: kerk Baarlo

Tijd: 11.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: hele dag
Organisatie: judovereniging Alcides Baarlo
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Tijd: hele dag
Organisatie: fanfare Sint Jozef Beringe
Locatie: huis-aan-huis Beringe

Adventsconcert

POP
(Peel en Maas Open Podium)

Moonlight Shopping
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in samenwerking met

Puur Geluk
di Voorstelling
Dennis Cockx
29 Tijd: 20.15 uur
11 Locatie: DOK6 Panningen
Zwem-Creaclub:
wo Simon’s
thema Zwarte Pieten
30 Tijd: 13.30-17.00 uur
11 Locatie: zwembad Kampeerbos De Simonshoek Meijel
Pietenmiddag

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Wandelcoach Noord-Limburg
Locatie: parkeerplaats Kerkeböske Helden

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: De Ringoven Panningen

Liedjesavond

Soof 2 Ladiesnight

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 19.15 uur
Locatie: DOK6 Cinema, Da Kepèllo, Bistro Kepèl, Grand Café
Gallery, De Tafelaer Panningen

Bijeenkomst Ietjse Anders

Charity gala

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: activiteitencentrum Vorkmeer Kerkstraat Panningen

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Ladies’ Circle Vici Maas en Peel
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Sinterklaaskienen

Bijeenkomst
‘Duurzaam door het leven’
Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: coöperatie Gloei
Locatie: SIF-gebouw Panningen

Liedjesavond
Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Speculaasconcert Harmonie Concordia
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek
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Kienmiddag
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Soof 2 Ladiesnight
Tijd: 19.15 uur
Locatie: DOK6 Cinema, Da Kepèllo, Bistro Kepèl,
Grand Café Gallery, De Tafelaer Panningen
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Slagwerkgroep, harmonieorkest en solisten

Speculaasconcert Harmonie
Panningen
Het jaarlijkse Speculaasconcert van Koninklijke Harmonie Concordia Panningen vindt dit jaar plaats op zaterdag
26 november bij het DOK6 Theater in Panningen.
Dit jaar kent het concert het thema
‘film’, waarbij de bezoekers op een
visuele reis worden genomen langs
verschillende muzikale momenten uit
beroemde films van nu en vroeger.

Er zijn optredens van de slagwerkgroep onder leiding van Wil van Horck
en van het harmonieorkest, geleid
door Richard Bonné met een aantal
solisten. Violiste Irene Ruys, zangeres

Linda Timmermans en hoboïste Valerie
Hoeijmakers laten hun muzikale kunsten horen. Het Speculaasconcert begint
om 20.15 uur in de theaterzaal van
DOK6 Panningen.

Cabaret over geluk

Voorstelling Puur Geluk in DOK6
Panningen
De 20-jarige Dennis Cockx staat dinsdag 29 november voor het eerst in het theater. De cabaretier treedt dan op
in het DOK6 Theater in Panningen met zijn voorstelling Puur Geluk.

service 27

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 24 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 26 november
H. Mis 1ste Advent 19.00 uur met
Schutterij St. Nicolaas (patroonsfeest)
t.i.v. levende en overleden leden
Schutterij; Mien Snijders-Schreurs (coll);
Roos Heldens-Kessels (coll); Harrie
Vrinssen en Jo van de Eijnden (gest.
jaardienst); Riek Strijbos-Verscharen
(coll) en Harrie Strijbos (jaardienst);
Jan Veltmans, Leen Veltmans-Sanders
en overl. kinderen (gest. jaardienst);
Pierre v. Bommel en overl. fam. v.
Bommel en fam. Steegs (jaardienst);
Jo Vissers (coll); Leo Strijbos (verj);
Annie Broeders-Mulders en Wout
Broeders; Theo Janssen, zoon Sjef en
dochter Marianne; Mien van BreeGeelen (jaardienst); Wiel en Tina
v.d. Beuken-Sonnemans (jaardienst);
Truus Lutters-Op het Veld; Toos en Piet
Bongers (jaardienst); uit dankbaarheid
Zondag 27 november
Doopviering 14.30 uur – Merle Philipsen
Maandag 28 november
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 29 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 1 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Egchel

Parochie Grashoek

Het concert wordt uitgevoerd in
samenwerking met Bundesschützen
Spielmannszug Frisch Auf Hinsbeck
uit Nettetal in Duitsland.

De beide dirigenten zorgen voor
een gevarieerd programma. Aan het
einde van het concert brengen
de beide vereniging gezamenlijk

Highland Cathedral ten gehore.
De aanvang van het concert in
het Kesselse gemeenschapshuis
is 14.00 uur.

Liedjesavond CV D’n Hab Maasbree
De liedjesavond in Maasbree is weer terug van weggeweest. Bij zaal Niëns in Maasbree vindt zaterdag
26 november de liedjesavond plaats van carnavalsvereniging CV D’n Hab uit Maasbree.
De afgelopen jaren nam de
groep ZoëWieZoë deel aan het P&M
Liedjesfestival, dat ze afgelopen
jaar wonnen. Toen gaf de groep
aan weer eens een liedjesavond te

willen organiseren in het dorp.
Om 20.11 uur gaat de zaal bij
Niëns open, waarna de deelnemers om 21.11 uur strijden om de
eerste prijs. Duo De Breurkes uit

Panningen verzorgen die avond een
gastoptreden. De uiteindelijke winnaar mag in januari naar het P&M
Liedjesfestival in Club Palladio in
Helden.

Schrijfmarathon in Panningen
Goede doelen-organisatie Amnesty houdt op zaterdag 10 december de jaarlijkse Schrijfmarathon. Over de hele
wereld wordt dan geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. In Peel en Maas vindt de marathon van
10.00 tot 14.00 uur plaats in het Huis van de Gemeente.
De brievenschrijvers vragen bij
de Schrijfmarathon om vrijlating van
gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. “Ook vragen ze om terugdringing van de doodstraf, marteling
en discriminatie”, laat de organisatie
weten. “Ze geven met het schrijven
hoop aan gevangen mensenrechtenverdedigers. Wereldwijd bestoken mensen

autoriteiten die de mensenrechten aan
hun laars lappen. Zo’n bombardement
aan brieven maakt indruk en dwingt
wetshandhavers mensen eerlijker te
behandelen.”

Brievenbombardement
Onder meer Yecenia Armenta
uit Mexico, Amerikaan Albert
Woodfox, Phyoe Phyoe Aung uit

Myanmar, Fred Bauma en Yves
Makwambala uit de Democratische
Republiek Congo en Leyla en Arif
Yunus uit Azerbeidzjan kwamen
afgelopen jaar vrij naar aanleiding
van de gestuurde brieven. Voor meer
informatie over de Schrijfmarathon
kunt u contact opnemen met Pierre
Wilms van Amnesty Peel en Maas via
077 307 20 89 of 06 29 14 66 25.

Deelnemers uit hele gemeente

Peel en Maas Open Podium in DOK6
Op zondag 27 november vindt bij DOK6 Theater in Panningen het Peel en Maas Open Podium (POP) plaats.
Verschillende optredens, acts en voorstellingen passeren tijdens deze dag de revue.
Verdeeld in drie blokken van
één uur treden de vele deelnemers
op voor het publiek. Om 10.30 uur
start het eerste blok. Om 12.00 uur
begint blok twee en om 13.30 uur
start blok drie. Tijdens deze culturele

middag wordt het publiek getrakteerd
op een optreden van een band, er
wordt gedanst, gezongen en gitaar
gespeeld. Ook is er cabaret, een blokfluitgroep, een jeugdslagwerkgroep
en ten slotte nog een toneelvoorstel-

ling. Mensen van alle leeftijden en uit
de hele gemeente laten hun kunsten
zien.
Het Peel en Maas Open Podium
vindt plaats in de theaterzaal van
DOK6 in Panningen.

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

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 27 november
H. Mis 9.30 -koor t.i.v. Jaardienst mevr.
Theunissen-Schreurs en overl. fam.;
Jaardienst voor Jan Smeets; Louis Peeters
en Anna Peeters-Peeters en fam.
Doopviering 11.30 uur - Fer Linders

Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel houdt op zondag 27 november het jaarlijkse concert. Zoals andere
jaren vindt het concert wederom plaats in gemeenschapshuis De Paort in Kessel.

maken? Een gedeelte van de opbrengst
van de kaartverkoop gaat naar de
actie 3FM Serious Request 2016.
De cabaretvoorstelling bij DOK6 Theater
in Panningen begint om 19.30 uur.

|
|

Parochie Beringe

Concert Sint Hubertus Kessel

over zijn geluksmomenten en over de
momenten waarop hij juist niet gelukkig was. Want wanneer ben je gelukkig?
Wat is de definitie van geluk? Komt het
uit de lucht vallen, of je kun je het zelf

pet.horst@home.nl

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

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Vrijdag 25 november
H. Mis 19.00 uur voor alle vrijwilligers
van de parochie b.g.v. de vrijwilligers
avond t.i.v. lev. en overl. vrijwilligers
van de parochie.

De uit Buggenum afkomstige
cabaretier had als klein jongetje al de
droom om ooit op het podium te staan.
In zijn voorstelling haalt hij diverse
actuele kwesties aan en vertelt hij

|

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 november
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Lev. en overl.
leden kerkelijk zangkoor; Sjang
Gommans (jaardienst); Jo Hunnekens
(jaardienst), Nel Hunnekens-Gommans
en overl. ouders Hunnekens-van Berlo

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 november
H. Mis 1ste Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Hay Peeters (zeswekendienst); Ida Joosten-Janssen en Mathieu
Joosten; Lucie en Drees HermkensKartner; Jan Nijssen (jaardienst); Ton
van der Zandt, (30ste jaardienst)
mgr. Willy Heuvelmans en fam.
Heuvelmans-te Locke; Door PeetersSmolders en overl. fam. PeetersSmolders-Houtappels (jaardienst);
Piet van Lier; Jos Hamaekers; Arno
Timmermans (coll)
Extra collecte vw de kosten van de
misboekjes
Vrijdag 2 december
De H. communie wordt thuisgebracht
09.00 uur

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 26 november
Geen H. Mis
Zaterdag 3 december
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Dionysius Bos en
Francina Bos-Daniëls (gest. jaardienst)

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 26 november
H. Mis 1ste Advent 19.00 uur gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Tien
Schmitz-Giesen (jaardienst); Jos van
Horen (jaardienst); Sjeng Giesen, Gritje
Giesen-Brummans, zoon Piet en dochter Lies; Bernhard Segers en Gertruda
Segers-Pubben, Julie Segers, Jo Wilms
en overleden familie; Pierre Pubben,
Nora Nellen, Door Steeghs-Pubben, Ine
Pubben-Bos, Dré Verhees
Extra collecte vanwege de kosten van
de misboekjes
Vrijdag 2 december
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht vanaf 9.00 uur

Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar!

TV INRUILACTIE
OP ALLE TV’S VAN 46” EN GROTER:

MINIMAAL

,
0
0
€3

INRUILKORTING!

ALTIJD EEN GROTERE TV GEWILD? OF EEN
ULTRA HD OF SMART TV? DAN IS DIT UW KANS!

+

TV

DUBBEL VOORDEEL!

ONZE INRUILACTIE LOOPT SAMEN MET DIVERSE LEVERANCIERACTIES. DIT BETEKENT ONGEKEND,
DUBBEL VOORDEEL VOOR U! KOM DUS SNEL LANGS, EN PROFITEER VAN DEZE UNIEKE KANS!

SAMSUNG: UPGRADE DAYS

PHILIPS: CASHBACK ACTIE

LG: PERFECTE DEALS

SONY: CASHBACK ACTIE

Tijdens de Samsung Upgrade Days die lopen
tot 4 december kunt u uw apparaten voordelig
upgraden naar een hoger niveau. Het aankoopvoordeel kan oplopen tot wel €500! Bezoek
www.upgradedays.nl voor meer info.

Koop in de periode van 14 november t/m 31
december een Philips Ambilight promotiemodel
en ontvang tot wel €500,- cashback! Kijk voor de
deelnemende modellen en de voorwaarden op
www.philips.nl/acties.

Bij aankoop van een LG OLED promotiemodel
tijdens de Perfecte Deals weken ontvangt u tot
wel €1000,- voordeel dat aan de kassa direct
wordt verrekend! Bezoek de website van LG
voor meer informatie: www.lgpromotions.nl.

Koop een Sony 4K HDR TV actiemodel
tussen 20 oktober en 31 december 2016,
en ontvang tot wel €500 retour! Bezoek
www.sonycashback.com voor meer informatie en de deelnemende modellen.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

