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In de rij voor de Sint
Sinterklaas is ook dit jaar de kinderen van Peel en Maas niet vergeten. Nadat de goedheiligman op zaterdag 18 november in Dokkum de lange reis vanuit Spanje naar
Nederland beëindigde, kwam hij een dag later via de Maas naar Kessel om daar voet aan wal te zetten in Peel en Maas. De Sint werd verwelkomd door burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo, de koninklijke fanfare Maasoever en vele kinderen die vol smart stonden te wachten op de kade. Sinterklaas, inmiddels behoorlijk op leeftijd,
nam de tijd om de kinderen te begroeten en natuurlijk waren zijn knechten aanwezig om snoepgoed uit te delen. De Sint blijft de komende tijd in Nederland om vervolgens op
6 december weer huiswaarts te keren richting het verre Spanje.

Tassen en lederwaren in Panningen

Sem Smolenaers wint eigen winkel
Sem Smolenaers van FashionStash is vrijdag 17 november de winnares geworden van de Win je winkel in
Panningen-wedstrijd. De 27-jarige Smolenaers won met haar plan voor een winkel waar tassen, lederwaren,
koffertjes en trolleys worden verkocht. Ze hoeft een halfjaar lang geen huur te betalen voor het pand op de Markt
en krijgt hulp op diverse gebieden van bedrijven uit de regio.
De winst was een grote verras
sing voor Sem. “Ik wist niet wie mijn
concurrenten waren tot bij de
presentatie van de laatste vijf
afgelopen vrijdag. Als je dan daar hun
ideeën hoort, denk je: shit, hun
plannen zijn ook heel goed, dat
wordt lastig om te winnen. Ik was
heel blij en verrast toen ik de
winnaar bleek te zijn. Ik heb me
zaterdagochtend wel een paar keer

geknepen om zeker te zijn dat ik niet
droomde.”

‘Past in het plaatje’
Sem zit nu met haar spullen
van FashionStash nog als shop-inshop bij Chic en Choc in Panningen.
Daar verkoopt ze tassen en lederwaren.
“In de nieuwe zaak wil ik dat gaan
uitbreiden met koffertjes en trolleys.
Daar heb ik straks de ruimte voor.”

Maar waarom koos de jury voor haar
idee? “Ik denk omdat mijn winkel
precies in het plaatje past van het
centrum. Het ontbreekt in het centrum
nog aan wat ik wil verkopen. Ik zit zelf
wel al in Panningen, maar dat is maar
heel klein en het was moeilijk om naar
buiten te brengen dat ik een eigen
zaak heb. Dat kan straks wel.”
Norbert Panken van SatinVastgoed.
nl is initiatiefnemer van het plan en zat

in de jury van de wedstrijd. Hij beaamt
dat Sems plan het best op de locatie
op de Markt past. “We hebben voor
Sem gekozen omdat zij een heel
goed doordacht en uitgewerkt plan
had. Het is duidelijk een toegevoegde
waarde voor het centrum. Vooral de
combinatie tussen online en offline
shoppen heeft ze heel goed uitgewerkt.
Daar ligt volgens ons ook de toekomst.
De bedoeling van de wedstrijd was de
A-locatie in het centrum versterken
en niet zomaar volduwen met de
eerste de beste. Het totaalpakket
dat Sem krijgt van alle deelnemende
bedrijven, zorgt er volgens ons voor

dat ze een succesvolle winkel kan
creëren.”

Onder indruk van
plannen
Het was volgens Norbert een
lastige keuze. “We hebben in
totaal meer dan tien echt serieuze
plannen binnen gekregen”, vertelt
hij. “Die hebben we onder de loep
genomen en de vijf beste stonden
11 november in de ‘finale’ waarvan
de bekendmaking volgde op
17 november.”
Lees verder op pagina 04
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Eerste lijsttrekkersdebat: vuurwerk blijft uit
Het campagneseizoen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is
geopend. Op woensdag 15 november kwamen de lijsttrekkers van vijf
politieke partijen bij elkaar in het Huis van de Gemeente in Panningen om
vooral op het gebied van retail en horeca met elkaar in discussie te gaan.
Het werd een avond zonder
uitschieters, of zoals eenmansfractie
Ton Hanssen het noemde:
“een opwarmertje”.

Bijlagen
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

De avond in het Huis van de
Gemeente was georganiseerd door
Centrummanagement Panningen en
Retailgroep Peel en Maas en had als
insteek om de ondernemers van de
gemeente Peel en Maas de stand
punten van de partijen te laten
aanhoren. De goed gevulde zaal
vol ondernemers werd getrakteerd
op een vrij tandeloos debat waarbij
Paul Sanders als lijsttrekker van de VVD
het meest in zijn element was en de
zaal regelmatig achter zich had.
Annigje Primowees (PvdA/
GroenLinks), Ton Hanssen (eenmans
fractie Ton Hanssen), Wim Hermans
(CDA) en Paul Sanders (VVD) waren als
lijsttrekker aanwezig. Lokaal Peel&Maas
stuurde Rob Willems die bij de vorige
verkiezingen lijsttrekker was. De partij
maakt rond half december bekend wie
bij de komende verkiezingen lijsttrek
ker wordt. AndersNu had zich afgemeld
voor het debat. De onderwerpen op de
agenda waren de toeristenbelasting,
dienstverlening aan huis en parkeer
plekken in Panningen. De enige discus
sies op de avond waren die tussen de
meeste tegengestelde partijen VVD en
PvdA/GroenLinks.

gestaan, leverde het weinig verras
sende zaken op. Geen enkele partij
wil het volledig afschaffen, maar er
kan gepraat worden over een nieuwe
constructie waarbij de opbrengst van de
toeristenbelasting in een pot komt en
waar de horecaondernemers uit kun
nen putten, aldus de lijsttrekkers.

Afschaffen
toeristenbelasting

Klein beetje vuurwerk
bij parkeren

Bij alle drie de onderwerpen kwam
een ondernemer een stelling afleveren
voor de discussie. Sietse Tienkamp,
directeur van camping De Heldense
Bossen, begon met een pleidooi over
het afschaffen van de toeristenbelas
ting. Aangezien het onderwerp een
paar maanden geleden nog op de
politieke agenda van de raad heeft

Pas bij de parkeerplaatsen in
Panningen werd er enigszins duide
lijk dat niet alle partijen het eens zijn
met elkaar. Centrummanager van
Panningen, Jan Bouten, vertelde dat er,
zeker in de toekomst, te weinig par
keergelegenheid is in het centrum van
Panningen. Sanders greep het onder
werp aan om duidelijk te maken dat als

het aan hem ligt, er meer parkeerplek
ken komen. “Daar moeten we in blijven
investeren. Parkeerplekken moeten
dicht bij het centrum liggen, gratis en
goed bereikbaar zijn.” Zijn antwoord
kon op een voorzichtig applausje uit de
zaal rekenen.
Annigje Primowees snapte haar rol
als lijsttrekker van de ‘linkse kant’ van
het politieke spectrum. “Je vraagt het
aan mij, omdat ik een andere mening
heb hè”, grapte ze naar presenta
tor Robert Janssen. “Dan zal ik mijn
mening maar geven.” Ze zou juist graag
zien dat er een betere fietsinfrastruc
tuur komt. “Je moet niet willen dat
het centrum vol staat met blik. Dan is
het niet meer gezellig in Panningen.
Ook moeten we andere ontwikkelingen
als webshops niet uit het oog verliezen.
Ik vraag me af of het over een aantal

jaar nog nodig is dat er extra parkeer
ruimte komt.”
Nadat ook het CDA, Ton Hanssen
en Lokaal Peel&Maas duidelijk hadden
gemaakt dat er eerst goed gekeken
moet worden naar de situatie en dan
een plan gemaakt kan worden, zat de
avond er op. Een debat zonder diep
gaande discussie en waarbij de lijsttrek
kers niet op de proef werden gesteld.
Paul Sanders was tevreden. “Het was
nog wat onwennig, maar het waren
goede, actuele thema’s.” Die mening
werd niet gedeeld door de overige
lijsttrekkers. “Het was een opwarmer
tje”, aldus Ton Hanssen. “Als straks
de verkiezingen dichterbij komen,
wordt het spannender.” Wellicht dat de
debatten richting de gemeenteraads
verkiezingen op woensdag 21 maart
inderdaad meer spektakel bieden.

Plexiglas kapotgeschoten

Baarloos kapelletje opnieuw vernield
Voor de tweede keer is de kapel van de Heilige Familie aan de Napoleonsbaan Zuid in Baarlo vernield. Dit keer is de schade toegebracht tussende
avond van donderdag 16 en de ochtend van vrijdag 17 november, zo laten de gedupeerden weten.
Een ouder echtpaar uit Baarlo
onderhoudt het kapelletje. Zij zijn
erg ontdaan, laat hun dochter weten:
“Wie doet zoiets?” De onkosten
moeten worden betaald van het
kaarsengeld. Volgens de gedupeerden

is de plexiglazen plaat van
de kapeldeur dit keer kapotgeschoten
met een luchtgeweer, zoals een
windbuks.
Het kapelletje, gelegen tegenover
supermarkt Aldi naast de provinciale

weg, werd een maand geleden ook al
vernield. Toen werd een dikke steen
door het plexiglas van de kapeldeur
gegooid. Twee weken geleden werd
die beschadigde plaat vervangen.
Wie denkt iets gezien te hebben

in de buurt van het kapelletje of
een andere tip heeft, wordt verzorgd
contact op te nemen met de politie
Peel en Maas via 0900 88 44 of de
dochter van de gedupeerden via
06 23 48 85 67.

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

Jeugdlintje voor Kesselse Suus
Timmermans
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft vrijdag 17 november het jeugdlintje uitgereikt aan
Suus Timmermans (8) uit Kessel. Ze kreeg de onderscheiding voor de actie die ze opzette om geld op te halen voor
Alpe d’HuZes Team Willskracht uit Baarlo.

een versgebakken appeltaart over
handigde aan de burgemeester, die ze
na de uitreiking van het lintje samen
met wethouder Roland van Kessel en
Suus ouders Frank en Eveline opat.
“De burgemeester vond de taart
erg lekker”, zei Suus stralend. Naast het
lintje ontving ze een oorkonde en
een kadootje uit handen van de
burgemeester.
Er waren twee kinderen geno
mineerd voor het jeugdlintje, dat

voor de tweede keer werd uitgereikt.
De 11-jarige Fiene Joosten uit Egchel
was genomineerd, omdat ze eerder
dit jaar een actie op school organi
seerde om geld op te halen voor Pink
Ribbon. De organisatie zet zich in voor
borstkankeronderzoek. Fiene haalde
9.000 euro op door middel van een
tombola, statiegeldactie, ondernemers
markt, een sponsorrun en de verkoop
van roze Pink Ribbon-ijsjes. Ook Fiene
kreeg een oorkonde en een kadootje.

Wie zoet is krijgt lekkers!

In totaal haalde Suus 556,87 euro
op met het bakken en verkopen
van 24 taarten, 85 cupcakes en 120
wafels. Het geld overhandigde ze aan
Team Willskracht uit Baarlo, dat zich

inzet voor de actie Alpe d’HuZes van
KWF Kankerbestrijding. Met die actie
wordt geld opgehaald zodat er meer
onderzoek kan worden gedaan naar
de ziekte kanker.

“Omdat ik goed kan bakken, wilde
ik daarmee geld ophalen voor het
goede doel”, vertelde Suus na afloop
van de uitreiking. “Ik doe niets liever
dan bakken.” Dat bleek wel toen Suus

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

Vier samen Sinterklaas bij Leurs!
Kom jij vanaf 18 november jouw
schoentje zetten bij Leurs?
Je ontvangt een knutselschoen bij onze kassa

Sinterklaas komt langs
op 25 nov. 13.00 - 14.00 u
en 26 nov. 13.00 - 15.00 u
Kom jij ook een kleine verrassing
ophalen bij de Sint?

Op 25 november
knutsel je een
gratis mini Sint!

elke
zondag
open
STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Aan de vlaggenmasten in Kessel wapperen sinds kort vlaggen met een echte Kesselse tekst erop.
‘Doe bûs mien leefde en mien laeve’ verwijst naar het refrein van het Kessels volkslied ‘Mien dörp’
dat al ruim 35 jaar geleden werd geschreven door Kesselnaar Peter Bouten. De vlaggen zijn een
initiatief van de werkgroep Branding van het Dorpsoverleg Kessel. De werkgroep wil het dorp een
herkenbare ‘smoel’ geven en het wij-gevoel van de Kesselnaren vergroten.
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Sem Smolenaers wint
eigen winkel

Jeugdverenigingen Kessel

Kesselse
Gertie Lenders
onderscheiden
Gertie Lenders uit Kessel is zondag 19 november onderscheiden tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 48-jarige kreeg het lintje van
burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo voor haar jarenlange inzet voor
jeugdvereniging De Hobbits in Kessel en Stichting Kindervakantiewerk
Kessel.

”Het waren alle vijf heel goede
plannen. We waren als jury echt onder
de indruk. Ik ben ervan overtuigd dat
we van de andere kandidaten ook nog
zeker iets gaan horen in de toekomst.”
De andere ideeën waren een creatief
café, een speciaalbierwinkel, een
winkel waar dagbestedingsproducten
worden verkocht en een zaak met
kwalitatief hoogwaardig parket en
keramiek.

Bij de prijzenpot van de wedstrijd
zit onder meer een halfjaar geen huur
betalen en advies op onder meer
juridisch, marketing- en financieel
gebied. Ook kreeg Sem een cheque
van 2.000 euro van gemeente Peel en
Maas. “Het is een lekker pakket ja”,
lacht Sem. “Het is een droomstart en
dat realiseer ik me heel goed. Ik heb
al heel veel ideeën over wat ik wil
en hoe de winkel eruit moet komen

te zien. Ik ben al bezig met inspiratie
opdoen en kijken naar een nieuwe
collectie zodat ik een mooi aanbod
heb als de winkel start. Ik heb er
in ieder geval heel veel zin in en ik
ga hard werken om het een succes
te maken.”
Wanneer de nieuwe winkel
precies opent, is nog niet bekend.
Volgens Sem en Norbert zal dat rond
1 maart volgend jaar zijn.

Het lintje werd uitgereikt bij
clubgebouw Os Knip van De Hobbits in
Kessel. Na afloop van de intocht van
Sinterklaas komt de organisatie van
Kindervakantiewerk Kessel daar nog
altijd bijeen voor een kopje soep en
om wat na te borrelen, vertelt Gertie
Lenders. “We zaten er allemaal en zelfs
de burgemeester was meegekomen.
Dat doet ze normaal nooit, maar we
vonden dat wel leuk. Toen ze echter
vroeg of ik even de bühne op wou
komen, was ik wel even verbaasd.”

Vrijwilliger en
secretaris KVW Kessel

(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Diana
van der Heijden (foto links). Diana werkt sinds eind 2016 met veel plezier op detacheringsbasis bij
‘Wauw speciaal voor jou’ in Heide. Nadat Diana haar vorige detacheringsplek wegens faillissement moest
verlaten, besloot ze direct de stoute schoenen aan te trekken; ze plaatste een oproep op social media
waarin ze aangaf op zoek te zijn naar een nieuwe werkplek. En met succes! Al snel kreeg ze een reactie
van Anke Hurkmans (foto rechts), initiatiefneemster van Wauw. Met behulp van een participatieconsulent
van NLW, ging Diana het gesprek aan met Anke en is er uiteindelijk besloten een nieuwe commerciële
functie te creëren bij Wauw. Deze functie vervult Diana nu al bijna een jaar met veel plezier.
Nieuwsgierig hoe Diana en Anke deze samenwerking ervaren? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl

De onderscheiden Lenders is al
sinds 1992 vrijwilliger bij en secretaris
van de jeugdvereniging. Ze begeleidde
de groep met basisschoolleerlingen
van groep 3 en 4. Daarnaast is ze hoofd
onderhoud en schoonmaak van het
verenigingsgebouw, waar ze de inkoop
regelt, het schoonmaakrooster maakt
en leiding geeft aan de schoonmakers.
Ook beheert ze de EHBO-spullen, het
wasgoed en de gordijnen. Tijdens de
jaarlijkse kampweek is ze hoofd van de
keukenstaf en verantwoordelijk voor de
hygiëne en het sanitair. Ook verzorgt
ze het onderhoud aan de kleding van
de riddergroep Graaf Walram en is
ze verantwoordelijk voor de inkoop
van eten en dranken. Sinds tien jaar
is Lenders ook coördinator van de
actiedag NL Doet.

Gertie Lenders is ook al sinds
1992 vrijwilliger bij en bestuurslid van
Stichting Kindervakantiewerk Kessel,
die de jaarlijkse kindervakantieweek
organiseert en de intocht van
Sinterklaas in gemeente Peel en Maas
verzorgt.

Draaiboek
voor intocht sint
Ook Koningsdag en de
carnavalsdisco in Kessel worden door
de stichting georganiseerd. Al jaren
maakt Lenders het draaiboek voor de
intocht, verzorgt ze de vrijwilligers, is
ze verantwoordelijk voor de inkoop
en beheert ze de kleding van de
pieten. Tijdens Koningsdag organiseert
de Kesselse activiteiten, koopt ze
de etenswaren in en regelt ze de
schoonmaak. Bij de carnavalsdisco
is ze verantwoordelijk voor de
voorbereiding, de opbouw, de inkoop,
het toezicht en de schoonmaak
achteraf.

’Fijn dat inzet
gewaardeerd wordt’
“Iemand moet het werk doen”,
aldus Lenders. “Maar ik doe het al lang
en ik doe het graag. Ook ervaar ik het
helemaal niet als werk. Ik vind het
wel leuk dat de verenigingen op deze
manier laten zien dat ze waarderen
wat ik doe.”
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Verhalen van de straat
7/11

Potdé Helden

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
gebruikelijke Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn in
de geschiedenis van het dorp. HALLO Peel en Maas dook de archieven in en zocht de geschiedenis achter
verschillende markante straten. Zoals Potdé in Helden. Ooit een straat, nu vooral gebruikt in de volksmond
terwijl velen eigenlijk niet weten waar de naam vandaan komt.

nieuws 05

Lintje voor
Mark Steeghs
De 43-jarige Mark Steeghs uit Grashoek is zaterdag 18 november
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke
onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij Jong Nederland
Grashoek, carnavalsvereniging De Graasvraeters en Volleybalclub Grashoek.

Het kruispunt Potdé anno 1970, gezien vanuit de Panningse Maasbreeseweg
(Foto: voormalige gemeente Helden/gemeentearchief Peel en Maas via PeelenMaasNet)

Anno 2017 is er geen straat in
Helden die officieel Potdé heet.
De naam wordt in de volksmond
wel nog gebruikt om de weg, buurt
of rotonde aan te duiden tussen de
gehuchten Loo en Zandberg in
Helden. Potdé was ooit een
kruispunt tussen de Maasbreese
weg die vanuit Panningen kwam,
de Molenstraat vanuit Helden en de
Maasbreeseweg die verder ging in
de richting van Maasbree. In de
jaren 90 werd op die plek een
rotonde aangelegd, die de naam
overnam. Hier is op de rotonde het
bewijs van terug te vinden: een
bordje met ‘rotonde Potdé’.
Niet alleen het kruispunt zelf
en later de rotonde, ook de tram
halte die tussen 1912 en 1944 in
gebruik was bij het kruispunt, kreeg
de naam Potdé. Het station lag
op de stoomtramlijn tussen Venlo,
Maasbree en Helden. De tram
reed destijds vanuit Beringe naar
Panningen en via de halte Kubke
in Helden naar de halte Potdé, om
via de halte Koningslust verder naar
Maasbree te rijden.
De naam Potdé zou zijn geba
seerd op iemand die in de directe
omgeving van de Maasbreeseweg

in Helden woonde en ‘Potjes Jan’ werd
genoemd. Volgens historicus Henk
Thiesen gaat het om leden van de
familie Janssen die in de 18e eeuw
in het gebied kwamen wonen dat
nu Zandberg wordt genoemd. “Vóór
1767 lagen er slechts enkele huizen in
het gebied Zandberg”, aldus Thiesen
in historisch tijdschrift De Moennik.
“Tussen 1767 en 1790 kochten zo’n
vijftien mensen in dit gebied grond van
de gemeente. Bij een aantal van hen
werd vermeld dat ze grond kochten
om ‘deze te betimmeren’ met een
huis.” Volgens de historicus ging het
hier om Theodoor Gommans, Peter
Jacobs, Hubert Heijnen, Wilm Janssen
‘Stercken’, Jan Janssen, Hendrik Feijen,
Wilm Peulen, Peter Gommans, Hendrik
vande Buecken, Hendrik Engels en ten
slotte Wilm Janssen ‘Potjens’.

De broers van
‘Potjes Jan’
Die Wilm had drie broers: Engel,
Gerardus en Peter. Zij kenden alle vier
al halverwege de 18e eeuw de bijnaam
Potjens en waren ook wel bekend als
de broers van ‘Potjes Jan’. Die bijnaam
werd toen ook in de archieven gebruikt,
aldus Thiesen. “Deze bijnaam treffen

we aan in de vorm van Pöstjens
of Potjens en alleen bij de leden
van deze familie.” Wilm is volgens
Thiesen de pionier waarnaar het
kruispunt ‘aan Potdé’ is vernoemd
en waar de bijnaam Potjens ver
basterd is tot Potdé. Waarom de
gebroeders Janssen vroeger deze
bijnaam droegen, weet Thiesen
niet. Hij heeft wel een theorie:
Engel Janssen, één van de Potjens
zou destijds kuiper zijn geweest en
potten hebben gemaakt.
De auteur van het artikel
‘Helden van nu’ heeft echter
een andere theorie. Volgens het
artikel, dat op 14 november 1969
verscheen in de krant MiddenLimburg, was Potdé allereerst nooit
een officiële naam voor een straat.
“Naar men mij verteld heeft, zou er
vroeger iemand gewoond hebben
die als stopwoord steeds potdee
gezegd zou hebben”, zo staat in
het artikel. “Men sprak toen van
‘bij Potdé’. Eerst om de man en
later om de buurt aan te duiden.”
Bronnen: historisch tijdschrift De Moennik,
uitgave 24 februari 2010, ‘Straatnamen’
door Henk Thiesen; krant Midden-Limburg,
uitgave 14 november 1969, ‘Helden van
nu’, auteur onbekend

Het lintje werd uitgereikt op de
avond van het liedjesfestival, dat bij
café-zaal Leanzo in Grashoek plaats
vond. Mark Steeghs presenteerde die
avond. Bij het aankondigen van de
eerste act kwam echter geen artiest,
maar burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo de bühne op met de
mededeling dat ze een lintje zou gaan
uitreiken. “Toen ik haar op zag komen,
kreeg ik wel het gevoel dat er iets ging
gebeuren”, vertelt de gedecoreerde.
“De burgemeester riep mijn vrouw,
kinderen en nog wat familieleden het
podium op en toen viel het kwartje.”
Steeghs werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. “De dagen
erna heb ik op een wolk geleefd.
Het duurde even voor het echt binnen
drong. Ik vind het een mooie blijk van
waardering.”
Tussen 1991 en 2000 vervulde
Steeghs diverse functies bij jeugd
vereniging Jong Nederland Grashoek.
Hij was onder andere begeleider van
activiteiten op het gebied van sport,
spel en cultuur, vrijwilliger bij de kamp
staf tijdens het jaarlijkse jeugdkamp

en mede-organisator van de fancy
fair. Tussen 1994 en 2000 was de
Grashoeknaar ook bestuurslid van Jong
Nederland, waar hij de pr verzorgde.
Steeghs is ook al 25 jaar actief bij
carnavalsvereniging De Graasvraeters
in Grashoek. Hij begon in 1992 als lid
van de raad van elf en de optocht
commissie. Ook nam hij jarenlang
deel aan de zittingsavonden en de
liedjesavond. Tussen 2000 en 2005 was
Steeghs vorst en bestuurslid. Hij koos
de prins en prinses uit en organiseerde
en begeleidde de activiteiten van het
prinsenpaar. Tot voor kort was Steeghs
voorzitter van de carnavalsvereniging.
Hij onderhield contacten met zuster
verenigingen, werkte samen met het
P&M Liedjesfestival, zette zich in voor
carnaval op scholen en de dagopvang
en bezocht zieken.
Daarnaast is de onderscheiden
Grashoeknaar sinds 2016 coach van het
jeugdteam en lid van de activiteiten
commissie van Volleybalclub Grashoek.
Hij verzorgt en wast de kleding en
organiseert de seizoensafsluiting en de
kampioensrecepties.

Peel en Maas drie jaar wielergemeente
Gemeente Peel en Maas sluit zich per 1 januari volgend jaar aan bij de Limburgse Wielergemeenten. De twee
gemeentelijke wielerverenigingen vroegen om de aansluiting omdat het voor hen en de wielersport in de gemeente
voordelen oplevert. Lidmaatschap van de Limburgse Wielergemeenten kost Peel en Maas 2.500 euro per jaar.
Het College van B&W besloot
tot het lidmaatschap vanwege
de voordelen die het volgens
hen met zich meebrengt. “Alle
wielerverenigingen in onze gemeente
zien een meerwaarde in aansluiting

bij de Limburgse Wielergemeenten”,
schrijft de gemeente in het besluit.
“De verenigingen kunnen dan
gebruik maken van gratis materialen,
promotie en subsidie.” Ook kunnen
de wielerverenigingen in de

gemeente door het lidmaatschap
aanspraak maken op subsidie vanuit
het Limburgse Wielerfonds. “De
gemeente betaalt jaarlijks 2.500 euro
aan het Limburgse Wielerfonds”,
zo staat in het collegebesluit. “De

provincie Limburg verdubbelt dit
bedrag. Jaarlijks kan een bedrag
van 1.250 euro als subsidie worden
uitgekeerd aan verenigingen die
bijvoorbeeld zaken als clinics, een
dikke-bandenrace of aangepast
wielrennen organiseren.” De
gemeente bepaalt welke van
die activiteiten voor subsidie in
aanmerking komen. Ook het feit

dat het Thyascomplex in Panningen,
waar een wielrenbaan ligt, meer
bekendheid krijgt, is een reden voor
de gemeente om lid te worden van
het initiatief. Thyas krijgt door het
aansluiten een plek in de promotie.
In de tweede helft van 2020 wordt
bekeken of de jaren bevallen zijn en
of het lidmaatschap met drie jaar
verlengd wordt.
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Stil en eenvoudig
ben je weggegaan
stil en eenvoudig
zul je in onze harten
blijven voortbestaan.

Jan Gielen
Lid in de Orde van Oranje - Nassau
echtgenoot van

Mia Verheijen
* Meijel, 22 februari 1936

† Weert, 20 november 2017

Meijel: Mia Gielen - Verheijen
Meijel: Sjaak en Anne-Marie Gielen - Mesman
Sander, Emma, Kasper
Meijel: Liesbeth en Hans Rongen - Gielen
Wendy, Rick
Meijel: Ronnie Gielen †
Meijel: Sandra Gielen en Erwin van den Beuken
Frans †
Roy, Kyra
Familie Gielen
Familie Verheijen
Familie Gielen
Heufkesweg 33, 5768 RR Meijel
Jan is thuis.
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op donderdag
23 november van 16.00 - 20.00 uur of in overleg met de familie
De avondwake wordt gehouden op vrijdag 24 november om
19.00 uur in de parochiekerk van St. Nicolaas te Meijel.

Dankbetuiging
Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
Was ons een troost in deze moeilijke tijd.
‘t Geeft ons moed om verder te leven.
De vele blijken van medeleven na het overlijden van
mijn man, onze pap, schoonvader, opa en opi

Jan Jacobs

hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.
Panningen, november 2017
Billa Jacobs - Ghielen
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen


Lyam

van Teeffelen
15 november 2017
Zoon van
Remon Stam en
Chantal van Teeffelen
broertje van Silvy
Pastoor Goossensstraat 40
5985 PX Grashoek
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.
Cursus Zwanger & Fit!
Start 4 december bij Lekker Laeve!
Info/aanmelden op lekkerlaeve.nl

Dankbetuiging

Een hand… een woord… een gebaar… doen zo goed,
als je iemand die je liefhebt verliezen moet…
Het heeft ons veel steun en troost gegeven dat wij zoveel
belangstelling en medeleven mochten ontvangen na het
overlijden van onze mam, schoonmoeder, lieve oma en superoma

Miet Schijven - Thijssen
Iedereen van harte bedankt.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Fam. Schijven

T k gevraagd landbouwmachines
2.3.4.schaar wentel ploegen/frees/
kopeg/schijveg/kipper/maaier/hark/
schudder/weisleep/bloter/tractors enz.
06 19 07 69 59
Computerproblemen? Voorkom
dataverlies, bankfraude en andere
stress. Ik zorg voor een schone, veilige
en snelle pc/laptop.
Karel Heines Baarlo. Verdere tips en
info: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

Meijel, november 2017

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 25 november
om 14.00 uur in de aula van crematorium Midden - Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 25 november
om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Nicolaas te Meijel.

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
Op woensdag 15 november is overleden

Jo Manders
Erelid van Muziekvereniging Egchel
In het bijna 50-jarig bestaan van onze vereniging is hij al die
jaren een drijvende kracht geweest waar wij op konden bouwen!
Zijn enthousiasme en liefde voor de blaasmuziek zullen wij
binnen onze vereniging laten doorklinken!
Wij wensen de familie veel sterkte.
Dirigent, leden en bestuur van Muziekvereniging Egchel

Dankbetuiging
Blijf nog even aan mij denken
als ik heen ben gegaan, uit de tijd.
Blijf nog even van mij houden,
ik ben bang voor eeuwigheid.
Hou mij vast in uw gedachten,
laat mij niet te vlug alleen.
Denk aan al die lange jaren
met mij samen doorgebracht.
U, die mij zo dierbaar waren,
niemand weet wat mij nu wacht.
Blijf nog even van mij houden,
in de nu komende tijd.

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

Roos Peeters - van Heugten
Geneet van ’t laeve, zoe lang as se kèns

Uit aller naam:

Wij hadden ons geen mooier afscheid kunnen wensen
van mijn lieve man, onze onvergetelijke pap,
schoonvader en super opa

Arno Janssen
Uw aanwezigheid in het Huis van de Gemeente,
de vele kaarten en andere blijken van medeleven.
Hartelijk dank hiervoor.
Het heeft ons goed gedaan te ervaren dat hij bij zovelen geliefd was.
Tiny Janssen-Geurts
Coen
Bas en Ellen, Lieve, Clem
Baarlo, november 2017

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Huur appartement. Op korte
termijn huur appartement gezocht in
Panningen 046 485 76 37.

Familie van Heugten
Familie Peeters

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas

T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Borduurservice Mia en Hellen
voor uw logo’s, emblemen of
persoonlijke cadeautjes.
Bel 077 307 43 78 of 06 29 46 98 71.

077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

HAN-MARK
ARENDSE
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Het Bouwens wordt
technasium
Het Bouwens in Panningen tekent donderdag 23 november een
regionale overeenkomst waarmee het startsein wordt gegeven om van
de middelbare school een technasium te maken. De school wil
leerlingen zo een betere aansluiting bieden op het vervolgonderwijs en
de arbeidsmarkt.
Het technasium is een landelijk
ontwikkelde formule voor bètaonderwijs, les in exacte vakken, op
havo- en vwo-niveau. Dit bestaat
sinds 2004 en is ontwikkeld om de
belangstelling voor bètatechnische
beroepen te vergroten onder
leerlingen. “Het sluit goed aan bij
de ontwikkelingen op onze school”,
aldus locatiedirecteur Annemarie
Lukassen van het Bouwens. Het
netwerk biedt volgens Lukassen
mogelijkheden om de manier van
onderzoekend en ontwerpend leren
beter vorm te geven. “Dit levert
voor onze leerlingen een nog betere

Zelfstandig, begeleid wonen

Bewoners in nieuw woonzorgcomplex Maasbree
Twintig cliënten van Daelzicht met een meervoudige beperking hebben maandag 13 november hun intrek
genomen in een nieuw woonzorgcomplex aan de Broekstraat in Maasbree.

aansluiting op het vervolgonderwijs
en de arbeidsmarkt op”, aldus
de locatiedirecteur. Voordat een
school zich een technasium mag
noemen, moet het aan een aantal
voorwaarden voldoen. De school
moet onderdeel uitmaken van een
regionaal netwerk, waarbinnen onder
begeleiding van een netwerkcoach
wordt samengewerkt. Het Bouwens
sluit zich aan bij technasiumnetwerk
Zuid-Oost Nederland en is daarmee
het zevende technasium in die regio.
Onder meer college Den Hulster in
Venlo en het Raayland College in
Venray zijn hier al bij aangesloten.

Vuurwerkangst
bij dieren tegengaan
Dierenartsenpraktijk De Eenhoorn in Panningen houdt op woensdag
29 november een informatieavond over vuurwerkangst bij honden en
katten. De bijeenkomst duurt een uur en vindt plaats in de vergaderzaal
van de praktijk.
De bijeenkomst is de eerste van
verschillende informatieavonden over
uiteenlopende zaken die te maken
hebben met dierenwelzijn. De avond
over de vuurwerkangst wordt
georganiseerd omdat volgens de
praktijk veel honden- en katteneige
naren problemen ondervinden van

het geknal van vuurwerk.
De informatiebijeenkomst begint
om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur.
en vindt plaats in de onlangs gecre
ëerde vergaderzaal. De avond wordt
verzorgd door dierenarts Yvet Engels
en de paraveterinairen Britt Muijselaar
en Karin Moors.

Op de locatie van het nieuwe
appartementencomplex lag vroeger
basisschool De Violier. Dat pand werd
twee jaar geleden gesloopt en in
oktober 2016 werd gestart met de
bouw van het woonzorgcomplex.
Het gebouw bestaat uit twintig
appartementen van 45 vierkante meter
met een eigen woonkamer, slaapkamer
en badkamer. Ook zijn er twee
gemeenschappelijke ruimtes waar de
cliënten gezamenlijk kunnen eten en

waar groepsactiviteiten kunnen worden
gehouden. Het pand heeft geen
gas-aansluiting en wordt verwarmd
met aardwarmte. De zonnepanelen op
het dak zorgen ervoor dat het gebouw
grotendeels zelfvoorzienend is in
stroom.
Het initiatief voor het com
plex kwam van Venlonaar Herman
Urselmann, wiens zoon al sinds 1995
in Maasbree woont in een klein
schalig woonproject van zorginstel

ling Daelzicht. Urselmann wilde dat
zijn zoon ook in de toekomst op deze
manier in Maasbree kon blijven wonen
en niet elders geplaatst zou worden.
Het plan voor het huidige complex
werd in 2013 opgepakt door de
Venlonaar, een belegger en manager,
waarna in oktober 2016 bouwbe
drijf Peters Bouw en Onderhoud uit
Horst startte met het realiseren van
het woonproject.
(Foto: Peters Bouw en Onderhoud)

Kerstshow
en tevens inschrijven
Kerstshow
en tevens
kerst
inschrijven
kerstworkshops
workshops

Zaterdag
25 november
in Heythuysen

Zaterdag 21 nov. - Zondag 22 nov.
Zaterdag 28 nov. - Zondag 29 nov.
zaterdag
25 november
10.00-16.00
uur
Open iedere
zaterdag
zondag
26 november
van 10.00-15.00 uur
zondag
3 december
Verder op telefonische afspraak.

10.00-16.00 uur

Is beleggen iets voor u, nu
de spaarrente zo laag is?

Onze experts informeren
u graag over de
mogelijkheden.

Heldensedijk 11 Roggel
11 68
Tel.Heldensedijk
06 - 48 46 72

Roggel tel. 0475-491315
www.blomenboske.nl
www.blomenboske.nl

De Rabo Vermogensdagen, voor iedereen die meer wil weten over beleggen.
Sparen is niet de enige manier om vermogen op te bouwen. Wilt u hier meer over weten? Loop
zaterdag 25 november tussen 09.00 en 12.30 uur binnen in Heythuysen of meld u aan voor de
lezingen, zodat u zélf kunt ontdekken of beleggen bij u past.

BROCANTE
MARKT

kijk op www.rabobank.nl/pml voor meer informatie

26 november

Een aandeel in elkaar

Flujasplein, Venlo (bij C&A)

van 11.00 - 17.00 uur
Voor meer info ga naar:

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel) van uw inleg verliezen. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/beleggen

https://thejostijdloos.nl/
brocantemarkt/
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Klèpbókse winnen liedjesfestival Meijel
Van de zes groepen die het zondag 19 november tegen elkaar opnamen tijdens het 37e Méélse
Liedjesfèstieval, wist het trio Klèpbókse er met De Kievelprisj vandoor te gaan met het nummer Knal.
De mannen van Klèpbókse staan in januari op het P&M Liedjesfestival om Meijel te vertegenwoordigen.
De prijs Ut Duumke werd bij de volwassenen gewonnen door De Glitterdörskes die hun nummer Zò gek as
’n ra samen met René & De Kloekwouze ten gehore brachten. Bij de jeugd werd de Kievelsquad eerste
met de Vastelaoves Shuffle en ging SuPiSiLi’s er met Ut Duumke vandoor met het liedje Fiësta in Méél.

Naast dorpsdagvoorziening

Informatiemiddag over
ontmoetingsruimte in Kessel
Voor inwoners van Kessel en Kessel-Eik vindt donderdag 23 november een informatiemiddag plaats. Deze gaat
over het creëren van een ruimte naast de dorpsdagvoorziening (DDV) in Kessel waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Die inloop-ontmoetingsplaats, Ôs Thoës genoemd, is een proef van de DDV.
Het bestuur van de dorpsdagvoor
ziening in Kessel-Kessel Eik en
vertegenwoordigers uit het sociale
domein van gemeente Peel en Maas
hebben samen met beroepskrachten,
deelnemers en vrijwilligers nagedacht
over de toekomst van de DDV, zo laat
Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel-Eik
weten. Het idee ontstond om een
ontmoetingsruimte te maken voor
mensen die behoefte hebben aan

ontmoeten, gezelligheid, veiligheid en
met een verscheidenheid aan activitei
ten. Zo werd de pilot Ôs Thoës gestart.
In een appartement dat grenst aan de
dorpsdagvoorziening in het Hof van
Kessel is een woning ingericht die als
ontmoetingsruimte dient voor zowel
jongvolwassenen als ouderen. Het idee
van de DDV is een open inloop te
realiseren met bredere openingstijden
in de toekomst waar activiteiten

plaatsvinden die naar behoefte van de
bezoeker zijn.
Dorpsdagvoorziening Kessel-KesselEik wil van inwoners uit beide dorpen
weten hoe ze nog beter kan helpen bij
het realiseren van een zinnige dagin
vulling. De informatiemiddag vindt
plaats in de ontmoetingsruimte Ôs
Thoës op de Koninginnelaan in Kessel
en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Kijk
voor meer informatie op www.ddvk.nl

Aod Prinse winnen in Kessel
Het 27e Les Artistes Krômme Gölde Konkoer in Kessel is gewonnen door de Aod Prinse van Kessel.
Oud-winnaar Pim van Wylick won de presentatieprijs. Het konkoer werd dit jaar voor het eerst
gezamenlijk door carnavalsverenigingen De Kevers uit Kessel en De Eikkaters uit Kessel-Eik
georganiseerd. Met het nummer ‘D’rop, D’raan en D’reuver’ sleepte Aod Prinse van Kessel de eerste
prijs in de wacht. John Gubbels won voor Kessel-Eik met het nummer ‘Liere Vastelaovend viere’.
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Jubilarissen
Semper Avanti gehuldigd
Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest van fanfare en drumband Semper Avanti uit Grashoek op vrijdag 17 november
zijn zes jubilarissen in het zonnetje gezet.

Jeroen Schriks erelid
Kieveloeët

Louis Dambacher, Ruud Teeuwen, Jan Timmermans,
Henk van Oijen, Theo Bartels en Annet Sijben-Keizer
Ruud Teeuwen werd in het
z onnetje gezet vanwege zijn 40-jarig
lidmaatschap van de fanfare en
drumband. Jan Timmermans is inmid
dels 25 jaar lid en Louis D
 ambacher,

Henk van Oijen, Theo Bartels en
Annet Sijben-Keizer werden gehuldigd
vanwege hun 12,5-jarig lidmaatschap
van Semper Avanti. Voor en na de
huldiging namen de leden deel aan

een djembé workshop, die gegeven
werd door Drum 4 Fun. Later werd er
ook nog gedanst in Afrikaanse sferen
en werden er zelfs pogingen gedaan
tot limbodansen.

Bijeenkomst Egchelse glossy
Dorpsoverleg Egchel houdt op zondag 26 november een inloopmorgen over de Egchelse glossy die in het
najaar van 2018 moet uitkomen. In de glossy kunnen verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties zich presenteren en allerlei inwoners komen aan het woord onder het motto ‘kennismaken met elkaar’.
In het kader van 70 jaar Egchel
wil het dorpsoverleg de informatieve
glossy in het najaar van 2018 op
feestelijke wijze aan elk gezin uit
Egchel overhandigen. Ook toekom
stige nieuwe inwoners krijgen een

exemplaar. Omdat het een hele klus is
voor het dorpsoverleg, wil de vereni
ging een werkgroep samenstellen.
Eerder werd al een flyer bezorgd huisaan-huis waarmee mensen zich kunnen
aanmelden. Dat is ook mogelijk via

egchelstalent@gmail.com De inloop
morgen op 26 november vindt plaats
in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel
en duurt van 10.30 tot 12.00 uur.
Iedereen met vragen of ideeën over
de glossy kan daar terecht.

Blokfluitgroep Maasbree
op open podium
De eerste- en tweedejaars blokfluitleerlingen van de muziekopleiding van fanfare St. Aldegondis uit Maasbree
lieten zondag 19 november op het Peel en Maas Open Podium (POP) horen wat ze de afgelopen tijd geleerd hebben
op muzikaal gebied.

Carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel heeft op de elfde
van de elfde Jeroen Schriks tot erelid van de vereniging benoemd.
Hij kwam in 2009 bij de carnavalsvereniging als prins en hij was in
de jaren die volgden penningsmeester en comitélid. Schriks hield
zich onder andere bezig met de statiefoto, optocht, de liedjes
avonden, dienstenveiling en de revue. Verder nam de vereniging
afscheid van Ger en Marijke Basten en Roel en Sanny Vullers.
John Lenders komt vanaf januari juist bij de raad van elf.

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Eigen bijdrage zorg en regelgeving
Zoals in de vorige column over schenken al aangegeven is de hoogte van
de eigen bijdrage van de zorg onder andere afhankelijk van de hoogte
van uw vermogen. Daarnaast is uw verzamelinkomen bepalend voor de
hoogte van de eigen bijdrage. Deze twee factoren, verzamelinkomen
en vermogen, bepalen derhalve hoeveel u moet betalen indien u in de
zorg terecht komt. Uitgangspunt voor deze berekening is het vermogen
van 2 jaar geleden, het zogenaamde peiljaar. Dit betekent dat indien
men in 2017 wordt opgenomen in een zorginstelling men voor de eigen
bijdrage teruggaat naar het vermogen van 2015.
De eigen woning speelt een aparte rol. Pas bij verkoop of indien de
woning langer dan 2 jaar onbewoond is c.q. te koop staat, telt de eigen
woning mee als vermogen voor de berekening van de eigen bijdrage
van de zorg. Zolang u of één van u beiden in de woning woont, telt deze
niet mee als vermogen voor de eigen bijdrage.
De eigen bijdrage wordt berekend indien u een voorziening vanuit de
gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ontvangt, dan
wel een beroep doet op de Wet Langdurige Zorg. De hoogte van de eigen
bijdrage is afhankelijk van de soort voorziening (WMO) of de indicatie
(WLZ). Indien u van de WMO naar de WLZ gaat, kan dit tot problemen
leiden. Dit wordt de zogenaamde “zorgval” genoemd. Denk hierbij aan
de situatie dat u nog thuis woont en gebruik maakt van voorzieningen
vanuit de WMO, maar dat opname in een zorginstelling onvermijdelijk
is. Door plaatsing op een wachtlijst voor een zorginstelling kan dit
gevolgen hebben voor de voorzieningen vanuit de WMO.

Het POP vond plaats in de
theaterzaal van DOK6 in Panningen.
Voor een aantal leerlingen van
de jeugdopleiding van de fanfare
was dit het allereerste optreden,
na dit geoefend te hebben met

docente Marjan Jakobs. Eerst werd
er muziek gemaakt op het nummer
Wrecking Ball van Miley Cyrus, daarna
werd met de hele groep Blowing
Bubbles gespeeld. Om dat stuk extra
aan te kleden, werden er bubbels

geblazen terwijl de leerlingen op
hun blokfluit speelden. “De kinderen
kunnen samen met docente Marjan
terugkijken op een zeer geslaagd
optreden”, aldus de jeugdopleiding
van de fanfare.

Meer weten?
Wilt u meer weten over eigen bijdrage zorg en “zorgval”? Kom naar onze
gratis informatieavond op 28 november 2017 bij Gasterij Bergerbaan of
neem contact met ons op: T: 077 3031070 of E: info@consendo.nl
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Driejaarlijks treffen

Logo Beringentreffen 2019 onthuld
Voor de vierde keer mag het Nederlandse Beringe het internationale verbroederingsfeest 5xBeringen organiseren. Voorzitter Frank Kessels en burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo onthulden woensdag 16 november het
officiële logo van het feest, dat in juli 2019 plaatsvindt.

Het logo dat werd gepresenteerd,
is gebaseerd op het officiële, interna
tionale logo van het treffen, vertelt

Frank Kessels. Hij is voorzitter van de
Stichting 5xBeringen NL en zit sinds
1980 in het bestuur. “Het is de vijfhoek,

die staat voor alle vijf Europese landen
die aan het treffen meedoen, maar
dan op zijn kop. Daaromheen de vlag

gen van alle deelnemende landen en
natuurlijk de vijftig omdat het treffen in
2019 vijftig jaar bestaat.”
5xBeringen is een driejaarlijks
treffen tussen zeven Europese dorpen
die allemaal de naam Beringe dragen,
maar die soms net iets anders geschre
ven worden. Het verbroederingsfeest,
zoals het ook wel omschreven wordt,
vindt sinds 1969 plaats. Van oorsprong
waren het vijf dorpen met de naam
Beringe, Behringen of Beringen uit
vijf landen: Duitsland, Zwitserland,
Luxemburg, Nederland en België. Na de
val van de muur in Duitsland kwamen
daar echter twee Duitse dorpen met
diezelfde naam bij, waardoor het aantal
teams op zeven kwam. De naam bleef,
omdat er nog steeds vijf landen aan
het treffen meedoen. Het Nederlandse
Beringe organiseerde het evenement
voor het laatst in 1998.
De organisatie in Beringe vroeg
burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo of zij het evenement
zou willen steunen door de taak van
Beschermvrouwe op zich te nemen.
“We willen tijdens het treffen ons
Beringe op de kaart zetten”, aldus
Kessels. “Daarom zochten we iemand
die ons daarbij zou willen helpen.
We zijn dan ook erg blij dat de burge
meester spontaan ja zei en dit wilde
doen.” Delissen-van Tongerlo nam

daarom tijdens de onthulling een oor
konde in ontvangst van Kessels. “Ik ben
trots op het feit dat ik gevraagd ben als
beschermvrouwe”, aldus de burge
meester. “We gaan er een mooi evene
ment van maken samen. Nu gaat het
allemaal echt gebeuren, dus in Beringe
kan niemand er meer onderuit.”
De opzet van het treffen is elke
editie hetzelfde, maar wordt per
organisatie op een eigen manier
ingevuld, aldus Kessels. “Op vrijdag
worden alle gasten ontvangen en
spelen we een kennismakingsspel.
De zaterdag is gereserveerd voor
het vijfkamp ‘Spel zonder grenzen’
en het feest, waarna op zondag de
prijsuitreiking en de afsluiting is. In
grote lijnen is het treffen dus hetzelfde.
Maar de details van hoe ons spel eruit
gaat zien, maken we nog niet bekend.”
Kessels hoopt op genoeg samen
werking vanuit het dorp in aanloop
naar het treffen in 2019. “We ver
wachten zo’n vijfhonderd gasten uit
het buitenland, die we onder willen
brengen in gastgezinnen. Met hulp van
alle werkgroepen van de stichting én
een handje vanuit het dorp, hopen we
er een mooi evenement van te kunnen
maken. De eerste plannen zijn alvast
gemaakt. Het is ons in 1998 gelukt,
dus ook dit keer gaan we er helemaal
voor.”
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Oliebollenactie Zonnebloem
Tijdens de jaarlijkse oliebollenpromotieactie ‘De week van de echte oliebol’ ontvingen gasten van
vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem in onder andere Kessel, Baarlo en Maasbree oliebollen van de
bakkers Gommans en Fleuren die bij de bakkerijketen het ‘Echte bakkersgilde’ horen. Een vrijwilligster
van de Maasbreese afdeling van De Zonnebloem bracht donderdag 16 november een zakje oliebollen
onder andere langs bij meneer en mevrouw Nellen uit Maasbree. De actie is in het leven geroepen om
mensen die lichamelijk beperkt zijn en daarom niet of niet eenvoudig zelf de deur uit kunnen, toch iets
lekkers aan te kunnen bieden tegen het einde van het jaar. (Foto: Maria Leyssen, De Zonnebloem Maasbree)

Concert

Afsluiting van muziekproject in Baarlo
Kinderen van de groepen 3, 4 en 5 van de Baarlose basisscholen De Omnibus en De Diamant gaven donderdag
16 november een concert bij zaal Unitas in Baarlo. Dit ter afsluiting van het muziekproject Aan de slag, dat door
drum- en brassband Voorwaarts was georganiseerd.

verenigingen 11

Afscheid bestuurs
leden TomMix Baarlo
Twee bestuursleden van rijvereniging TomMix uit Baarlo zijn onlangs in
het zonnetje gezet omdat ze afscheid nemen van de club. Paul Borger en
Lotte Heggers ontvingen allebei een bloemetje als dank.
Paul Borger uit Baarlo was sinds
2005 penningmeester van de rijvereni
ging. “Van de financiën tot het onder
houd van het terrein, hij was van alle
markten thuis”, aldus de vereniging.
Ook Lotte Heggers gaat het bestuur

verlaten. Zij verzorgde bij TomMix
jarenlang het wedstrijdsecretariaat.
Om beide bestuursleden te bedanken
voor hun jarenlange inzet, werden ze
bij café De Zwaan in Baarlo door de
vereniging in het zonnetje gezet.

TE HUUR LOODS 3000 m2
MET KOELFACILITEITEN
Prijs € 35,00 m2 ex btw / ex WGL
Regio Horst 10 min rijden vanaf de A 73
Afmeting 50 x 60 meter, bouwjaar 2000
Verhard voorterrein 2000 m2
Totale perceeloppervlakte 3.99 hect.
1 Groot laad dock / 2 Grote overheaddeuren
zijwandhoogte 5.50 mtr / nokhoogte 10 mtr.
Inpandig: BG 15 x 15 mtr opslagruimte
Eerste verdieping: 15 x 15 mtr div kantoren
2 Koelcellen in totaal 17 x 15 mtr
Loods is totaal geïsoleerd en voorzien van verwarming
Bestemming: agrarische hulpverlening
Te huur vanaf 1/7/2018
Koop is eventueel mogelijk in nader overleg.

Info: Martin Frankort e-mail: martin@frankortbeheer.nl
gsm: 06 - 53 40 55 20

Kerstster

Euphorbia pulcherrima
Dolce Amore. Ø 12 cm.
Per stuk

Het doel van het project was
kinderen kennis laten maken met het
bespelen van muziekinstrumenten en
ze dit zelf te laten ervaren.
Vier weken lang repeteerden
de leerlingen elke maandagmid
dag in sporthal De Kazing in Baarlo
onder begeleiding van de instructeurs
Sjaak Vercoulen en Antoine van
Buggenum. Voor een met ouders,
verzorgers, opa’s en oma’s gevulde

zaal lieten de kinderen van de groe
pen 3 horen wat ze geleerd hadden.
Dit was onder andere het klappen en
trommelen op slagwerkinstrumenten in
verschillende ritmes en het benoemen
van slaginstrumenten.
De kinderen van de groepen 4 en
5 van De Omnibus hebben met Van
Buggenum de techniek geleerd om op
mondstukken en cornetten te kunnen
blazen. In de tweede les mochten ze

deze techniek op het instrument gaan
uitvoeren. Samen met de brassband
speelden de blazers en slagwerkers ter
afsluiting het nummer We Will Rock You
van Queen.
“We kijken terug op een mooie en
gezellige afsluiting en op een prettige
samenwerking met de basisscholen”,
aldus de brassband. “Hopelijk mogen
we dit project in de toekomst gaan
voortzetten.”
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#MeToo

Bespreking Poll week 45

De prins nu uitroepen is een gouden zet van De Kemphazen
Carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel heeft al een nieuwe
heerser voor het komende ‘vastelaovesseizoen’. Dat is volgens drie kwart
van de stemmers op de poll van twee weken een gouden zet geweest van
de vereniging. Slechts een kwart van de stemmers ziet het als een slechte
keuze van De Kemphazen. In plaats van dat de prins nu midden in een seizoen
wordt gepresenteerd, maakt de heerser in Egchel dit keer alle activiteiten van
één seizoen mee. Dus niet aftreden op carnavalsdinsdag en dan vervolgens in

november toch weer de prinsenmuts opzetten, maar echt gestopt zijn als het
weer aswoensdag is. Misschien leeft carnaval in november nog niet zo onder
de inwoners van het dorp, maar dat is een kwestie van wennen. De nieuwe
methode geeft de vereniging wat lucht in januari en het zorgt ervoor dat de
receptie niet binnen een week geregeld hoeft te worden. Over alles kan nu wat
langer nagedacht worden en alles is wat beter te behappen voor een kleine
vereniging als De Kemphazen.

Glasvezel aanleggen in het buitengebied is hard nodig
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Provincie Limburg houdt maandag 27 november een informatiebijeenkomst
voor inwoners en bedrijven in het buitengebied van onder andere de gemeente
Peel en Maas die nog geen glasvezel of coax-aansluiting hebben. Ze worden daar
bijgepraat over de mogelijkheden van glasvezel in het buitengebied mogelijk te
maken. Maar glasvezel aanleggen in het buitengebied, is dat nog wel nodig?
Je zou zeggen van niet, aangezien veel providers in Nederland al 4G aanbie
den en die dekking bijna volledig is. Waar nog geen 4G kan worden ontvangen,
is dit waarschijnlijk sneller geregeld dan dat een kabel is getrokken. En misschien

nog wel betaalbaarder ook, nu veel abonnementen worden aangeboden met
onbeperkt internet voor een vast bedrag per maand. Daarbij komt het nog snel
lere 5G er alweer aan. Willen we in 2017 nog afhankelijk zijn van een kabeltje?
Toch zullen veel mensen in het buitengebied het fijner vinden om een vaste
verbinding te hebben voor hun computer, zodat ze overal in huis goed en snel
bereik hebben. Ook boeren met hun vele apparatuur vinden het waarschijnlijk
prettiger en betaalbaarder dan mobiel internet.
Glasvezel aanleggen in het buitengebied is hard nodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 46) > Kiss en Ride-stroken maken is een slimme zet > eens 56% oneens 44%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en 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

Uitspraak in uitbreiding varkensstal
Doorgaans is het niet mijn gewoonte om te reageren op artikelen in
een nieuwsblad. Vooropgesteld, ik heb absoluut niets tegen de heer
Verhoijsen, politieke partij CDA en ik ben ook geen direct belanghebbende.
Nu kan ik het echter niet nalaten
om mijn, en mogelijk met mij vele
andere inwoners van onze gemeente,
verwondering maar ook ongenoegen
uit te spreken over de onbegrijpelijke
uitbreidingsdrift van het varkensbe
drijf van de heer Verhoijsen in Meijel.
Het is genoegzaam bekend en
wordt ook door nagenoeg alle, ook
provinciale en landelijke, politieke

partijen onderschreven dat de onge
breidelde uitbreiding van grootschalige
veebedrijven een onevenredige schade
oplevert voor onze volksgezondheid.
Daarbij was de heer Verhoijsen in zijn
politieke carrière in de voormalige
gemeente Helden een forse voor
stander van de ontwikkeling van het
LOG in Egchel. Ook het provinciebe
stuur van Limburg, waarvan de heer

Verhoijsen statenlid is, heeft meer
malen de bezorgdheid uitgesproken
over v erdergaande uitbreiding van de
grootschalige veehouderij. Dat dit alles
de heer Verhoijsen niet hindert om
zijn, overigens juridisch best mogelijk,
gelijk te halen om de voorgenomen
vergaande uitbreiding van zijn varkens
stallen te realiseren, verbaast mij zoals
gezegd dan ook ten zeerste. Of de
beoogde uitbreiding bedrijfseconomisch
wel of niet noodzakelijk is, kan of wil
ik niet beoordelen. Maar als statenlid
én prominent CDA-er van de gemeente

Peel en Maas zou het hem sieren
als hij de volksgezondheid serieus
neemt en een, voor mij met grote
vraagtekens omhulde, absoluut en
onafwendbaar noodzakelijke uitbrei
ding dan vervolgens uitvoert in het
daarvoor aangewezen LOG. Nog meer
respect zou de heer Verhoijsen en
met hem zijn politieke partij CDA
verdienen als hij genoegen nam met
het genomen raadsbesluit om geen
verdere ongewenste agrarische ont
wikkelingen toe te staan.
M v.d Berg, Panningen

Misschien heb jij het ook
gehoord. In hetzelfde nieuws
bulletin waar het ging over de
zoveelste protestactie tegen
seksueel machtsmisbruik in het
kader van de #MeToo-discussie,
kwam ook het bericht dat uit
onderzoek in de VS bleek dat er
na een hartstilstand veel minder
vrouwen gered werden door
reanimatie dan mannen.
De reden was de schroom
van veel mannen om het
vrouwenlichaam aan te raken en
met name de borsten. En dat in
een tijd die bol staat van het
seksisme, en waarbij het lichaam
van de vrouw commercieel
wordt ingezet in reclames en
popvideoclips. Een tijd waarin
het volgens sommigen toch
‘moet kunnen’ dat meisjes en
vrouwen in drukke gelegen
heden zoals popconcerten,
feestzalen, treinen en bussen,
begerige mannenhanden
moeten ervaren aan hun lijf,
billen en borsten. Een tijd ook
waarin menig leidinggevende
misbruik maakt van zijn gezag
door vrouwen te kleineren en of
te misbruiken. In diezelfde tijd
durven veel mannen het
blijkbaar niet aan om een
vrouwenlichaam aan te raken
om het leven van die vrouw te
redden. Hoe schijnheilig kunnen
mensen zijn. Het is al weer wat
langer geleden dat de media vol
stonden over seksueel misbruik
in de katholieke kerk. Schande
werd er over gesproken en het
was ook een schande. Daarna
kwam het misbruik in de sport,
de jeugdzorg en in andere
sektoren. Maar de aandacht
zakte weer weg. Maar die is nu
met #MeToo helemaal terug en
hopelijk blijvend. Het is goed dat
meisjes en vrouwen,
maar ook jongens en
mannen, opstaan
tegen intimidatie en
het schenden van hun
kwetsbare privacy. Er is
blijkbaar een mentali
teitsverandering nodig
over hoe we in dit
soort zaken fatsoenlijk
met elkaar omgaan.
Niet preuts, maar wel
eerlijk en oprecht.
En dat iedereen steeds
beseft: ‘Wat gij niet
wilt dat u geschiedt,
doet dat ook een
ander niet!’

VRIJDAG 24 NOVEMBER

20% KORTING
OP ALLE K LE DING

Markt 15, 5991 AT Baarlo
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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.

Gemeentebegroting
De begrotingsbijeenkomst van de gemeenteraad vond dinsdag
14 november plaats. Hoe wordt de bijna 100 miljoen euro verdeeld? In de
HALLO Peel en Maas van vorige week kon u in één oogopslag zien hoe het
verdeeld wordt. Het overgrote deel zijn de vaste kosten om ‘de zaak’
draaiende te houden.
Ondanks dat AndersNu voor een
kleine, daadkrachtige overheid is, zie
je deze toch onder toeziend oog van
onder andere een liberale wethouder
stiekem weer groeien. Wij worstelden

dan ook of wij deze begroting wel goed
zouden keuren. Door toezeggingen en
antwoorden op onze vragen zijn wij
uiteindelijk akkoord gegaan, maar mak
kelijk was het niet.

Een onderwerp dat wij aansneden,
was, wederom, het niet zakelijk han
delen van de organisatie. Onroerende
zaken worden te goedkoop verkocht
of gratis weggegeven. Voorbeeld:
het Trefcentrum Maasbree. Het pand
met een boekwaarde van bijna een
half miljoen euro wordt met geld toe
verkocht voor 1 euro. Verder aandacht
voor Handhaving, een ondergeschoven
kindje waardoor illegaliteit in onder

andere huisvesting van arbeidsmigran
ten toeneemt. Claims met een waarde
van miljoenen die als een zwaard van
Damocles boven ons hoofd hangen.
Zoals afvalverwerker Maasland.
Dwangsommen die de gemeente moet
betalen, omdat zij de zaken niet voor
elkaar hebben. Verder: cyberrisico’s.
Daar waar veel geld te verdienen is,
kruipt de onderwereld in de bovenwe
reld. Soms ook bestuurlijk. Mensen in

een uitkering meer prikkelen om te
gaan werken in plaats van horden
buitenlandse werknemers hier
naartoe halen met alle problemen
van dien. Kijkt u op onze website voor
onze gehele reactie. Wij sluiten af
met een feestdagentip: tijdens onze
heidag bezochten wij ook Daelzicht
Panningen. Een bezoek is meer dan
de moeite waard.
Fractie AndersNu

Honderd woningen voor de kernen in Peel en Maas
Het College van B&W heeft onlangs besloten honderd woningen in te
zetten voor woningbouw met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde die een bijdrage levert aan de vitaliteit en leefbaarheid van de
kernen.
Je moet dan denken aan de
bouw van levensloopbestendige
(huur)woningen, waaronder (zorg)
woningen voor ouderen en
gehandicapten, en woningen voor

mensen met een lager inkomen.
Hoe deze honderd woningen precies
zullen worden ingezet zal worden
besproken met de gemeenschappen.
Ook zet het College in op de bouw van

tijdelijke woningen (voor maximaal
10 jaar) voor mensen die snel een
woning nodig hebben. Dit zijn
woningen voor de zogenaamde
woningurgenten waarbij bijvoorbeeld
gedacht kan worden aan gescheiden
mensen die acuut een woning nodig
hebben, jongeren, uitgeprocedeerde
asielzoekers en arbeidsmigranten die
zich in onze gemeente willen

vestigen. Daarnaast wordt er onder
andere voldaan aan verzoeken waar
een positief (principe)besluit op is
genomen, dan wel waar al
overeenkomsten liggen met partijen.
PvdA/GroenLinks ondersteunt
de inzet van het college van harte
en volgens ons is het dan ook niet
nodig om in gesprek te gaan met het
College van Gedeputeerde Staten van

Limburg. Dit omdat bovenstaande
inzet genoeg ruimte biedt om
de woningen in Peel en Maas te
bouwen die we in de toekomst
nodig hebben.

Frits Berben,
Annigje Primowees, Fred Peeters,
raadsleden PvdA/GroenLinks

Samen de dag doornemen tijdens het koken

Ook binnen jouw budget
een keuken met bar

Gratis
montage
Als u uw keuken in
januari 2018 laat plaatsen*

Extra cadeaus:
het gehele jubileumjaar
een GRATIS

KitchenAid
+
vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken gekocht na 1 oktober 2017. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Beperkte dienstverlening
Op vrijdag 24 november 2017 zijn we in verband met ICT-werkzaamheden vanaf 13.00 uur
gesloten. De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur .
Op zaterdag 25 november 2017 zijn we eveneens in verband met ICT-werkzaamheden de
gehele dag gesloten. De Bibliotheek is geopend van 8.30 tot 12.00 uur.

Rectificatie G€ldwijzer
Ondanks zorgvuldige controle is in de G€ldwijzer, die afgelopen week huis aan huis is
bezorgd, een foutieve berekening vermeld op pagina 2. Hier staat bij het budgetplan
dat u het maandbedrag kunt omrekenen naar een weekbedrag door het weekbedrag te
vermenigvuldigen met 13 en delen door 12 (weekbedrag x 13 : 12 = maandbedrag). Dit is niet
juist. De correcte berekening moet zijn weekbedrag x 52 weken : 12 maanden = maandbedrag.
Onze excuses voor de gemaakte fout.

Ontvangst Gouden bruidsparen
Donderdag 16 november werden de Gouden bruidsparen van Peel en Maas ontvangen in
Kerkeböske in Helden. Er waren 226 paren uitgenodigd.

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 28 november 2017 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 en organisatie >
gemeenteraad > opiniërende raadsvergadering > datum 28 november 2017.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu
de link aanklikken.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Benoeming loco griffier (2017-060)
7. Sociale Raad (2017-089)
8. Vrijetijd economie (087)
9. Waardenoriëntatie en kaderstelling thema’s ruimte en economie (2017-100)
10. Bestemmingsplan Asperge 2 en 2a in Helden (2017-084)
11. Bestemmingsplan paardenhouderij op den Bosch in Baarlo (2017-085)
12. Aanpassing financiële verordening (2017-094)
13. Actualisering regelgeving WMO (2017-095)
14. Aanpassing verordening leerlingenvervoer (2017-096)
15. Belastingen en tarieven (2017-099)
16. Wijziging APV (2017-098)
17. Suppletie-uitkering ’bommenregeling’ projecten Dörper Toren en
rotonde Halfweg (2017-097)
18. Sluiting.
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf
agendapunt 6 tot en met agendapunt 17 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 28 november 2017 of
tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 19 december 2017.

Eén van de aanwezige bruidsparen heeft n.a.v. de bijeenkomst van de gouden bruidsparen
onderstaand gedicht geschreven:

Huwelijksreis - Ode aan het Gouden Echtpaar
Met de allerliefste in een trein
kan aangenaam en leerzaam zijn.
De prachtig vormgegeven stoel
geeft allebei een blij gevoel.

Zo is de huwelijkse staat:
de vrouw ziet wat gebeuren gaat,
terwijl de man die naast haar leeft
slechts merkt wat zijn beslag al heeft.

Voor ‘t verre reisdoel kant en klaar
zit hij dus tegenover haar.
De trein maakt zijn vertrouwd geluid
en zij rijdt vóór-, ik achteruit.

Van nieuw begin naar nieuw begin
rijdt zij de wijde toekomst in,
en ik rij het verleden uit.
En samen 50 jaar aan dezelfde ruit.

We zien dezelfde dingen wel,
maar ik heel traag en zij heel snel.
Zij kijkt tegen de toekomst aan,
ik zie wat is voorbijgegaan.

Willem Wilmink
bewerking Pierre Wilms
16-11-2017

WhatsApp

Beleidsregels 2017 vastgesteld
De beleidsregel Woningbouwverzoeken 2017 en de beleidsregel Uitvoeringsregels
intrekken omgevingsvergunningen bouwen, slopen en aanleggen 2017 zijn onlangs
vastgesteld. Deze beleidsregels liggen ter inzage in het Huis van de Gemeente.
De beleidsregels zijn digitaal raadpleegbaar via www.overheid.nl.
De beleidsregel Woningbouwverzoeken d.d. 3 oktober 2016, nr. 40-6.4 wordt ingetrokken met
ingang van de inwerkingtreding van de “Beleidsregel woningbouwverzoeken 2017”;
De beleidsregel Uitvoeringsregels intrekken omgevingsvergunningen bouwen, slopen
en aanleggen 2011 d.d. 20 december 2011, nr.35-09 wordt eveneens ingetrokken met
ingang van de inwerkingtreding van de “Beleidsregel Uitvoeringsregels intrekken
omgevingsvergunningen bouwen, slopen en aanleggen 2017”.

Herinrichting omgeving Huis
van de Gemeente
In het voorjaar is de aftrap gegeven voor het maken van plannen voor de herinrichting van
de omgeving rond het Huis van de Gemeente. Het gaat om herinrichting van het park tot
en met de aansluiting richting het centrum.

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.

Een groep van inwoners, ondernemers, groen experts, gemeente etc zijn samen aan de slag
gegaan. Op 27 november om 19.30 uur laten wij iedereen graag zien waar we op dit moment staan.

Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige
informatie. U kunt via dit nummer niet bellen
of een SMS versturen.

Interesse?
Kom op 27 november 19.30 uur naar het Huis van de Gemeente. De koffie staat klaar!
Svp aanmelden via willy.schers@peelenmaas.nl

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Fotowedstrijd voor de gemeentegids 2018
Peel en Maas heeft ook in 2017 weer massaal de fotocamera ter hand genomen. Op de oproep om fotomateriaal voor onze gemeentegids 2018 hebben we weer veel foto’s ontvangen.

Foto 1
verbinden door de handen samen te
verbinden tot hartjes. Deze winnende
foto vindt u terug op kaft van deze
gemeentegids.
De tweede plaats (foto 2) is voor Riny
Meusen uit Maasbree.
Een fantastisch en kleurrijk schouwspel
tijdens het straattheater in Baarlo, waarin
je kunt zien dat zeepbellen ook genot
brengen voor volwassenen.

Foto 2

Foto 3

De jury is blij met de hoge kwaliteit van
de foto’s en wil ze zo breed mogelijk gaan
inzetten bij activiteiten en presentaties
in de gemeente Peel en Maas. Het zou
dus zomaar kunnen dat uw ingezonden
foto in 2017 de revue zal passeren in ons
beeldmateriaal.
Mocht u geen prijs hebben gewonnen, laat
u dan vooral niet ontmoedigen en blijf

doorgaan met het maken en inzenden van
foto’s over onze mooie gemeente en haar
inwoners. Wij danken iedereen, winnaar of
niet, voor het inzenden van de foto’s.
De winnende foto (foto 1) is gemaakt door
Mariëlle van Goor uit Meijel.
De foto is gemaakt in het Startebos in Meijel
(langs de Heufkesweg), bij het afscheid
van Basisschool Den Doelhof. Een leuke

herinnering voor de meiden van groep
8c en een prachtige foto in een groen
decor waar de leerlingen zich met elkaar

De derde plaats (foto 3) is voor Geert
Wijnands uit Panningen.
Hij maakte een foto van de schoorsteen
van De Ringoven, ontmoetingsplaats
waar maatschappelijke- en buurtfuncties
samenkomen, die prachtig afsteekt tegen
de indrukwekkende lucht.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

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.

Woningmarkt op slot? Voet van de rem!
’Peel en Maas, beleef de ruimte. Ook bij wonen!’ Dat is wat anders dan
alle nieuwe aanvragen rondom ’wonen’ in de ijskast stoppen. Zo ervaren
diverse mensen met plannen voor woonvormen waar nú, vandáág vraag
naar is. De gemeente zet nu alle aanvragen in de ijskast. Dat moet anders
en dat kán anders.
Wij horen als CDA-fractie heel
veel van deze geluiden. Zeker ook op
de door ons gehouden forumavond
over het thema ’wonen’. Burgers
en professionals waren het er over
eens: vraag en aanbod matchen niet.
We horen dat jongeren vertrekken,

omdat ze geen betaalbare woning
in hun eigen dorp kunnen vinden.
We horen dat er aan appartemen
ten voor jongeren én ouderen een
groot gebrek is. We weten ook dat er
een heleboel woonplannen zijn met
woningen die nu niet meer worden

gevraagd. De CDA-fractie vindt dat niets
doen absoluut geen optie is.
Ontkennen wij de krimpsignalen
en prognoses? Nee, absoluut niet.
We willen ze wel steeds tegen het licht
houden van de ontwikkelingen van nu.
Wij vinden dat er ruimte gebodenmoet
worden aan kleinschalige initiatieven
in onze kernen die wél een oplossing
bieden voor die woonvormen waar
nu vraag naar is. Gelukkig heeft
het gemeentebestuur vorige week
in een brief gemeld de bestaande

mogelijkheden weer op te willen
pakken. Wij doen er als CDA-fractie nog
een schepje bovenop en hebben het
College van B&W opdracht gegeven
via een motie snel, via extra pilots in
de kernen, deze stagnatie te stoppen.
Deze motie werd door de wethouder
overgenomen en werd door bijna
alle partijen in de gemeenteraad
gedeeld en ondersteund.
Wim Hermans, Rob Wanten en
Peter Nouwen,
raadsleden CDA Peel en Maas

gemeente

raadsnieuws
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Gemeenteraad akkoord met begroting 2018

Zonnige gemeentefinanciën zorgen voor rustige
‘Beschouwingen’
Veel discussie werd niet verwacht en die kwam er ook niet. De gemeenteraad stemde vorige week bij de Algemene Beschouwingen unaniem in met de begroting voor 2018. Peel en Maas heeft volgend
jaar genoeg geld in kas om veel van haar plannen uit te voeren; pijnlijke bezuinigingen of hogere lokale lasten zijn dan ook niet nodig. Het meest opmerkelijke van de avond gebeurde voorafgaand aan
de begrotingsbehandeling: het niet-doorgaan van de wethoudersbenoeming van Lokaal Peel en Maas-kandidaat Fred van Gulik.
De Provincie houdt vooralsnog echter vast
aan een beperkt aantal nieuwe woningen voor
Peel en Maas. De motie roept B&W op om met
de Provincie te praten over mogelijkheden
voor proefprojecten, én om als gemeente de
maximale speelruimte op te zoeken om tijdelijke
woonvormen mogelijk te maken.
Tot slot vroeg het CDA nog waar het overzicht
bleef van ‘historische waarden’(monumenten e.d.)
per dorp en - daarop aansluitend - wat het college
doet met een eerder aangenomen motie over
behoud van beeldbepalende kerkgebouwen.
Lokaal Peel en Maas
Fractievoorzitter Rob Willems van coalitiepartij
Lokaal Peel en Maas benadrukte namens zijn
partij het belang van ‘vertrouwen’. Vertrouwen
ook in burgerinitiatieven, waarbij de raad op
afstand moet durven blijven en hooguit inwoners
moet faciliteren om zelf problemen op te lossen.
‘We zullen als raadsleden moeten leren om af en
toe op onze handen te zitten.’
Willems vond ook dat de raad ‘het lef moet
hebben om tegen de stroom in te roeien. Om te
voorkomen dat we blijven besturen op een manier
zoals we dat altijd al gedaan hebben terwijl de
wereld om ons heen verandert.’ Hij noemde
als voorbeelden de Sociale Raad en de nieuwe
aanpak van de Hulp in het Huishouden, die het
Na de beschouwingen hadden de enthousiaste leerlingen van het Van der Boije lekker gekookt voor raad, college en publiek
dorp zélf regelt.
Lokaal steunde de motie ‘Ruimte woningmarkt’, waar het CDA over had gesproken. En de partij kwam
Meteen na de opening van de vergadering maakte fractievoorzitter Rob Willems van Lokaal Peel en
nog met een eigen motie. Die roept het college op om een inventarisatie te maken van ‘verpauperde’
Maas namelijk bekend dat zijn partij de kandidatuur van Van Gulik introk. Het agendapunt over diens
locaties (zoals de Molenstraat in Helden en Hermes Hent in Meijel) en suggesties aan te dragen wat de
benoeming werd dus geschrapt. Als reden gaf Willems dat er onvoldoende draagvlak in de raad was voor
gemeente aan deze problematiek kan doen.
het voorstel. De fractie AndersNu had al eerder aangegeven weinig heil te zien in een wethouder die maar
tot de verkiezing in maart in functie zou zijn. Ook bij het CDA en de VVD had Willems geproefd dat het idee
PvdA/GroenLinks
van een wethouder voor vier maanden weinig enthousiast werd ontvangen.
Coalitiefractie PvdA/GroenLinks constateerde (net als het CDA) dat in de afgelopen coalitieperiode
In de vergadering zelf deden bijna alle partijen er het zwijgen toe. Alleen de PvdA/GroenLinks-fractie zei
mensen in Peel en Maas meer het gevoel hebben gekregen dat ze echt kunnen meedoen. ‘Dat is wellicht
het ‘heel jammer’ te vinden dat de benoeming niet doorgaat. ‘Omdat’, aldus fractievoorzitter Annigje
de belangrijkste verworvenheid van deze coalitie’, zei fractievoorzitter Annigje Primowees in haar
Primowees. ‘een extra hand in het college om lopende zaken af te handelen erg noodzakelijk is. Ik ben
bijdrage. Als voorbeelden noemde ze o.m. initiatieven rond sportfaciliteiten, en net als Rob Willems ook
bang dat een aantal zaken die belangrijk zijn voor de burger, nu niet afgehandeld kan worden.’
de Sociale Raad en de pilot Hulp in het Huishouden.
Primowees was met name op één punt kritisch: in de begroting wordt nauwelijks gesproken over de
Lasten nauwelijks omhoog
achteruitgaande natuur- en milieukwaliteit van het buitengebied. Ze wees naar de agrarische sector, met
De bespreking van de wethouderskwestie duurde slechts enkele minuten in de vergadering. De Algemene
zijn gebruik van bestrijdingsmiddelen en uitstoot van ammoniak en fijnstof. Maar ze zei ook dat boeren
Beschouwingen over de begroting voor 2018 daarentegen - de laatste van de zittende coalitie - nam ruim
zich hier steeds meer bewust van zijn, maar geld en expertise nodig hebben om een omslag te maken.
3,5 uur in beslag. Het is dan ook dé gelegenheid voor de fracties om zich uit te spreken over de koers van
Haar fractie wil dat Peel en Maas ambitieuzer is om te komen tot een regionale ‘agrarische revolutie’.
de coalitie en over alle denkbare kwesties in het gemeentelijke beleid.
In de inleiding bij de begroting schrijft het college niet zonder trots dat de gemeente de crisis goed is
AndersNu
doorgekomen, en zelfs veel heeft kunnen doen de afgelopen jaren. De begroting voor 2018 is een soort
van goed nieuws-show: het economisch en financieel vooruitzicht voor komend jaar is uitstekend. Er zijn
AndersNu, de meest uitgesproken oppositiepartij, noemde in haar bijdrage een aantal dossiers waar
mogelijkheden voor nieuw beleid en ook de gemeentelijke belastingen stijgen nauwelijks.
het volgens de partij niet goed gaat of waar vraagtekens bij te zetten zijn.
Mede daarom hoefde het college geen moeilijke bezuinigingen voor te stellen en waren de meeste
Zoals de claim van zeven miljoen euro planschade die BreeBronne bij de gemeente heeft neergelegd,
partijen mild in hun beoordeling - zij het dat ze allemaal hun eigen accenten zetten. Alleen AndersNu
vanwege de aanleg van het naburige glastuinbouwgebied Siberië. Die schade kan volgens het college
sloeg af en toe een venijnige toon aan.
worden afgewenteld op de projectontwikkelaar, maar stel dat die dat niet kan betalen; zit de gemeente
dan alsnog met de gebakken peren?
CDA
Fractievoorzitter Jos Wilms hekelde ook het zijns inziens te slappe optreden tegen illegaal wonen op
Het was oppositiefractie CDA die de aftrap deed van de Algemene Beschouwingen. Fractievoorzitter
bungalowpark Stille Wille in Meijel en op De Berckt in Baarlo.
Wim Hermans constateerde met tevredenheid dat de burgerbetrokkenheid in de afgelopen jaren is
Ook ziet AndersNu niets in enkele in de begroting uitgetrokken bedragen die de huisvesting van
toegenomen. Des te belangrijker is het dat de gemeente goed communiceert met de inwoners - een
arbeidsmigranten moet verbeteren. De partij adviseert wat meer te ‘trekken aan de inactieven’; volgens
onderwerp dat de partij in juli middels een motie voor betere communicatie ook al aan de orde stelde.
Wilms zijn er onder de werkloze Nederlanders met wat moeite nog aardig wat mensen te vinden die het
Hoe staat het daarmee, vroeg Hermans. Want nog steeds krijgt de partij signalen van burgers die hierover
werk van de arbeidsmigranten kunnen doen.
klagen. Verder pleitte het CDA voor meer openbaarheid bij het voorbespreken van onderwerpen door de
Verder wil de partij graag separate voorstellen bij elke grote reconstructie of onderhoudsbeurt aan
raad. Dat gebeurt nu vaak in goed bedoelde, maar interne werkbijeenkomsten. Maar daar krijgt de burger
wegen. AndersNu twijfelt of dergelijke, vaak dure projecten wel zo nodig zijn.
dus niets van mee, aldus Hermans.
En naar aanleiding van berichten uit Brabant (over drugscriminelen) wilde de partij ook weten of ook in
Het CDA kwam mede namens andere partijen ook met een motie om meer ruimte op de woningmarkt te
Peel en Maas signalen zijn dat de onderwereld het plaatselijke bestuur probeert te ondermijnen.
creëren. Volgens het CDA sluit het aanbod niet de vraag. Er is behoefte aan meer flexibiliteit, b.v. om in te
Over het sociaal beleid van wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) had de partij geen vragen,
spelen op de groeiende behoefte aan (tijdelijke) arbeidskrachten en andere woonurgenten.
‘omdat Janssen dat meestal ziet als een podium om zijn sociaal verhaal af te steken.’
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Ton Hanssen
Eenmansfractie Ton Hanssen sprak over een solide begroting, ‘maar om het goede leven in Peel en Maas
ook op de langere termijn te kunnen waarborgen, is meer nodig.’ Daarmee doelde hij op de magere
prestaties van Peel en Maas op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hanssen mist nog
steeds (hij vroeg er al eerder naar) concrete doelstellingen.
Verder bepleitte hij enige versoepeling in de criteria voor toekenning van leningen uit het zgn. Revolverend
Fonds. Dat gemeentelijke fonds verstrekt leningen aan duurzaamheidsprojecten, maar die moeten wel een
goed businessplan overleggen. Dat is vaak een te grote drempel voor b.v. startups, volgens Hanssen.
Hanssen maakt zich net als de PvdA/GroenLinks-fractie ook zorgen over de voortdurende
milieuvervuiling. Hij noemde de recente uitspraak van de Raad van State over het varkensbedrijf aan de
Peelweg in Meijel een ‘dieptepunt’. Dat bedrijf mag van de Raad van State tóch uitbreiden te midden van
kassen, na een eerder ‘nee’ van de raad. Hanssen wilde van het college weten wat het doet om dit soort
‘toestanden’ te voorkomen.
VVD
Coalitiepartij VVD was bij monde van fractievoorzitter Geert Segers vol lof over de begroting en de
bereikte doelen, maar had nog wel enkele aandachtspunten voor het college. Zo ziet de fractie graag een
lijst van onveilige verkeerssituaties, samen te stellen in overleg met de dorpsoverleggen. In de begroting
worden nu slechts drie situaties genoemd die veiliger gemaakt worden: de Baarskampstraat (Kessel), en
de Kerkstraat en Jan Truijenstraat (Meijel). Maar volgens de VVD kunnen daar wel een paar wegen aan
toegevoegd worden, om vervolgens te bekijken welke als eerste aangepakt dienen te worden.
Over het Sociaal Domein (hulpverlening en zorg) was de VVD positief. De overgang van diverse zorgtaken
van Rijk naar gemeente (de 3D’s) is goed verlopen, en ook de kosten voor jeugdzorg zijn in de hand.
Segers’ fractie steunde de motie over een flexibeler woningbeleid. In de ogen van de VVD moet de
woonvisie van de gemeente als doel hebben de bevolkingskrimp te stoppen door een ‘uitdagend,
kwalitatief en kwantitatief woningbouwprogramma’.
Ook steunde de VVD de door Lokaal Peel en Maas al toegelichte motie om een plan van aanpak te maken
om verpauperde locaties aan te pakken. De liberalen wilden verder van het college weten waar het
toegezegde beleidsplan blijft over de ‘lawaaisporten’. En net als AndersNu vroeg de partij zich af wanneer
de handhaving op Stille Wille ‘nu eindelijk eens gaat gebeuren’.
Meer openbaarheid
Nadat alle partijen hun beschouwing hadden gegeven, konden de fracties op elkaar reageren. Lokaal
Peel en Maas-fractievoorzitter Rob Willems haakte in op punt van het CDA, dat vindt dat de raad te veel
bespreekt in niet-openbare vooroverleggen. Hij verwees naar een werkgroep die zich daar al over buigt
en voeg zich daarom af waarom het CDA het aan de orde stelde. Hermans zei dat Willems’ opmerking ‘de
spijker op z’n kop’ was: over het instellen van die werkgroep was intern besloten, nooit in de openbaarheid.
De zorg over natuur en milieuvervuiling die de PvdA/Groenlinksfractie uitsprak, noemde Willems ‘…niet
onze eerste prioriteit. Daar zijn al veel organisaties mee bezig, en de agrarische sector doet zelf ook al veel.’
Hij vond het CDA en de VVD aan zijn zijde. ‘We moeten niet meteen achter elke NRC-hype aanlopen’, zei VVDvoorman Geert Segers, verwijzend naar de recente publicaties in die krant (en andere media) over fraude in
de mestverwerking.
Het voorstel van Ton Hanssen om te kijken of de criteria voor het Revolverend Fonds ietwat versoepeld
kunnen worden, kreeg brede bijval. Een raadswerkgroep gaat zich er nu over buigen.
Flexibeler woningbeleid
In reactie op opmerkingen van enkele fracties over De Berckt excuseerde wethouder Paul Sanders
zich dat er nog geen voorstel over de (illegale) huisvesting. Hij beloofde dat begin volgend jaar een
nieuw Bestemmingsplan in de raad komt, die dat moet regelen. Over de BreeBronne-claim zei Sanders
dat die claim waarschijnlijk lager zal uitvallen en sowieso juridisch is afgedekt door een zogeheten
‘afwentelingsovereenkomst’ richting projectontwikkelaar.
Wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas), die ook de portefeuille van de overleden Arno
Janssen waarneemt, ging in op de breed gevoelde behoefte om meer flexibiliteit en ruimte in het
woningbeleid. Hij deelde de mening van de raad en verwees naar de al toegepaste verruiming van de

eigen gemeentelijke beleidsregels. Hij zei verder dat de Provincie inmiddels ook begint in te zien dat meer
flexibiliteit geboden is. Een aantal regiowethouders gaat binnenkort hierover in overleg met de Provincie,
aldus Van Kessel. Van Kessel vond ook de motie ‘aanpak verpaupering’ een goed initiatief.
Over de door Ton Hanssen aangekaarte kwestie Peelweg Meijel zei hij dat dit voorkomen had
kunnen worden ‘door beter te luisteren naar het college’. Dat had de raad immers gewaarschuwd
dat de betreffende varkenshouder een hoger beroepszaak waarschijnlijk zou winnen. Volgens Frits
Berben (PvdA/GroenLinks) was dat te kort door de bocht: het zou ook te maken hebben met een
principeovereenkomst die de gemeente met de ondernemer heeft gesloten. Van Kessel meldde wel nog
dat volgend jaar een herijking is gepland van het beleid inzake Intensieve Veehouderijen.
Voorstel kerkgebouwen
Verder zegde hij een overzicht toe van alle onveilige wegsituaties. Die lijst is er al, en is samengesteld
samen met de dorpen. De culturele (historische) waardenkaart, waar het CDA naar vroeg, wordt door de
dorpen zélf gemaakt, antwoordde de wethouder. En als een dorp waarde hecht aan een kerkgebouw,
dan komt dat op het overzicht te staan. Van Kessel beloofde voor begin volgend jaar een voorstel hoe om
te gaan met (subsidies voor) kerkgebouwen.
De wethouder deelde de mening van o.m. de PvdA/GroenLinksfractie, dat inwoners van Peel en Maas
meer dan vroeger het gevoel hebben zelf vorm te kunnen geven aan hun omgeving. ‘Er is naast een solide
begroting ook sprake van solide relaties tussen onze organisatie en de inwoners in de kernen.’
Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) zei blij te zijn met de positieve woorden van met name de VVD over
zijn beleidsterrein, het zogeheten Sociaal Domein (hulp en zorg). Maar in het proefproject Hulp in de
Huishouding ‘gaan we een groot avontuur aan’, erkende hij, ‘want er zijn nog geen regels voor situaties
waarin burgers zoveel zelf doen.’
Ondermijning bestuur
Burgemeester Wilma Delissen had ook enkele vragen te beantwoorden. Zo beloofde ze nog dit jaar met
een plan van aanpak te komen voor ‘lawaaisporten’ en andere evenementen die voor (geluids)overlast
kunnen zorgen. Ze ging verder uitvoerig in op de handhaving van illegaal wonen op Stille Wille. Die is vorig
jaar gestart, maar gaat bijzonder moeizaam vanwege de ellenlange procedures, die de gemeente heel
veel geld en tijd kosten, verzuchtte ze.
De CDA-vraag om betere communicatie is volgens Delissen een ‘continu proces’ dat ook te maken
heeft met ambities als ‘excellente dienstverlening’ en ‘deregulering’. Ze beloofde er later bij de raad op
terug te komen.
De burgemeester ging ook in op de vraag van AndersNu over ondermijning van het bestuur door de
onderwereld. Een belangrijke vraag, zei ze, waar ook de ambtelijke organisatie alert op moeten worden.
Ze is van plan in het voorjaar een openbare bijeenkomst hierover te organiseren, nadrukkelijk ook voor
ondernemers. Burgemeester Delissen wil daarvoor ook hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops uitnodigen,
die samen met journalist Jan Tromp de zorgwekkende situatie in Brabant in kaart heeft gebracht.
Moties
Na de beantwoording door burgemeester Delissen werd de begroting in stemming gebracht en zonder
tegenstemmen aangenomen.
De motie ‘Aanpak verpaupering’ werd vervolgens ook unaniem aangenomen. De motie ‘Ruimte
woningmarkt’ haalde het eveneens, hoewel de PvdA/GroenLinks-fractie tegen stemde. Volgens die partij
is er ook nú al voldoende speelruimte en flexibiliteit om in te spelen op veranderende woonbehoeftes.
Het is nu aan het college om de moties om te zetten in beleid.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

www.peelenmaas.nl
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.

Uitgestoken hand Lokaal Peel&Maas afgewezen
De fractie van Lokaal Peel&Maas wil de inwoners informeren over de
keuzes rondom de kandidaatstelling van Fred van Gulik als nieuwe
wethouder. De fractie acht het noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen
na de berichtgevingen van de afgelopen week.
Na het overlijden van Arno
Janssen heeft de partij tijd genomen
om het verlies te verwerken.
Vervolgens zijn alle bestuurlijke en
interne overleggen en lopende projec
ten in kaart gebracht. Conclusie hier
van was dat vervanging noodzakelijk
is om alle taken juist en tijdig uit te

voeren. Lokaal Peel&Maas neemt haar
bestuurlijke taken serieus. Afspraken,
gemaakt tijdens de coalitievorming,
willen we nakomen. Lokaal Peel&Maas
is hiervoor verantwoordelijk en heeft
de verplichting en ook het recht om
(in eerste instantie) binnen de eigen
partij naar een oplossing te zoeken.

Na het instellen van een commissie en
gesprekken met een aantal kandidaten,
heeft het bestuur geadviseerd om Fred
van Gulik voor te dragen als kandidaatwethouder. Naast de ruime bestuurlijke
ervaring en een geschikt CV heeft Fred
te kennen gegeven de taken tegen een
parttime-vergoeding, fulltime te willen
uitvoeren. Tevens heeft hij aangeboden
af te zien van de wachtgeldregeling.
Dit betekent geen extra kosten en risi
co’s voor de burgers uit Peel en Maas.
Na het informeren van alle fracties in

de raad heeft, tot onze teleurstelling,
een aantal partijen in de gemeente
raad aangegeven niet in te stemmen
met de kandidaatstelling. CDA gaf als
reden aan dat de tijd te kort was voor
de wethouder. Waarom wij de steun
niet kregen van de VVD en AndersNu, is
ons tot nu toe nog steeds onduidelijk.
Als dit voor hen een politieke keuze
is, vinden wij dit nog veel kwalijker.
Het ontbreken van steun in de raad
heeft Fred uiteindelijk doen besluiten
om de kandidaatstelling in te trekken.

Uiteraard gesteund door bestuur en
fractie. Een afwijzing in de raad levert
immers reputatieschade op. De fractie
dankt Fred voor zijn transparantie,
openheid en inzet. De portefeuille
zal nu verdeeld worden. Het werk
van vier wethouders moet nu door
drie wethouders uitgevoerd worden.
We zijn van mening dat de burger
de dupe is van deze gang van zaken.
Dit had Lokaal Peel& Maas juist willen
voorkomen.
Fractie Lokaal Peel&Maas
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GEPLUKT

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.

Chantal
Spreuwenberg-Peeters
anders dan wat ik doe, dus dat zou wel
een uitdaging zijn. Ik had al optredens
staan, dus toen heb ik achter de scher
men geholpen als zangcoach. Misschien
dat ik aan de musical van Me on Stage
ga meedoen. Het lijkt me heel leuk.”
Tussen het zingen in de weeken
den door, ging Chantal naar de havo
en studeerde ze sociaal pedagogische
hulpverlening in Eindhoven. Ze liep
stage en ging vervolgens aan de slag
bij de Mutsaersstichting in Venlo.
“Daar werkte ik met jeugd tussen de
4 en de 18 jaar en hun ouders die een
hulpvraag hadden. Als deze jeugdigen
bijvoorbeeld hechtingsproblematiek
hadden of wanneer ouders met de
opvoeding vastliepen, kwamen ze bij
mij terecht. Een heftige tien jaar, maar
ik heb er ontzettend veel van geleerd.
Sinds ik zelf kinderen heb, begrijp ik
ook veel beter hoe pittig het is om ze
op te voeden.”

Twee keer winnaar
P&M Liedjesfestival
Chantal heeft samen met haar
man Luuk inmiddels twee kinderen.
Saar van 5 en Tijn van 3 jaar. Die waren
er medeverantwoordelijk voor dat
Chantal stopte met haar werk in Venlo.
“Ik wilde meer rust en me volledig
richten op het zingen en de kinderen.
Ik ben nu twee dagen in de week zang
coach en in het weekend zing ik onder
Als er één woord is dat Chantal Spreuwenberg-Peeters uit Maasbree het beste kenmerkt, is het ‘zingen’. Het begon als tijdverdrijf omdat ze het leuk
vond, maar door de jaren heen groeide het uit tot het beroep van de 34-jarige ‘Britse’. Ze zei een aantal jaar geleden zelfs haar baan in de jeugdzorg op om andere bij Khick.” Soms ondervindt ze
ook de andere kant van haar ZZPmeer tijd te maken voor het zingen. Deze week wordt ze geplukt.
leven. “Ik kan niet meer overleggen
met collega’s. Dat is jammer. Dat als je
koren en samen met ons. Iedereen
gezongen.” Uit diezelfde begeleidings
Ze zingt bij de band Khick, is zan
was ze ook op het podium te vinden
vastloopt, je er even over kunt praten.
bij ons thuis kan ook wel zingen.
geres bij carnavalsgroep ZoëWieZoë, is
met zusje Maartje en twee vriendinnen. band ontstond later, zo rond 2001,
Dat mis ik wel.”
Ons mam, ons pap, mijn twee zusjes
de band Khick waar ze nog steeds bij
te boeken voor bruiloften, uitvaarten
Naast Khick, de kinderen en
zingt. “Daar heb ik echt enorm veel
en intieme concerten en dan is ze sinds en mijn broertje ook, dus het werd
haar baan, zingt Chantal ook nog
ook veel gedaan.” Chantal vond het
van geleerd”, vertelt ze. “Vooral in het
een paar jaar ook nog zangcoach van
bij ZoëWieZoë, een carnavalsgroep
zingen zo leuk dat ze maar meteen bij
begin moest ik echt wennen aan het
beroep. Het is wel duidelijk dat het
uit Maasbree. Met het nummer
optreden. Zingen lukt altijd wel, maar
leven van Chantal voornamelijk bestaat de Breetse Krekeltjes ging toen ze zo’n
“We waren enorme fans van de
‘Mien dörp’ won de groep onlangs
zes jaar oud was. Daarna volgde het
op een podium moet je ook entertai
uit zingen. Dat is niet heel vreemd,
Spice Girls en imiteerden ze ook. In
de Maasbreese liedjesavond. Eerder
jongerenkoor en terwijl dat speelde,
nen. Het klinkt gek, maar ik houd er
vertelt ze. “Ons mam zong al altijd bij
1998 werden we tweede bij het debu
waren ze ook al twee keer de beste bij
tantenfestival in Maasbree waar jonge helemaal niet zo van om in het mid
het P&M Liedjesfestival. “Ik hoop dat
delpunt te staan. Dat entertainen heb
ren aan mee konden doen. Daar werd
we hiermee hoge ogen gaan gooien
ik echt moeten leren.” Inmiddels gaat
je begeleid door een band en mocht
en dat we veel gaan optreden met
dat een stuk beter en wilde ze zelfs
je zelf weten met welk nummer je op
de ‘vestelaovend’. Ik vind optreden
deelnemen aan de regionale musical
het podium ging staan. In diezelfde
geweldig, dus laat maar komen!”
Aquarius. “Acteren en dansen is heel
band heb ik later ook nog jaren mee

Groot fan
van de Spice Girls

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
in de HALLO.
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Proactieve aanvoerder & verbinder
40 uur

V A C A T U R E

www.vantilburgbv.nl
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SINTERKLAASACTIE
Los de puzzels op
Sinterklaas is jarig en trakteert! De komende twee weken verschijnt in elke editie van HALLO Peel en Maas
een puzzel. De antwoorden van deze twee puzzels samen vormen een zin. Gebruik deze zin om een sinterklaasgedicht te maken. De mooiste, leukste en origineelste gedichten maken kans op één van de leuke prijzen.

Plak- en kleur
wedstrijd
Bij deze editie van HALLO Peel en Maas zit een kleurplaat van Sinterklaas en zijn Pieten op de pakjesboot. Met onze sinterklaaskleurwedstrijd
maak je kans op een extra sinterklaascadeau. Je mag kleuren, knippen,
plakken en alle materialen gebruiken die je wilt om de kleurplaat zo mooi
mogelijk te maken.
Om de kans op een prijs zo eerlijk mogelijk te maken, hebben we een
verdeling in drie leeftijdscategorieën gemaakt: tot en met 5 jaar, van 6 tot en met
8 jaar en van 9 tot en met 12 jaar. In elke categorie zijn er prijzen te winnen.

1e prijs Lunch voor 2 personen

t/m 5 jaar

Beschikbaar gesteld door Brasserie De Ruïne, Kessel

cadeaubon Click & Brick Meijel
stoere off-road car Intertoys Panningen
2 bioscoopkaartjes DOK6 Panningen

2e prijs Tuingereedschap set
Beschikbaar gesteld door Welkoop, Panningen

3e prijs 2 bioscoopkaartjes naar keuze
Beschikbaar gesteld door DOK6 Cinema, Panningen

6 t/m 8 jaar
Stuur je gedicht samen met de deelnemersbon vóór maandag 4 december 09.00 uur naar HALLO Peel en Maas
op de Raadhuisstraat 168 in Panningen. Je gedicht en contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer)
inleveren via mail kan via redactie@hallopeelenmaas.nl onder vermelding van Sinterklaasactie. De uitslag wordt op
donderdag 7 december bekendgemaakt in HALLO Peel en Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

discobol van 27cm Intertoys Panningen
cadeaubon Click & Brick Meijel
2 bioscoopkaartjes DOK6 Panningen
9 t/m 12 jaar

1/2

Woordzoeker

1 uur bowlen Niens Horeca Maasbree
House of Marley audio headset
Intertoys Panningen

De eerste puzzel is een woordzoeker. Streep de volgende 34 woorden weg. Zet de overgebleven
letters in vakjes onder de puzzel. Deze letters vormen het eerste gedeelte van de oplossing.
AMERIGO
BAARD
BANKETLETTER
BISSCHOP
BOEK
BOOM
CADEAUTJE
DAK
GEDICHT
HAARD
HAVEN
INTOCHT
KAPOENTJE
LIEDJE
MAAN
MARSEPEIN
PAKJESAVOND
PAKJESBOOT
PEEN
PEPERNOOT
PIETERBAAS
RING
SCHIMMEL
SCHOEN
SCHOORSTEEN
SCHUIMPJE
SPANJE
SPECULAAS
STAF
STOOMBOOT
STROOIGOED
SURPRISE
WUIVEN
ZAK
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Oplossing
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cadeaubon Click & Brick Meijel
Mocht je per adres meer kleurplaten willen, bijvoorbeeld omdat je broertje
of zusje ook mee wil doen, dan kun je bij de inleverpunten die op de kleurplaten
staan een extra tekening ophalen. Elk kind mag één kleurplaat inleveren.
De kleurplaten dienen vóór donderdag 30 november 17.00 uur ingeleverd
te worden op één van de inleverpunten. Natuurlijk kun je de ingekleurde of
beplakte Sinterklaastekening ook opsturen naar of afgeven bij de redactie:
HALLO Peel en Maas, Raadhuisstraat 168, 5981 BJ Panningen. De uitslag
wordt bekendgemaakt in HALLO Peel en Maas op donderdag 7 december.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Inleverpunten
VVV Baarlo
Grotestraat 16a Baarlo

In de Sprunk
Meester Caelersstraat 30, Koningslust

Gemeenschapshuis De Wieksjlaag
Kanaalstraat 94, Beringe

DA de Klimop
Dorpstraat 8b, Maasbree

Gemeenschapshuis ’t Erf
Kapelaan Nausstraat 5, Egchel

Click & Brick
Dorpsstraat 5, Meijel

Basisschool De Horizon
Pastoor Kengenstraat 1, Grashoek

Intertoys
Markt 61, Panningen

PLUS Gommans
Kaupmanshof 34, Helden

Welkoop
J. F. Kennedylaan 12A, Panningen

VVV Kessel
Kasteelhof 1A, Kessel

HALLO Peel en Maas
Raadhuisstraat 168, Panningen

Basisschool Dr. Poels
Schoolstraat 7, Kessel-Eik
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Grashoek wint periode en staat weer bovenaan
Door Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
In de achtste speelronde van de vijfde klasse D heeft het eerste herenteam van SV Grashoek de eerste
periodetitel gewonnen. Grashoek moest thuis winnen van RKSVV uit Swartbroek en Heythuysen mocht niet
verliezen van Eindse Boys. Met een soevereine 4-0 zege werd de klus tegen de club uit het Land van Weert
geklaard. Daarbij kwam het gunstige bericht uit Heythuysen dat Eindse Boys met 3-2 had verloren.
Na het beginsignaal ging
Grashoek meteen in het offensief.
Een corner in de 2e minuut van Raoul
Bennenboek werd door de RKSVVdoelman Koen Geven stijlvol uit de
lucht geplukt. De 21-jarige sluitpost
van de gasten gaf meteen zijn

visitekaartje af en groeide uit tot de
beste man in zijn team. Twee minuten
later volgde een sublieme vrije trap
van Jordy Luijten die rakelings over de
lat scheerde. In de 7e minuut was er
een droomcombinatie tussen Raoul,
Jordy en Erwin, maar de bal werd

snoeihard langs geschoten.
Ondertussen stond het nog steeds
0-0. In de 22e minuut kwam daar
verandering in. Erwin Pijnenburg
zorgde voor de voorbereiding met
een haarzuivere pas. Bas Gloudemans
stond op de goede plek en tikte van

dichtbij de 1-0 binnen. Het hek was
van de dam. In de 26e minuut kreeg
Chris Hunnekens weer een uitgelezen
mogelijkheid. Hij schoot perfect raak.
Zijn eerste in dit seizoen. De ruststand
was 2-0.

Na rust snel gedaan
In de tweede helft was het snel
gedaan met de gasten. Al in de 47e
minuut knalde Raoul Bennenbroek de
3-0 hoog in het doel van de gasten.
De gehele tweede helft bleef Grashoek

de meest aanvallende ploeg. Toch
zorgde een eigen speler van RKSVV
voor de 4-0. In een poging om een
schot van Raoul te onderscheppen,
schoot een verdediger van RKSVV de
bal keihard achter zijn eigen doelman.
Het was doelman Koen Geven die met
enkele fabelachtige reflexen voor
kwam dat Grashoek verder uitliep.
Na het eindsignaal en de goede
uitslag uit Heythuysen was Grashoek
weer koploper en zat de periodetitel
in de pocket.

Jong team uit Cuijk

Heren VC Olympia pakken volle winst
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na de goede wedstrijd tegen het sterke Asterix stond op zaterdag 18 november een tegenstander van een
ander kaliber tegenover de heren van VC Olympia uit Panningen. Het eveneens jonge VC Volt uit Cuijk kwam op
bezoek in Panningen. Met minimale bezetting wist VC Olympia voor de eerste keer dit seizoen het maximale
resultaat te behalen.
Vanaf het begin was duidelijk dat
de Panningnaren de bovenliggende
partij waren. Er werd meteen
een gat van zes punten geslagen.
Een inzinking aan Olympia-zijde
zorgde ervoor dat VC Volt terug in de
wedstrijd kwam. Door een time-out

werd de thuisploeg weer op scherp
gezet. Met succes, want de ploeg uit
Panningen scoorde er op los en haalde
zo de eerste set binnen, 25-20.
Olympia liet in de tweede set twee
gezichten zien. Een goede start, 8-2,
werd afgewisseld met een slechte fase

waarin de bezoekers weer langszij
kwamen, 15-15. Dit zette de heren van
Olympia weer op scherp. VC Volt was
in het vervolg van de set kansloos.
Met 25-17 werd de tweede set alsnog
overtuigend binnengehaald.
Met enkele wissels begonnen

de bezoekers uit Cuijk sterker aan
de derde set dan Olympia. Echter,
zij lieten er geen gras over groeien en
achterhaalden VC Volt alweer bij 8-8.
De Panningsen zetten meteen door en
bouwden gestaag een voorsprong op.
Die werd niet meer weggegeven en zo
was de vierde overwinning binnen.

Geen set verspeeld
Olympia moest waken voor een
inzinking in de laatste set, want in
de voorgaande wedstrijden werd

steeds bij een 3-0 voorsprong één
setje afgegeven. Dit keer waren de
heren van Olympia wel bij de les.
Ondanks de stroeve start kwam de
setwinst geen moment in gevaar.
Mede doordat bij VC Volt letterlijk de
vonken er vanaf vlogen. Daarmee
haalden zij zich uit de wedstrijd
en kon Olympia, zonder groots
te spelen, de set binnenhalen.
Daarmee was de eerste 4-0
overwinning van het seizoen
een feit.
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Verdiende 2-0 zege

MVC’19 wint overtuigend
in Velden
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Wilde MVC’19 de degradatiezone in de 3e klasse C verlaten, dan moest er op zondag 19 november gewonnen
worden bij het ook naar winst snakkende IVO in Velden. Vooral na rust liet MVC’19 zien dat er maar één ploeg recht
had op de drie punten. De 2-0 zege was verdiend.

MTB Baarlo op
podium in Meijel
Na een langdurige fase van
aftasten, kregen beide ploegen een
handjevol kansen voor de rust, maar
hielden beide defensies hun doel
schoon. Het was meer een tactisch
steekspel met veel duelkracht. Een
pittig, maar sportief duel. Enige
opwinding voor rust: een knal tegen de
lat van IVO, waarna Siebe Munten de
bal met de hand in het Maasbreese
doel werkte. Het gevolg was een
afgekeurd doelpunt en een gele kaart
voor Siebe Munten. De rust ging in

met 0-0. In de tweede helft werkte
MVC’19 aan een licht veldoverwicht.
Joris Timmermans was met zijn
onnavolgbare slaloms vaak ongrijpbaar.
In de 52e minuut rondde hij een slalom
af met een schot dat via het lichaam
van IVO-doelman Rob Kuijpers in het
doel verdween.

Meer ruimte in aanval
De 1-0 kwam hard aan bij de
t huisclub, die met vier man in de
spits ging spelen, maar MVC hield vrij

gemakkelijk stand. De Maasbreese
ploeg kreeg aanvallend meer ruimte
en kreeg kansen via Ron van den
Kerkhof, Daan Peters en Luuk Kempen.
Nadat Ron van den Kerkhof tegen
de lat had geknald, sloeg MVC toe in
de 77e minuut. Keeper Rob Kuijpers
verwerkte een inzet van Ron van den
Kerkhof maar half en tikte de bal in
de voeten van Paul Vanden Kerkhof.
De centrale verdediger benutte dit
kansje koelbloedig, 0-2. In de slotfase
controleerde MVC’19 de wedstrijd.

Strafschop laatste minuut

Voetballers BEVO winnen
in extremis
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO speelde zondag 19 november tegen Linne. Het was voor BEVO een hele tijd
geleden dat er tegen deze tegenstander gespeeld werd. Gezien de stand op de ranglijst zou Linne geen problemen
moeten opleveren voor BEVO, maar wederom stond het vizier niet scherp. Dankzij een strafschop in de allerlaatste
seconden van de extra tijd wisten de Beringnaren toch te winnen met 3-2.
In de 19e minuut kwam BEVO op
voorsprong. Uit een afgeslagen corner
van Roel Verhaegh, kwam de bal op
links voor de voeten van Eric Minten,
die de bal bij de tweede paal op het
hoofd van Luuk van Rijt deponeerde.
Die kopte de bal perfect terug op
Rob Minten, die het leer in het doel
schoot, 1-0.
Enkele minuten later kroop BEVO
door het oog van de naald na een
scrimmage voor het doel. In eer
ste instantie redde Nick Steeghs en
vervolgens haalde Stan Timmermans
de bal van de lijn. In de 31e minuut
volgde een goede mogelijkheid voor
de BEVO-ploeg om de voorsprong uit te

breiden, maar Rob Minten wist de kans
niet af te maken.
Een vrijwel ongevaarlijke hoek
schop van Linne werd vervolgens
op links onvoldoende uitverdedigd,
waardoor men vanaf rechts de bal
geheel vrij kon voorleggen en binnen
koppen, 1-1.

Na rust bleef BEVO
aanvallen
Vlak voor rust nam BEVO weer
een voorsprong na een aanval uit het
boekje. Rob Minten kopte een diepe bal
door op Sam van Rijt die direct breed
legde op de inkomende Kevin Vossen

die voor de 2-1 tekende.
Na rust bleef BEVO aanvallen.
Vanaf de 60e tot 80e minuut golfde het
spel op en neer en kroop Linne enigs
zins uit de schulp zonder dat er aan
beide kanten nog spectaculaire dingen
gebeurden.
In de 85e minuut scoorde Linne uit
het niets de 2-2, nadat de linksmid
den geen strobreed in de weg werd
gelegd. Diens voorzet werd binnen
geschoten door een aanvaller van
Linne. De Beringse ploeg wist zich op te
richten en kreeg in de 89e minuut een
strafschop. Rob Minten maakt aan alle
twijfels een einde en schoot de pingel
hard in de linkerbenedenhoek.

Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Op zondag 19 november was het niet zover reizen voor de leden van MTB
Baarlo. Dit keer was de wedstrijd om de Toma Cycles Cup in Meijel. Vanwege
de kleine afstand was vooral bij de jeugd van de Baarlose vereniging de
opkomst groot.
Bij de nieuwelingen/ junioren was
Glenn Caumanns extra gretig om goed
te presteren. Hij zat voorin, samen met
Noud Peeters. Glenn kwam echter ten
val in een bocht waar ze met vier
renners tegelijkertijd doorheen wilden,
maar waar plaats was voor twee.
Later in de wedstrijd kampte hij ook
met materiaalpech. Hij werd uiteinde
lijk vierde. Noud Peeters had niet zijn
dag en kon de aansluiting bij de
nummer 1 niet vinden. Hij eindigde als
tweede. Finn Keunen en Freek Bouten
fietsten in de jeugd categorie 3. Tegen
het einde van de wedstrijd kon Freek
het hoge tempo van de kopgroep niet
meer bolwerken. Hij ging de strijd aan
om de plaatsen net naast het podium,
hij eindigde uiteindelijk op de vijfde
plaats. Finn werd zevende, Guus
Janssen 17e en Luc Disveld 14e. De
nieuwste telgen van MTB Baarlo

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

kwamen aan start bij de jongste jeugd:
Emiel Thijssen, Stijn Renders en Koen
Zeelen. Koen kreeg al snel de smaak te
pakken en begon aan een inhaalrace.
Ook Emiel en Stijn wisten zich staande
te houden op dit parcours. Koen werd
12e, Emiel 15e en Stijn 17e. Direct na
de start van jeugd 1 was het de beurt
aan jeugd 2. Hier startten de al wat
meer ervaren Zepp Aelen en Jens
Engelen, ook een nieuwe aanwinst van
MTB Baarlo. Beiden reden een keurige
wedstrijd. Jens finishte als 19e, Zepp als
23e. De heren en masters MTB moesten
door de regen rijden. Daardoor werd
het parcours zwaarder te berijden en
plaatselijk nog gladder. Luuk Peeters
kon na een goede start goed mee in
het middenveld, maar kreeg het steeds
zwaarder. Hij eindigde als 15e. Jack
Piels kon na de start mee voorin en
werd zevende.

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL
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Snelle Zevenheuvelenloop
Door: Atletiek Helden
Bij de Zevenheuvelenloop in Nijmegen werd op zondag 19 november bijna een wereldrecord over
15 kilometer gelopen. Achter de razendsnelle toplopers liepen Atletiek Helden-leden Roel Smedts en Tanja Wanten naar een prima tijd.
Ondanks de sterke tegenwind en
een bui tijdens de wedstrijd, liep Roel
Smedts naar 1.02,57 uur. Tanja
Wanten was bij de vrouwen de
snelste van Atletiek Helden met haar

tijd van 1.08,33 uur. Jac Beumers rende
in een tijd van 1.13,27 uur naar de
tweede snelste tijd van de mannen van
Atletiek Helden. Yün Soon Woo werd
met 1.13,35 de derde man van de

Heldense atletiekvereniging. Ellen
Heuijerjans was met 1.19,11 uur na
Tanja Wanten de tweede vrouw van
Atletiek Helden. Danielle den Otter
snelde naar de derde tijd 1.19,24 uur.

Goed weekend
schietverenigingen
Door: schietverenigingen HSV, ’t Kogeltje en Bree 4.5
De eerste teams van HSV uit Panningen, ’t Kogeltje uit Koningslust en Bree 4.5 uit Maasbree hebben op
zaterdag 18 en zondag 19 november allemaal hun wedstrijd gewonnen. HSV won van ’t Wapen uit Velden, Bree
was te sterk voor het tweede team van ’t Kogeltje en het eerste team van de Koningsluster verenigingen
versloeg EMS uit Meerlo.
HSV moest het opnemen tegen de
hekkensluiter uit Velden. De thuiswed
strijden van dit team zijn op de vroege
zondagmorgen in plaats van de
gebruikelijke zaterdagavond. Ondanks
dat HSV niet in de sterkst mogelijke
opstelling de baan in kon, werd er
toch een afgetekende zege behaald,
760-814. Ron Burhenne schoot 277
ringen, Sjaak Gommans 273 en Patrick
Niessen 264 ringen. De reserves uit

Koningslust werden door Bree op een
forse nederlaag getrakteerd: 822 tegen
730 ringen. Marco Vissers zette zijn stij
gende lijn door en schoot een prachtige
serie van 285 ringen. Thijs Philipsen
bleef een beetje in zijn vorm steken
en kwam niet verder dan 271 ringen.
Drees Wijnen had zijn verjaardag ietwat
te uitbundig gevierd getuige zijn serie
van 266 ringen. Koploper ’t Kogeltje
moest tegen EMS uit Meerlo. Ondanks

een mindere serie werd er toch ruim
gewonnen tegen het matig schietend
team uit Meerlo. Door deze overwin
ning heeft het team uit Koningslust
nog alle wedstrijden gewonnen.
Hoogste schutter was Ger Rongen met
een serie van 276 ringen gevolgd door
Jo Rongen met een serie van 275 rin
gen. Manfred Boots had dit keer geen
vaste hand, waardoor hij niet verder
kwam dan een serie van 270 ringen.

Elisa Vaessen met Tolana Z

Selectiewedstrijden LK

Elisa Vaessen
driemaal eerste prijs
Door: Nikki Hendriks, rijvereniging De Cowboys
Ruiters van rijvereniging De Cowboys uit Maasbree reden in het weekend
van zaterdag 18 en zondag 19 november in Helden. Daar vond de selectiewedstrijd plaats voor de Limburgse Kampioenschappen.
Over deze twee dagen werd er in
de klasse BB tot en met ZZ gestreden
om de winst. Elisa Vaessen lukte dit tot
drie keer toe. Met haar paard Tolana Z
behaalde ze tweemaal een eerste prijs
in de klasse BB en éénmaal in de klasse
B. Mariska Ewalds wist ook twee keer

in de prijzen te vallen. Op zaterdag
behaalde ze de zevende plaats en op
zondag de tweede prijs met Highway in
de klasse M. In de klasse L ging de
derde prijs naar Shirley Lemmen met
Dulk’s Dueno en de tiende prijs naar
Sylvia Dorssers met High Five.

Beslissing in blessuretijd

Egchel in eigen huis
onderuit

Het personeel
van de toekomst
opleiden?

Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op het eigen sportpark
De Wietel zondag 19 november met 1-3 verloren van Altweerterheide.
De beslissing in de wedstrijd viel in blessuretijd toen de gasten twee
strafschoppen verzilverden en de volle buit mee naar huis namen.
Egchel was vijf minuten voor tijd op gelijke hoogte gekomen, eveneens door
een benutte penalty.

Ik doe
met je mee!

Oscar Schoenmakers doet mee met Ontdeklab Peel en Maas
"Voor bedrijven in deze regio is het van groot belang dat er in de toekomst
voldoende technisch geschoold personeel is. Ontdeklab helpt daarbij door
kinderen en jongeren techniek te laten ontdekken."

Bekijk de video over Ontdeklab op rabobank.nl/pml
Growing a better world together
Op de foto v.l.n.r: Marianne Verstraten-Winius (Bestuurslid Ontdeklab en Manager Special Projects Rimas), René van Rijn
(Voorzitter Ontdeklab en Financieel Directeur WP Haton) en Oscar Schoenmakers (Accountmanager Rabobank)

Het veld was door de paar stevige
regenbuien voorafgaande aan de wed
strijd glad geworden zodat van goed
spel moeilijk sprake kon zijn. De in
het paars gestoken bezoekers hadden
gedurende de wedstrijd het betere van
het spel. Voor rust waren de betere
mogelijkheden voor Altweerterheide.
Keeper Bjorn Oomen moest enkele
malen redding brengen. Aan de
overkant kregen Paul Verververgart en
Lex Verstappen goede kansen op een
Egchelse voorsprong, maar de rust ging
in met 0-0.
Na de thee verving Frank Gielen
Sami Amhaouch. In de 57e minuut
werd de score geopend door de bezoe
kers toen een schot vanaf rechts in de
verre hoek verdween, 0-1. Het vervolg

van de tweede helft werd gekenmerkt
door veel strijd en passie, maar geen
goed voetbal. Dat was op het gladde
veld ook moeilijk. Kansen waren er aan
beide kanten.
Vijf minuten voor tijd kreeg Egchel
een strafschop toen Lex Verstappen in
het strafschopgebied was neergelegd.
Frank Gielen liet doelman Mohammed
Kazzaz kansloos, 1-1. Lex ruimde daarna
het veld voor Sander Janssen. Toen
iedereen zich verzoend had met een
puntendeling sloeg het noodlot voor
de thuisploeg alsnog toe. Twee benutte
strafschoppen in de 90e minuut en in
de blessuretijd deden de ploeg van trai
ner Twan van de Mortel de das om, 1-3.
Zondag 26 november speelt Egchel
de derby in en tegen Koningslust.
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Tegen Hubo Initia Hasselt

Spectaculaire zege Bevo
in handbaltopper
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
In een enerverende handbaltopper heeft Herpertz Bevo Hc uit Panningen op zaterdag 18 november het zeer
sterke Belgische Hubo Initia Hasselt thuis met 35-33 verslagen. De wedstrijd werd in een moordend tempo
gespeeld. Het publiek kreeg waar voor zijn geld. Het was reclame voor de handbalsport.

Periodetitel voor
Heldense voetballers
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden heeft zondag 19 november de
laatste horde naar de eerste periodetitel glansrijk genomen. In KelpenOler werd het combinatie-elftal van GKC en RKHVC met ruime cijfers opzij
gezet. Eindstand 2-8.
Al snel was duidelijk dat er voor
de thuisploeg weinig te halen viel.
Helden had binnen twintig minuten al
viermaal gescoord en wist deze score
voor de rust zelfs uit te breiden tot een
0-6. Ton Peeters was verantwoordelijk
voor de helft van dit aantal treffers.
Mike van Lier, Freek Kessels en Joep
Lenders zorgden voor de overige drie
treffers die de Heldenaren met enige
regelmatig cadeau kregen van de gast

heren. Na de rust zakte het niveau weg
en liet GKC/RKHVC nog tot tweemaal
toe van zich horen. Tim Beek en Danny
Vleeshouwers redden de eer voor de
thuisploeg. Helden zag invallers Juul
Stammen en Kick Bluijssen voor het
zevende en achtste doelpunt tekenen.
De behaalde periodetitel werd vervol
gens ingetogen gevierd. Het vizier van
de Heldenaren kijkt immers verder dan
deze eerste periode.

Kesselse beugelaars
overklassen
Treffers Maasbree
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
De beugelaars van OVU uit Kessel hebben op zaterdag 18 november
een klinkende 5-0 overwinning geboekt op De Treffers uit Maasbree.
De Peel en Maas-derby werd afgewerkt in Kessel.

Bevo opende weliswaar de score,
maar in de beginfase van de wedstrijd
trokken de Belgen het initiatief naar
zich toe. Hasselt maakte indruk en liet
zien waarom zij OCI Lions de eerste
nederlaag had toegebracht. Vanaf
minuut 1 was het een handbalwedstrijd
van hoog niveau. Dat zag ook hand
balinternational Estevana Polman, die
met de familie was komen kijken naar
haar tweelingbroer Dario Polman.
Breekpunt in de eerste helft was
de inhaalrace in de eerste helft toen
Bevo een 9-11 achterstand wist om
te buigen naar een 14-12 voorsprong.
De slotfase was zeer spectaculair toen
Hasselt op een gegeven moment met

slechts vier veldspelers op het veld
stond en de thuisclub slechts vijf veld
spelers mocht opstellen. Uiteindelijk
ging Herpertz Bevo Hc met een 18-16
voorsprong rusten.

Topploegen ontlopen
elkaar niets
Na de pauze hetzelfde spelbeeld:
twee teams die vol op de aanval
speelden, maar ook keepers die
fenomenale reddingen verrichten. Dat
allemaal in een moordend tempo en
een steeds wisselend scoreverloop.
Bevo bleef de bovenliggende partij,
maar kon geen afstand nemen van

de Belgen. Pas in de slotfase hadden
de Panningnaren bij de stand 32-29
een marge van drie doelpunten, maar
Hasselt vocht zich knap terug tot 34-33
in de slotminuut.
Dankzij een spectaculaire redding
van Bram van Grunsven in de slot
minuut bleef Bevo aan de leiding en
werd voor vlak voor het eindsignaal de
verlossende 35-33 gescoord. De top
ploegen ontlopen elkaar niet veel.
Alleen Achilles Bocholt loopt iets weg.
De Belgen hebben een voorsprong van
vier punten op Bevo en Hc Visé BM.
Bevo speelt op zaterdag 25 november
uit tegen de koploper uit Bocholt.
(Foto: Jordy Strijbos)

Roel Ottenheim speelde in de
eerste partij sterk en gaf Hem Hendrix
geen kans. Ralf Joosten was daarna
duidelijk te sterk voor Jos Janssen
en zorgde voor de 2-0 tussenstand.
Bij Roy Dorsser haperde de machine
af en toe, maar hij kreeg een beetje
hulp van tegenstander Jo Hendrix.
Bjorn Bongers had in de vierde
partij het erg lastig met de bijzonder
taaie Jac Lintjens, maar won uit

eindelijk met 30-28 en zo was het
4-0. Sjaak Ottenheim speelde tegen
‘good old’ Wiet Linssen die weer van
stal was gehaald. Beiden hadden
problemen met de ring, maar het
werd uiteindelijk toch een ruime
(30-22) overwinning voor Sjaak.
Een onverwachte 5-0 zege was het
resultaat waardoor Kessel weer de
6e plaats inneemt en Maasbree afzakt
naar de laatste plaats.

Magazijnverkoop
dameskleding | schoenen | tassen

Met geluk

Panningen steelt punt
in Ell
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
RKESV uit Ell was op zondag 19 november gastheer voor de groenwitten uit Panningen. Omdat RKESV in het
geelgroen speelt, moest het eerste herenteam van SV Panningen in haar zwarte tenue aantreden. RKESV was
gewoonweg de betere ploeg. Het Panningse middenveld werd regelmatig afgetroefd door de veel fellere Ellenaren
en er werd dan ook gegrossierd in balverlies. Met geluk werd een puntje meegenomen, 2-2.
In de 6e minuut van de wedstrijd
was het al zover. Niels Geeraths kon
vrij inkoppen uit een voorzet en deed
dat uitstekend. Met een werkelijk
sublieme redding maakte de jeugdige
keeper Levi van Dijk de goed geplaatste
kopbal onschadelijk. In het eerste half
uur was er nog sprake van een gelijk
opgaande strijd en in de 13e minuut
kwam Panningen zelfs op voorsprong.
Op aangeven van Ilias Amhaouch
scoorde Idris Pakasa de 0-1.
RKESV trok het spel naar zich toe
en forceerde diverse corners en vrije
trappen rond het zestienmetergebied.

Het was de sterkste fase van RKESV.
In de 40e minuut kregen de MiddenLimburgers loon naar werken. Jelle
Heber scoorde de 1-1.
Na rust was er meteen een kans
voor Matijs Heesen en een reuzenkans
voor Remco Litjens. Hij raakte de bal
van Ilias Amhaouch echter verkeerd
en schoot vanaf zes meter hoog over.
Daarna gebeurde het onvermijdelijke:
Niels Geeraths, aanvaller in RKESVdienst schoot zijn ploeg naar een 2-1
voorsprong.
Panningen-trainer Roel Schreurs
probeerde het tij te keren door

achtereenvolgens Lars Mestrom en
Joey Bodde in het veld te brengen.
Maar dat veranderde niets aan de
situatie; steeds vaker werden de
Panningse middenvelders afgetroefd
door hun Ellse collega’s. Pas toen
aanvaller Robin van Osch in het veld
kwam een kwartier voor het einde,
kwam er plotseling toch nog wat
schwung in de Panningse aanval. Joey
Bodde scoorde tegen de verhouding
in 2-2, na een assist van Robin van
Osch. De wedstrijd eindigde zodoende
in een gelijkspel en Panningen
pakte een punt.

70%
KORTING
Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november
Zondag 26 november

10 - 20
10 - 18
12 - 17
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Acht keer goud JC Helden
Door: Ron van der Linden, judoclub JC Helden
Helden deed op zondag 19 november mee aan het toernooi in Geleen.
Het leverde acht gouden medailles op voor de judoka’s van JC Helden.
Opvallend was de zeer overtui
gende eerste plaats van Diego
Coopmans, die weer helemaal terug
is na zijn slepende blessure. Verder
maakte Toon van Ravenstein een
technische prachtige uchi-mata,
knokten Lindsay van Os en Meike
Timmermans zich in een zeer zware
poule erg knap naar het podium met
mooie punten en wist ook Siem
Lacroix zich terecht naar het podium

te knokken. Ook de judoka’s die het
podium niet hebben gehaald, lieten
zien wel de potentie te hebben.
Goud was er voor Marlouk
Colbers, Kevin Janssen, Diego
Coopmans, Noa Janssen, Eefje Moors,
Isis van Dril, Daisy van Os en Artoer
Mkrtchyan. Ook won JC Helden het
mix-team toernooi met twee knal
lende overwinningen met 6-1 op
Top Judo Venlo en JC Hercules.

Elf goals voor Koningslust
tegen Crescentia
Door: Anton Eggers, voetbalvereniging VV Koningslust
Liefst tien doelpunten verschil stonden er op het scorebord na afloop van de wedstrijd tussen de eerste herenteams van VV Koningslust en Crescentia uit Tungelroy. De gasten scoorden zelf één keer, maar Koningslust zette daar
elf doelpunten tegenover.

Drie wedstrijden C
 avaliers
Door: Monique Peeters, paardensportvereniging De Cavaliers
Enkele leden van PSV De Cavaliers uit Panningen haalden in het
weekend van zaterdag 18 en zondag 19 november mooie resultaten op
de wedstrijden te Helden, Reuver en Someren.
In Helden was er een spring
wedstrijd voor de paarden georgani
seerd door ONA Roggel. Op zaterdag
behaalde Linda Peeters een achtste
prijs met Domino in de klasse M. Op
zondag behaalde Myrthe Sonnemans
een derde prijs in de klasse M met
Lewis van Equinta en Linda Peeters een
zevendee prijs met Domino. In Reuver
was er springen voor de pony’s en

Nikki Hanssen behaalde hier een derde
prijs met Millstreet’s Hyawhatta in de
klasse C-B klassiek, een eerste prijs
met Millstreet’s Stuufke in de klasse
C-L progressief en een vierde prijs met
Mutsaards Pascha in de klasse D-B
klassiek. Romee Neefs reisde zater
dag af naar de dressuurwedstrijd te
Someren en behaalde een eerste prijs
met Amigo in de klasse D-L1.
Al na vijf minuten voetballen
wisten de mannen uit Koningslust
te scoren. Nick Rongen wist uit een
rebound te scoren. Roel Ghielen kon
alleen op de keeper af lopen en de bal
binnenschieten. Crescentia had weinig
in te brengen en veel verder als één
enkele corner kwam ze niet.
Halverwege de eerste helft was
de wedstrijd al gespeeld, nadat
Koningslust nog driemaal wist te
scoren. De eerste goal was voor Bram
Rongen die de bal wist binnen te tikken
na een fout in de verdediging. Niet veel
later werd een steekpass gegeven op
Bram Rongen die teruglegde op Rik Bos

die vervolgens van 20 meter afstand
de bal binnen schoot. De 5-0 was weer
voor Bram Rongen die de bal langs de
keeper wist te prikken.
Nog voor rust wisten de mannen
uit Koningslust nog tweemaal te scoren.
Eerst was het Nick Rongen die na een
goede voorzet van Roel Ghielen de bal
netjes binnenkopte. En net voor rust
maakte Bram Rongen zijn derde goal
van de wedstrijd na een goede voorzet
van Jurjen Verborg. De rust ging in met
een 7-0 stand.
In de tweede helft veranderde er
weinig aan het spelbeeld en al na vier
minuten voetballen wisten de man

nen uit Koningslust weer te scoren.
Roel Ghielen legde de bal goed terug
op Peter Janssen, die de bal hard en
onhoudbaar binnenschoot. Nog geen
vier minuten later was het weer raak.
Rob Lemmen schoot de bal van 20
meter afstand binnen.
De 10-0 liet vervolgens lang op
zich wachten. Halverwege de tweede
helft was het raak. Roel Ghielen kon
na een steekpass alleen op de keeper
aflopen en hij schoot de bal in de korte
hoek binnen. Uit een corner maakt
Crescentia de 10-1, maar net voor tijd
kwam door een eigen doelpunt de 11-1
op het scorebord.

Turnsters vijfde op NK
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K

47

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Door: Suzanne Coppers
Fleur Coppers (tweede van links) en Doortje Deijkers (rechts) van de turnvereniging SSS Helden/GV
Concordia uit Panningen kwamen zaterdag 18 november uit voor het Regionaal Talenten Centrum
Limburg op het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. Daar werden ze vijfde met hun team. Beide
dames deden met hun team mee. Bij de balk waren de zenuwen aanwezig, terwijl de andere toestellen
goed gingen. Beide meiden wisten een vijfde plek te behalen met hun teams.
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Winst voor Tupos
in tumultueus duel
Door: volleybalvereniging VV Tupos
De wedstrijd tegen Furos H1 uit Kerkrade van de heren van VV Tupos draaide op zaterdag 18 november in
sporthal De Kazing in Baarlo uit op een kaartenfestival. Furos deed haar naam eer aan door telkens furieus te
reageren op beslissingen van het arbitrale duo. De vijf punten bleven uiteindelijk in Baarlo, 4-0.
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Tweede team HBC
wint van Baarlo
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Een gehavend eerste team van De Flatsers uit Baarlo heeft op vrijdag
17 november een kleine nederlaag aan de broek gekregen in de
uitwedstrijd tegen de nummer twee van de ranglijst: HBC 2 uit Helden.
Het werd 3-2 voor de gastheren.
De start van invaller Frans
van Wylick was goed, maar zijn
tegenstander sloeg twee maal een
zeer moeilijke bal toch de greppel in
en dit kon Frans net niet bijbenen.
Hij moest daarom de winst aan de
tegenstander laten. Piet was nog niet
helemaal hersteld van de griep, maar
hij speelde toch een behoorlijk sterke
wedstrijd die hij met al zijn ervaring
wist om te zetten in 30-24 winst.
Op drie speelde Ger (ook nog ziek)
een zware partij die in het begin al

werd beslist omdat Ger de ring niet
goed kon vinden. Toen dat wel het
geval was, was het leed al geschied.
Op vier speelde Roy een ongelukkige
wedstrijd en moest zodoende
de winst aan een sterk spelende
tegenstander laten. Alle hoop was
voor De Flatsers gevestigd op Marc
die een goede wedstrijd op de
baan tentoonspreidde en voor het
dik verdiende tweede punt zorgde.
De Flatsers blijven koploper met een
punt voorsprong op HBC.

Zusjes Hermans
winnen in Reuver
In de eerste set ging het van een
leien dakje voor Tupos. Met goed
spel werd een voorsprong gepakt
en soeverein uitgebouwd tot 17-8.
Met alle service-druk op Jort Bongers
probeerde Furos terug te komen,
maar dat lukte niet. Bongers mocht
de eerste set afronden met een ace,
25-13. De tweede set begon slecht
met een foutieve service van Jordy van
de Eertwegh en blocks tegen Oscar de
Jong, Sjors van den Beuken en Tom
Claus. Resultaat 5-0 achter. Door hard
te werken, werd de achterstand punt

voor punt ingelopen. Bij een stand van
4-7 voor Furos sloegen daar voor de
eerste keer de stoppen door. Geel en
direct een rode kaart eroverheen voor
Furos. Bij 19-19 konden de mannen van
Furos zich weer niet beheersen met als
gevolg een rode en geel/rode kaart.
Furos pakte geen punt meer in deze
set. De derde set was een beetje saai.
Tupos bleef telkens op voorsprong en
bouwde deze uit tot een 25-19 winst.
In set vier bleef Tupos ook telkens aan
de goede kant van de score. Furos bleef
echter lang vlakbij. Een mooie ace via

de netband van Jordy van de Eertwegh
bracht de stand op 14-11. Bij 17-16
ontspoorde de wedstrijd weer en werd
een speler van Furos gediskwalificeerd.
Een mooi kill-block van Oscar en Sjors
samen, bracht de stand op 22-19 voor
Tupos. Even later bij de stand van
23-20 mocht de coach van Furos de
hal verlaten met geel/rood. De laatste
twee punten werden vervolgens door
een ‘witheet’ Furos cadeau gedaan
aan Tupos. Vijf punten binnen en een
sprong in de tabel naar de derde plek
in de derde divisie.

Door: paardensportvereniging De Maasruiters
HSV de Paardenvriend organiseerde in het weekend van zaterdag 18
en zondag 19 november in Reuver het Springen voor Kika voor ponyruiters. De zusjes Hermans van De Maasruiters uit Kessel wisten goede
resultaten te halen in Reuver.
Lara Hermans met Mercus Tessa
stond aan de start in de klasse AB-B
en wist hier twee foutloze rondes
neer te zetten. Dat was goed voor een
derde prijs. Haar zus Lotte Hermans
kwam met Orchid’s Atilla aan de start
in de klasse D-L. Ze wisten foutloos te
blijven en zette een snelle barragerit
neer. Daarmee verzekerde ze zich van
de eerste plek. Ook startte Lotte met

Brummerhoeve’s Pilgrim in de klasse
C-M en reed hier ook de eerste manche
foutloos. Met een knap gereden barra
gerit mocht ze ook hier de overwinning
mee naar huis nemen. In Panningen
bij manege De Vosberg werd ook een
springwedstrijd georganiseerd voor
de paarden. Inge Wulms met Whoopi
kwam aan start in de klasse B en
behaalde hier een tiende prijs.

Acht duels ongeslagen

Eenvoudige zege Baarlo bij laagvlieger
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Op bezoek in Maarheeze had het eerste herenteam van VV Baarlo op zondag 19 november behoudens bij de
start van het duel weinig te vrezen van de Brabantse laagvlieger. Bij de rust koesterden de Baarlonaren al een
comfortabele 0-2 voorsprong. Die in de tweede helft met een extra treffer werd uitgebreid. Door deze overwinning
houdt de ongeslagen status van Baarlo nu al acht duels lang stand.
De eerste mogelijkheid voor
Baarlo was er na een klein kwartiertje
spelen. Uit een voorzet van Dennis
van de Vinne raakte Matthijs de
Vogel in vrije positie de bal niet
goed, waardoor die kans verloren
ging. Maar Baarlo ging vanaf dat

moment wel beter draaien en al
vrij snel met resultaat. Na een
schitterende individuele actie van
Tayo Janssen die vanaf de rechterflank
twee tegenstanders met een fraaie
beweging het bos instuurde en
vervolgens met een stift doelman Tom

Geurts verschalkte, 0-1. De thuisclub
ontsnapte daarna aan een nog grotere
achterstand na een strak schot van
Matthijs Hanssen dat rakelings over
het doel scheerde. Op slag van rust
was het dan toch zover. Dennis van
de Vinne troefde in het centrum een

tegenstander af en schoof de bal
langs de uitkomende Maarheezegoalie in de uiterste hoek van het
doel, 0-2. In de tweede helft bleef
Baarlo de overhand houden in het
duel. Matthijs Hanssen was met twee
kopballen dicht bij de derde Baarlose
treffer, maar raakte twee keer de paal.
Driemaal is scheepsrecht moet hij
gedacht hebben, want bij zijn derde
doelpoging was het wel raak. Met nog
een half uur spelen kreeg hij vanuit

een hoekschop de bal voor de voeten
getikt door de Maarheeze-doelman
en ditmaal trof hij met een droge
knal wel de roos, 0-3. In het laatste
half uurtje ging Baarlo voor een
hogere score, maar slaagde ondanks
enkele kansen niet meer in die
opzet. Baarlo klimt door de zege naar
de tweede plek. Koploper Mierlo is
zondag 26 november de
volgende tegenstander van de
roodzwarten.

Aansluiting bij top behouden

Kessel wint dankzij sterke tweede helft
Door: Tom Bruynen, voetbalvereniging VV Kessel
Het eerste elftal van VV Kessel mocht op zondag 19 november aantreden tegen een het niet te onderschatten
VCH in Boekend. Om aansluiting bij de top te behouden, was het noodzaak de drie punten mee naar huis te nemen.
Dankzij sterk spel in de tweede helft werd de wedstijd uiteindelijk overtuigend gewonnen. Eindstand 1-5.
Bij de eerste aanval van VCH was
het al in de 3e minuut raak. De linker
vleugelspeler kwam bij de achterlijn
in balbezit. Met zijn behendigheid
draaide hij eenvoudig naar binnen
en wist met een krul de bal in de
lange hoek te draaien. Kessel stond al

vroeg achter met 1-0.
Een slechte helft volgde, die
ongeveer tien minuten voor rust
wat leven werd ingeblazen. Joep
Jacobs zette een aanval op met
Rick Peeters. Met een hard schot vanaf
de zestienmeterlijn stuiterde de bal

voorlangs het doel.
In de 42e minuut was het wel raak
voor Kessel. Na een strakke voorzet
van Rick Peeters was het Willem Kruijk
die de bal in het net wist te werken,
1-1. In de 45e minuut wist Willem de
bal weer tegen te touwen te werken,

zodat er 1-2 op het scorebord stond bij
de rust.
In de 55e minuut zag de keeper
van VCH dat Willem Kruijk in balbezit
kwam. Net op het moment dat hij zijn
team waarschuwde Willem niet te laten
schieten, schoot deze op doel waarop
de bal in het doel verdween, 0-3.
De rest van de tweede helft bleef
Kessel legio kansen missen. VCH, dat er
af en toe uit kwam, strandde telkens
rond de zestienmeterlijn en kwam

niet meer tot een schot op doel. In de
80e minuut werd het 1-4. Een aanval
van Kessel werd ingeleid met goed
combinatievoetbal en uiteindelijk was
het Bram Geraedts die wist te scoren.
Willem werd in de 87e minuut
de diepte ingestuurd. Hij zag in zijn
ooghoek de keeper van VCH uitkomen,
waarop hij met een beheerst lobje zijn
vierde maakte. Met zijn 17e treffer van
dit seizoen werd tevens de eindstand
van 1-5 bereikt.
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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.

aan
Valerie Verhalle

Gelovigen
Op school hebben we het
bij geschiedenis over de
Nederlandse opstand tegen
Spanje. Voor die opstand
waren twee oorzaken. Eén op
politiek gebied en één op
godsdienstig gebied. Wat me
toen opviel is het verschil
tussen het aantal christenen
toen en nu.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Valerie Verhalle
18 jaar
Baarlo
Hogeschool Arnhem en
Nijmegen (HAN)

Heb je een bijbaantje?
Ik heb van de zomer een leuk
bijbaantje gehad, maar in verband met
school kon ik daar niet blijven werken.
Dat vind ik wel jammer, maar school
gaat toch echt voor.
Wat is het verste dat je van huis bent
geweest?
Het verste dat ik van huis ben geweest
is het land Tanzania in Afrika. Hier zijn
we twee weken op safari geweest.
Dit was een hele leuke ervaring.
We hebben toen veel gezien en ook
veel leuke dingen meegemaakt.
Wat is het belangrijkste advies dat
iemand je gegeven heeft?
Het belangrijkste advies dat ik
gekregen heb, komt van mijn ouders.
Zij hebben mij geleerd dat ik hard moet
werken en goed mijn best moet doen
op school, maar dat het ook belangrijk
is om af en toe rust te nemen en te
genieten. Want dat hoort er ook bij.
Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Vroeger vond ik het altijd leuk om
te knutselen, tekenen en te verven.

Kortom lekker creatief bezig te zijn.
Daar heb ik nu helaas geen tijd meer
voor en dat vind ik best wel jammer.
Wat is je favoriete luchtje?
Mijn favoriete luchtje is dat van pas
gemaaid gras. Die geur doet mij altijd
denken aan vroeger, toen we bij pap
achterop de grasmaaier mochten zitten.
Soms zette mijn moeder ons in de
bolderkar en dan maakte ze die aan
de grasmaaier vast, zodat we met pap
mee konden rijden door de tuin.
Wat is je beste karaktereigenschap?
Mijn beste karaktereigenschap is dat ik
een doorzetter ben. Als ik iets heel erg
graag wil dan ga ik er ook 100 procent
voor. Daarbij komt ook dat ik enigszins
eigenwijs ben. Ik laat me dus ook niet
snel ompraten door iemand, maar doe
wat ik zelf wil.
Wat is je favoriete schoolvak?
Mijn favoriete schoolvak is biologie. Ik
vind het menselijk lichaam ontzettend
interessant. Informatica staat op een
mooie tweede plaats. Deze twee
vakken komen mooi naar voren in mijn
opleiding bio-informatica op de HAN
in Nijmegen. Daar wordt kennis uit de
informatica gebruikt in de biologie.
Wat voor soort eten eet je het liefst?
Ik eet heel erg graag Italiaanse
gerechten. Ik houd enorm van een
lekkere pasta carbonara of een
pizza margarita. Maar een lekker

stukje vis vind ik ook heerlijk.
Met welke artiest zou jij een dag van
leven willen ruilen?
Ik zou wel een dag met de zanger
Ed Sheeran willen ruilen. Ik vind dat hij
hele mooie muziek maakt en het lijkt
me erg tof om net zo goed gitaar te
kunnen spelen als hij.
Wat is je favoriete film en tv genre?
Een goede actiefilm vind ik altijd erg
leuk of een humoristische film vind ik
ook wel eens leuk om te zien. Horror
is helemaal niet mijn ding. Niet omdat
ik er bang van word, maar omdat ik ze
vaak gewoon zo slecht vind.
Welke gebeurtenis in je leven zou je
nog wel eens opnieuw willen
beleven?
Het is nog niet zo lang geleden maar
ik zou het moment waarom ik te
horen heb gekregen dat ik geslaagd
was voor de havo nog wel een keer
willen herbeleven. Ik was toen zo blij
en opgelucht. Ik had het ergens ook
wel verwacht maar om dan toch die
bevestiging te krijgen is dan heel erg
tof.
Wie is je favoriete zanger(es)?
Ik heb niet één favoriete zanger of
zangeres, want ik vind meerdere
artiesten heel erg goed. Amy
Winehouse, Elvis Presley, AC/DC,
Ed Sheeran, Michael Jackson,
The Beatles, Adele, Johnny Cash,

Anouk, Beyoncé. Het is alleen een
beetje jammer dat veel zangers
of zangeressen uit dit lijstje geen
nieuwe platen meer maken omdat ze
overleden zijn.
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd ga ik weleens met
onze honden een stuk lopen. Heel soms
teken ik nog wel eens. Ook speel ik
gitaar voor de ‘fun’ en uiteraard ga ik
graag uit met vrienden.
Wat zou je graag nog willen leren?
Ik zou nog graag willen leren om meer
zelfstandig en onafhankelijk te zijn.
Ik wil mijn eigen boontjes kunnen
doppen. Dit is misschien een beetje
lastig omdat ik pas 18 jaar ben, maar ik
vind het wel een leuk streven voor later.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Ik heb er niet per se een speciale
herinnering aan, maar het blijft grappig
om te vertellen. Lola is een nummer
van de Britse rockband The Kinks uit
1970. Vroeger begreep ik nooit waar
het liedje over ging, want ik vond het
gewoon een leuk liedje. Tot ik oud
genoeg was om de Engelse tekst te
begrijpen. Zo kwam ik er achter dat
het liedje gaat over een jongen die in
een nachtclub een vrouw ontmoet en
verliefd op haar wordt. Maar dan komt
de jongen er achter dat de vrouw een
man blijkt te zijn.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te gaan voor
HALLO Peel en Maas? Geef diegene dan op! Mail naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Het feit dat de Nederlandse
opstand grotendeels is ontstaan
doordat protestanten werden
afgestraft, bewijst in mijn ogen
ten eerste dat het men toen veel
uitmaakte waar men in geloofde
en wat volgens de adel het juiste
was om in te geloven. Daarnaast
bewijst het ook dat er toen geen
godsdienstige vrijheid was.
Men geloofde rond de 16e eeuw
dus zó erg in hun eigen gods
dienst, dat ze er onder bepaalde
omstandigheden een opstand
voor zouden beginnen.
Dat is nu wel anders.
Veel mensen die nu nog naar de
kerk gaan, zijn ouderen. Dat
betekent natuurlijk niet dat ook
alleen ouderen geloven, maar ik
denk wel dat het inhoudt dat het
aantal gelovigen al een tijdje
aan het afnemen is. Dat kan
misschien komen doordat men
nu praktischer nadenkt en meer
kennis heeft over de wereld en
alles daar omheen. Zo staan er
bijvoorbeeld dingen in de Bijbel
die niet letterlijk kunnen
kloppen, zoals Jezus die over
water kon lopen.
Er zijn ook steeds minder
mensen die later priester willen
worden. De wereld is volledig
aan het veranderen en banen in
de techniek worden steeds
belangrijker. Niet zo gek als men
steeds meer gaat werken met de
moderne techniek.
Dat het aantal gelovigen
daalt, kan ook te maken hebben
met dat men niet meer gelooft
dat God zijn taak vervult.
Dit omdat er zo veel tragische
dingen zijn gebeurd en hij er
zogenaamd niets aan heeft
gedaan. Zo zouden veel mensen
niet meer in God hebben geloofd
na de Tweede Wereldoorlog.
Renée
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Feestelijke arrangementen
De decembermaand is weer in zicht en dat betekent dat de vraag ‘wat doen we met de feestdagen?’ weer veelvuldig wordt gesteld.
Geef het werk dit jaar eens uit handen en schuif gezellig aan bij één van de vele horecagelegenheden die met de feestdagen de heerlijkste
arrangementen aanbieden.
Naast het zingen van sinterklaasliedjes, het geven en ontvangen van
cadeautjes en over een paar weken het zetten van de kerstboom, is gezellig
samen aan tafel zitten iets dat niet mag ontbreken in deze periode.

Of dat nu thuis met niet-zelfgemaakte gerechten is, of in een gezellige
horecazaak waar je op je wenken wordt bediend. Ga zitten, leun achterover
en geniet van het lekkers dat de horeca te bieden heeft.

Kom ook dit
jaar weer op beide

kerstdagen ‘s middags en
‘s avonds op uw gemak genieten
van grootse dinerbuffetten en
brunches vol heerlijke voorgerechten,
soepen, vele salades, vis-, vlees- en
wildgerechten. Aansluitend bieden
wij u een uitgebreid dessertbuffet en
kinderen kunnen zich volop vermaken
in de diverse speelruimtes. Kijk op

Reserve
e
u tijdig? rt
Op Eerste en Tweede Kerstdag kunt u
weer genieten van onze kerstbrunch. 26,50
p.p.

www.dedorpsherberg.nl

Kinderen tot en met 4 jaar gratis
13,50
en 5 tot en met 12 jaar

Casseweg 1A, Ospel

Wij hebben een speelruimte
en een speciaal kinderbuffet.
Ontvangst 10.30 uur; aanvang 11.00 uur

voor meer informatie of om
uw reservering te plaatsen.
0495 - 64 13 56

p.p.

De Dorpsherberg

Lo Solé

Maasbreeseweg 1
5975 BL Sevenum
info@ijssalonlosole.nl
077-4674919

Voor het derde jaar op rij reisden Thijs
Bouten, Sander van Oyen, Joep Maessen en
Jeroen van Ulft in alle vroegte naar het
Oktoberfest in München. “De trein vanuit
Kaldenkirchen vertrok om 05.10 uur en
omstreeks 12.00 uur zaten we in München
aan een Beierse lunch, waarna we in de
Paulaner Festzelt het bier geproefd hebben”,
vertellen de vier mannen. “Dezelfde
avond zijn we in de nachttrein gestapt om de
volgende dag te heerlijk te lunchen in Venetië
en de stad te aanschouwen. Na deze indrukken zijn we per vliegtuig dezelfde dag weer
teruggereisd.”

4 gangen

39,50
p.p.

3 gangen met soep

31,50
p.p.

3 gangen met voorgerecht

KERKSTRAAT 3, PANNINGEN • 077 466 04 66
INFO@GRANDCAFEGALLERY.NL • WWW.GRANDCAFEGALLERY.NL

Pannenkoekenhuis • Restaurant • Partijencentrum

HALLO
in München

Op Eerste en Tweede Kerstdag kunt u
reserveren voor drie of vier gangen diner
met keuze uit voor ieder wat wil(d)s

34,00
p.p.
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Seniorencentrum

Live optredens artiesten

CD-presentatie
Kook van Eige Deig

Tweede UITje+ in Meijel
Het Seniorencentrum houdt op woensdag 29 november voor de tweede keer een UITje+ voor alle 55+’ers.
De locatie is het voetbalveld van RKMSV uit Meijel. Het programma duurt van 10.00 tot 16.30 uur.

De nieuwe cd van Kook van Eige Deig wordt zaterdag 25 november
gepresenteerd bij café De Zwaan in Baarlo. De vier artiesten van de
Baarlose liedjesavond, die georganiseerd werd door carnavalsvereniging
De Kook uit Baarlo, brengen dan hun nummers ten gehore.
Tijdens de liedjesavond werd
het duo Twieë Half Um verkozen tot
winnaar met het liedje ‘Vastelaovend
blief besjtaon’. Manon en Bart
werden tweede met hun nummer
‘Volle krach’, gevolgd door ‘Nog
eine met de jas aan dan’ van Hay
Vercoulen op de derde en ‘De rolator’

van Kraantje Gypie op de vierde
plaats.
De cd-presentatie begint om
16.00 uur. Aansluitend om 17.00 uur
begint de kaartverkoop van de
pronkzittingen, die op vrijdag 19 en
zaterdag 20 februari plaatsvinden bij
zaal Unitas in Baarlo.

Derde editie Graas
hook Hierezitting
De derde editie van de Graashook Hierezitting vindt plaats op
zaterdag 25 november. Bekende artiesten zoals de Brabantse tonpraters
Berry Knapen uit Heeze en Boy Janssen uit Budel en de bekende carnavalsgroep Toddezek uit Grubbenvorst treden op.
De Hierezitting is zoals de naam
al aangeeft, alleen voor mannen te
bezoeken. De avond vindt plaats bij
café-zaal Leanzo in Grashoek en begint
om 20.00 uur. De eindtijd ligt rond

23.30 uur. Kijk voor meer informa
tie op de Facebookpagina van de
Hierezitting of neem contact op met
de organisatie door een mail te sturen
naar hierezittinggraashook@gmail.com

Activiteiten waar aan
deelgenomen kan worden, zijn
onder andere film, spel, parcours,
YouTube en het is mogelijk vragen

te stellen aan de ambulancedienst.
Aanmelden voor de dag op het
Meijels voetbalveld kan door
een mail te sturen naar info@

dorriedriessen.nl of te bellen naar
06 27 84 98 82. De activiteiten
beginnen om 10.00 uur en inloop is
mogelijk vanaf 09.30 uur.

Tocht vanaf Kasteelweide

Sinterklaasintocht
in Baarlo
Kwekerij Koningstuin in Helenaveen levert grote, bijzondere tuinplanten aan
groothandels en tuincentra. Onze leveranciers en afnemers zitten in ruim 30 landen.
Het bedrijf beslaat circa 9 hectare, waarvan 0.5 kas voor de overwintering en heeft
een zeer verzorgde uitstraling. Wij leveren een gevarieerd assortiment naaldgewassen,
tuinbonsais en heesters in potten en houten bakken gekweekt. Optimale kwaliteit,
betrouwbaarheid en goede arbeidsomstandigheden staan hoog in het vaandel!
Wij zijn op zoek naar een:

Actieve medewerker

(m/v)

Je bent o.a. mede verantwoordelijk voor het logistiek verwerken van potplanten. Het aflever klaar maken,
laden, lossen en eventueel voor de teelt en snoeiwerk. Je werkt in teamverband, maar ook zelfstandig.
Jij:
• zoekt een leuke, vaste, fulltime baan
• houdt van lichamelijk en afwisselend werk in
de buitenlucht
• hebt ervaring of affiniteit met teelt en of
met planten
• houdt van gestructureerd en
georganiseerd werken
• hebt minimaal Mbo werk- en denkniveau en
bent tussen de 20-48 jaar

Geboden wordt onder andere:
• dynamische, prettige en moderne werkomgeving
• goede arbeidsvoorwaarden en op termijn een
vast contract
• team van 15 leuke collega’s
Wij kijken uit naar je schriftelijke sollicitatie, met
foto, t.a.v. Barbara Erkelens naar:
barbara@koningstuin.nl, of naar Koningstuin BV,
Grashoekseweg 6, 5759 PV in Helenaveen.

Sinterklaas brengt op zondag 26 november een bezoek aan Baarlo.
De pieten trekken al in de vroegte door het dorp met verschillende
voertuigen. Daarmee bereiden ze de kinderen alvast voor op de komst
van de Sint later op de dag.
’s Middags zijn er diverse
activiteiten op en rond de
kasteelweide tussen 12.00 en
14.00 uur waarbij ook de danspieten
weer bij aanwezig zijn. Om 14.00
uur komt de Sint met zijn pieten
aan bij kasteelweide De Erp. Fanfare
Eendracht gaat voorop bij de optocht
die vervolgens van de weide naar de
Markt trekt. Op de Markt aangekomen
zal de Sint welkom worden geheten

en spreekt hij de Baarlose kinderen
toe. Na afloop van de intocht start
de Pietendisco bij jongerencentrum
Sjiwa.
Indien de weersomstandigheden
zeer slecht zijn, wordt voor de hele
organisatie uitgeweken naar de kerk.
De organisatie van de intocht is in
handen van Stichting Kinderfeesten
Baarlo in samenwerking met Sjiwa en
Baarlo Leeft.

Intocht Sinterklaas
in Koningslust
Sinterklaas is sinds zaterdag 18 november weer in het land en de
goedheiligman komt natuurlijk ook een bezoekje brengen aan Koningslust. Op zondag 26 november komt hij samen met zijn pieten naar het
kerkplein in Koningslust.
De Sint en zijn pieten zijn rond
13.30 uur op het kerkplein. Ze worden
onthaald met muziek van de fanfare
en vervolgens trekt de stoet naar
dorpshuis De Sprunk.

Eigen pietenmuts
De organisatie vraagt de
kinderen van Koningslust een
zelfgemaakte pietenmuts of mijter

op te zetten met hun naam erop.
Om de feestruimte in De Sprunk extra
op te vrolijken is er dit jaar weer
een kleurwedstrijd georganiseerd.
De sinterklaascommissie zal samen
met een aantal pieten de tekeningen
in De Sprunk ophangen. De Sint
maakt hierna een keuze welke
tekeningen hij (per groep) het leukst,
mooist of het origineelst vindt.
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Drumbands Peel en Maas

Slagwerktreffen
Het jaarlijkse slagwerktreffen van Peel en Maas staat op zondag 26 november op het programma.
Diverse drumbands en slagwerkgroepen komen langs voor een optreden. Het slagwerktreffen vindt plaats in
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

cultuur 29

Thrillermusical
Shock bij DOK6
De Nederlandse thrillermusical Shock is gebaseerd op de gelijknamige
bestseller van Mel Wallis de Vries. Nadat het boek vorig jaar de Prijs van
de Jonge Jury won als meest populaire Nederlandse jeugdboek, is er een
thrillermusical van gemaakt: Shock. Op woensdag 29 november speelt de
musical om 19.00 uur in DOK6 Theater in Panningen.
De cast van Shock bestaat uit
onder anderen Britt Scholte, bekend
van Goede Tijden Slechte Tijden,
Brugklas en Hartbeat en Priscilla
Knetemann, bekend van SpangaS,
Fataal en Vals. De thrillermusical gaat
over een tienermeisje dat verdwijnt
na een schoolfeest. Alleen haar fiets,
telefoon en bebloede jas worden
gevonden. Maanden later pakken
haar vriendinnen hun leven weer op,
maar dan komt de moordenaar terug.

Onder grote spanning proberen de
vriendinnen te overleven.
Shock is na de voorstelling Vals de
tweede bestseller van Mel Wallis de
Vries die wordt bewerkt voor theater.
Voordat de voorstelling begint, is er in
het theater een covermodelwedstrijd,
waarbij bezoekers kans maken om op
de cover te komen van het nieuwe
boek van Mel.
Kijk voor meer informatie en
tickets op www.dok6.eu

Café Tinus Panningen

Reünieoptreden
Tony’s Gang
Vijf verschillende verenigingen
geven acte de présence. Drumband
Fanfare Semper Avanti Grashoek, Beatz
Meijel, jeugdslagwerkgroep Maasbree,
drumband Maasbree en slagwerkgroep

Fanfare St. Cecilia uit Helden nemen de
drumstokken ter hand. Het is niet
alleen puur ritmisch wat de groepen
laten horen. Het melodisch slagwerk,
zoals marimba’s en xylofoons,

komt ook voorbij.
De deuren van het gemeenschaps
huis zijn vanaf 12.30 uur geopend.
De muzikale middag gaat om 13.00 uur
van start.

St. Cecilia eert naamgever
De Heldense fanfare St. Cecilia viert op zondag 26 november de feestdag van de patrones van de muzikanten:
Cecilia. De fanfare doet dat tijdens de jaarlijkse Ceciliamis in de St. Lambertuskerk in Helden.

Ton Geurts, Ves Peeters en Hans Strijbos staan na tien jaar weer
samen op de planken als de gelegenheidsband Tony’s Gang. Het reünieoptreden vindt zaterdag 25 november plaats bij Café Tinus in Panningen.
De gelegenheidsband trad
jaren geleden veelvuldig op bij
café Boudewijn en café Pierke
in Panningen. Voor het eerste
optreden dat Tony’s Gang gaf bij
café Boudewijn werd een limousine
gehuurd. Daarnaast trokken enkele
vaste stamgasten hun zwarte pak
aan om als bodyguard te fungeren.
In 2008 bereikte de band de finale

van het LVK met een eigen rap.
Na jaren staan Ton Geurts, Ves Peeters
en Hans Strijbos voor één keer weer
samen op het podium. Collegamuzikant Geert Wijnands ondersteunt
de band en speelt zelf vooraf,
tussendoor en daarna nog enkele
nummers.
Het optreden bij Café Tinus begint
om 21.00 uur.

Koor in kapel Paters Lazaristen

Zang van Bel Canto
tijdens St. Caeciliamis
De officiële feestdag van St. Caecilia, de patrones van de muzikanten,
wordt zondag 26 november gevierd in de kapel van de Paters Lazaristen
in Panningen. Gemengd koor Bel Canto uit Helden luistert die mis op.
Tijdens de mis, die om 10.30 uur
begint, brengt het Heldens
Gemengd Koor Bel Canto de
Messe brève nr. 7 ten gehore van

De fanfare heeft een
indrukwekkend programma
ingestudeerd.
Het bekende Irish Tune (Danny

Boy), een koraal van Bach en
Adiemus van Karl Jenkins zullen
de revue passeren. Tevens zal er
‘gezocht worden’ naar The Lost

Chord en klinkt The Last Post tijdens
het stuk Nightfall in Camp.
De mis start op 26 november om
10.00 uur in de kerk van Helden.

Lezing Franciscus van Assisi
De werkgroep Thomas a Kempis houdt op maandag 27 november een lezing over Franciscus van Assisi. Theoloog
en historicus Krijn Panters, gepromoveerd op het thema van de avond, komt de lezing verzorgen. Het thema is
Franciscus van Assisi en het debat over duurzaamheid en ethiek.
Franciscus was volgens de
werkgroep de belichaming van een
nieuw persoonlijk gekleurde vroomheid
binnen het christendom, waarbij de
ontwikkeling van het individu en de
persoonlijke gaven en talenten van

grote betekenis waren. “Franciscus
hechtte grote waarde aan de natuur”,
schrijft de werkgroep. “Zo schreef hij
aan het einde van zijn leven een
lofzang op de natuur in zijn Zonnelied.
Hij zag het op zich nemen van wat het

leven te dragen geeft als een van de
manieren om dichter bij Jezus te
komen.”
De lezing vindt plaats op maandag
27 november om 20.00 uur in het kerk
zaaltje van de parochiekerk Baarlo.

Charles Gounod.
De mis vindt plaats in de kapel
van de Paters Lazaristen aan de
Kerkstraat in Panningen.

Sinterklaas op
bezoek in Panningen
Sinterklaas komt samen met zijn pieten op zondag 26 november een
bezoek brengen aan Panningen. Eerst is de film Sinterklaas en het
Gouden Hoefijzer te bekijken in DOK6 Cinema, waarna Sinterklaas vanuit
de kerk de kinderen met een opdracht op pad stuurt het centrum van
Panningen in.
De film bij DOK6 begint 12.00 uur.
De Sint zelf is ook aanwezig om mee
te kijken. Om 14.00 uur gaat de
goedheiligman naar de kerk in
Panningen om alle kinderen te
begroeten en ze een opdracht mee te
geven voor het centrum van
Panningen. De kinderen gaan op zoek
naar gouden hoefijzers. Ook is het
voor de kinderen mogelijk de

kleurplaten in te leveren die ze
ontvangen hebben op school en die
verkrijgbaar zijn in de meeste
winkels. Bij inlevering van de
kleurplaten krijgen de kinderen een
traktatie.
De winkels in Panningen zijn
geopend tijdens de sinterklaasmiddag
die wordt georganiseerd door
Stichting KaK.
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Agenda t/m 30 november 2017
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Informatiemiddag
over ontmoetingsruimte
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel-Eik
Locatie: ontmoetingsruimte Ôs Thoës
Koninginnelaan Kessel
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DOK TRIBUTEFEST
met Rammstein, Pearl Jam, U2,
Johnny Cash en Greenday

St. Ceciliamis met fanfare
St. Cecilia

Bijeenkomst in thema
‘Ik, Robot’

Tijd: 10.00 uur
Locatie: kerk Helden

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Maasbree

St. Ceciliamis met Bel Canto

Lezing over Franciscus van Assisi

Tijd: 10.30 uur
Locatie: kapel Paters Lazaristen Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: werkgroep Thomas a Kempis
Locatie: kerkzaal parochiekerk Baarlo

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: DOK6 Horeca
Locatie: De Heuf Panningen
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Inloopcafé iPads en iPhones

Inloopochtend Egchelse glossy

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: verenigingslokaal De Ringoven Panningen

Tijd: 10.30-12.00 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Egchel
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Demonstratie nieuwe beugelbaan

Sinterklaasintocht

Musical Shock

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging VV Koningslust en
Stichting Accommodatie De Lust
Locatie: sportpark De Lust Koningslust

Tijd: 12.00 uur (aankomst sint om 14.00 uur)
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Baarlo
Locatie: kasteelweide en Markt Baarlo

Tijd: 19.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Oud-ijzerinzameling

Sinterklaas

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

Tijd: 12.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Bijeenkomst vuurwerkangst
bij dieren

CD-presentatie Kook van Eige Deig

Slagwerktreffen Peel en Maas

Kienavond

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: café De Zwaan Baarlo

Tijd: 12.30 uur (start om 13.00 uur)
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: bv De Maasbuurt
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Herenzitting

Sinterklaasintocht

Tijd: 20.00-23.30 uur
Locatie: café-zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 13.30 uur (aankomst sint)
Locatie: kerkplein Koningslust

DOK TRIBUTE
met Fu Fighters en Musest

Sinterklaaskoopzondag
en Sintintocht

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: DOK6 Horeca
Locatie: DOK6 Theaterzaal Panningen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Reünieoptreden Tony’s Gang
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Tinus Panningen

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Healing creme - huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
insectenbeten, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Garageverkoop
zaterdag 25 november 10.00-13.00 uur
Poorterweg 16 in Koningslust.
Woonaccessoires, tuindecoratie,
meubeltjes, verlichting, carnavalskleding,
boeken, kerstspullen, stripalbums, etc.
Het adres voor uw totale
groentepakket en normale prijzen;
4 soorten onbehandelde aardappelen
eigen geteelde boerenkool prei en
koolrabi en vele soorten vollegronden kasgroente. Kwekerij Brummans
Panningen.
Klusser gezocht. Gezocht; vaste
handige klusser die tegen een
kleine financiële vergoeding
af en toe schilder-, timmer- of
kluswerkzaamheden wil verrichten.
Omgeving Panningen. Graag z.s.m.
mailen naar Petra808@live.nl
Private Label Meubelatelier
Voor het repareren en herstofferen van
Uw bank, fauteuil, caravan, etc.
Ook woninginrichting. Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077 390 37 15.
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Speculaas- en mandarijnenactie
Tijd: na 17.30 uur
Organisatie: zangkoor Kozagro
Locatie: huis-aan-huis Koningslust

Robots in
Panningse
bieb
Bij de Panningse bieb was
maandag 20 november Lotte de
Koning te gast van de Technische
Universiteit (TU) Eindhoven. Daar gaf
ze een demonstratie en presentatie
over voetbal- en zorgrobots van de
TU. Afgelopen jaar werden de twee
robots van de TU tweede tijdens het
wereldwijde toernooi RoboCup, waar
ze het opnamen tegen teams uit de
hele wereld. De avond werd georganiseerd in het kader van de landelijke actie Nederland Leest. Die draait
dit jaar om het thema Robotica,
geïnspireerd op het boek ‘Ik, robot’
van Isaac Asimov dat in 1950
verscheen. Op maandag 27 november
is Lotte de Koning te gast in de
bibliotheek in Maasbree.
(Foto: Jac Willekens)

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

Ouderen-activiteitenmiddag UITje+
Tijd: 10.00-16.30 uur
Organisatie: het Seniorencentrum
Locatie: voetbalveld RKMSV Meijel

Tijd: 19.00-20.00 uur
Locatie: vergaderzaal dierenartsenpraktijk
De Eenhoorn Panningen
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Speculaasactie
Tijd: hele dag
Organisatie: fanfare Sint-Jozef
Locatie: huis-aan-huis Beringe

Muziekvoorstelling Leonie Meijer
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

service 31
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 26 november
H. Mis 09.30 - koor t.i.v. Nel
Theunissen -Schreurs en overl. fam.
(jaardienst; Jan Smeets (jaardienst);
Louis Peeters en Anna Peeters-Peeters
en fam.
Woensdag 29 november
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 26 november
H. Mis 11.00 uur - t.i.v. Sylvia Hanssen
(zeswekendienst)
Overleden: Jo Manders, 89 jaar
Zondag 3 december
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 november
H.Mis 11.00 uur H. Caecilia; t.i.v. de

Cluster MKBE

lev. en overl. leden van het kerkelijk
zangkoor en voor alle vrijwilligers van
de parochie Grashoek
Overleden: Mien Koopmans-Smeets,
91 jaar

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 26 november
H. Mis 10.00 uur - fanfare St. Cecilia
t.i.v. Ton Hillen en Martha HillenReijnders en fam.; Ida JoostenJanssen en Mathieu Joosten; Lucie
en Drees Hermkens-Kartner; Jan
Nijssen (jaardienst); Door PeetersSmolders en overl. fam. PeetersSmolders-Houtappels (jaardienst);
overl. ouders Giel van Lier en Leen
van Lier-van den Hurk (jaardienst);
overl. ouders Jacobs-Hermans; Ton
Reijnders en fam. Reijnders-Korsten;
Kep Metsemakers (verj) en opa Cep
Metsemakers; voor de overl. ouders
van Leo Keiren en Mia Ottenheijm;
Arnold Sommers (jaardienst) en overl.
fam. Sommers-Smeets; Paul Verhees
(1ste jaardienst)
Extra collecte vw de weekboekjes.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
T 077 465 36 81

Jo Boots en overl. familie.
Overleden: Door Smits-Kurvers,
Broekstraat 65, 92 jaar

Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 26 november
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Elly Gooren - Mevr.
Marlies Steijvers
Zang: Herenkoor
Intenties
Mia Engels-Denissen, Theo Engels,
Twan Wijnen en overl. familie.
Jaardienst Frans Muysers en Mia
Muysers-Niessen. Anna Verheijen
(verjaardag) en Louisa Verheijen.
Jac Hendrix (verjaardag). Jaardienst

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 25 november
Geen H.Mis.
Zondag 26 november
9.30 uur. Jos Bruynen-Jacoba Verstappen
en Felix Bruynen. Jan Timmermans
vanwege de verjaardag. Alphons
Haffmans. Gerard,Cunera Thiel-Haffmans
en overleden kinderen. Na de Hoogmis
onderscheiding van de koorleden.
Woensdag 29 november
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 25 november
Geen H. Mis
Zaterdag 2 december
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie
Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 23 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 25 november
H. Mis 19.00 uur met Schutterij St.
Nicolaas t.i.v. Miet Schijven-Thijssen
(zeswekendienst); Harrie Vrinssen en
Jo Vrinssen-van den Eijnden (gest.
jaard); Jan Veltmans, Leen VeltmansSanders en overleden kinderen (gest.
jaard); Pierre v.Bommel en overl. fam.
van Bommel en fam. Steegs (jaard);
Netje en Jacques Geraets-Lenders en
overl. fam. en voor Agaath en Jean
van Berlo-Foss en overl. fam.; Harrie
en Riek Strijbos-Verscharen (jaard);
Theo Janssen (jaard) en voor Marian
Bouten-Janssen en Sjef Janssen; Mien v.
Bree-Geelen (jaard); Noud van Stratum
(coll); uit dankbaarheid

Zaterdag 2 december
1 e Zondag van de Advent.
19.15 uur.Mia Hendriks / Sturme van
wege de verjaardag. Zes wekendienst
voor Corrie Ottenheim/Nieuwenhuizen
Mededeling
In het weekend van 25 november is
de H.Mis op zondag 26 november om
9.30 uur.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 25 november
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 26 december
9.30 uur: H. Mis. Zang: Herenkoor.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Zondag 26 november
Geen H. Mis. In de ochtend kerk open
voor officiële Sint-intocht
Doopviering 15.00 uur Vive Peeters,
Venakker 6
Maandag 27 november
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 28 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 30 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

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
Vrijdag 24 november
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 25 november
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor t.i.v.
Jan Jacobs (zeswekendienst); Joke
Goes; Fien Schmitz-Giesen (jaardienst),
Sjeng Giesen, Gritje Giesen-Brummans,
zoon Piet en dochter Lies; Bernard
Segers en Gertruda Segers-Pubben,
Julie Segers, Jo Wilms en overl. fam;
Overl. fam. Pubben, Door SteeghsPubben, Ine Pubben-Bos; Jos Van
Horen (jaardienst) en overl. ouders
Van Horen-Hendriks en Bertien van
Nisselroij-Van Horen
Extra collecte misboekjes

Jaardienst overleden ouders
Peulen-Jacobs. Bertha Smits-v. Horen
v.w. verjaardag. Wilhelmien BerdenLenders. Jaardienst Jo en Grit Beurskens
en v.w. verjaardag. Jaardienst Jo Boots
en fam. Jaardienst Jan Peeters en tevens
voor Mathias Peeters en Maria PeetersGeurts en zoon Harry.
Donderdag 30 november
8.30 uur H. Mis.
Overleden: Henk Denessen, 82 jaar,
Ruijsstraat, Venlo.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 25 november
19.15 uur Jaardienst Mathilda HillenPeeters.

Zondag 26 november
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Doopsel: Ise Hardemans
Mededeling
Om zondag 26 november is om
14.00 uur de intocht van Sint Nicolaas
in de kerk in Panningen
Dinsdag 28 november
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 29 november
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 30 november
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Aanpassing kerkdiensten
Vanaf dinsdag 28 november zal er
naast de reguliere H. Missen van
dinsdag t/m vrijdag een H. Mis
zijn om 9.00 uur in de dagkapel.
Voor deze H. Missen kunt u ook een
misintentie aanvragen. Deze H. Mis
vervalt als er op die ochtend een
uitvaart is!

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Zondag 3 december
9.30 uur Voor de parochie.

Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik:
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur:
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

TUINPLANKEN € 1,95
17 x 145 mm lengte 180 cm

incl. btw p/st

Tummers
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Altijd al een grotere tv, UHD of Smart TV gewild?
Dan is dit uw kans!
TV

Op alle tv’s van 44” en groter:

GRANDIOZE INRUILKORTING
12 49
5 ’’
cm

14 55
0 ’’
cm

van minimaal € 300,- bij inruil van uw huidige tv

4K

ULTRA HD

899,-

SMART

4K

ULTRA HD

-/-

UHD TV / KD49XE7096

INRUILKORTING

• 49" (125 cm)
• 4K Ultra HD
• Smart TV met Android

304,-

GRATIS
BEZORGD!

999,-

SMART

INRUILKORTING

-/-

595,-

UHD TV / KD55XE7096
• 55" (140 cm)
• 4K Ultra HD
• Smart TV met Android

304,-

GRATIS
BEZORGD!

695,-

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

