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Winterpret
in Peel en Maas
Tot drie keer toe lag er de laatste dagen een witte laag over de gemeente Peel en Maas. Op vrijdag 8, zondag 10 en maandag 11 december kwam de winter om de hoek
kijken en lag er een pak sneeuw. Zeker op zondag viel er flinke laag. Die zorgde voor veel problemen op de weg, maar ook voor veel plezier. Kinderen (en misschien een paar
ouderen) mengden zich in sneeuwballengevechten, maakten sneeuwpoppen en werden door enthousiaste ouders voortgetrokken op hun sleetjes. Voor de kinderen was het
misschien jammer dat de sneeuw niet heel lang bleef liggen, maar voor anderen was dat juist een zegen. Veel automobilisten ondervonden op maandag problemen op de weg
en middelbare school het Bouwens besloot om 11.00 uur dicht te gaan. Op dinsdag waren de wegen al een stuk beter begaanbaar en kwam er zodoende een einde aan de
eerste perikelen van Koning Winter.

Verdachte ontkomen

Hennepplantage in gestalde vrachtwagen
De politie van Peel en Maas heeft dinsdag 5 december een hennepplantage aangetroffen in een vrachtwagen
en oplegger die gestald waren in een loods in Beringe. De huurster is aangehouden, maar haar mogelijke
handlanger wist te ontkomen. Of deze inmiddels is gevonden, wil de politie vanwege het lopende onderzoek niet
zeggen.
Een vrachtwagen met laadruimte en een aparte oplegger
stonden gestald in een loods aan het
Schuurkenspad in Beringe. In beide
ruimtes trof de politie werkende hennepplantages aan. In totaal werden
442 hennepplanten aangetroffen, zo
laat de politie weten. Een getuige
ontdekte de planten in de loods die
hij verhuurde en alarmeerde de poli-

tie. Eerder op de dag had de verhuurder
van de loods klachten ontvangen over
water dat uit de loods lekte, aldus de
politie. De verhuurder verzocht de huurster, een 40-jarige vrouw uit Helmond,
samen met hem de wateroverlast te
bekijken. Zij kwam samen met een nog
onbekende man naar de loods om deze
te openen. Volgens de politie wilde
het duo echter niet dat de verhuurder

ook de ruimte zou betreden, maar deze
deed dat toch en ontdekte zo de hennepplanten. De wateroverlast bleek te
worden veroorzaakt door een watertank die over was gelopen.

Vrouw beet van zich af
Volgens de politie probeerden de
Helmondse vrouw en haar mogelijke
handlanger er vandoor te gaan

toen de verhuurder aangaf dat hij
de hulpdiensten ging alarmeren.
De verhuurder wist de vrouw aan
te houden, maar in een poging om
los te komen beet zij hem in zijn
hand. De politie hield de huurster
uiteindelijk aan, waarna zij werd
vastgezet op het politiebureau. Een
politiewoordvoerder laat weten dat
de verwondingen van de verhuurder
uiteindelijk “zeer minimaal” waren.
De als kweekruimte dienende
vrachtauto en oplegger werden
in beslag genomen.
De onbekende man die

de Helmondse naar de loods
begeleidde, wist te ontkomen.
Daarvoor werd al snel na het
incident een burgernetbericht voor
naar buiten gebracht. De politie
zocht naar een blanke man van
ongeveer 40 jaar met een stevig
postuur. Ten tijde van het incident
droeg hij een spijkerbroek en een
zwarte, korte jas.
Omdat de politie nog onderzoek
doet naar de zaak, wil zij niet
kwijt of de vrouw nog vast zit en
of de onbekende man inmiddels is
aangehouden.
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Pilot hulp in het huishouden vanaf januari uitgebreid

Dorpsondersteuner als spin in het web
In Beringe, Grashoek, Egchel en Maasbree is vanaf januari 2018 een
dorpsondersteuner actief. In eerste instantie is die bedoeld als aanspreekpunt voor de aanvraag van hulp in het huishouden, maar in de praktijk is de
dorpsondersteuner een schakel
tussen inwoners, gemeente en
organisaties. “Het is veel meer dan
slechts iemand die kijkt naar
hoeveel uur hulp nodig is bij een
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Koningslust en Meijel is het project
rondom de dorpsondersteuner al
sinds mei 2016 gaande. Mensen kunnen daar contact opnemen met de
dorpsondersteuner die in dienst is van
of wordt ingehuurd door het dorp en
aanvragen tot maximaal 3 uur hulp
per week behandelt. Voorheen ging
dat via een consulent bij de gemeente.
“Vanuit de dorpen kregen we de vraag
om het anders te gaan doen”, vertelt
Voermans, senior adviseur maatschappelijke ontwikkeling bij gemeente
Peel en Maas. “De dorpsoverleggen en
initiatiefnemers hebben het plan zelf
voorbereid en neergezet. Als gemeente

vinden we het heel fijn dat de dorpen
zo goed meedenken om hun eigen zorg
te verbeteren. Het verlaagt de drempel
voor mensen om hulp te vragen.”

‘Bellen ook over ddv
en vervoer’
Het aanstellen van een dorps
ondersteuner is nog steeds een pilot,
die dus op 1 januari wordt uitgebreid
naar vier nieuwe kernen. In principe
is de dorpsondersteuner bedoeld als
aanspreekpunt waar mensen terecht
kunnen die een zorgvraag hebben en
hulp in het huishouden nodig hebben.
“Dan moet je denken aan mensen,
vaak ouderen, die zelf niet meer voor
een schoon en leefbaar huis kunnen
zorgen, dus niet meer de ramen kunnen lappen of goed genoeg kunnen
poetsen”, vertelt Voermans. “Als het
om aanvragen gaat voor drie uur of
minder in de week melden die zich
bij de dorpsondersteuner. Die is veel
in het dorp actief en dus makkelijker
benaderbaar dan een consulent van de
gemeente.”

Toch komt het er in de praktijk op
neer dat de dorpsondersteuner een
bredere taak heeft. Inge Hanssen is
de dorpsondersteuner van Kessel en
Kessel-Eik en merkt dat de mensen
haar steeds beter weten te vinden.
“In het begin was dat nog lastiger,
maar inmiddels bellen ze me over allerlei zaken. Niet alleen met vragen over
hulp in het huishouden, maar over van
alles, zoals de dorpsdagvoorziening,
het Maatjesproject WijSamen of het
vrijwilligersvervoer. De mensen weten
dat ik veel connecties heb binnen de
gemeente en organisaties in het dorp,
dus dan komen ze naar mij toe met
vragen. Ik kan dan met één telefoontje
naar de juiste instantie zorgen dat die
mensen geholpen worden. Mij kost het
weinig tijd en de mensen komen op de
juiste plek terecht. Ik ben eigenlijk een
verbinder tussen het formele en het
informele netwerk binnen het dorp.”
De gemeente is blij met de
uitbreiding van de taken van de
dorpsondersteuners. “Natuurlijk is
het belangrijker dat het project eerst
loopt voordat de ondersteuner meer

kan gaan doen, maar het is een goede
ontwikkeling. De dorpsondersteuner
wordt zo echt de spin in het web
met een groot netwerk. Iedereen
kan bij hem of haar terecht en de
ondersteuner weet vervolgens waar
ze heen moet. We juichen het toe dat
het takenpakket op deze manier wordt
uitgebreid.”

Groot netwerk
binnen het dorp
Het is de bedoeling van de
gemeente dat de kernen Panningen,
Helden en Baarlo in de toekomst ook
aansluiten bij het project. “Zij zijn
bezig met het voorbereiden”, aldus
Voermans. “Ze gaan het in hun eigen
tempo opzetten. Initiatiefnemers vanuit
de drie dorpen worden al betrokken en zitten bij de overleggen die
plaatsvinden. We gaan ervan uit dat
ze ruim voor het einde van de pilot op
31 december 2021, ook een dorpsondersteuner hebben. Het hoeft niet
tegelijk. Ieder dorp kan het in haar
eigen tempo regelen.”

Duurzaam informatiecentrum

Ondernemer koopt voormalige
bieb Panningen
Het pand waar voorheen de Panningse bibliotheek gevestigd was, is onder voorbehoud verkocht. Het College van B&W van gemeente Peel en Maas
heeft het gebouw gegund aan lokale ondernemer Huub Hanssen, die van het gebouw een duurzaam informatiecentrum wil maken.
Het college besloot het pand te
gunnen aan de tweede belangstellende: ondernemer Huub Hanssen,
die het familiebedrijf Bouw Hanssen
Compagnons (Bohaco) mede
oprichtte. De eerste gegadigde deed
een bod onder de vraagprijs en
voldeed daarom volgens het college
niet aan de gestelde voorwaarden.
Hanssen bood 281.000 euro voor
het gebouw en wil er een duurzaam
informatiecentrum van maken.
Hoewel het pand in handen komt
van het bedrijf van zijn kinderen,
Duurzaam bouwen informatiecentrum
(Dubic), pakt hij het project zelf op.
“Iedereen heeft zijn eigen maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid. Door dit
pand in te zetten voor duurzaamheid,
draag ik mijn steentje bij”, laat Hanssen
weten.
Hanssen wil ondernemers en
verenigingen die zich bezighouden met
duurzaamheid, samenvoegen in het
pand. “Het moet een plek worden waar
inwoners van Peel en Maas binnen
kunnen lopen om zich te laten informeren over de diverse mogelijkheden op
het gebied van duurzaamheid”, aldus
de ondernemer. “Door de combinatie
van onafhankelijke stichtingen en
ondernemers, wordt het een plek waar
je goede en betrouwbare informatie
kunt krijgen.” De ondernemer wil orga-

nisaties als Gloei, ZERegiO, PeelEnergie
en het Repair Café een vaste plek
bieden waar ze aan de slag kunnen en
bereikbaar zijn. Met die organisaties
gaat Hanssen nog in gesprek. Voor
het begin van het nieuwe jaar moet
de verkoop definitief rond zijn. Daarna
gaat Hanssen verder met de definitieve
invulling van de voormalige bieb.

‘Plek waar je
binnenloopt’
Er waren twee gegadigden voor
het gebouw, dat aan de Patersstraat
en Schout van Merwijckstraat in
Panningen ligt. Door middel van een

openbare inschrijving konden geïnteresseerden een bod doen op het
pand. De gemeente vroeg minimaal
280.000 euro voor het gebouw, dat
975 vierkante meter groot is en een
voormalige atoomkelder heeft van
900 vierkante meter. Omroep P&M is
in die kelder gevestigd en mag daar
tot 2029 blijven. De gemeente eiste
daarom dat het gebouw in verhuurde
staat werd verkocht en de rest van
het gebouw ingevuld zou worden met
“maatschappelijke instellingen die
duurzaamheid en circulaire economie
als uitgangspunt hebben”, zo schrijft
het college in het besluit waarin ze de
gunning bekendmaakte.

Nieuwe datum bijeenkomst Staatsbosbeheer

Recreatie in de Meijelse Peel
De bijeenkomst van Staatsbosbeheer over de plannen voor hoogveengebied de Peel, is vanwege het winterse weer verzet naar woensdag 20 december.
Deze informatieavond vindt plaats bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
van recreatie in welke gebieden is
toegestaan, worden opgenomen in
een recreatiezoneringsplan. Dat wordt
tijdens de bijeenkomst in Meijel
uitgelegd. Het plan is via de website
van de bos- en natuurbeheerder in
te zien. Tot zondag 31 december is
het mogelijk daarop te reageren.
Staatsbosbeheer wil in
De Groote Peel is het onderwerp van
natuurgebied de Peel rustgebieden
de bijeenkomst in Meijel. Deze begint
aanwijzen voor bijzondere
om 19.30 uur bij gemeenschapshuis
vogelsoorten. Op andere delen mag
dan gerecreëerd worden. Deze plannen, D’n Binger in Meijel. Kijk voor meer
informatie op www.staatsbosbeheer.nl
plus de vermelding welke mate
Eigenlijk zou de avond op maandag
11 december plaatsvinden, maar door
de sneeuwval die dag besloot de bosen natuurbeheerder de bijeenkomst te
verzetten.

Rustgebieden

Aanlevertijden kerst
In verband met Kerstmis zijn de aanlevertijden voor
HALLO Peel en Maas voor de editie van week 52, donderdag
28 december, gewijzigd.
Wilt u een persbericht
insturen? Doe dat dan voor vrijdag
22 december 12.00 uur via
redactie@hallopeelenmaas.nl

Advertenties aanleveren
kan tot vrijdag 22 december
15.00 uur via
advertentie@hallopeelenmaas.nl
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Veertig jaar na legendarisch optreden

Die keer dat de Sex
Pistols in het Maf waren

Samen smullen met de kerst!

Het was op maandag 11 december precies veertig jaar geleden dat de legendarische Engelse punkrockband
Sex Pistols een optreden gaf in het Mafcentrum in Maasbree. De band van Sid Vicious en Johnny Rotten, bekend van
onder meer de hits Anarchy in the UK en God Save the Queen, werd verbannen uit het Verenigd Koninkrijk vanwege
de muziek. Tijdens een toer door Nederland deden ze naast grote steden als Rotterdam en Eindhoven ook het
pittoreske Maasbree aan.

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

ZONDA

De Sex Pistols in Maasbree.
Dat was ook in december 1977 al een
grote gebeurtenis. Herm Pennings
(60) was één van de oprichters van
het Mafcentrum en nauw betrokken
bij het jongerencentrum. Hij kan zich
het optreden nog goed herinneren.
“Ze waren toen al best bekend.
De band mocht niet meer optreden
in Engeland en daarom kwamen
ze naar Nederland”, vertelt Herm.
“Ze werden bij ons aangeboden
door het management. Het kostte
4.000 gulden. Een groot bedrag voor
het Mafcentrum, maar dit konden we
niet laten schieten.”

Vanaf ’s ochtends
voor de deur
Dat de punkmuziek van de losgeslagen band leefde in de omgeving van
Maasbree bleek bij de kaartverkoop.
De tickets van 10 gulden per stuk, voor
die tijd vrij prijzig, waren razendsnel
uitverkocht. “Het feit dat de Sex Pistols
naar Maasbree kwamen, sprak zich
echt heel snel rond. De avond voor
het optreden, zaterdag 10 december,
deden we de kaartverkoop. Vanaf ’s
morgensvroeg zat er al iemand voor
de deur van het Maf. Die hebben we
maar koffie gegeven en gezegd dat hij
een kaartje kreeg als ‘ie bleef zitten”,
lacht Herm.
Toen om 20.00 uur de deuren
opengingen voor de kaartverkoop,
stroomden de mensen binnen.
“Om 20.15 uur was het uitverkocht.
Er konden officieel vierhonderd mensen
binnen, maar we hebben wel iets
meer tickets verkocht”, aldus Herm.
Het waren niet alleen echt punkers die
op het concert afkwamen. “Er zaten
ook nuchtere Maasbreenaren tussen
die een kijkje kwamen nemen. Maar er
stond ook een kerel in de zaal met een

veiligheidsspeld door zijn neus. Het was
een combinatie van verschillende soorten mensen.”
Het kan goed dat de drie nog
levende leden van de Sex Pistols niet
meer weten dat ze ooit in Maasbree
zijn geweest. “We vingen de bands
altijd op en wezen ze dan hun kleedkamers en waar het bier lag”, vertelt
Herm. “De Sex Pistols keken echter
gewoon door ons heen. Volgens mij
waren ze al kachel of ze hadden drugs
gebruikt. De buschauffeur zei nog dat
hij een lekker rustige rit had gehad.
De mannen hadden de hele tijd geslapen.” Van de muziek was Herm niet zo
onder de indruk. “Muzikaal was het drie
keer niks. De bassist, Sid Vicious, kon ook
helemaal geen bas spelen. Die stond
vaak alleen maar op het podium vanwege zijn voorkomen. Zijn versterker
was dan niet eens ingestoken.”

Bijna zanger buiten
gegooid
Het optreden, nog terug te vinden
op YouTube, verliep volgens Herm in
de zaal vrij rustig. Er gebeurden weinig
gekke dingen. “Ja, op een gegeven
moment zag ik dat iemand een paneel

van een wc-deur afsloeg. Dus die pakte
ik van achter vast en ik wilde hem
buiten flikkeren. Stond er opeens een
kleerkast achter me die mij vastpakte.
Bleek dat ik de zanger, Johnny Rotten,
buiten aan het gooien was en zijn
persoonlijke lijfwacht was het daar niet
mee eens”, lacht Herm. “Later hoorde
ik dat hij op zoek was naar Sid Vicious
die zich op de wc vol zat te spuiten met
drugs.”

Kerstster
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Geen lang leven
beschoren
De band bleek té zelfdestructief
om een lang leven beschoren te zijn.
Na het optreden in Maasbree bestond
Sex Pistols geen anderhalf jaar meer.
Sid Vicious overleed in februari 1979
aan een overdosis heroïne. Daarmee
kwam er een einde aan de band die
sinds 1975 optrad. Sex Pistols verzorgde
het, waarschijnlijk, meest historische
optreden in het Mafcentrum ooit, maar
toch heeft het jongerencentrum slechts
één enkele foto van de show. Herm:
“Ik heb wel een dvd en de VARA heeft
het optreden opgenomen, maar qua
foto’s is er inderdaad maar één. Ach ja,
legendarisch was het toch.”

Dieet
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Regio Peel en Maas
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Gemeente begint project bestemmingsplannen

Evenementen aanpassen na problemen
motorcross
Gemeente Peel en Maas gaat door middel van een project onderzoeken welke evenementen in de gemeente in overeenstemming moeten worden
gebracht met het bestemmingsplan. De gemeente doet dat om problemen rondom evenementen, zoals afgelopen jaar bij de Meijelse motorcross gebeurde,
te voorkomen.

aldus de gemeente. “Op die manier
wordt in een vroeg stadium, namelijk
in het eerste kwartaal van 2018,
duidelijk of het mogelijk is om deze
planologisch te regelen.”

Rechtbank en
commissie aan zet

Archieffoto motorcross Meijel (Foto: MCC Meijel)
Aanleiding voor het project is
de commotie die ontstond nadat de
gemeente een handhavingsverzoek
binnenkreeg over de motorcross in
Meijel. Na onderzoek van de gemeente
bleek dat de motorcrosswedstrijden
niet in overeenstemming zijn met
de bestemming die op het gebied
ligt. De gemeente is momenteel
bezig met een onderzoek naar

de toekomst van de motorcross.
“Dit was aanleiding om niet alleen
naar de motorcross te kijken, maar
ook om andere evenementen
in Peel en Maas te bekijken in
relatie tot de bestemmingsplannen
en te onderzoeken of de
bestemmingsplannen op dat punt
geactualiseerd moeten worden”,
schrijft het college. Er komt onder

meer een inventarisatie van
evenementen waar het afgelopen
jaar een evenementenvergunning aan
verleend is. Er wordt gekeken naar
welke van die evenementen binnen
het bestemmingsplan passen en waar
eventueel een aanpassing nodig is.
Tussen mei en december volgend jaar
moeten alle bestemmingsplannen,
waar nodig, aangepast worden. Het

project kost de gemeente 15.000 euro.
Ook wil de gemeente met het
project bereiken dat er vrij snel
een uitkomst kan komen voor de
motorcross in Meijel. “De benodigde
onderzoeken, die uitgevoerd
moeten worden om te kijken of de
evenementen rondom de motorcross
in Meijel planologisch geregeld kunnen
worden, worden naar voren gehaald”,

De gemeente onderzoekt of het
mogelijk is een bestemmingswijziging
door te voeren op de Meijelse
motorcrossbaan. Zo moet recreatief
medegebruik mogelijk worden
gemaakt. “We zijn nu aan het kijken
of dat veranderd kan worden en welke
belangen er allemaal spelen”, vertelt
Dennis Langerak, juridisch adviseur
van de gemeente. “Daarin ben je ook
afhankelijk van zaken als speciale
planten, dieren of bomen. Als er in het
voorjaar een bijzondere diersoort in het
bos huist, wordt het lastig om de cross
door te laten gaan.”
Een gedeelte van het dossier ligt
op dit moment bij de rechtbank. Een
ander bezwaarschrift is in behandeling
bij de bezwaarschriftencommissie
van de gemeente. “Dat stuk gaat
over het feit dat wij als gemeente de
motorcross in 2018 nog gaan gedogen.
De groep tegenstanders wil dat dat
niet gebeurt en heeft een bezwaar
ingediend. Dat wordt nu behandeld
door de commissie.” Langerak
verwacht niet dat het bezwaarschrift
nog dit jaar door het College van B&W
in behandeling kan worden genomen.
“Dat wordt begin volgend jaar.”

dameskleding | damesschoenen | tassen

40 % KORTING
Vanaf
vrijdag
23 juni
Vanaf
vrijdag
15 december

www.heerenstraat.nl

Basisschool Kessel-Eik
wint regiofinale First Lego League
Een groep leerlingen van basisschool Dr. Poels uit Kessel-Eik heeft zaterdag 9 december de
Champions Award gewonnen tijdens de regiofinale van de First Lego League. Deze wedstrijd werd
gehouden op hogeschool De Kempel in Helmond. In totaal namen 19 teams uit de regio deel aan de
wedstrijd, waarbij een volledig autonome robot ontworpen, geprogrammeerd en gebouwd moet
worden. Ook moest de Lego-robot een aantal opdrachten uitvoeren. De Eikkaters, zoals de groep van
Dr. Poels zich noemde, mochten de Champions Award in ontvangst nemen. Op 3 februari doen ze mee
aan de Benelux Finale in Leeuwarden.

14
12

Verhalen van de straat

Kuypershof
Kessel-Eik
10/11

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. In deze één-na-laatste aflevering Kuypershof in Kessel-Eik,
vernoemd naar de familie Kuypers die in de jaren 70 aan de Maas een ontgrindingsbedrijf startte.
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KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?
De Hanssen Group is actief in de gevelelementenbranche, zowel
particulier als zakelijk. Sinds het ontstaan in 1979, heeft zij zich vanuit
familiebedrijf Bohaco ontwikkeld tot een toonaangevende speler met
ruim 120 medewerkers.
Vanwege groei bieden wij op dit moment een aantal fulltime functies:

• WERKVOORBEREIDER(S)
De kunststof productie van Hanssen Meijel (in
Panningen) is een van de grootste en modernste
in Nederland. Je coördineert en verwerkt orders.
Met het oog op projectbewaking communiceer
je tussen productieplanning en opdrachtgever.

• MEDEWERKER(S) KUNSTSTOF
PRODUCTIE
De kunststof productie van Hanssen Meijel (in
Panningen) is een van de grootste en modernste
in Nederland. Je bedient de CNC gestuurde
machinale productielijn en voert werkzaamheden
uit in de afmontage van de kunststof kozijnen.

• MONTEUR(S)

Kuypershof is een doodlopend
straatje ten zuiden van de
Maasstraat in het dorp Kessel-Eik.
Het hofje is de eerste straat aan
de rechterkant wanneer je vanaf
de Rijksweg het dorp binnenrijdt.
Volgens historicus Ton Hendricks is
het hofje naar de familie Kuypers
vernoemd. Een van oorsprong
Neerse familie, maar waarvan één
familielid zijn bedrijf in Kessel-Eik
voortzette. “Het is nog steeds een
bekende familie in Kessel-Eik”,
aldus Hendricks. “Niet zo gek
dus dat de gemeente uiteindelijk
besloot een straat naar haar te
vernoemen.”

Van lijndienst tot
ontgrindingsbedrijf
Het familiebedrijf Kuypers BV
werd in 1927 opgericht door de
broers Wiel en Harrie Kuypers uit
het Neerse buurtschap Waije, zo
schreef journalist Egbert Hanssen
op 11 juli 1992 in het Limburgsch
Dagblad. “(Ze) begonnen toen een
lijndienst met paard en kar tussen
Roermond en Venlo. Aardappelen,
suikerbieten, zand en bakstenen
werden vervoerd.” In 1932
begonnen de broers ieder voor
zichzelf. Wiel in Neer en Harrie in
het verderop gelegen Kessel-Eik.
In 1962 overleed Harrie
Kuypers en nam zoon Sjaak het
bedrijf met zijn broer Chris over.
Ze kochten in 1971 een stuk grond
aan de Brookberg in Neer waar
ze begonnen met zandwinning,
zo schreef onderzoeksjournalist
Hanssen. Het gebied werd
ingericht als natuurgebied met

twintig hectare water. Dat maakte
volgens Hanssen indruk op de
provincie: “De eerste grindplas die het
bedrijf in de jaren 70 maakte, werd
snel en op eigen kosten afgewerkt
en ingericht als natuurgebied.
De toenmalige gouverneur Sjeng
Kremers was daar in 1983 tijdens een
werkbezoek zo van onder de indruk,
dat het bedrijf het in het grindfonds
gestorte geld terugkreeg.” Daarom
mocht het bedrijf in opdracht van
de provincie een plan uitwerken
om grindwinning langs de Maas
in Geulle te combineren met
natuurontwikkeling. Dat moest als
voorbeeld dienen voor de aanpak van
de rest van het grensmaasgebied,
aldus Hanssen.
Dat er zoveel grind uit de Maas bij
Kessel-Eik te halen is, is te verklaren
doordat het hoogteverschil in de rivier
best wel steil is, zo schreef Hanssen in
1994 in de serie ‘Met de Maas mee’
in het Limburgsch Dagblad. “Alleen al
tussen (het Zuid-Limburgse) Eijsden
en Kessel (gaat het om) ruim dertig
meter. Bij het oude vestingstadje
Stevensweert zit echter een knik in de
Maas.” Daar stroomt de Maas rustiger doordat het verhang, een ander
woord voor het hoogteverschil in een
watergang zoals een rivier, plotseling
minder steil is. “Een ideale plek voor
het bezinken van zand en grind”, aldus
Hanssen.

Bom tussen een
lading grind
Later kreeg de firma Kuypers
er 43 hectare grond bij toen ze de
oude boerderij Meeuwissenhof kocht
aan de Maas. Ook werd meer grond

verworven door ruilverkaveling
in het dorp. “Zo verwierven de
gebroeders Kuypers in totaal zestig
hectare aaneengesloten grond”,
aldus Hanssen in zijn artikel. Sjaak
Kuypers overleed in 1983, waarna
Miriam, de dochter van Chris, en
haar vriend Louis in 1987 in het
bedrijf kwamen. Ook zijn zoons
Harold en Harrie en Sjaaks zoon
Twan kwamen in het bedrijf.
Het bedrijf deed in het
verleden bijzondere vondsten
tijdens werkzaamheden.
Zo werden in 1972 kelderrestanten
van een Romeinse villa gevonden
die 200 jaar na Christus moet
zijn gebouwd. En in 1981 werd
tussen een lading grind een Britse
bom uit de Tweede Wereldoorlog
ontdekt door medewerkers van
het bedrijf uit Kessel-Eik. De bom
werd onschadelijk gemaakt
op het grindwinningsterrein
aan de Maas door de
Explosievenopruimingsdienst
(EOD).
Nu, ruim veertig jaar later,
produceren ze en handelen ze bij
Kuypers Kessel nog steeds in zand,
grind, steenslag, klei en andere
bouwgrondstoffen. De andere
takken van het bedrijf richten
zich op groot grondverzet en
grondwerk, transport en logistiek
en projectontwikkeling.
Bronnen: ‘Grindcrisis gaat aan Kuypers BV
voorbij’ door Egbert Hanssen, Limburgsch
Dagblad 11 juli 1992; informatie van
gemeentearchief Peel en Maas via
PeelenMaasNet.nl; ‘Grind groeit in de Maas’,
serie Met de Maas mee door Egbert Hanssen,
Limburgsch Dagblad 5 augustus 1994

Ben jij secuur, technisch en heb je werkervaring
in de bouw? Je monteert dagelijks Bohaco
kunststof en aluminium ramen, deuren, serres
en zonwering bij particulieren in Zuid-Nederland
(standplaats Meijel).

• MEDEWERKER ALUMINIUM
PRODUCTIE
De aluminium productie van Hanssen Meijel
(in Meijel) staat voor maatwerk en kwaliteit.
Wij zoeken een productiemedewerker met
technisch inzicht en twee rechter handen.

Bekijk de vacatures op:
hanssengroup.nl/vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
We bieden je een functie in een gezond bedrijf waar kwaliteit voorop
staat. Voor meer informatie neem contact op met:
De heer Ivo Hanssen via tel. 077-326 86 39. Schrijf je sollicitatie aan:
Hanssen Group, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 7112, 5980 AC Panningen
of mail naar vacature@hanssengroup.nl.
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Kennisgeving

“De wikkel is ontbonden, ze is nu vrij”
Op 6 december 2017 heeft afscheid genomen van het leven

Nel Goertz - Boots
* 04-03-1940

† 06-12-2017

Wij hebben haar in besloten kring begeleid

Gezocht productiemedewerkers.
Box Cleaning Service in Baarlo is
op zoek naar een gemotiveerde
productiemedewerker voor het reinigen
van fust. www.boxcleaningservice.nl
Reageren per e-mail:
sales@boxcleaningservice.nl
Mindfulness training 17 jan.
Last van stress of spanningen?
Anders leren omgaan met verlies
of tegenslagen? Dan is Mindfulness
wat voor jou! (Ook individ. trajecten.
Vergoeding mogelijk via aanvul.
verzekering.) www.sensus-pvs.nl
Bouwkavel gezocht. Wij zoeken een
bouwkavel in Maasbree. Bij voorkeur in
het buitengebied. Tel. 06 14 45 19 53.

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.

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. 2.3.4. schaar-wentelploegenfrees-kopeg-klepelmaaier-schijvenegmaiszaaimachine-kieper-mesttankbloter-weisleep-tractors enz.
Alles aanbieden 06 19 07 69 59.

Spontaan, vriendelijk & lef?
Herken jij jezelf in deze eigenschappen?
Solliciteer dan naar een weekend- en
vakantiebaan gedurende het hele jaar
op de receptie (17+) van Camping
Beringerzand. Tel. 077 307 20 95 of
info@beringerzand.nl

Markt-handel partij.
Goedkope oude schilderijen.
Verzameling beeldjes 100 stuks
(in een koop). Tegen spotprijzen.
Tel. 06 45 20 40 59.

Parkeerplaats onder de pit.
Te koop/te huur parkeerplaats onder de
pit, ook voor enkel een paar maanden
te huren. Voor meer info Hans van
Mullekom 06 25 06 27 34.
Te koop mooie kerstbomen, alle
maten, grote kerstboom in pot
10 euro, kleine kerstboom 5 euro.
Dagelijks geopend 9.00 tot 17.00 uur
ook op zondag. Vreedepeelweg 21
Beringe tel. 06 21 66 39 05.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Computerproblemen? Voorkom
dataverlies, bankfraude en andere
stress. Ik zorg voor een schone,
veilige en snelle laptop/pc. Karel
Heines Baarlo. Verdere tips en info:
karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Gezocht interieurverzorgster.
Op zoek naar een interieurverzorgster
in Helden voor 3 uur in de week!
Interesse? Graag een telefoontje naar
06 15 35 79 74 (na 18.00 uur).

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas

Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. €150,00. Vloeren:
tapijt, vinyl, laminaat, tevens
raambekleding. Gratis prijsopgave
bel 06 16 37 45 14.
Yoga bij Lekker Laeve!
Wanneer het jou uitkomt, zonder
verplichting! Kijk op lekkerlaeve.nl
Groenten en fruit te koop.
Geopend op woe. 09.00-12.30 vrij.
09.00-17.00 zat. 09.00-15.00.
Buiten staat een kast van 18-12
t/m 23-12 dagelijks van 10.00-15.00
geopend. Van Mullekom Keup 4a Egchel.
Vakantiegevoel tijdens werk?
Deze garantie krijg je als receptionist(e)
op Camping Beringerzand! Solliciteer
naar een weekend-vakantiebaan op de
receptie gedurende het hele jaar (17+).
Tel. 077 307 20 95 of
info@beringerzand.nl.
Te huur 2-persoons woning in
Evertsoord. Deze mooie halfvrijstaande
woning met tuin en terras is per
1 februari beschikbaar. Voor verdere
informatie 077 464 17 42.
Te koop vollegrond- en kasgroenten,
kruimige en vastkokende aardappelen,
1kg geschrapte krielaardappele 1euro,
grote zak vers eigengeteeld boerenkool
1.25, koolrabi 0.50. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
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.

077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.janssenuitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

op japonnen
en (heren
colberts
en dames)

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

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

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

actie geldig tot 15 januari

10%

korting

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Wensboom geopend
in Panningen
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft donderdag
7 december de Wensboom op de Markt in Panningen officieel
geopend. De Wensboom is een vier meter hoge kerstboom waar
een oude melk bus bij geplaatst is, die is omgedoopt tot wensbus.
Onder het motto ‘een wens voor een ander mens’ wil Rotaryclub
Venlo-Maas en Peel wensen van individuen voor een ander en
wensen die bijdragen aan het lokale welzijn een platform bieden.
Tot januari kunnen wensen worden ingediend, waarna wensen
worden uitgekozen die in het komende jaar uitgevoerd
gaan worden.

Subsidie voor
cultuuractiviteiten
Gemeente Peel en Maas gaat de komende jaren 12.500 euro per jaar
uittrekken voor de subsidie op cultuureducatie. Het geld gaat naar
Stichting Cultuurpad dat activiteiten op het gebied van cultuur organiseert op basisscholen in de gemeente. De subsidie is vastgesteld voor de
jaren 2017 tot en met 2020.
Cultuurpad diende in 2016 al
een subsidieverzoek in om 3,50 euro
per kind te ontvangen per schooljaar
voor het organiseren van culturele
activiteiten voor de kinderen. “Aan
dit verzoek ligt een gezamenlijke
strategische visie van alle onderwijsstichtingen in Peel en Maas, Prisma,
Akkoord, Kerobei en SKBM, ten grondslag”, schrijft de gemeente. “Kern van
het beleid is het stimuleren van de
culturele ontwikkeling van het kind.”

Gezamenlijke
strategische visie
Volgens het college past de subsidie in het beleid van de gemeente
en blijven zo alle scholen in Peel en

Maas in staat om een activiteiten
programma te ontwikkelen dat
aansluit bij het onderwijsschooltype,
omgeving en de behoeften van de
leerlingen. Ook kan het bestaande
cultuurbeleid van scholen worden
uitgebreid naar meerdere thema’s
die ook gerelateerd kunnen zijn aan
techniek en sport.
De subsidie van 12.250 euro
komt voort uit de som van 3,50 euro
maal de 3.347 basisschoolleerlingen
(uitkomst: 11.714,50) die er in 2016
waren in Peel en Maas. Het subsidie
bedrag is volgens de gemeente
en Cultuurpad voldoende om te
zorgen voor voldoende dekking. De
gemeente en Cultuurpad gaan ieder
jaar voortgangsgesprekken houden.
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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
Jans Poulissen

Vrede of
juist onrust?
Laatst moest ik op school
een essay schrijven over wat er
zou gebeuren als iedereen ter
wereld dezelfde taal zou
spreken. Dit riep veel vragen
en verwarring bij mij op.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jans Poulissen
14 jaar
Helden
het Bouwens

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast van sporten en
met vriendinnen afspreken. Bij beide
kan ik even relaxen tussen al het werk
en school door. Ik speel hockey en in
mijn team zitten ook wat vriendinnen.
Met trainingen en wedstrijden heb ik
dus een combinatie van twee belangrijke dingen die mij blij maken.
Hoe verras jij iemand het liefst?
Met eten, zoals chocolade of pizza,
verras ik iemand het liefst. Want daar
kunnen alle mensen die ik ken wel van
genieten. En natuurlijk heb ik er vaak
ook zelf wat aan als ik iemand met
eten verras. Dan kan ik ervan meegenieten.
Welke trend heb jij gevolgd die je nu
helemaal niet meer leuk vindt?
Een aantal jaar geleden, toen ik in
groep 6 of 7 zat, droeg iedereen altijd
in één oor een grote oorbel en in het
andere oor een kleine oorbel. Nu vind
ik dat echt niet meer mooi, maar toen
deed iedereen dat en vond ik het wel

mooi.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door met
je ogen te knipperen. Wat kies je?
Dan kies ik voor foto’s maken door met
mijn ogen te knipperen, omdat ik dan
elk moment meteen vast kan leggen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Dan spreek ik het liefst af met vriendinnen. Dit omdat ik, zoals ik eerder al
zei, het altijd gezellig heb met hen.
Dan gaan we wel eens naar de discotheek of we kijken samen een film met
wat lekkers te eten erbij.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
Dat was vanochtend nog, toen ik naar
school ging. Ik zat op de fiets en had
echt totaal geen zin om acht uur lang
op te letten bij alle lessen die ik had.
Ik was moe en zou het liefst nog in
mijn bed willen liggen.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Dat was niet zo lang geleden op de
hockeyclub. Ik was daar om training te
geven aan een jongensteam. Ik heb
geprobeerd ze te helpen met het
verbeteren van hun hockeytechniek,

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

samen met mijn medetrainster.
Wat is je favoriete grap?
Dat is een plaatje dat verwijst naar
een serie die ik kijk, genaamd Stranger
Things. Iemand heeft van verschillende
stukjes uit de serie foto’s gemaakt
waarop het gezicht van één van de
personages staat met verschillende
gezichtsuitdrukkingen. Die zijn bij
elkaar gezet met de tekst ‘Eleven is
literally all of my moods everyday’.
Dat betekent ‘Eleven is letterlijk al mijn
dagelijkse stemmingen’.
Wat is de leukste vakantie die je ooit
had?
Die was in de Bloemenrivièra in Italië,
omdat we daar heel veel hebben
gezien. We hebben walvissen gezien
en hebben plaatsen bezocht waar ik
nog nooit ben geweest. Daarnaast heb
ik daar ook veel lekker Italiaans eten
gegeten.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Laat anderen altijd zijn hoe ze willen
zijn en kleineer ze dus niet, is wat ik
heb geleerd. Ik vind het speciaal als
iemand durft te zijn wie hij of zij echt
is. Jammer genoeg worden mensen
vaak toch gekleineerd om wie ze zijn.

Ben je bijgelovig?
Nee, want ik denk dat er niets anders
is dan wat je kunt zien. Dus dat dingen
als geesten niet bestaan. Standaard
dingen zoals dat zwarte katten zogenaamd ongeluk zouden brengen, daar
geloof ik ook niet in.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De vakantietijd, omdat ik dan kan
uitslapen en mijn eigen ding kan doen.
Daarnaast mag ik dan ook langer van
huis blijven en kan ik meer met mijn
vriendinnen afspreken. Een ander
voordeel is natuurlijk dat ik tijdens
vakanties niet naar school hoef te gaan.
Om wie lach jij het meest?
Om mijn vriendinnen, want zij snappen
mijn humor en we hebben ook vaker
wat ‘inside jokes’. Samen lachen wij
het meest.
Wat is je favoriete luchtje?
Secret Charm van Victoria’s Secret is
mijn favoriete parfum. Een bloemig en
fruitig luchtje dat ik graag draag.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Dat is een jumpsuit, want die zitten
altijd erg fijn. Ze zijn voor elke gelegenheid, je kunt ze snel aantrekken en het
ziet er mooi uit. Ook is het iets dat niet
veel mensen dragen.

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

UNDERLAYMENT PLATE,5N0
122 x 244 x 1,9 cm

per stuk • incl. btw

€ 28

Ten eerste is er onduidelijkheid: Als iedereen dezelfde taal
zou spreken, welke taal zou dit
dan moeten zijn? Als eerste denk
je natuurlijk aan Engels, maar
we krijgen in de toekomst ook
veel met Chinees of Japans te
maken. Als er één taal ingevoerd
zou worden, wanneer zou dat
dan gebeuren? Je kunt kinderen
heel makkelijk een taal leren,
omdat ze nog leren en een
nieuwe taal makkelijk oppikken.
Voor bijvoorbeeld veertigplussers
is dat lastiger. Ten tweede komt
de belangrijkste vraag: is het
hebben van één taal slim?
Brengt het vrede of juist onrust?
Ik denk beide. Als we allemaal
dezelfde taal spreken, hebben
we geen miscommunicaties
meer tijdens gesprekken met
mensen die anders niet dezelfde
taal zouden spreken. Iedereen
spreekt dezelfde taal en kan dus
met iedereen praten. Ook
zouden connecties tussen landen
kunnen verbeteren. Problemen
zouden makkelijker en sneller
opgelost kunnen worden en ook
zou er meer handel kunnen
komen. Natuurlijk brengt dit
concept ook weer problemen
met zich mee. Als iedereen
elkaar kan verstaan, komen er
ook meer discussies die kunnen
leiden tot ruzies. Men spreekt
dan misschien wel dezelfde taal,
maar er blijven nog steeds
duizenden culturen bestaan. Ook
is het maar de vraag of iedereen
überhaupt dezelfde taal wíl
spreken. Misschien is het idee
van dezelfde taal spreken zo gek
nog niet, zeker in deze moderne
wereld waar iedereen verbonden
is door middel van een telefoon
or computer. Toch denk ik dat
het de wereld geen betere
plaats maakt dan nu. Maar wie
weet, misschien moet ik over
een paar jaar in het Engels gaan
schrijven.
Lique
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Ad vertorial

Loskoppeling van keten

Box 3 (het vervolg)
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Tot een paar jaar geleden was box 3 nog overzichtelijk maar ook onrechtvaardig. Bij de invoering van box 3 in
2001 werd nog gesproken van de pret-box vanwege het lage belastingtarief, maar door de snel dalende rente op
spaargelden werd het veronderstelde forfaitaire rendement van 4 procent al snel als oneerlijk ervaren.
Enige tijd geleden schreef ik al dat de belastingheffing
in box 3 een klein beetje eerlijker zou worden gemaakt.
In plaats van het veronderstelde rendement van 4 procent
over het hele vermogen, wat met een belastingtarief van
30 procent uitkomt op 1,2 procent belasting over het vermogen is per 1 januari 2017 een schijventarief ingevoerd.
De gedachte is dat de kleine spaarder minder rendement
kan maken dan de grote belegger.
Vanaf 2017 is het veronderstelde rendement voor de
eerste 75.000,00 euro vermogen 2,65 procent (in plaats
van 4 procent) en voor de volgende 900.000,00 euro
4,52 procent. Daarboven geldt een rendement van
5,38 procent. Het belastingtarief is hetzelfde gebleven,
nl. 30 procent. Tevens is het vrijgestelde bedrag opgetrokken naar 25.000,00 euro per persoon (dus voor een
echtpaar 50.000,00 euro).
Het nieuwe kabinet doet daar nog een schepje
bovenop (of vanaf zo u wilt). De vrijstelling per persoon
wordt vanaf 2018 opgetrokken naar 30.000,00 euro.
Verder gaan de forfaitaire rendementen verder omlaag.
Ik zal u de details besparen, maar het kom er op neer
dat de belasting voor de eerste 75.000,00 euro boven de
vrijstelling in 2017 0,86 procent is en in 2018 0,6 procent,
minder dan de 1,2 procent die u eerst betaalde, maar nog
altijd meer dan u op de bank krijgt.
In de schijf van 900.000,00 euro gaat de belasting van

1,38 procent in 2017 naar 1,3 procent in 2018, meer dus dan
1,2 procent die in het verleden werd geheven. Daarboven
is het tarief zelfs van 1,2 procent naar 1,62 procent in 2017
gegaan en dat wordt in 2018 nauwelijks beter met 1,61
procent. De tarieven van de jaren daarna zijn afhankelijk
van de rente- en beleggingsontwikkeling van de komende
jaren. De verwachting is dat deze wat gaan stijgen.
Een beetje eerlijker is het dus wel geworden,
maar nog steeds is de belasting aanzienlijk hoger dan
de rente die je bij de bank krijgt. Ook in de laagste
tariefschijf. Eenvoudiger is het zeker niet. Wil je weten
hoeveel belasting je moet gaan betalen dan kun je
bijvoorbeeld kijken op www.berekenhet.nl onder
het kopje Sparen & Beleggen bij het onderdeel Box 3
Vermogensbelasting.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom, T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel, T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Ben jij een zelfstandige,
hardwerkende en flexibel
ingestelde collega?
Ben jij goed in het plannen
van je werkzaamheden
en bewaar jij het overzicht?

Kwalitaria wordt
De Frietbakkers
Snackbar Kwalitaria Panningen gaat per 1 januari verder onder de
naam De Frietbakkers. Familie Janssen, eigenaar van de snackbar, heeft
besloten zich los te koppelen van de keten.
De Frietbakkers krijgt een
vernieuwd assortiment. Zo komen
er vleesgerechten op de kaart,
die op een grill bereid worden.
Daarbij gaat er verse groente bij
de gerechten aangeboden worden.
“Geen verplichtingen meer die van
bovenaf worden opgelegd, maar

nu kunnen we juist eigen lokale
inzichten en tips van klanten direct
doorvoeren”, laat Tom Janssen weten.
Naast de naam wordt ook het pand
aangepakt. Tijdens de kerst wordt het
interieur veranderd om met ingang
van het nieuwe jaar open te gaan
onder De Frietbakkers.

Minder punten dan 2017

Geen toppredicaat
voor camping
De Heldense Bossen
De Heldense camping De Heldense Bossen heeft haar plek in de top
van Europese campings niet kunnen behouden. De ANWB kende de
camping niet genoeg punten toe om het predicaat ANWB Top Camping
2018 te mogen voeren.
De Koninklijke Nederlandse
Toeristenbond ANWB maakte
dinsdag 5 december bekend welke
180 campings in Europa zich een
jaar lang ANWB Top Camping
2018 mogen noemen. Daarvan
liggen er 47 in Nederland. Vorig
jaar kreeg de Heldense camping
nog de maximale vijf sterren
toegekend met het bijbehorende
predicaat voor 2017. Het predicaat

wordt jaarlijks toegekend aan
campings die in de inspecties van
de toeristenorganisatie de maximale
score van vijf sterren behalen.
Elk jaar worden de campings
beoordeeld op voorzieningen,
sanitair en het terrein. De laatste
jaren behaalde de Heldense camping
4,5 ster. In totaal hebben 47
campings in Nederland dit predicaat
gekregen, één minder dan vorig jaar.

Dan zijn wij op zoek naar jou!

YOGA IN EGCHEL
Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich
toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 200 medewerkers. Je komt te werken in een dynamische omgeving waarin je de
mogelijkheid hebt om gevarieerd werk te doen, met uitzicht op een vast dienstverband.

Op 8 januari 2018 starten de nieuwe lessen.
Hatha yoga met extra aandacht voor
houding, adem en ontspanning.
Senioren yoga milde yoga voor iedereen
die wil blijven bewegen.

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste:

Interieurverzorger
Door de groei en uitbreiding van onze
organisatie zijn wij inmiddels werkzaam op
drie locaties. Als interieurverzorger zorg je
samen met vier collega’s voor de algehele
netheid van de algemene ruimtes en
kantoren op de vestigingen (regio Horst).
Samen verzorgen jullie ook bestellingen
van schoonmaakartikelen, koffie, thee en
dergelijke. Voor vergaderingen en trainingen
tref je voorbereidingen door de juiste
tafelschikking, koffie/thee en desgewenst
broodjes te regelen. Gedurende de pauzes
zorg jij dat er voldoende koffie en thee klaar
staat. Bij beurzen verzorg jij de facilitaire
spullen ten behoeve van de Hotraco-stands.

(m/v)

Kom gerust voor een gratis proeﬂes:
maandag 10.30 - 11.45 senioren yoga
dinsdag 9.15 - 10.30 senioren yoga
woensdag 8.45 - 10.00 hatha yoga

12 uur per week,
eventueel mogelijkheid tot uitbreiding

Yogapraktĳk La Dolce Vita
Willy van de Mortel: 06-15085813

Profiel geschikte kandidaat:
•
•
•
•
•

je hebt bij voorkeur (enkele jaren) ervaring als interieurverzorgster;
horeca-ervaring is een pre;
je hebt een hands-on mentaliteit en je weet van aanpakken;
je hebt oog voor detail en denkt mee met de organisatie;
je bent flexibel om meerdere uren te werken tijdens vakanties van
collega’s of bij evenementen in de avonduren. Je werkzaamheden
zullen verdeeld worden over drie dagen.

Wij bieden:
• een zelfstandige functie binnen een organisatie met prettige
werksfeer;
• een functie in een hecht team;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het MetaalBewerkingsbedrijf.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com, t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL
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GEPLUKT Krystyna Wisniewska

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.

grotere stad Poznań voor haar opleiding
European Studies. “In Poznań heb ik zestien jaar gewoond en toen ik na mijn
studie ging werken, ben ik er blijven
wonen.”
In 2007 ging Krystyna naar
Nederland. “Ik was toen 35 jaar, had
mijn ware liefde nog niet gevonden
en het voelde alsof ergens anders
iets nieuws op me wachtte. Ik wilde
gaan ontdekken hoe het mij in een
ander land zou bevallen.” Ze vond in
Venlo een baan bij een uitzendbureau.
“Ik heb zeven jaar voor uitzendbureaus
gewerkt, maar daar werd ik niet gelukkig van. Het was niet mijn ding. Ik heb
toen op een rijtje gezet waar ik goed
in was en wat ik leuk vond. Zo kwam ik
op het idee om taalcursussen te gaan
geven en anderen de Nederlandse taal
te leren.”
Krystyna werkt sinds 2015 voor
zichzelf onder de naam Snoeroefki
Unlimited en geeft les in een door
haarzelf ontwikkeld programma, waar
ze mensen Nederlands leert spreken.
“Ik begon met hele kleine groepjes van
drie personen, maar geef momenteel
op twee taalniveaus les aan meerdere
groepen. Het gaat hartstikke goed en ik
vind het ontzettend leuk om het beste
uit mensen te halen.”

Vriend leren kennen
bij sportschool

Ze groeide op in de Poolse stad Kalisz en woonde daar tot haar 35e. Tien jaar geleden verhuisde ze naar
Nederland, om te zien of het land iets voor haar te bieden had. Inmiddels heeft ze een vriend, met wie ze samenwoont, en geeft ze cursussen Nederlands. Deze week wordt Krystyna Wisniewska (45) uit Panningen geplukt.
Voordat Krystyna tien jaar geleden
naar Panningen kwam, woonde ze in
het Poolse stadje Kalisz, waar ze ook

werd geboren. “Ik was de jongste en
heb twee oudere broers. Eén broer
is overleden, de ander woont nog in

Polen. Ook mijn moeder woont daar
nog. Mijn vader is er helaas ook niet
meer.” Na het lyceum ging ze naar de

Door haar grote passie voor sport,
kwam ze haar grote liefde uiteindelijk
toch tegen. “Er is een tijd geweest dat
ik acht uur per dag aan het sporten
was”, vertelt ze. “Fitness, fietsen,
hardlopen, dansen op hiphop, ik heb
het allemaal gedaan. Maar squash
was écht mijn ding, daarin was ik
superfanatiek. Helaas was de sport hier
toen helemaal niet meer zo populair.”
Haar vriend Koen Steegh (37) leerde ze
uiteindelijk kennen bij de sportschool

in Panningen. “We hadden altijd
leuke gesprekken bij de gewichten en
daarvan leefde ik helemaal op. We zijn
een keer samen een biertje te gaan
drinken na het sporten en inmiddels
zijn we 3,5 jaar samen en wonen
we met zijn tweetjes in Panningen.
Ongelooflijk hoe snel de tijd gaat.
Ik ben lang alleen geweest toen ik
naar Nederland kwam, maar die tien
jaar zijn voorbij gevlogen. Nu voelt
Nederland ook meer als mijn tweede
thuis.”

Surfen op
Fuerteventura
Koen en Krystyna gaan nog altijd
samen naar de sportschool en zijn twee
jaar geleden begonnen met surflessen.
“Het was ontzettend moeilijk om te
leren en ik vond het doodeng, maar we
hadden een geweldig goede instructeur
waarmee we goed bevriend zijn. Als
je het eenmaal onder de knie hebt
is het geweldig. We gaan nu drie tot
vier keer per jaar naar Fuerteventura
op de Canarische Eilanden om daar
te surfen.” Als aandenken voor thuis,
liet Krystyna een foto afdrukken die
is gemaakt tijdens een surfvakantie.
“Er stonden heel veel mensen op die
toen ook in de zee waren en dat vond
Koen erg jammer van de foto. Die heb
ik weg-gefotoshopt en ingelijst cadeau
gegeven. Nu lijkt het of we er helemaal
alleen waren en dat vonden we wel
grappig.”
Een andere grote hobby van
Krystyna is zingen en acteren. “Ik heb
twee keer in de musical The Show Must
Go On gespeeld en gezongen. Het voelt
heerlijk om te zingen en ook dansen
vind ik nog steeds geweldig. Nadat ik
auditie had gedaan, was ik helemaal
verkocht. Ik wilde er nooit meer mee
stoppen. Als het kon, deed ik het elke
dag en maakte ik er mijn werk van.”

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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HALLO sneeuw
Het kantoor en de auto van HALLO Peel en Maas kregen het maandag 11 december zwaar te
verduren door de sneeuwstorm die over Nederland trok. Het was op een gegeven moment zelfs lastig
te zien wat er nu precies op de auto en de vlag stond. Gelukkig is de sneeuw weer zo goed als
verdwenen, doet alles het nog en rijdt de HALLO-auto nog gewoon rond door de hele gemeente.
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Bespreking Poll week 48

Handhaven rond parkeren is nodig in Panningen
Het onderwerp rond het parkeren in Panningen leeft wel in de gemeente.
De meerderheid, 84 procent, vindt het handhaven een goede zet. Sinds juni
wordt er in het centrum van Panningen namelijk weer gecontroleerd op de
parkeerkaart. De negen maanden daarvoor was er geen handhaving vanwege
een probleem met het bedrijf dat handhavers moest leveren.
Op het Facebook-bericht over het feit dat er weer gehandhaafd wordt,
kwamen tientallen reacties binnen. Zo zei Trees Joosten-Willems: “Als je niet
handhaaft, kun je de regels beter afschaffen.” Dat is een logische opmerking.

Als je een blauwe zone hebt, moet je ook zorgen dat iedereen zich aan de
regels houdt. Blijkbaar is er te weinig sociale controle aanwezig om elkaar
te wijzen op zaken, zoals werknemers die hun auto binnen de blauwe zone
parkeren.
Hannie Beentjes-Geuijen ziet het positieve van de blauwe kaart in en vindt
het niet erg dat er weer gehandhaafd wordt. “Fijn dat je nog met de blauwe
kaart kunt parkeren en het nog niet betaald is”, schreef ze in een reactie op
Facebook.

Alle verenigingen moeten hun archief digitaliseren
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Voetbalclub SV Panningen begint binnenkort met het digitaliseren van het
eigen archief. Dat komt straks allemaal op de historische website PeelenMaasNet
te staan. Het archief daar wordt steeds uitgebreider en kan als dé plek gezien
worden waar de historie van de dorpen uit Peel en Maas te vinden is. Daarom de
poll van deze week of niet alle verenigingen een initiatief als bij SV Panningen
zouden moeten tonen.
Het is echter niet de taak van verenigingen om alles te digitaliseren. Juist de
historische verenigingen zoals de heemkundeverenigingen zouden het op moeten
pakken. Zij gaan over de historie. Of PeelenMaasNet zelf moet het oppakken, zij

Winter
wonderland

wil het immers op haar site hebben. De gemeente kan ook mensen betalen om
het te regelen. Dan komt er geen druk bij de verenigingen te liggen. De vrijwilligers hebben het al druk genoeg.
Het is veel te veel werk voor PeelenMaasNet en de heemkundeverenigingen
om alles online te zetten. Als iedereen zijn eigen onderdeel doet, wordt het werk
verdeeld en valt de werkdruk per vereniging mee. Iedere vereniging wil toch
graag dat zijn historie bewaard blijft voor de toekomst? Dan moeten ze daar ook
zelf aan meewerken.
Alle verenigingen moeten hun archief digitaliseren. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 49) > Een vuurwerkverbod vergroot de veiligheid > eens 75% oneens 25%

Energie-Balans & Hormonale Balans
Pijnklachten, Vermoeidheid, Migraine

Ondersteuning Roken en Afvallen!
Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

RegioBank
RegioBank
uitgeroepen
uitgeroepentot
tot
beste
bestebank
bankvan
van
Nederland
Nederland
Bron:
Bron:Geldgids
Geldgids#7,
#7,november
november2017,
2017,
Consumentenbond
Consumentenbond

Hoeijmakers
Hoeijmakers
Groep
Groep
Baarskampstraat
Baarskampstraat
11 11
5995
5995
ASAS
KESSEL
KESSEL
- 358
- 358
67 67
0000
T 077
T 077
E info@hoeijmakers.nl
E info@hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl

Salarisadministratie
Beheer privé financiën
Begeleiding nalatenschap
Altijd dicht bij huis
www.alterna.nl - (077) 466 90 50

Garagebedrijf
W. Aarts

VEILIG OP WEG
NAAR 2018!
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening. Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening. Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.

Acu-Balance

Met alle weerwaarschuwingen de laatste tijd was ik wat
sceptisch. Sneeuw? Ach, we
zullen het wel zien. Maar
vrijdag waaide er een ijzige
wind en de lucht kleurde
loodgrijs. Het eerste plaagstootje was een feit, voorzichtig dwarrelde er wat vlokken
naar beneden. Vrijdagavond
vielen de eerste dikke vlokken
en zaterdagmorgen was het
licht helderder dan ik gewend
was. Alles lag verborgen onder
een deken van sneeuw. Even
wenste ik dat het al Kerstmis
kon zijn.
De kinderen waren door het
dolle heen en wilden deze keer
maar al te graag naar buiten.
Sneeuwballen rollen, sneeuwengel maken en daarna binnen
weer lekker opwarmen. De kou
en natte kleren waren geen
probleem. Het heeft dan ook wel
iets betoverends en herinneringen aan mijn eigen kindertijd
tuimelden over elkaar heen.
Sleeën, sneeuwpoppen maken
of een sneeuwballengevecht. De
kou vergat je simpelweg, je
bleef warm omdat je bezig was.
Zondag lag er een nieuw, nog
dikker pak sneeuw. Na een
boterham vlogen ze weer in de
kleren, want er wachtte nieuwe
sneeuwpret. Met rode wangen
en de haren vol sneeuw kwamen ze even later glunderend,
maar koud naar binnen. Het was
genoeg geweest. Met een
dekentje op de bank is tenslotte
ook lekker. De rest van de
morgen genoten we van het
uitzicht, veilig achter het glas. ’s
Middags op pad met de auto was
een noodzakelijk kwaad, maar
eenmaal op de snelweg waren
de wegen weer schoon.
Ondertussen had de dooi ook al
ingezet en veranderde al die
prachtige sneeuw in diepe
waterplassen. Ook wel weer
jammer. Maandag bleek het nog
een keer feest. De rust bewaren
en op tijd vertrekken is dan
verstandig. Ik laat de fiets lekker
staan, lopend naar het werk kan
gelukkig ook. En ondertussen
hoop ik dan tóch stiekem op die
witte kerst.

gemeente

nieuws
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Strooien bij gladheid

Beperkte dienstverlening

In de gemeente Peel en Maas wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid. Dit betekent dat we
strooien als er op korte termijn kans is op gladheid. Als het glad wordt strooien we eerst de
doorgaande wegen, daarna de woonwijken.

Op maandag 25 december en dinsdag 26 december zijn we i.v.m. Kerstmis
de gehele dag gesloten.
Maandag 1 januari 2018 zijn we i.v.m. Nieuwjaar de gehele dag gesloten.
Dinsdag 2 januari 2018 zijn het Huis van de Gemeente en Bibliotheek i.v.m.
personeelsbijeenkomst vanaf 10.00 uur geopend.

Voornemen ambtshalve opname in
de Basisregistratie Personen (BR)
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van
de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Bruja
Domeredzka
Uscijaniuk
Wijnheijmer

Voorletters
V.
S.T.
M.
P.F.C.M.

Geb.datum
26-08-1969
07-02-1984
30-11-1980
17-05-1954

Voornemen ambtshalve uitschrijving naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Baron
Grajko
Het strooibeleid bestaat uit 3 fasen:
Fase 1 Gladheid wordt verwacht of het is opeens glad.
We strooien op wegen met een belangrijke verkeersfunctie zoals busroutes,
hoofverbindingsroutes en wegen met openbare voorzieningen. Dit geldt ook voor
fietspaden omdat die ook het woon-, werk- en schoolverkeer ontsluiten.
Fase 2 Gladheid duurt langer en fase 1 is klaar.
We strooien op wegen die wijken ontsluiten en op een aantal bijzondere locaties zoals
openbare parkeerplaatsen, verzorgingstehuizen.
Fase 3 Meerdere dagen glad of veel sneeuw wordt verwacht.
Als de gladheid langer dan 3 dagen aanhoudt strooien we op bijna alle overige wegen,
binnen reguliere werktijden.
Extra service
Maatschappelijke instellingen kunnen gratis een emmer zout (15 liter) ophalen bij de
gemeentewerf en deze zo nodig bij laten vullen.
Uw eigen trottoir sneeuwvrij houden
De trottoirs voor woningen worden niet door de gemeente sneeuw- of ijsvrij gemaakt.
Om onveilige situaties te voorkomen, verzoeken wij u de stoep voor uw woning zelf sneeuwen ijsvrij te maken op het moment dat het glad is. U helpt daarbij uzelf, maar ook anderen die
misschien slecht ter been zijn.

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 19 december 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende 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 > besluitvormende
raadsvergadering > datum 19 december 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.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Vrijetijd economie (2017-087)
2. Waardenoriëntatie en kaderstelling thema’s ruimte en economie (2017-100)
3. Bestemmingsplan paardenhouderij op den Bosch in Baarlo (2017-085)
4. Actualisering regelgeving WMO (2017-095)
5. Aanpassing verordening leerlingenvervoer (2017-096)
6. Wijziging APV (2017-098)
7. Zienswijze BSGW (2017-102)
8. Zienswijze Veiligheidsregio (2017-103)

Voorletters
M.W.
M.

Geb.datum
24-07-1982
29-06-1990

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van dit huis- aan huisblad
tegen het voornemen, (de persoonslijst op te schorten of het voornemen ambtshalve uit te
schrijven naar een ander ‘land’) bij voorkeur schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het
college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of via info@peelenmaas.nl.

Afvalnieuws
Kessel, Kessel-Eik en Meijel
Per 1 januari 2018 gaat onze eigen inzameldienst ook in deze kernen het afval op de nieuwe
manier inzamelen.
• In de week vóór kerst ontvangt iedereen in Kessel, Kessel-Eik en Meijel het
informatiepakket.
• Tussen kerst en nieuwjaar worden de grijze containers door ons gewassen.
Afvalkalender in Peel en Maas
In de week vóór kerst ontvangt u de afvalkalender voor 2018.
Let op: vanaf 1 januari zijn er routes gewijzigd in onder andere Grashoek, Kessel, Kessel-Eik,
Koningslust en Meijel
Vanwege de feestdagen zijn er gewijzigde inzameldagen!
Kijk op de afvalkalender voor de juiste inzameldag.

WhatsApp

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige
informatie. U kunt via dit nummer niet bellen
of een SMS versturen.

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
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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.

Aandacht voor werkloze ouderen
Bij armoede onder ouderen wordt meestal gedacht aan 65-plussers. Maar het blijkt dat juist inwoners tussen de 55 en 65 jaar het hoogste
risico lopen om langdurig in armoede te moeten leven. In die groep
wordt namelijk een steeds groter deel door arbeidsongeschiktheid en
werkeloosheid afhankelijk van een uitkering. Bij de gemeentelijke
begrotingsbehandeling afgelopen november heeft het CDA daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd.
De gevolgen van langdurige
werkloosheid zijn groot. Wie
geen baan vindt, moet na zijn
55e nog twaalf jaar zien te overbruggen tot de verhoogde pensioenge-

rechtigde leeftijd. Het sociale vangnet voor oudere, langdurige werklozen
staat onder druk en de groep die aanspraak hierop kan maken wordt steeds
kleiner. Intussen wordt de WW-duur

korter en stijgt de AOW-leeftijd. Stille
armoede en hoge schulden kunnen dan
het gevolg zijn.
De overheid verwacht van 55tot 65-jarige werklozen een
actieve houding op de arbeidsmarkt. Ouderen moeten maar met minder salaris genoegen nemen. Maar al
accepteert een oudere een lager salaris,
dan nog krijgt hij of zijn de kans niet
hierover te onderhandelen want daarvoor moet je eerst op gesprek. En de
praktijk wijst uit dat bij de gemiddelde

sollicitatie vaak geen vijftigplussers
worden geselecteerd. Hogere leeftijd
wordt vaak (ten onrechte!) geassocieerd met niet-flexibel, minder gemotiveerd, te duur en sneller ziek. En niet
met wijsheid, ervaring en vitaliteit.
Zo komt ervaren talent aan de zijlijn
van de samenleving te staan. Dat is
voor ons een onverteerbare ontwikkeling. Het wordt tijd dat we hier samen
een oplossing voor bedenken.
Vivian Moonen en Lon Caelers-Bos,
raadsleden CDA Peel en Maas

Veertig namen

CDA presenteert kandidatenlijst
CDA Peel en Maas heeft op maandag 11 december de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart bekendgemaakt. Er staan veertig
namen op de lijst. Lijsttrekker Wim Hermans uit Maasbree werd al eerder bekendgemaakt.

Grashoek, is dan 86 jaar. Het CDA heeft
nauw gekeken naar de woonplaats van
de kandidaten, zo laat Hermans weten.
“We vinden het heel belangrijk dat we
overal aanspreekpunten hebben die
dicht bij de mensen staan. Onze kandidaten zijn allemaal goed geworteld in
hun dorp. Dit zorgt voor herkenbaarheid
en zo laag mogelijke drempels voor
mensen om onze kandidaten en toekomstige raadsleden aan te spreken.”

Herkenbaarheid

Hermans is heel tevreden met de
mix van ervaring en nieuwe talenten.
“Acht van onze huidige raadsleden

willen door en zijn terug te vinden in
de kop van de lijst. We hebben gelukkig in alle elf de kernen ambitieuze

kandidaten kunnen vinden. We zijn
blij met deze mooie spreiding over
onze gemeente en leeftijdsgroepen”.

De jongste kandidaat, Ebie Peeters uit
Maasbree, is tijdens de verkiezingen 17
jaar. De oudste kandidaat, Piet Spee uit

Na Wim Hermans volgen op de
lijst Rob Wanten uit Helden (twee),
Vivian Moonen uit Egchel (drie), Roel
Boots uit Kessel (vier), Lon Caelers-Bos
(vijf) uit Koningslust, John Timmermans
(zes) uit Beringe, Roger Gielen (zeven)
uit Beringe, Angela van Roij-Wijnands
(acht) uit Panningen, Peter Nouwen
(negen) uit Grashoek en Sandy Janssen
(tien) uit Meijel. Kijk voor de overige
kandidaten op de website van het CDA
Peel en Maas.
Het CDA heeft momenteel negen
gemeenteraadsleden in Peel en Maas
en is daarmee de grootste partij.
De partij zit niet in de huidige coalitie.
(Foto: Gwen Fleuren)

TE OUD OM TE WERKEN?
WIJ VINDEN VAN NIET!
Wij zoeken mensen met levensinhoud en een passie
om te zorgen. Voor huishoudelijke hulp en verzorgende
taken, kan tevens gecombineerd. De verdiensten zijn
goed, met tijd voor de mensen en geen werkdruk.
Te mooi om waar te zijn?
Zeker niet, vraag het aan onze (T)huishulpen.
www.haardstede.nl

Bel voor info: Miranda 06-55803380 of
Anita 06-11274810 of kijk op www.plus-extra.nl

Onze ervaren specialisten helpen u graag

APK en onderhoud bedrijfsauto’s & campers
Voertuigen tot 3.80m hoog (< 3.5t)
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

t!

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley
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Lijsttrekkers

Annigje Primowees - PvdA/GroenLinks
Annigje Primowees is bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart de lijsttrekker van PvdA/GroenLinks. De enige echt links georiënteerde partij in Peel en Maas koos de Maasbreese als boegbeeld voor de komende
periode om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. De 62-jarige docent is naar eigen zeggen al sinds haar jeugd
een echte sociaal democraat.

krijgen echt geen instructies van hen.
We zijn volstrekt vrij in wat we doen.
We kunnen gewoon zeggen wat we
zelf denken. Het kan soms helpen om
lijntjes te hebben als je naar een groter
geheel kijkt. Dus als de provincie of
het Rijk erbij betrokken is. Dan is het
handig om ingangen te hebben bij die
instanties.”

Geen kindjes optillen
voor de foto
Waar Primowees een hekel aan
heeft binnen de politiek, zijn de spelletjes. “Ik probeer altijd mijn eigen
waarden uit te dragen. Als ik tegen
iets ben, ga ik echt niet voor stemmen.
En al zeker niet om meer publiciteit te
krijgen. Het gaat om de inhoud, niet
om kindjes optillen voor de foto of

“Ik kom uit een links nest,
zogezegd”, vertelt Primowees die in
Amsterdam werd geboren en opgroeide
in Heerlen. “Mijn ouders waren heel
betrokken bij de samenleving en lid
van zaken als de VARA, de arbeiderspers en ze deden mee aan stakingen.
We waren allemaal ontzettend betrokken bij de maatschappij en wilden ons
steentje bijdragen.” Net als haar ouders
en grootouders werd ook Primowees lid
van de PvdA.
Met haar lidmaatschap van de
politieke partij deed Primowees lange
tijd niets. Dat kwam vanwege haar
baan. Na haar studie geschiedenis
ging ze aan de slag als journalist. “Dan
moet je onpartijdig zijn en dus heb ik
in die periode niets gedaan met mijn
politieke voorkeur.” In 1975 verhuisde
ze vanwege het werk van haar man
naar Maasbree. In principe voor een

paar jaar, maar het dorp beviel zo goed
dat het echtpaar besloot te blijven.
“Het was een fijne plek om de kinderen, onze twee zoons en een dochter,
te laten opgroeien.” Toen ze in Venlo
aan de slag ging als docent geschiedenis en later ook filosofie, drama en
maatschappijleer op de pabo werd dat
anders. In 2002 werd ze commissielid
van de PvdA in de gemeente Maasbree.
In 2004 kwam ze in de gemeenteraad
en twee jaar later werd Primowees
fractieleider.

Geen werknemer,
maar mens
Ze ging de politiek in omdat ze
betrokken wil zijn bij de maatschappij,
maar wat wil Primowees dan bereiken? “Het liefst van alles wil ik een
verschil maken in de sociale zeker-

heid van mensen en een duurzamere
samenleving. Ik wil opkomen voor de
mensen die het moeilijk hebben en
meer zekerheid bieden aan hen. Als
je alles aan marktwerking overlaat,
wordt alles afhankelijk van hoeveel
winst er wordt gemaakt. Dat is voor de
samenleving en de duurzaamheid niet
goed. We moeten in onze maatschappij, waarin het neoliberalisme nog
steeds een leidend beginsel is, meer
beseffen dat mensen niet geboren
worden als consument of werknemers,
maar als mens.” Haar eigen partij,
PvdA, leed in maart bij de Tweede
Kamerverkiezingen een historisch
verlies van 29 zetels. “Dat was een
hele zware klap voor ons. Dat heeft wel
pijn gedaan. Dat voorspelt echter nog
niet de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Je moet overigens
de landelijke partij los zien van ons. Wij

zoiets. We weten waar we voor staan
bij PvdA/GroenLinks en dragen dat
volgens mij ook uit.”
De samenwerking tussen PvdA en
GroenLinks in Peel en Maas bestaat
sinds de fusie van de vier gemeentes in
2010. De twee partijen besloten samen
verder te gaan om zo een sterkere
linkse kant te creëren. Een logische
keuze volgens Primowees. “PvdA en
GroenLinks verschillen helemaal niet
zoveel van elkaar. Het zijn marginale verschillen op een paar puntjes.
Ook landelijk geldt dat. Op deze manier
blijft de versplintering. Samen kan
links een steviger blok vormen in de
Nederlandse politiek. Maar ja, samengaan is lastig. Tradities moeten dan
overboord. Ik hoop dat het lukt, maar
het zal nog wel even duren.”
(Foto: Jac Willekens)

is op zoek naar een
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CHAUFFEUR m/v

Het salaris is volgens cao
Wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet
Fulltime of parttime in overleg
In bezit van Code 95
Ervaring trekker/oplegger (walking floor)

Heb je interesse of wil je meer info?
Bel 06 17 30 80 50

FCJ-NL Transportes B.V. | Lottumseweg 6 | 5872 AB Broekhuizen

Politieke partijen

Personalia

Aanmelden v
 erkiezingen tot
27 december
Een politieke partij aanmelden voor de gemeenteraadsverkiezingen is mogelijk tot woensdag 27 december.
Politieke groeperingen moeten dan een schriftelijk verzoek bij het centraal stembureau van Peel en Maas
ingediend hebben. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 21 maart.
Op de site van de gemeente staat
uitgelegd wat er nodig is om een geldige aanmelding te hebben. “De politieke groepering moet een vereniging
zijn met volledige rechtsbevoegdheid
en waarvan de naam niet al bij het
centraal stembureau is geregistreerd”,
zo staat te lezen. “De naam mag
niet meer dan 35 letters of andere
tekens hebben. Dit geldt niet voor de
namen, die al geregistreerd zijn voor

de verkiezing van de Tweede Kamer of
Provinciale Staten.”
Voor de registratie moet een
waarborgsom van 112,50 euro worden
overgemaakt naar de gemeente.
Na inlevering van een geldige
kandidatenlijst wordt het geldbedrag
teruggestort. Bij een registratieverzoek
moeten verschillende zaken worden
aangeleverd. Zo moet er een afschrift
van de notariële akte waarin de

statuten van de vereniging zijn
opgenomen aanwezig zijn en er
moeten bewijzen van inschrijving
bij de Kamer van Koophandel en
de betaling van de waarborgsom
worden ingeleverd. Daarnaast moet
een verklaring van de politieke
groepering van haar gemachtigde
en plaatsvervangend gemachtigde
bij het centraal stembureau worden
aangeleverd.

Bart Janssen AA MBA (53 jaar)
zal per 1 januari 2018 toetreden
als partner bij Lenssen Advies.
Bart was in dit werkgebied
voorheen actief als directielid
van Rabobank Maashorst en
Rabobank Peel en Maas en zal
bij Lenssen Advies onder andere
actief zijn op het terrein van
Corporate Finance en
Accountmanagement.
Horst aan de Maas | Langstraat 20b • 5963 NW Hegelsom
Peel en Maas | Roggelseweg 2a • 5988 BP Helden
Venray | De Voorde • 5807 EZ Oostrum

www.lenssenadvies.nl
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Final Four wel haalbaar

Handbalclub Bevo verliest beladen topper
Door: Mat Nellen
Het eerste herenteam van handbalvereniging Herpertz Bevo HC is zaterdag 9 december tegen de eerst thuisnederlaag
opgelopen. Een zeer gemotiveerd Fiqas Aalsmeer was vanaf de eerste minuut goed bij de les. De wedstrijd vol dramatiek
eindigde in 25-30 in het voordeel van de gasten.
Vanaf de eerste minuut werd het
duel op het scherpst van de snede
afgewerkt. Fiqas Aalsmeer wist door
een bliksemstart een 6-2 voorsprong
op te bouwen mede dankzij het
goede keeperswerk van doelman
Gaby Birjovanu. In aanvallend opzicht
sprongen onder anderen Samir

Benghalem, Tim Bottinga, Kevin
Hooijman en Erik Blauw eruit.
De ervaren Jimmy Castien en Waij
Wong zijn ook waardevolle pionnen in
het Aalsmeerse spel. Robin Jansen en
Dario Polman hadden een lastige avond
door de persoonlijke mandekking
die ze kregen van de kleine routinier

Robin Boomhouwer, die geen middel
schuwde om deze Panningse spelers
het leven zuur te maken.
Voor rust kwam de Panningse ploeg
nog terug tot 6-6, maar Fiqas Aalsmeer
ging het beste om met de hectische
sfeer op het veld. Het warrig leidende
arbitrale duo Everts en Tuinstra, die met

hun vaak onbegrijpelijke beslissingen,
zorgde ook niet voor rust op het veld.
Fiqas Aalsmeer ging rusten met een
15-10 voorsprong.
Herpertz Bevo Hc herstelde zich na
rust. Langzaam sloop de club dichterbij.
Vooral Pim Augustinus, Robin Jansen
en Jeroen van den Beucken namen de
thuisclub op sleeptouw. Herpertz Bevo
Hc kwam 20-20 gelijk en nam zelfs
een 24-23 voorsprong. De Panningse
ploeg kon echter niet verhinderen,
dat in de slotfase Fiqas Aalsmeer met

30-25 won. Na afloop had iedereen
het over de arbitrale dwalingen en
het provocerend gedrag van Robin
Boomhouwer, maar was iedereen
het er echter over eens dat niet alle
spelers van Herpertz Bevo Hc hun
normale niveau hadden gehaald en
dat Fiqas Aalsmeer slimmer met de
spanning kon omgaan. Door deze
nederlaag zakte Herpertz Bevo Hc van
de derde naar de zesde plaats. Een slag
is verloren, maar de Final Four blijft
haalbaar.

Ballen aan de grond

Tuposheren verliezen met powervolleybal
Door: volleybalvereniging Tupos
Al vanaf het begin was duidelijk dat de mannen uit Waspik de 120 kilometer niet hadden gereden om de
punten in Baarlo te laten. Integendeel: het eerste herenvolleybalteam van Atak ’55 H1 speelde zaterdag
9 december een pot powervolleybal waarin de mannen van Tupos uit Baarlo redelijk mee konden, maar
telkens aan het kortste eind trokken. Het werd 0-4.
In de eerste set ging het lang
gelijk op, waarbij de mannen
van Waspik één tot twee puntjes
voorsprong hadden. Tupos had
de service goed onder controle,
zelfs bij de lastige service van de
nummer twaalf van Atak ‘55. Dat

gold echter ook andersom. Bij een
21-24 achterstand maakte Tupos
het nog even spannend door twee
punten achter elkaar te pakken. Toch
pakte Atak het laatste punt, setstand
23-25.
Ook in de tweede set ging het
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lang gelijk op, in het middendeel
pakte Tupos een voorsprong van
vijf punten. Na een time-out aan
Waspikse zijde werd echter orde
op zaken gesteld en werden de
Baarlose mannen overpowered in de
aanval, blok en netballen. Bij 19-19

trok Atak ’55 de set weer naar zich
toe met 23-25 in hun voordeel.
De goede veldverdediging van
Atak ’55 bleek ook in de derde set
van grote waarde. Door het goede
positiespel van Atak werden vrijwel
alle ballen van de grond gehouden.
Ook in deze set kwam Tupos in het
middendeel op voorsprong, met een
punt voor Sjors van den Beuken. Via
het hoofd van de tegenstander vloog
de bal tegen het dak van de sporthal.
Tegen het eind van de set trok Atak
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de stand weer gelijk. Aan het net
werd het verschil gemaakt. Door
kracht en de slimheid lukte het de
tegenstander telkens om de ballen
boven het net naar de Baarlose zijde
te duwen of via Baarlose handen
uit te tikken. Na de gelijke stand bij
19-19 trok Atak met vier killblocks de
set naar zich toe, 21-25. In de vierde
set was de ‘pijp’ leeg bij Tupos en
kon men het niet meer bijbenen.
Atak trok deze set met 25-15 vrij
eenvoudig naar zich toe.
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Jij regelt de brandstof,
wij de rest
Vraag een berekening op maat.
Een gloednieuwe auto voor
een vast, laag bedrag
Echt alles is inbegrepen,
je betaalt alleen de brandstof
Meest complete private lease
abonnement

NIEUW IN ONZE SHOWROOM!

AutoArena
Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40

ARENA OCCA
SIONPA
Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00

RK VENLO, 2
20 OCCASIO
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www.autoarena.nl

14
12

Goed begin
seizoen DSG Expression
Door: dans- en showgroep DSG Expression
Dans- en showgroep DSG Expression uit Baarlo had op zondag 10 december de eerste wedstrijddag van het
nieuwe seizoen. Dansgroep Djimmers uit het Belgische Moelingen tekende voor de organisatie van het IDA-toernooi.

Verlies in Helmond

MVC’19 sneuvelt
in de beker
Door: Mat Nellen
Het eerste herenteam van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree
heeft zondag 10 december in Helmond haar Waterloo gevonden in de
KNVB-districtsbeker. Oranje Zwart won geflatteerd met 7-4.
MVC’19 en Oranje Zwart maakten
er een aantrekkelijke wedstrijd van.
Bij Maasbree kregen diverse spelers
die terugkwamen van blessures,
veel speelminuten. Jaap Bruijnen,
Bart Crienen en vooral Rob Custers
lieten zien dat ze het voetballen niet
hebben verleerd.
De hondstrouwe Maasbreese
supporters zagen dat MVC’19 Oranje
Zwart goed partij gaf. Er viel veel
te genieten. In totaal elf treffers,
mooie staaltjes voetbal en twee
ploegen die elkaar lieten voetballen. Twee afgekeurde doelpunten
wegens (vermeend) buitenspel,
dubieuze doelpunten, maar ook
goed gemaakte doelpunten. Oranje

De showdanseresjes die uitkomen in de Bambinoklasse 4 tot
en met 7 jaar behaalden de eerste
plaats. De garde-solodanseressen die
uitkomen in de B-klasse 8 tot en met
11 jaar hadden zondag zonder twijfel
de zwaarste categorie. Er hadden
zich maar liefst vijftien danseressen
ingeschreven. Sjoukje Tiggelers werd

knap achtste, Danée Timmermans
behaalde één tiende punt minder en
wist h
 iermee een negende plaats te
behalen.
Bij de 12- tot en met 15-jarigen
behaalde Indy Roeven op haar eerste
toernooi als garde-solodanseres een
achtste plaats. Met de rest van de
gardegroep behaalden deze solo
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Zwart ging rusten met een 2-1
voorsprong.
Tussen de 61e en de 64e minuut
wist MVC’19 een 3-1 achterstand in
te lopen tot 3-3. Pas in de slotfase
kon Oranje Zwart het verschil maken,
waardoor de stand op 7-3 kwam.
Het slotakkoord was voor MVC’19,
want vlak voor tijd bepaalde Ron van
den Kerkhof de eindstand op 7-4.
De Maasbreese doelpunten
kwamen op naam van Ron van den
Kerkhof (twee stuks), Jaap Bruijnen
en Bart Crienen. Een nuttig duel.
Op zondag 17 december wordt de
laatste wedstrijd voor de winterstop
gespeeld. MVC’19 gaat op bezoek bij
hekkensluiter Maarheeze.

danseressen een gedeelde tweede
plaats in de categorie gardegroepen
12 tot en met 15 jaar. Ook de juniorenshowgroep behaalde zondag de
tweede plaats. Solodanseres Elvera
Verbeek werd eerste in de categorie
solo-show 12 tot en met 15 jaar.
De seniorenshowgroep behaalde op dit
eerste toernooi de tweede plaats.

Bree wint, Kogeltje
verslaat tweede team
Door: schietvereniging Bree 4.5 en ’t Kogeltje
Bree 4.5 heeft op zaterdag 9 december Het Wapen uit Velden verslagen. Het eerste team van ’t Kogeltje was op
dezelfde dag te sterk voor het tweede team van de vereniging uit Koningslust.
Het Maasbreese team was met
825 tegen 736 ringen veel beter
dan de tegenstander uit Velden.
Marco Vissers schoot onder zijn
gemiddelde en kwam uit op 272
ringen. Thijs Philipsen was dit keer
beste schutter met 277 ringen.
Drees Wijnen schoot een mooie

serie en zag dit beloond worden met
276 ringen.
Het eerste team van ’t Kogeltje
moest schieten tegen het tweede
team. Gezien de machtsverhouding
was het een gemakkelijke wedstrijd
voor het eerste team. Ondanks
twee goede series in het tweede

team werd de wedstrijd met iets
meer dan honderd ringen verschil
gewonnen. Manfred Boots schoot zijn
beste serie van dit seizoen en was
met 291 ringen de beste schutter.
Ger Rongen schoot met 281 ringen
ook een prima serie en Jo Rongen
schoot een serie van 272 ringen.

Goede overwinning
Grashoekse volleybalsters
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Na de goede wedstrijd van een week eerder tegen de nummer twee, mochten de dames van VC Grashoek op
zaterdag 9 december op bezoek bij het tweede team van Horn, de nummer twee van onderen.
Dat de stand niet alles zegt, was in
het begin van de wedstrijd duidelijk.
De eerste set ging het gedurende de
gehele set moeizaam. Het was Horn
dat minder fouten maakte en de dames
van Grashoek kregen geen goede
service geslagen. De foutenlast werd
richting het einde van de set verlaagd
en op 23-23 kwamen de Grashoekse
dames langszij. De gasten lieten de
kans niet lopen en haalden met 25-23

de eerste set binnen.
De tweede set was een kopie van
de eerste met als uitzondering dat
de services minder vaak mis gingen.
Hierdoor werd het verschil in punten
meteen groter en werd de set met
25-19 gewonnen.
De altijd lastige derde set
moest ook gewonnen worden en zo
geschiedde. Met sterke servicebeurten
lukte het de dames van Grashoek de

set binnen te halen. De laatste set werd
een formaliteit. Net als in de derde
set lag de druk bij Horn en serveerde
Grashoek goed, waardoor ook het
vijfde wedstrijdpunt meegenomen kon
worden naar Grashoek.
Een terechte overwinning, maar
wel met de nodige aandachtspunten
voor het team. Op zaterdag 16 december staat de partij tegen koploper Tudos
op het programma.

Simon’s Zwem Arena

Zwemdiploma’s
uitgereikt in Meijel
Door: Kampeerbos de Simonshoek
Twaalf kinderen gingen zaterdag 9 december op voor hun zwemdiploma in Simon’s Zwem Arena in Meijel. Ze slaagden allemaal en
mochten hun A en C diploma’s in ontvangst nemen.
De kinderen deden hun best en
zwommen met plezier op een goed
niveau. De velen supporters genoten
en de kinderen kregen regelmatig
een applaus. Na kort overleg van de
beoordelingscommissie mocht Irma
van Heugten in het bijzijn van Simon
de Boomkabouter al snel vertellen
dat alle deelnemers geslaagd waren
en konden de kinderen hun diploma
met cadeaus in ontvangst nemen.

Nadat alles uitgereikt was, ging
Simon de Boomkabouter voorop in
polonaise.
Iris Janssen, Lars Beckers, Lynn
Adriaens, Sophie Wijdemans, Sadaf
Dad, Fenne Schroeten, Lyam Eekhout,
Ian Eekhout, Jesper Janssen en Teun
van de Laar slaagden voor hun
A-diploma. Wesley Vossen en Eva
Leijsten namen hun C-diploma in
ontvangst. (Foto: Piet van Heugten)
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BVS-toernooi
beugelclub HBC

Eerste wedstrijd gefuseerde
turnverenigingen

Beugelclub HBC uit Helden houdt in januari het Buurt- Vrienden- en
Stratentoernooi. Bij het toernooi kunnen bijvoorbeeld families, vriendengroepen, buurtgenoten of collega’s een eigen team inschrijven om
wedstrijden te beugelen.

Door: turnvereniging SSS/Concordia
SSS Helden en Concordia Panningen organiseerden op zaterdag 9 en zondag 10 december samen de
voorwedstrijd van het turnen. De verenigingen zitten midden in een fusie en het was de eerste gezamenlijke
onderneming van de clubs.

De organisatie heeft op zaterdag
6 januari en vrijdag 12 januari nog
plek voor enkele teams. Aan het
toernooi is maar één voorwaarde
verbonden: de deelnemers mogen
niet actief zijn in de competitie van
de Nederlandse beugelbond. Teams

bestaan uit zes personen waaruit drie
koppels gevormd worden.
Opgeven kan tot zaterdag 16 december. Neem voor
meer informatie contact op met
Pieter Heijnen via 06 55 83 64 18 of
info@pieterheynen.nl

Verrassing

Speciaal toernooi
Breetanque
Maasbree
Door: Jan Vaessen, jeu-de-boulesclub Breetanque
De jeu-de-boulesspelers van Breetanque uit Maasbree namen dinsdag
5 december deel aan het Sinterklaastoernooi dat in Boekend was
georganiseerd.
Er namen 36 leden deel aan het
toernooi. Omdat het 5 december
was, werd vooraf medegedeeld dat
er een verrassing was ingebouwd
in dit toernooi. Het toernooi werd
gespeeld in de mix-vorm, zodat in alle
drie de rondes werd gespeeld met
een andere partner. Na drie rondes
waren er drie spelers over die ieder
drie wedstrijden hadden gewonnen.
Jan Vaessen werd eerste met +17,
gevolgd door Peter Thiede met +13
en Martin Klerken op de derde plaats
met +13. De verrassing was dat de

datum waarop het toernooi plaatsvond, bepaalde wie de drie prijzen in
ontvangst mochten nemen. Omdat
het 5-12-17 was, kregen de nummers
vijf, twaalf en zeventien de cadeaus.
Dit waren Riet Vaessen (2w. +17),
Niek Lenders (2w. +7) en Burkhard
Bischofs (2w. +0). Riet Vaessen stelde
haar prijs beschikbaar, waarna deze
door middel van een loting ten slotte
aan de nummer 35, Wil Bosch, werd
uitgereikt. De verrassingspoedelprijs
was voor de nummer 36: Ria Clerx
(0w. -18).

Pippa Boots in het nieuwe
pakje van SSS/Concordia

Van SSS/Concordia mocht Pippa
Boots op zaterdag bij de Instappers
N2 het spits afbijten in het nieuwe
clubpakje. Pippa turnde een goede
wedstrijd en mocht plaatsnemen op het
hoogste podium. In de laatste wedstrijd
op zaterdag mocht Linda Verboeket bij
de senioren divisie 2 haar wedstrijd
turnen. Linda was geblesseerd aan
haar enkel en werd met aangepaste
oefeningen dertiende.
Doortje Deijkers komt op wedstrijden uit voor SSS en het RTC Limburg.
Doortje turnde bij de pupillen 2 N2 en
behaalde een veertiende plaats.
In wedstrijd 2 mochten de Pupillen
1 D2 en Jeugd D1 meiden laten zien
hoe hard ze gewerkt hebben de afgelopen tijd. Bij de pupillen 1 D2 gingen
de meiden Eef Amendt, Fleur Hermans,
Emma Janssen en Tess Janssen er voor.
Fleur werd 11e, Emma 15e, Tess 19e en

Eef 22e. Alle vier plaatsten ze zich voor
de halve finale.
Aan de andere kant van de zaal
waren de Jeugd D1 meiden Lynn vd
Meene, Anne Absil, Tessa Deckers en
Benthe Ghielen bezig. Tessa behaalde
een 4e plaats, Anne een 9e, Lynn werd
12e en Benthe 25e.
De meiden van pupil 2 D2 lieten
zich van hun beste kant zien. Daisy
Niessen werd eerste,Mirthe Ebisch
vijfde, Mirthe Tomassen zesde en
Guusje Ghielen tiende. Daarmee waren
ze allemaal door naar de halve finale.
Aan de andere kant turnden de
junioren Ilse Meij, Daantje van de
Beuken, Tooske Ghielen, Marit Engelen,
Laury Theelen en Evi Nooijen. Laury en
Evi werden samen 4e, Ilse 8e, Marit
15e, Daantje 22e en Tooske 25e,
waarmee ze allemaal geplaatst waren
voor de halve finale.

Winterse races
bij thuisrit MTB Baarlo
Het weer zat de mountainbikers die op zondag 10 december naar De Walsberg in Beesel waren afgereisd, niet
mee. De door MTB Baarlo georganiseerde elfde wedstrijd om de Toma Cycles Cup kreeg te maken met een grote
hoeveelheid sneeuw.

Selectiewedstrijden

Ruiters in actie
in Kronenberg
Door: paardensportverenigingen De Cowboys, De Maasruiters en De Cavaliers
Er stonden weer verschillende wedstrijden op het programma voor
de verschillende ruiterclubs in de gemeente. Zo waren De Cavaliers
uit Panningen en De Cowboys uit Maasbree actief bij
selectiewedstrijden dressuur en springen in Equestrian Center
De Peelbergen in Kronenberg.
In de dressuur gingen er drie
overwinningen mee naar Panningen.
Julia Zelen won in de klasse B met
It’s Florencio’s Joy. Anouk Neefs pakte
goud in de klasse L1 met Guess en
er was een eerste prijs voor Monique
Peeters in de klasse Z1 met GoGo
Borneo. Op zaterdag bij het springen behaalde Linda Peeters een
tweede prijs in de klasse BB met It’s
Golden Girl. Op zondag behaalde Inge
Sonnemans een achtste prijs in de
klasse L met Uline van ter Hilst en in
de klasse M was er een tweede prijs
voor Linda Peeters met Domino.
Voor de pony’s was er een selectiewedstrijd dressuur op eigen terrein
bij manege De Vosberg. Romee Neefs
nam hier de overwinning mee naar
huis in de klasse ABCL1/L2 met DemiBeau en met Amigo behaalde zij een
zesde prijs in de klasse DL1/L2.
Ook door De Cowboys werden

diverse prijzen binnengehaald. Elisa
Vaessen reed met Tolana Z in de
klasse BB en wist foutloos te rijden.
Met maar liefst zeven stijlpunten
verschil nam ze de eerste prijs in
beslag. Jette Staaks reed daarna in de
klasse B met Hudge Z een foutloze
eerste én tweede ronde. Ze behaalde
tachtig stijlpunten en daarmee een
vierde prijs. In de klasse L ging het
vervolgens niet op stijl, maar op snelheid. Nikki Geraedts bleef foutloos
en behaalde met haar tijd een derde
prijs met Charusa SZ. Bij het dressuur
behaalde Karin van Beek met haar
Felizitas van de Beekerheide een
derde prijs in de klasse L1.
Bij een dressuurwedstrijd voor
pony’s in Reuver, een selectie voor
het LK, behaalde Lonneke Verbruggen
van De Maasruiters uit Kessel met
Coelenhage’s Lorenzo in de klasse
DE-L2 een tweede prijs.

De ronde in Beesel staat bekend
om het vele klimmen en dalen en de
weinige rustmomenten. Daarbij waren
de weersomstandigheden winters,
waardoor het een nog grotere uitdaging werd om de wedstrijd te rijden.
In de ochtend viel het nog mee.
Hier waren het Noud Peeters, Glenn
Caumanns, Niels Disveld en Tim Janssen
die de kou trotseerden. Noud en Glenn
reden een lange tijd in een kopgroep
van drie. Aan het eind van de wedstrijd
besloot Noud er van door te gaan.
Hij wist een groot gat te slaan en daarmee de overwinning te pakken. Glenn,
die op zaterdag de overwinning pakte
op de clubkampioenschappen, werd

derde. Tim werd uiteindelijk vierde.
Niels leverde een zware strijd met dit
parcours. Hij wist gedurende de race de
zesde plek te bemachtigen.
Daarna was het de beurt aan
jeugd 3, die in de sneeuw aan de bak
moesten. Freek Bouten kon lange tijd
mee in de kopgroep en werd uiteindelijk derde. Finn Keunen werd na een
eindsprint zevende. Stijn Coenen wist
zich goed staande te houden en werd
negende. Gevolgd door de broertjes Op ’t Roodt met Yannick op een
tiende en Arjan op een elfde plaats.
Luc Disveld sloot aan op een twaalfde
plaats. Guus Janssen, die gevallen was,
kwam binnen op een veertiende plaats.

Tegen de tijd dat de jeugd van
categorie 1 aan de beurt was om
te starten, waren de omstandig
heden dusdanig slecht geworden dat
besloten werd om ze tegelijkertijd
met jeugd 2 te laten vertrekken. Bij
jeugd 1 werd Emiel Thijssen zevende.
Gevolgd door Koen Zeelen op een
achtste plaats en Stijn Renders op een
tiende plaats. Bij de jeugd 2 werd
Zepp Aelen twintigste
Daarna was het de beurt aan de
heren en masters MTB. Inmiddels
waren de omstandigheden zo slecht,
dat de jury besloot, nog voor de
eerste doorkomst van de mannen, de
wedstrijd af te lassen.
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Adventsactie rondom solidariteit
In veel kerken in Peel en Maas die horen bij het dekenaat Horst wordt de komende tijd aandacht besteed aan de
adventsactie. Die staat dit jaar, in aanloop naar kerst, in het teken van solidariteit.
“Al van oudsher zijn er parochies die
werken voor de organisatie Solidaridad,
die zich inzet voor de bestrijding van
armoede in Latijns-Amerika, Azië en
Afrika. Daar staan de koffieboeren en

hun gezinnen centraal”, zo laten de
werkgroepen voor Missie-OntwikkelingVrede (MOV) Peel en Maas weten. “In
andere parochies zal actie gevoerd worden voor de Bisschoppelijke Adventsactie

waarbij vrouwen en moeders centraal
staan.” Met de adventsactie willen
de werkgroepen zich in aanloop naar
Kerstmis solidair tonen met mensen die
het minder goed getroffen hebben.

Bontje Aovend

Optredens van Kessel-Eikse bodem
In Kessel-Eik vindt zaterdag 6 januari weer de Bontje Aovend plaats. De organisatie daagt inwoners van het dorp
uit zich aan te melden om op te treden.
Tijdens de Kessel-Eikse bonte avond
wordt traditioneel gezien de prins of
prinses bekendgemaakt die over het
Eikkaterrijk gaat heersen. De optredens
worden altijd verzorgd door inwoners

van het dorp. Verschillende artiesten
die andere jaren ook optraden, hebben
zich weer aangemeld.
Groepen of individuen die ook
graag op het podium willen staan

met een eigen optreden, kunnen zich
tot vrijdag 22 december aanmelden
bij Eugène van der Linden van de
organisatie van de Bontje Aovend via
eug.linden@home.nl

IJszwemmen in Panningen
Bij Laco zwembad De Waterlaot in Panningen is het op zaterdag 16 december mogelijk om te oefenen met
ijszwemmen. In de verschillende baden worden situaties gecreëerd waarbij mensen kunnen leren omgaan met het
zwemmen in ijskoud water.
In De Waterlaot wordt onder meer
geoefend met zwemmen onder plastic
om het effect van ijs na te bootsen.
Ook zwemmen met kleren aan, het red-

den van drenkelingen met aan elkaar
geknoopte kleren of een klos en zwemmen in het koude buitenbad komen
onder meer voorbij. Het ijszwemmen

wordt georganiseerd door de Heldense
Reddingsbrigade, Laco, duikvereniging
Bubble Mates opleidingsinstituut JTI en
duurt van 15.30 tot 18.00 uur.

Diverse optredens

Jubilarissen
zorginstelling Meijel
Twee jubilarissen zijn donderdag 7 december in het zonnetje
gezet bij zorginstelling Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel. Toen
werd de Nationale Vrijwilligersdag gevierd, waarbij 180 vrijwilligers een buffet kregen aangeboden en er toespraken werden
gehouden. Ook werden Jeanne Smolenaars (rechts op foto) en Mien
van Rijt (links op foto) gehuldigd vanwege hun 12,5-jarig jubileum
als vrijwilligers. Jeanne zet zich in bij Groei en Bloei en Mien is al
jarenlang vaste kracht bij de receptie. “Dat we dit ieder jaar doen
is een mooie traditie”, sprak Corine Remmers, directeur en
bestuurder van Sint Jozef Wonen en Zorg, tijdens haar toespraak.

Jubileumfeest De Batsekratsers
Vriendengroep De Batsekratsers uit Panningen viert op zaterdag 16 december het elfjarig jubileum met een
feest vol optredens. Verschillende artiesten komen naar café Tinus om het jubileum samen met de ‘vastelavoavesgroep’ te vieren.
Bij de avond zijn er optredens van Evi Geraets, De Breurkes
en Muziekformatie Compeneej.
De Kroegadours nemen tijdens hun
optreden hun nieuwe videoclip op.
Tijdens de opnames zijn de consumpties gratis. De Batsekratsers ontstond
elf jaar geleden bij een feestavond
van buurtvereniging De Kronkel. “Een
aantal nieuwe buurtgenoten leerde

zich kennen en werd al snel vrienden.
Ze kwamen er achter dat ze samen iets
gemeen hadden: ‘vastelaovend’ vieren”, aldus de vriendengroep. “Tijdens
de receptie van de prins van de Kuus
oeth Kepèl werd in 2016 besloten als
De Batsekratsers elk jaar samen de
vastelaovend te vieren.”
De groep deed verschillende keren
mee aan het gemaskerd bal van de

Panningse carnavalsvereniging en won
ook wel eens. “Ook de best verklede
‘vastelaovendganger’ is al eens ten
deel gevallen aan de vriendengroep”,
aldus De Batsekratsers. “De jeugd heeft
vorig jaar meegedaan aan de optocht
en een mooie tweede plaats gehaald.”
Het jubileumfeest begint om
20.00 uur. In het café staat een collectebus voor Ut P&M Hoes.

Jubilarissen Harmonie Concordia
Koninklijke Harmonie Concordia Panningen heeft zaterdag 25 november vier jubilarissen in het
zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens het Caeciliafeest van de harmonie. Sjaak Smits en Leo Steeghs
werden gehuldigd vanwege hun 50-jarig lidmaatschapsjubileum, Richard Ferfers vanwege zijn 25-jarig
lidmaatschapsjubileum en Linda Willems vanwege haar 10-jarig lidmaatschapsjubileum.
Thei Verhaegh, 70 jaar lid, kon niet aanwezig zijn, maar hij ontving op een later moment het speldje
en de oorkonde.

ADVERTENTIE W E E K
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Baolderse Hofzengers

Kerstconcert met
gastoptredens in Baarlo
De Baolderse Hofzengers geven zondag 17 december een concert. Daarnaast geven een solozangeres en de
Tegelse Hofzangers een gastoptreden. Anders dan voorgaande jaren, vindt dit evenement plaats bij zaal Unitas in
Baarlo.

Op Sterk Water
in DOK6
Cabaretgroep Op Sterk Water komt op woensdag 20 december naar
DOK6 Theater in Panningen. De improvisatiegroep speelde al meer dan
duizend voorstellingen in Nederland en België. De groep komt naar
Panningen om de voorstelling Een magische kerst met Op Sterk Water te
spelen.

Krista Meijer is sopraanzangeres
en geeft een gastoptreden, net
als de violiste Aida Lópes en
dwarsfluitspeelster Anna Soriano
uit Sevilla en Valencia die het
instrumentale gedeelte van het concert

invullen. De Tegelse Hofzangers
sluiten het concert af. Zij brengen een
aantal kerstliedjes en karakteristieke
Byzantijnse liederen ten gehore.
De deuren van de zaal zijn om
14.30 uur open. Het programma

begint om 15.00 uur. Na afloop kan er
nog gezamenlijk een drankje worden
gedronken.
Neem voor meer informatie over
het concert contact op met het VVVkantoor in Baarlo via 077 477 36 66.

De show van Op Sterk Water
gaat over de kerst. “Van het meest
gênante kerstdiner dat je je kunt
herinneren tot aan de allernieuwste
kersthit of misschien wel een nieuwe
variant op het eeuwenoude kerstver-

haal”, schrijft DOK6. “Met interactief
decor, visuele gimmicks, vlijmscherpe
humor, muzikale hoogstandjes, maar
vooral: virtuoze improvisatie”, aldus
het theater. Kijk voor meer informatie
over kaarten op www.dok6.eu

Houd jij overzicht in drukke
tijden en ben je accuraat?
Wil jij werken in een groeiende
organisatie met een open
communicatie?
Dan zoeken wij jou!

Fanfare St. Cecilia
Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt
op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen. Bij de Hotraco
Group werken ongeveer 200 medewerkers. Je werkt in een logistieke omgeving waarin het contact met collega’s van alle
afdelingen groot is. De informele manier van communiceren wordt als zeer prettig ervaren en zorgt voor een goede werksfeer.

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Administratief Logistiek Medewerker

(m/v)

Fulltime, met uitzicht op een vast dienstverband
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die de logistieke afdeling komt versterken. In deze functie ben jij verantwoordelijk voor de administratieve taken op onze logistieke afdeling.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• het bewaken en beheren van de inkomende en
uitgaande goederenstroom;
• het continu afstemmen met andere afdelingen over de
status van lopende projecten;
• het aanvragen van transporttarieven en organiseren van
transporten;
• het verzorgen van de juiste documentatie ten behoeve
van onze wereldwijde export;
• je bent de spil in het web en communiceert continu met
je directe collega’s op de werkvloer;
• het aansturen van roulerende voorraadinventarisaties.

Wij vragen:
• een (afgeronde) mbo-opleiding richting logistiek of een
vergelijkbare opleiding;
• een hands-on mentaliteit en je weet van aanpakken;
• je hebt een structurele werkwijze en werkt nauwkeurig;
• een persoon met een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• een medewerker die initiatief toont en prioriteiten kan
stellen.

Wij bieden:
• een uitdagende functie met veel zelfstandigheid en
verantwoordelijkheidsgevoel binnen een groeiende en
veranderende organisatie;
• een functie in een klein gemotiveerd team;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com, t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

Kerst Carrousel met
fanfare Helden
Fanfare St. Cecilia uit Helden geeft zondag 17 december een optreden
in Kerkeböske in Helden dat geheel in kerststijl is. Tijdens de Kerst
Carrousel treden verschillende ensembles op.
Tijdens het kerstachtige concert brengen spelers van Opmaat
Muziekschool, de slagwerkgroep en
de fanfare diverse kerstliedjes en
andere muziek ten gehore. Ook vindt
er een tombola plaats. De middag

wordt afgesloten met de Cecilia
Bigband, die voor de allerlaatste keer
op het podium staat.
Het concert begint om 15.00 uur
en vindt plaats bij gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.

Kerstconcert
in Koningslust
Zangkoor Konzagro uit Koningslust houdt op zaterdag 16 december
een kerstconcert in de kerk van het dorp. Verschillende andere muziekgroepen komen naast het koor uit Koningslust een optreden verzorgen.
Mannenkoor Bon Apart uit Beringe
is één van de gastoptredens bij het
concert dat in het teken staat van
Kerstmis. Het andere optreden komt
van Nick Verstappen die op de doedel-

zak een repertoire ten gehore brengt.
Het kerstfestijn van de Koningsluster
zanggroep, met ook leden uit
omliggende dorpen, op 16 december
in de kerk begint om 19.00 uur.
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Achtste editie

Christmas Truckrun weer
door gemeente
De achtste editie van de Christmas Truckrun vindt plaats op zaterdag 23 december. Ruim 85 versierde en
verlichte vrachtwagens rijden dan in een unieke stoet door vrijwel de gehele gemeente.
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Concert Padako

Pannings
dameskoor
in kerstsfeer
Dameskoor Padako uit
Panningen houdt zondag
17 december een kerstconcert.
Deze vindt plaats in de kapel van
de Paters Lazaristen in Panningen.
Onder leiding van dirigent
Saskia Ramakers treedt het
Pannings dameskoor op.
Jack Lemmen begeleidt de zang op
de piano. Het gastkoor is dit jaar
gemengd koor Vocante uit Neer, dat
onder leiding staat van dirigent
Ruud Geelen en door pianist
Jack Lemmen wordt begeleid.
Het concert vindt plaats in de kapel
van de Paters Lazaristen in Panningen en is gratis. Vanaf 14.30 uur is
de kapel geopend, waarna om
15.00 uur het concert begint.

Close harmony
group Helden

Aan boord van de trucks zijn
passagiers van Daelzicht, mensen
met een lichamelijk of geestelijke
beperking. “Ze kijken er het hele jaar
naar uit om weer mee te mogen
rijden in één van de mooie Christmas
Trucks. Voor hen is deze dag dan ook
een onvergetelijke ervaring”, aldus de
organisatie.
De truckrun rijdt tussen 18.00
en 21.00 uur door verschillende
dorpskernen van Peel en Maas
rijden. De route start bij Savelberg in

Koningslust en eindigt van daaruit via
Koningslust, Grashoek, Beringe, Egchel,
Helden en Panningen weer op de
startlocatie.
In diverse dorpskernen zorgen
enthousiaste vrijwilligers voor
ontmoetingsplaatsen in kerstsfeer.
Op enkele locaties is live-entertainment
aanwezig. Zo heeft Stichting Natuurpark
Vlakbroek in Koningslust bij de entree
naar het natuurpark (tegenover de
kerk) een verwarmde stand. Bij de
gemeenschapshuis De Ankerplaats

in Grashoek zijn diverse dranken
en lekkernijen te verkrijgen.
En café Manders in Egchel verzorgt
warme chocomel en wafels.
De organisatie vraagt bewoners
aan de route om auto’s of andere
voertuigen niet op de weg te parkeren
op de tijden van de truckrun.
Kijk voor de exacte doorkomsttijden
op de Facebook-pagina van
de Christmas Truckrun en voor
meer informatie op
www.christmastruckrun.nl

Kerstconcert
Carol of
the Bells
in Kessel
Close harmony group To Be
Continued houdt zaterdag
23 december in Kasteel De Keverberg in Kessel een kerstconcert.
Ook treden tijdens deze Carol of
the Bells diverse gastartiesten op.
Naast de organiserende zanggroep, treden ook harpiste Oxana
Thijssen, Mannewerk uit Kessel, koperensemble WLWB en Tim Jacobs uit
Beringe, die op marimba speelt op.
Daarnaast spelen Mella en Soetkin
‘Vee in onvree’ en vertelt Daan de
Reuver uit Helden kerstverhalen.
Het concert begint om 19.30 uur.
Neem voor meer informatie over het
concert contact op met Peter Klaasen
uit Helden via 077 307 73 97.

Verzame
laarsbeurs
in Meijel

Kesselse fanfare sluit jaar af
Het fanfare-orkest van Koninklijke Fanfare Maasoever Kessel heeft zaterdag 9 december het jaar
afgesloten met een film- en musicalconcert. Bij gemeenschapshuis De Paort in Kessel werden film
beelden van Pirates of the Carribean, James Bond en Schindler’s List op groot scherm vertoond.
De fanfare speelde daar de filmmuziek bij, er was een solo-optreden van een dwarsfluitspeelster, live
zang, blaasmuziek en optredens van dansgroepen van KSV Kessel. “Het was een geweldige afwisseling
in muziekwerken tussen nieuw en ouder, fictie en non-fictie, film en musical”, aldus de fanfare na
afloop. (Foto: Koninklijke Fanfare Maasoever Kessel)

Verzamelaarsvereniging
De Peelstreek uit Meijel houdt
zondag 17 december weer een
ruilbeurs. Deze vindt plaats in de
Rabozaal van gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel.
De markt wordt georganiseerd
om verzamelaars de gelegenheid te
bieden hun collectie uit te breiden
of aan te vullen. Er zijn daarnaast
tafels gereserveerd voor ruilers.
Op de markt zijn diverse artikelen
te vinden, waaronder postzegels,
munten, pennen, bidprentjes,
geboortekaartjes, ansichtkaarten,
bankbiljetten, suikerzakjes en
voetbalplaatjes. De beurs is
geopend van 10.00 tot 13.00 uur.

KVW Maasbree bedankt alle
sponsoren voor de bijdrage van
KVW 2017 en wenst iedereen prettige
feestdagen en een actief 2018.
✯✯✯✯✯ sterren sponsors:
Alles Paletti EHBO-BHV Opleidingen
BOEZst
Café-Restaurant Boszicht
Deli Gourmet Catering
Feestband Khick
Gebr. Hermans Loon-, Grondwerk en spuitbedrijf
HMB bv
Hoveniersbedrijf Herman Vaessen/ Groenrijk
Jan Trepels feesten en partijen
Mafcentrum
Ossefeesten - Fanfare St. Aldegondis
Otos LMR Systems
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Timmerbedrijf Wijnen
Van den Broek Hoveniersbedrijf
Zwinkels Uitvoering en Verhuur

✯✯✯✯ sterren sponsors:
Jumbo Maasbree
P. Daemen bv
Pure Ingredients
RL-Design

✯✯✯ sterren sponsors:

Anke Visueel Vertaler
Bouw- en Timmerbedrijf Leo Janssen
Box Cleaning Service
Cartoon Frank
Cazoom Import bv
Coop Maasbree
People’s Farm

✯✯ sterren sponsors:

Agrarisch dienstenbedrijf Erik Peeters
Autobedrijf Ron van de Laar
Banden en Wielen Centrum Limburg bv
Café de Pool
DA Drogist
Dike Farm Paintball games
Garage Ebos
Hermans Machines bv
Hoveniersbedrijf Thissen
LR & PC De Cowboys
Manders bv
MIFA Aluminium bv
Mpr Truckparts bv
Natasja Vaasen Projecten
Ortmans Holding bv
Parket en Interieur
Peter Engels
Previon
Racingteam Hendriks
Recreatiepark Breebronne
Ruud Verhaag - Licht | Geluid | Beleving
Vaessen Wonen
Van Roy Productions
Wiëne Oët Bree Management bv
Wil Holthuijsen beheer

✯ ster sponsors:

Autobedrijf Broekmans
Autorijschool Renske Leenders
Bakkerij Broekmans
Bart’s Tuin- en Klusbedrijf
Bloemenhofje
Bloomrecording
Boels Rental
Brandweer Maasbree
Cesar 2 Move
Chantal Zingt
Chapoo Kappers
Charon Schmink en Grime
CV d’n Hab
Dave Duijf Tuinbouw bv
De Haardstede
Dierenkliniek Peel en Maas
Dirkx Electronics
Djeenz
Duijf Sanitairspecialist
Duijf, Hay
Dura Financieel
Elektro Limburg bv
Enjee Decoraties
Eurosteel bv
Fresh Valley
Garage de Bong
Garage J. Coenen
Geert v/d Sterren
HALLO Peel en Maas
Head Affair
Hermans DHZ Meijel
Het Maasdal
Hoveniersbedrijf Bert Sijbers
ILM elektrotechniek
Jong Nederland
Jumpfun springkussenverhuur
Kantiny
Kids Place
Kindercoachpraktijk HELLO U!
Laura Bloemen en Decoraties
Linda’s schoonheidssalon
Loonbedrijf Bruynen en zonen bv
Manders Aardbeien Rooth
Mertens bv
Mondhygienistenpraktijk Maasbree
Oriental seeds bv
Partyservice Maasbree
Pastoor - Parochie Aldegundis
Regiobank Maasbree
Restaria Maasbree
Restaurant de Flierenhof
Ria Joosten catering & evenementen
Rootz Knipcafe
Santa Maria
Schutterij St. Martinus
Snackwagen Maasbree
Trimsalon Akyla
V.o.f. Schoonmaakbedrijf ‘t Rooth
Vaemke
Voedings- en dieetadviesbureau Marjon Tielen - Werts
W. Daemen Transport
Wijnen bouwmaterialen
Wildbeheereenheid
Moors tuinen
Motio-Sport
Martin Haenen Gitaarlessen
Canon
Neptunes Junior
Profile Peel & Maas
Schuman Verhuur
Sporthal Maasbree
Kantiny
Maatschap Weijs Maasbree
Martinique Venlo
Plaagdierbeheersing Limburg

Iedereen die op zijn manier een bijdrage
heeft geleverd aan KVW 2017 heel erg bedankt.

HIER HAD U OOK BIJ KUNNEN STAAN!
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Agenda t/m 21 december 2017
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DansSalon Dans met Mij met
demonstratie stijldansen

Concert met tapas

Voorronde kerst-koppeltoernooi

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare St. Aldegondis Maasbree
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: beugelclub OVU Kessel
Locatie: clubgebouw Roode Eggeweg Kessel

Lezing ‘Baarlo in 1577 en 1578’

Jubileumfeest De Batsekratsers

Kerstconcert Kerst Carrousel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Historische Werkgroep De Borcht Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: VG De Batsekratsers
Locatie: café Tinus Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: fanfare St. Cecilia
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Ut P&M Hoés (t/m zondag 17 december)

Optreden Bert van den Bergh en ’t
Verlange met voorprogramma Jane

Tijd: hele dag
Organisatie: Omroep P&M
Locatie: glazen huis Raadhuisplein Panningen

Tijd: 20.30 uur
Locatie: muziekpodium Thalia Baarlo

Optreden Ton Engels

Optreden rock-coverband
Jam Pilots

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Grand Café Gallery Panningen
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Repair Café Maasbree
Tijd: 10.30-13.00 uur
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café Pierke Panningen

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

Herenzitting

Kerstkoopzondag met
kerstsfeermarkt

Tijd: 15.30-18.00 uur
Organisatie: Heldense Reddingsbrigade, Laco,
duikvereniging Bubble Mates, opleidingsinstituut JTI
Locatie: zwembad De Waterlaot Panningen

Kerstconcert met gastoptredens
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: zangkoor Konzagro
Locatie: kerk Koningslust
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Kerstmarkt voor Stichting Leergeld

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

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: Koninklijke Fanfare Maasoever
Locatie: huis-aan-huis Kessel en Kessel-Eik

Oefenmiddag met ijszwemmen

Advent- en kerstviering

Vogelmarkt

Kerstactie platsenverkoop

Tijd: 11.11 uur
Organisatie: jongerencentrum Sjiwa en CV De Kook
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo
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Tijd: 19.00 uur
Organisatie: LKV Meijel en Zij-Actief
Locatie: kerk, aansluitend gemeenschapshuis
D’n Binger Meijel

Tijd: 17.30-20.00 uur
Organisatie: basisschool De school
Locatie: basisschool De school Maasbree

Poulewedstrijd Koppeltoernooi
beugelclub De Treffers
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: beugelclub De Treffers
Locatie: clubgebouw Breetse Peelweg Maasbree

Kerstbijeenkomst met toneeluitvoering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0
Locatie: café Bij Ton & Marij Kessel

Cabaretvoorstelling Op Sterk Water
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

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

Kerstconcert Hofzengers met gastoptredens
Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Baolderse Hofzengers
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Uw agendapunt hier?

Kerstconcert Padako met
gastoptreden Vocante

Wilt u de activiteiten van uw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail uw agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Tijd: 14.30 uur
Locatie: kapel Paters Lazaristen Panningen

Drie dj’s ingesloten voor goed doel

P&M in actie voor Stichting Leergeld
De drie dj’s die op vrijdag het P&M
Hoés in gaan, Renske, Sjoerd en Jip,
worden op spectaculaire wijze ingesloten
door burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo en de directeur van
Stichting Leergeld Nederland om vervolgens non-stop radio te maken voor het
goede doel. Daarnaast zijn er vele acties.
In de week voorafgaand presenteerde
Nancy Dielissen samen met André
Halmans en Wilke Goessen ‘De P&M
Hoés School’ op televisie, waarin ze
elke dag verslag deden en doen van de
acties. Op de radio is er van maandag tot
en met donderdag een live radio-uitzending tussen 13.00 en 16.00 uur.

Vleesbingo

De actieweek voor Ut P&M Hoés is sinds maandag 11 december weer van start. Lokale Omroep P&M zet zich
tijdens de week op radio en tv in voor Stichting Leergeld Peel en Maas. De actieweek wordt afgesloten met een
marathonactie van Ut P&M Hoés op het Raadhuisplein in Panningen. Daar worden drie dj’s op vrijdag 15 december
ingesloten in het glazen huis. Op zondag 17 december komen de dj’s weer naar buiten.

Zo is er op zondag 17 december
tussen 09.00 en 11.00 uur een ontbijtbuffet in DOK6. Verder verzorgt Sjors
Verdellen een vleesbingo op vrijdagavond tijdens het ‘gekke uurtje’ en is er
op het plein een prijzenrad.
“We hebben er veel zin”, zegt
hoofdredacteur Bart Nelissen. “Van de
insluiting tot de kindermiddag op

zaterdagmiddag en van de optredens
van de vele lokale artiesten tot de
grote finale met ongetwijfeld mooie
bedragen voor het goede doel.”
Op zaterdagmiddag zijn er optredens
van dansgroepen en worden er
activiteiten georganiseerd door Jong
Nederland Panningen en Cultuurpad.
Het gehele weekend zijn er wafels
te koop in de stand van stichting
Leergeld. Op www.pmhoes.nl of bij de
brievenbus bij Ut P&M Hoés kan een
verzoeknummer worden aangevraagd
voor een bedrag van minimaal 5 euro.
Op zondagmiddag om 16.00 uur
worden de dj’s bevrijd uit Ut P&M Hoés
en wordt het voorlopige eindbedrag
van de actie bekendgemaakt. “Dat is
nog niet het definitieve eindbedrag,
want ook na het weekend staan er
veel acties op het programma”, aldus
Bart Nelissen. “We hopen op zo’n hoog
mogelijk bedrag zodat we veel kinderen kunnen helpen. Daar doen we het
allemaal voor.” De actie is te volgen op
social media, radio en televisie en de
livestream op www.pmhoes.nl
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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 17 december
H. Mis 3de Advent 09.30 uur t.i.v. Wiel
Grommen en Bertha Grommen-van
Ratingen (jaardienst)
Woensdag 20 december
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 17 december
Geen H. Mis
Zondag 24 december
Geen H. Mis
Maandag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur m.m.v.
‘Muziekvereniging Egchel’ t.i.v.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 december
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr.
Maria Nabben
Zang: Dameskoor
Intenties: Jaardienst They Smeds. Voor
de intenties van de Mariakapel op het
kerkhof.
Donderdag 21 december
14.00 uur: Advent-/Kerstviering bij
Niëns bedoeld voor de mensen van
de Zonnebloem, het Huiskamerproject
en bewoners van In den Clockenslagh.
Mededeling
Gedoopt is zondag 3 december
12.00 uur: Dominika Oleksy

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 16 december
H. Mis 3de Advent 19.00 uur t.i.v.
Welzijn van alle parochianen

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 16 december
Kerstconcert Konzagro en BonApart
19.00 uur

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie
Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 17 december
H. Mis 3de Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Nel Nijssen-Verlinden (zeswekendienst) en Sjraar Nijssen; Petronella
Helena Hendricks (jaardienst); overl.
oud. Hendrik en Hendrina HermansPeeters, Dorrus Hermans en Giel
Welten; overl. oud. Teeuwen-Lormans;
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen

Eucharistievieringen
rond Kerstmis
Zondag 24 december – 19.30 uur:
Gezinsmis
Zondag 24 december – 21.00 uur:
Nachtmis
Maandag 25 december – 11.00 uur:
Hoogmis
Dinsdag 26 december – Geen H. Mis
Zondag 31 december – 11.00 uur:
Oudejaarsviering
Maandag 1 januari 2018 – Geen H. Mis.
Kerkbijdrage
Het Jaar 2017 loopt langzaam ten
einde. Veel mensen zijn gewend pas
op het einde van het jaar hun ’kerkbijdrage’ over te maken. Het banknummer is NL23RABO 0131005707 o.v.v.
Kerkbijdrage 2017 Maasbree.
Wij danken u hartelijk.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl

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 14 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zondag 17 december
H. Mis 3de Advent 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Overl. fam. Verschaeren-

Kerkdiensten
Zaterdag 16 december
3e zondag van de advent.
19.15 uur Pierre Vervoort vanwege zijn
verjaardag.
Zondag 17 december
14.00 uur Doop van Teun en Toosje
Jacobs. Karel Appelstraat 50
15.00 uur Doop van Scot Giesbertz
Donk 17.
16.00 uur Doop van Jayla Burhenne.
Kleibergstraat 50 Tegelen.
Woensdag 20 december
9.00 uur. H.Mis voor de zieken.
Zaterdag 23 december
19.15 uur. Jaardienst voor Ad Willems de Rond en overleden ouders
Marijn en Riet de Rond- van Loon. Jac en
Gerda Willems-Jansen en They Willems.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

Gubbels; Jan Rooyakkers en Lies
Rooyakkers-Boonen; Piet Slaats;
uit dankbaarheid
Maandag 18 december
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 19 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
H. Mis 19.00 uur Advents-Kerstviering
Zij-actief en LKV. T.i.v. overleden partners van leden in het afgelopen jaar.
Donderdag 21 december
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
Donderdag 14 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 15 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 16 december
H. Mis 3de Advent 19.00 uur –

Kerkdiensten
Zaterdag 16 december
17.00 uur Gebedsdienst Verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 17 december
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaard. Agnes Verkoelen;
Jaard. overleden ouders Kuypers-Pijpers;
Jaard. Frans Nijssen; Jaard. Wiel Coonen;
Jaard. Josefien Brueren en overl fam.
Brueren-Baten; Jaard. Louis Jacobs.
Donderdag 21 december
8.30 uur H. Mis.
Overleden
Jozef Stappers, 86 jaar, Schafelt 1a.
Mededeling
De kerstvieringen zijn: 24-12: 16.30 uur
Kleuterkerst,
18.00 uur Gezinsviering en 22.30 uur
Nachtmis. 25-12: 9.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans
T 077 462 16 78

gemengd koor t.i.v. Jo Lenders (coll)
en zoon Johan (jaardienst); Harry en
Toine Smeets
Zondag 17 december
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 19 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 20 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 21 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Overleden: Cornelia Anna Koot (Zuster
Lucia), 94 jaar

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

Kerkdiensten
Zondag 17 december
9.30 uur Jaardienst, Wies BryunenMertens en Toni Bruynen.
Zondag 24 december Kerstavond
21.00 uur nachtmis, voor de parochie.
Maandag 25 december Kerstdag
10.00 uur voor de parochie
Zondag 31 december oudejaarsdag
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

Eigen knutselwerkjes

Verhalen in dialect

Kerstmarkt op De school

Ton Engels bij Grand
Café Gallery

Basisschool De school in Maasbree houdt dit jaar weer een kerstmarkt. De leerlingen van de school verkopen op
woensdag 20 december eigen knutselwerkjes en de opbrengst gaat naar Stichting Leergeld. Naast de verkoop van
de eigen gemaakte spullen, wordt er ook een veiling gehouden waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.
Stichting Leergeld biedt hulp aan
kinderen die in gezinnen met een
inkomen op bijstandsniveau opgroeien.
Dit omdat deze kinderen vanwege
financiële redenen niet mee kunnen
doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn, zoals
zwemles, schoolreisjes en de sportclub.
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
De kinderen van De school
zijn het afgelopen jaar veel bezig

geweest rondom het thema armoede.
“Het besef dat iedereen alles maar
kan kopen wat hij of zij wil niet voor
iedereen is weggelegd, is bij de
kinderen goed doorgedrongen”, aldus
de school. “Ze beseffen nu dat één
op de negen kinderen in armoede
leeft. Dat kan ook het buurjongetje
of -meisje zijn. Om die reden willen
de kinderen zich gaan inzetten voor
Stichting Leergeld.” Naast de verkoop

van de knutselwerkjes van de kinderen,
is er ook een veiling waarin spullen
geveild worden die door ondernemers
uit Maasbree worden aangeboden.
In totaal hebben 28 ondernemers
uit Maasbree iets voor de veiling
beschikbaar gesteld. Ook de opbrengst
van de veiling gaat naar Stichting
Leergeld. De kerstmarkt vindt plaats
bij De school en duurt van 17.30 tot
20.00 uur.

Ton Engels brengt op vrijdag 15 december zijn nieuwe album ‘Herfstkampioen’ ten gehore in de Refter van Grand Café Gallery in Panningen.
Op Herfstkampioen, zijn zesde album, zingt Ton Engels, muzikaal ondersteund door Eric Coenen, verhalen in het dialect van zijn geboortedorp
Helden-Panningen.
“Wij zijn verheugd dat we Ton
Engels hebben weten vast te leggen
om zijn nieuwe album bij ons ten
gehore te komen brengen,” aldus
Martine, bedrijfsleidster van het Grand
Café. “Naast het feit dat Ton Engels

een echte rasartiest is en uit de regio
komt, maakt hij ook echt goede
muziek.” Deze muzikale avond start om
20.30 uur. Meer informatie over kaarten
is te krijgen bij Grand Café Gallery in
Panningen.
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Enkele voorbeelden...

Zanussi Gaskookplaat

AEG Gaskookplaat

Grundig Gaskookplaat

ZGG76534XA

HG795540XB

GIGM7235250XG

52%
49%

289,-

€ 147,-

Geïntegreerde vonkontsteking
RVS, 3 gietijzeren pannendragers
Inbouwmaten (hxbxd): 30 x 700 x 480 mm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

619,-

48%

€ 297,Gehard glas met beschermend inox-kader
LED-verlichting voor status van de vlam
Inbouwmaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm

359,-

€ 187,4 gasbranders, 1 wokbrander met glazen inleg
Metalen oppervlak met RVS frame
Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 680 x 510 mm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

