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Donderdag 4 januari 2018 is de jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst voor alle
inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen
van Peel en Maas.
Vanaf 19:00 uur bent u van harte welkom in het
Huis van de Gemeente.
Wij wensen u prettige feestdagen en een
mooie jaarwisseling. Tot 4 januari!
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In actie
voor Stichting Leergeld
Het P&M Hoés heeft een voorlopig bedrag van 11.807,66 opgehaald voor Stichting Leergeld Peel en Maas. Drie dj’s van Omroep P&M, Sjoerd Groothuis, Renske Steijvers en Jip
Huijs, zaten van vrijdag 15 tot en met zondag 17 december opgesloten in het huis op de Markt in Panningen en probeerden met acties zoveel mogelijk geld op te halen voor het
goede doel. Ook kwamen artiesten als De Breurkes bij het huis om op te treden. In de weken voorafgaand aan het P&M Hoés werd er al geld opgehaald. Stichting Leergeld biedt
kinderen, die om financiële redenen niet mee kunnen doen, de kans om te kunnen deelnemen aan sport, cultuur en schoolse activiteiten. Voorzitter Ilse den Mulder: “Met dit
bedrag kunnen we weer heel veel kinderen helpen.” Er lopen momenteel nog acties, waardoor het definitieve eindbedrag in januari bekend wordt gemaakt. (Foto: Jac Willekens)

Gevangenisstraf voor één verdachte

Bejaarde vrouw uit Helden
vrijgesproken van valsmunterij
De rechtbank Limburg in Roermond heeft vrijdag 15 december negen mannen en vrouwen veroordeeld die
in 2014 deel uitmaakten van een groep valsmunters. Het briefgeld werd onder meer gemaakt in de woning
van een bejaarde vrouw in Helden. Zij werd vanwege haar zwakke gezondheid en kleine rol in het geheel
vrijgesproken.
Omdat de strafbare feiten 3,5 jaar
geleden werden gepleegd, is volgens
de rechtbank de ‘redelijke termijn’
overschreden. Justitie heeft de zaak te
laat opgepakt in de ogen van de rech
ters en dus vielen de straffen lager
uit. Van de negen personen die voor
de rechter verschenen, kreeg slechts
één verdachte vrouw een gevan
genisstraf opgelegd. Twee anderen

kregen een werkstraf, drie personen
werden vrijgesproken en drie anderen
kregen een lichtere taakstraf opgelegd.
Ze werden ervan verdacht geld te heb
ben nagemaakt, dit te hebben gekocht,
eventueel verkocht en het nepgeld te
hebben gebruikt om producten mee te
betalen. De rechtbank neemt het hoog
op dat door valsmunterij het vertrou
wen in het betalingsverkeer wordt aan

getast en mensen gedupeerd worden.
Van twee verdachten kon volgens
de rechtbank niet worden bewezen
dat ze medeplichtig waren aan het
produceren van vals geld. Zij zorgden
er enkel voor dat de overige veroor
deelde verdachten toegang kregen tot
een woning waar uiteindelijk het geld
werd gedrukt en gesneden.
Lees verder op pagina 05
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Opknappen Kesselse loswal

‘We richten ons nu eens naar de Maas toe’
Over een jaar zou de loswal aan de Maas in Kessel een bruisende
boulevard moeten zijn waar boten aanmeren, toeristen flaneren en
kinderen kunnen spelen. Om alle ideeën uit te voeren, is echter extra geld
nodig. Het Dorpsoverleg Kessel (DOK) ging daarom woensdag 13 december
met inwoners van Kessel in gesprek over de plannen voor de Maasboulevard van Kessel.
De initiatiefnemers, Gabor Kovacs
en Gerald Driessen van het DOK,
pakten ruim een half jaar geleden
het ‘loswalproject’ al op. Er bleek
geld beschikbaar te zijn om de loswal
op te knappen vanuit de voormalige
gemeente Kessel. Voor het project
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kan subsidie worden gegeven vanuit
het actief waterrecreatiefonds van de
provincie Limburg en ook gemeente
Peel en Maas zou bereid zijn bij te
dragen aan het project. Het project
wordt uitgevoerd door gemeente
Peel en Maas, met hulp van de provin
cie Limburg, Waterschap Limburg en
Rijkswaterstaat, van wie de loswal is.
“Als dorp hebben we ons altijd
met de rug naar de Maas gekeerd”,
aldus Kovacs over het idee achter de
‘Maasboulevard van Kessel’. “In Peel
en Maas zijn we het enige dorp dat
aan de Maas ligt en daar moeten
we gebruik van maken. Met dit plan
richten we ons gezicht voor het eerst
naar de Maas.”
Het complete plan moet 1,6 mil
joen euro gaan kosten. “We zoeken
nog vier ton”, aldus Driessen. “Zoals
het er nu naar uitziet, zijn niet alle
plannen uitvoerbaar. Daarom hopen
we op ondernemers die graag iets bij
willen dragen of hun naam aan de uit
kijktoren of sokkel willen geven, want
die twee onderdelen zijn financieel
momenteel niet realiseerbaar.”
Het afgelopen half jaar organi
seerde het DOK diverse bijeenkomsten
waar Kesselnaren ideeën aandroegen
wat er met de wal moest gebeuren.
Op basis daarvan werden plannen
gemaakt, die naar illustraties werden
vertaald. Op de loswal moeten straks
kleine en grote boten aan kunnen
meren, zoals plezierboten, sloepjes en
grotere schepen die bijvoorbeeld vanuit

Een impressie van hoe de huidige loswal er volgens de eerste
tekeningen uit zou moeten komen te zien (Beeldbewerking: Dorpsoverleg Kessel)
Roermond komen. Informatieborden
vertellen toeristen en andere bezoekers
over de gemeente en het dorp Kessel
en er is ruimte voor pop-up horeca,
een marktje of een kiosk. De grond van
de loswal wordt één grote landkaart,
waar de Maas, Naarbeek en Wijnbeek
door middel van kleine waterstroom
pjes worden uitgebeeld. Ook moeten er
grote, verlichte loungetrappen komen
waar mensen op kunnen zitten, die uit
monden in een watertrap en er staat
een kiezelstrandje op de planning.
Ondernemers kunnen daarnaast
een opvallende steen kopen waarbij
bezoekers door middel van een scan
bare code informatie kunnen winnen
over de onderneming. De opbrengst
daarvan wil het DOK gebruiken voor

het onderhoud van de loswal. Het DOK
heeft daarnaast de wens een uitkijkto
ren te realiseren en een sokkel te bou
wen waar het hoog water van 1993 en
1995 op wordt uitgebeeld. Ten slotte
komt er een wandelpaadje richting
Kasteel De Keverberg, zodat men van
de wal naar het kasteel kan lopen.

Mogelijk al in zomer
Vanwege de subsidieaanvraag die
loopt bij het watersportfonds en de
overige gelden die in principe beschik
baar zijn, zou het eerste deel van het
loswalproject al in de zomer van 2018
gerealiseerd kunnen zijn, zo zeggen
Kovacs en Driessen. “Als we groen
licht hebben, kan het heel snel gaan”,
aldus Driessen. “In februari weten we

Vijftien starters- en seniorenhuizen

Bedrijfspanden Panningen maken
plaats voor woningen
De voormalige bedrijfslocaties op de hoek van de Kerkstraat en John F. Kennedylaan in Panningen gaan plaatsmaken voor vijftien woningen voor starters en senioren. Het College van B&W van gemeente Peel en Maas ging
onlangs akkoord met de bouwplannen van het bedrijf dat de bouw op zich neemt.

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.
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of de subsidie wordt toegekend, zodat
de gemeente aan de slag kan met
het papierwerk. Met een beetje geluk
is in de zomer fase één gerealiseerd.
De wens is ook om in maart 2019
klaar te zijn.” Hoewel beide initiatief
nemers van het dorpsoverleg de kar
met de plannen hebben getrokken,
willen Driessen en Kovacs dat andere
mensen die kar mee gaan trekken.
Driessen: “Straks gaat de gemeente
aan de slag en kunnen wij enkel
sturing geven. Daarvoor zoeken wij
nog hulp van inwoners, ondernemers
of andere geïnteresseerden.” De werk
groep Branding van het dorpsoverleg,
verantwoordelijk voor de Kesselse
‘dorpsromantiek’, heeft haar mede
werking al toegezegd.

De bedrijfspanden op de John F. Kennedylaan in de huidige staat
Het bouwbedrijf Janssen Bouwen
en Ontwikkelen wil in totaal twaalf
woningen op de begane grond bouwen

en drie appartementen realiseren.
Eigenlijk zouden op de locatie het
dubbele aantal woningen gebouwd

worden, maar dit plan werd aangepast.
De firma bereikte onlangs een akkoord
met de huidige eigenaren van de

grond, het voormalige transportbedrijf
dat er gevestigd was en een bouwbe
drijf uit Veldhoven. Enkel het college
moest nog toestemming geven voor de
wijziging van de plannen.
Het college ging akkoord met de
bouwplannen, omdat de locatie wordt
herontwikkeld van bedrijfslocatie naar
woninglocatie, er zowel senioren- als
starterswoningen worden gebouwd en
omdat de nieuwe woningen straks uit
stedenbouwkundig oogpunt netjes zou
den aansluiten op het woongebied ten
zuiden van de John F. Kennedylaan.
De panden, waar voorheen een
loodgietersbedrijf en transportbedrijf
gevestigd waren, staan al jarenlang
leeg en zijn in verval geraakt. In het
verleden werden verschillende woning
bouwplannen gepresenteerd voor de
locatie op de hoek van de Kerkstraat en
John F. Kennedylaan, maar deze gingen
steeds niet door. Wanneer daadwerke
lijk gestart wordt met de bouw van de
woningen, is nog niet bekend. Dit kan
volgens de gemeente nog even duren,
omdat nog eerst de vergunningsproce
dure wordt gestart.
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Informatieavond

Windmolenpark krijgt
voorlopige vergunning

Samen smullen met de kerst!

Windmolenpark Egchelse Heide heeft een voorlopige vergunning gekregen van het College van B&W van Peel en
Maas voor het realiseren van windmolens in het buitengebied van Beringe en Egchel. De vergunning ligt de
komende zes weken ter inzage bij de gemeente. In die tijd kunnen zienswijzen ingediend worden.
De gemeente verwacht dat er
zienswijzen gaan komen. “Dat is wel
een realistische inschatting in dit ver
haal”, laat een woordvoerder weten.

“Maar dat is ook goed. Het plan moet
getoetst worden aan de zienswijzen die
ingediend worden en wij gaan ze open
en eerlijk beoordelen.” De gemeente

wil halverwege de inzage-tijd een
informatieavond houden in het Huis
van de Gemeente om mensen te infor
meren over de windmolens.

Collegebesluit

Supermarkten langer open
op feestdagen

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

Alle winkels in Peel en Maas mogen op zondag 24 en zondag 31 december geopend zijn van 08.00 tot 18.00 uur.
Dat heeft het College van B&W besloten. Normaal mogen winkels op zondag open zijn van 10.00 tot 17.00 uur,
maar het college maakt een uitzondering voor de twee zondagen vanwege de speciale data waar ze dit jaar op vallen.
Het verzoek tot de langere
openingstijden kwam van de
supermarkten, maar alle winkels
in Peel en Maas mogen de tijden
aanhouden op de twee zondagen.
“Onduidelijk is of andere winkels
dan supermarkten hier op zitten
te wachten”, schrijft de gemeente.
“Het betreft hier een mogelijkheid
waar gebruik van gemaakt kan
worden. Er is geen verplichting om

er gebruik van te maken.”

Twee van de drukste
dagen per jaar
Het college besloot de
verruiming van de tijden goed te
keuren omdat 24 en 31 december
twee van de drukste dagen per
jaar zijn voor supermarkten.
“Ook is de kans aanwezig dat door

de beperkte openingstijden de
versproducten, welke bepaalde
winkels in voorraad hebben, na de
feestdagen niet meer verkoopbaar
zijn.” Tevens heeft het publiek met
de langere openingstijden meer
tijd om feestinkopen te doen, zo
beargumenteert het college haar
besluit. “Ook hoeven ze dan niet naar
een andere gemeente te gaan om
hun inkopen te doen.”

Uitwijkmanoeuvre

Auto rijdt terras De Zoes op
Een auto is op dinsdag 19 december rond 19.30 uur het terras van café De Zoes in Helden opgereden.
Het café aan de Molenstraat heeft tussen de weg en het terras een scheidingswandje van onder meer glas
staan waar de personenauto doorheen reed. De bestuurster, een 27-jarige vrouw uit Grashoek, raakte
niet gewond.
De vrouw moest volgens de
politie naar rechts uitwijken vanwege
tegemoetkomend verkeer. Daarbij raakte

ze waarschijnlijk de stoeprand waarna
ze op het terras belandde. “Het hekwerk
ging kapot en de auto kwam met de

voorkant op het terras terecht. Ze raakte
niet gewond bij het ongeluk”, zo laat
een woordvoerder van de politie weten.

Brandweer Kessel twee keer eruit
De brandweer in Kessel moest op maandagavond en een paar uur later, ’s nachts, twee keer uitrukken voor
een brand. Bij de eerste melding ging het om een brand in een caravan op camping Den Aenstoot. Bij de tweede
melding moest de brandweer naar het Lijsterbespad voor de nacontrole van een containerbrand.
De brandweer had een
oefenavond op maandag
18 december en moest net na
22.00 uur plots echt aantreden

voor de caravanbrand. “Doordat
we snel ter plaatse waren, hebben
we verdere uitbreiding kunnen
voorkomen”, schrijft de brandweer

op Facebook. De nacontrole van
de containerbrand was net na
04.00 uur ’s nachts. Het ging om
een kleine containerbrand.

Vermiste Heldense vrouw o
 verleden
De 87-jarige Heldense vrouw die op donderdag 14 december vermist raakte, is een dag later dood
aangetroffen in Sevenum. Over hoe de vrouw is gestorven, doet de politie geen uitspraken. De politie gaf eerder
al aan dat er geen sprake is van een misdrijf. De vrouw raakte vermist toen ze met haar scootmobiel bij de poli
van VieCuri in Panningen was en niet meer terugkeerde naar haar huis in Helden.
De politie verspreidde op
donderdag twee burgernetberich
ten en verschillende Facebookberichten waarin ze aandacht
vroeg voor de vermissing van de
vrouw. Na tips werd op verschil
lende plekken in de gemeente
met onder meer honden en
een helikopter gezocht naar de

bejaarde vrouw. De vermissing was
volgens de politie urgent, omdat de
vrouw medicijnen gebruikt en daar
dringend behoefte aan had.
De zoektocht ging een dag
later verder. Op vrijdag werd het
lichaam van de vrouw aangetroffen
in het buitengebied van Sevenum.
De familie gaf later op Facebook aan

blij te zijn met het medeleven en
steun die ze kregen. “Social media
heeft zich van zijn beste kant laten
zien en daar zijn we enorm dank
baar voor. Ook willen we via deze
weg benadrukken dat wij de steun
en inzet van het team van politie
Peel en Maas en burgemeester
Delissen ontzettend waarderen.”

OP ALLE KERSTARTIKELEN*

00 u

9.30 - 18.
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zondag
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STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

* Zie voorwaarden in de winkel.
Geldig van 26-12-2017 t/m
07-01-2018
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Als ik dood ga
Dan hoop ik dat jullie erbij zijn
Dat ik jullie aankijk
Dat ik jullie handen voel
Dan zal ik rustig sterven
Dan hoeft niemand meer
verdrietig te zijn...

Aanlevertijden kerst
In verband met Kerstmis zijn de aanlevertijden voor HALLO Peel en Maas gewijzigd.
Persberichten voor de redactie
dienen vóór vrijdag 22 december
12.00 uur binnen te zijn. Deze

kunnen worden verstuurd via
redactie@hallopeelenmaas.nl Het
aanleveren van advertenties en

familieberichten kan tot vrijdag
22 december 15.00 uur. Dit kan via
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Toch nog vrij onverwachts is tot ons groot verdriet van ons heengegaan

Leo Peters
Lei
’’De onbekende gast’’
echtgenoot van

Agnes Heijnen
* Panningen, 17 maart 1941 † Panningen, 15 december 2017
Panningen: Agnes Peters - Heijnen
Koningslust: Fred Peters en Astrid Winkelmolen
Helden: Ricky en Twan Leijten - Peters
Sep, Puk, Lot
Neer: Peter Peters en Diet Swinkels
Meis, Ries

Verhalen van de straat

Pastoor van Basten
Batenburglaan Beringe
11/11

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. Eén van de grootste straten van Beringe is de Pastoor van Basten Batenburglaan. Wie was deze pastoor?

Familie Peters
Familie Heijnen
Correspondentieadres:
Akkerveld 66, 5988 JE Helden
De crematiedienst heeft plaatsgevonden op woensdag 20 december
in crematorium Midden - Limburg te Baexem.

Leo Peters
Wij, collega’ s van Leo Peters, zijn ontsteld met zijn overlijden.
Leo was de oprichter van het populaire vrijdagmiddag
programma wat ruim twintig jaren is geweest en wat altijd in
onze gedachten zal blijven
Leo, tot ziens, Agnes en familie veel sterkte.
Je radiovrienden:
Jeu en Lenie - Herm en Els - Hay en Door
Henk en Mariet - Lei en Door - Ger en Ger.
Inzegening oorlogsmonument Everlo 1950 met Deken Jaspers
en rechts pastoor Van Basten Batenburg (Foto: Thijs Sevens, PeelenMaasNet)
Waar de naam van de Pastoor
van Basten Batenburglaan vandaan
komt, is niet heel lastig te raden.
De pastoor met de voornaam Max
was gedurende 27 jaar pastoor van
de parochie Beringe. Van 1943 tot
1970 stond Van Basten Batenburg
aan het roer van de Beringse kerk.
Daarvoor was hij ook nog werk
zaam als pastoor te Heel van 1926
tot 1933, in Grubbenvorst van 1933
tot 1937 en in Kessel van 1937 tot
1943. Max van Basten Batenburg
werd geboren in 1901 en stierf in
het jaar 1986.

De betrokkenheid bij de zieken in
de samenleving kwam onder meer tot
uiting in de vele reizen naar Lourdes
die Van Basten Batenburg maakte.
Volgens een bericht over het afscheid
van de pastoor van zijn parochie in
Beringe in Midden-Limburg op 11 sep
tember 1970 ging hij na het afscheid
nog een laatste keer mee naar Lourdes
om vervolgens met pensioen te gaan.
Het zou volgens de krant de 37e keer
worden dat de pastoor naar de Franse
bedevaartsoord afreisde als brancardier,
iemand die hielp met het vervoeren
van mensen op een brancard.

37 keer mee
naar Lourdes

Triduüm bestaat nog
altijd

Historisch tijdschrift De Moennik
schrijft in een stukje over bijna
men in de oude gemeente Helden
dat de parochianen van Beringe
de pastoor vaak ‘Max’ of ‘de Bas’
noemden. “Het kwam niet vaak
voor dat een parochieherder een
bijnaam had. Er doen dan ook heel
wat interessante verhalen de ronde
over deze legendarische man.
Hij heeft veel voor de Beringse
gemeenschap betekend, mede
door zijn betrokkenheid bij de zieke
medemens”, zo staat te lezen in
het blad.

Ook stond Van Basten Batenburg
aan de wieg van het ziekentriduüm
in de toenmalige gemeente Helden.
Het evenement dat bedoeld is als plek
voor mensen om gezellig samen te zijn
en samen te bidden, vindt nog altijd
plaats. Afgelopen jaar werd de 65e
editie van het evenement gehouden
in de Heldense Bossen, waar het
triduüm inmiddels alweer twintig jaar
gehuisvest is. De naam Triduüm Groot
Helden werd vorig jaar nog aangepast
naar Triduüm Peel en Maas om zo
duidelijk te maken dat iedereen uit de
gemeente welkom is bij het samenzijn.

In het stuk van de MiddenLimburg over het afscheid komt de
waardering die de gemeenschap
had voor de pastoor naar voren.
P. van Horen sprak namens de
Beringse bevolking de pastoor toe.
“Als blijk van erkentelijkheid bood
hij (P. van Horen, red.) een klok te
plaatsen in de woning in Steijl”,
zo schrijft de krant. Van Basten
Batenburg ging na zijn pensioen
in Steyl wonen. Volgens de krant
was het bij het afscheid ‘ontstel
lend druk’. Als laatste wens liet de
vertrekkend pastoor het volgende
optekenen: “Doet en leef zoals het
u gegeven is, dan is mijn werk hier
in Beringe niet vergeefs geweest.”
De straat in Beringe die ver
noemd is naar de pastoor loopt
tegenwoordig van de Kanaalstraat
naar de Kampweg. De weg heeft
verschillende zijstraatjes die in veel
gevallen ook de naam van mar
kante Beringnaren dragen, zoals de
Roedje Ghielenstraat, de Meester
Kesselsstraat en de Meester
Beumersstraat.
Bron: Pastoor van Basten Batenburg
nam afscheid van zijn parochie, Midden
Limburg, editie 11 september en historisch
tijdschrift De Moennik, Van ‘kumming’ tot
‘Diele-Petran’, editie 4 juni 2011
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Vier dagen opbouwen

Een kerstdorp in de woonkamer
Kerstmis is bij Oscar en Nicole Merks uit Grashoek niet compleet zonder een kerstdorp. Op grote tafels
tussen de keuken en de bank bouwen ze elk jaar in vier dagen weer het dorp op. Inclusief skipiste met
kabelbaan, een chocoladefabriek, ‘bierstube’, kermis, kathedraal, vuurtoren en treinstation.

beginnen we met het opbouwen,
aankleden en het aansluiten van
alle kabels. We nemen er de tijd
voor en doen elke dag een beetje.”

Uitbreiden
kan niet meer
Veel groter kan de collectie vol
gens Oscar niet worden. “De tafel
beslaat nu alle ruimte tussen de
keuken en de bank en staat aardig
vol. Groter kan niet meer zonder
dat het enorm in de weg zou
staan. Als we het nog flink willen
uitbreiden, zouden we moeten
verhuizen”, grapt hij. “We richten
ons nu daarom ook vooral op onder
delen vervangen, zoals de molen
of de trein. De onze rijdt niet meer.
Ook gaat er weleens wat kapot,
want het is maar teer spul.”
“Wat het zo leuk maakt, is de
sfeer die het brengt en de kerst
achtige uitstraling die het je huis
geeft”, vertelt Oscar. “Een kerst
boom zetten we sowieso en verder

Vroeger al stond de kerstperiode
bij Nicole thuis garant voor aankle
ding met “alle toeters en bellen”.
“Mijn vader had altijd een kerstdorpje
staan dat hij elk jaar opbouwde
in de woonkamer”, vertelt Nicole.
Zowel Nicole als Oscar deelde de
liefhebberij voor de miniaturen.
“Dit is een klassiek geval van een
uit de hand gelopen hobby”, vertelt
Oscar. “Inmiddels verzamelen we al
zo’n tien tot twaalf jaar spullen van
Lemax.” Het merk produceert de
miniaturen, vaak met werkende licht
jes, geluid en bewegende, elektrische
onderdelen sinds 1990.
Oscar: “Elk jaar zit er ook weer
iets nieuws bij de collectie. Dit jaar
zag je bijvoorbeeld veel spullen met

kerstmannetjes erbij afgebeeld. Ook
wij zijn er voor gevallen en hebben
een kerstslee en een klokkentoren in
kerststijl. Er worden ook regelmatig
spullen vernieuwd. Nu hebben ze
bijvoorbeeld een molen gemaakt
waarvan de wieken kunnen draaien.
Dat kan die van ons niet. Je begrijpt:
die nieuwe molen staat natuurlijk op
ons verlanglijstje.”

Miniatuurkermis
met reuzenrad
Het eerste Lemax-artikel dat
Oscar en Nicole kochten, was een
miniatuurkermis met een draaiend
reuzenrad met lichtjes en een draai
molen. Nicole: “Daarna hebben we

de verzameling elk jaar een beetje
uitgebreid met huisjes, poppetjes
en aankleding.” Inmiddels bevat de
collectie een treintje met station,
diverse winkeltjes en kraampjes,
een café, een Duitse ‘bierstube’ met
gezelschap in lederhosen, een cho
coladefabriek, vuurtoren, domkerk,
een watermolen, kabelbaan en een
boot. Daarnaast nog een groot aantal
besneeuwde bomen, poppetjes, een
besneeuwde berg, straatverlichting,
landschapsdelen en aankleding.
Elk jaar werken Nicole en Oscar
samen vier dagen aan het dorp.
Oscar: “We beginnen meestal begin
december al. Het dorp staat op schra
gen met planken erop, dat de basis is.
Daarna halen we alles van zolder en

College wil erfpachtrente vastzetten

Wederom geen verhoging
grondprijzen
De grondprijzen in gemeente Peel en Maas blijven ook in 2018 hetzelfde. Dat besloot het College van B&W van
Peel en Maas onlangs. De grondwaarde is volgens het college wel gestegen, maar nog niet dusdanig dat het nodig
is de prijzen te verhogen. Wel wil het college het rentepercentage bij erfpacht, huur of huurkoop vastzetten, zodat
dit voor iedereen hetzelfde wordt.
De prijzen voor grond in zowel Peel
en Maas als omliggende gemeenten,
zijn volgens het college vergelijkbaar
met elkaar. Al sinds 2010 is de prijs
voor grond in Peel en Maas stabiel.
Dit komt doordat de residuele waarde,
de grondwaarde berekend op basis
van de verkoopprijs van de woning
min de bouwkosten, nog altijd niet op
het niveau van vóór 2010 ligt. Elk jaar
worden de grondprijzen vastgesteld
in de zogenoemde grondprijzen
brief. Hierin zijn de grondprijzen voor
woningbouw- en industriekavels
en interne leveringen vastgesteld.

Deze wordt voor de editie van 2018
uitgebreid met grondprijzen voor rest
stroken binnen en buiten de kernen,
omdat het project dat hierover liep
is afgerond. Reststroken zijn stukken
gemeentegrond van een maximaal
aantal vierkante meters die geen open
bare functie meer hebben en aan parti
culiere woningen grenzen. Particulieren
kunnen die grond kopen.

Projectbasis bekijken
Ook wil het college de grondprijs
op projectbasis gaan bekijken als het
om sociale woningbouw gaat. Normaal

versieren we nog wat in huis, maar
zo’n kerstdorp geeft iets extra’s.
We vinden het heerlijk om op de
bank te zitten en van het tafereel te
genieten. Het is natuurlijk superpopulair in Duitsland, maar je ziet
dat ook hier veel mensen blijven
kijken naar de etalages met kerst
dorpen in de winkels. En we krijgen
veel leuke reacties.”
Op tweede kerstdag staat
meestal een bezoekje aan het
tuincentrum in Venlo gepland.
Nicole: “Dan kijken we even of ze
nog iets leuks in de aanbieding heb
ben, want eerlijk is eerlijk: het is
duur spul.” Huisjes kosten gemid
deld 40 euro en figuren heb je al
voor een paar euro, terwijl attracties
gauw 100 euro kosten. Het kerst
dorp staat elk jaar een week of
vijf in de woonkamer en gaat in
het nieuwe jaar weer naar zolder.
Oscar: “Dan begint het gewone
leven weer. Ook ben ik in januari
jarig, dus dan kunnen we die ruimte
weer goed gebruiken.”

vielen deze bouwplannen onder de
reguliere prijzen. Daarnaast wil de
gemeente het rentepercentage bij
erfpacht, huur of huurkoop vaststellen
voor het hele jaar.

Eenduidiger zijn
naar kopers
Eerder werd dit pas bepaald op het
moment dat een overeenkomst werd
afgesloten. Maar omdat die percentages
sterk kunnen wisselen en de gemeente
hier eenduidiger in wil zijn naar kopers,
wil het college dit vastzetten.

Vervolg voorpagina

Bejaarde vrouw uit
Helden vrijgesproken
van valsmunterij
Dit gebeurde onder meer in een
woning in Helden, waar de oma van
de vrouwelijke hoofdverdachte en
een medeverdachte woonde. Die oma
bekende dat ze op de startknop van
de printer drukte waarmee de valse
50-eurobiljetten werden gekopieerd
en geprint. Daarvoor zou ze 200 euro
krijgen. Vanwege haar zwakke gezond
heid, hoge leeftijd en haar volgens de
rechters “zeer beperkte rol” besloot de
rechter de vrouw vrij te spreken.
De drie hoofdverdachten, twee
mannen en een vrouw, kregen de
hoogste straffen. De vrouw kreeg een
gevangenisstraf van één jaar opge
legd. Tegen haar eiste het Openbaar
Ministerie twintig maanden gevange
nisstraf. Zij heeft volgens de rechters

een grote rol gespeeld bij de groep val
semunters. Ze had verschillende con
tacten in het circuit en handelde zelf
ook in het valse geld. Daarbij schuwde
zij niet “mensen in haar omgeving
voor haar karretje te spannen en aan
te zetten tot het medeplegen van
strafbare feiten”, aldus de rechtbank.
Eén mannelijke verdachte, die in
2014 in Maasbree woonde, kreeg
een taakstraf van 240 uur. De officier
van justitie had achttien maanden
geëist voor de valsmunterij en twaalf
maanden voor wapenbezit. De andere
man, die grote hoeveelheden vals geld
afnam, kreeg 240 uur werkstraf en een
voorwaardelijke gevangenisstraf van
zes maanden. Tegen hem werd twaalf
maanden geëist.
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Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand
zien doen van alles wat je lief en dierbaar was
en hebben we je los moeten laten.

Leo Naus

* Egchel, 26 juni 1942

† Panningen, 19 december 2017

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, moeten wij afscheid nemen van
mijn lieve man, onze pap, schoonvader en opa

Mathieu Peeters

echtgenoot van Maria

Hij mocht 89 jaar worden.

echtgenoot van

Door Naus-Houben

Panningen:
Beringe:

pap, schoonvader en opa van:
Venray:
Panningen:

Leon
Enny en Theo
Lieke
Lotte

Zondag 24 december om 11.00 uur nemen we afscheid van
Leo in het crematorium, Grote Blerickse Bergenweg 30 te
Blerick.
Samenkomst in de ontvangkamer, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Een donatie in de collectebussen, voor het Plattelandshoés
wordt op prijs gesteld.
Een speciaal woord van dank voor de goede zorgen aan
huisarts Keereweer, huisarts Compiet, medewerkers en
vrijwilligers van het Plattelandshoés.

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.
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.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk.
Div. houtsoorten. Ook schuren van
stoelen/veranderen van kasten.
Jan Derikx, Hoek 10, Meijel.
Tel. 077 466 22 83 of 06 10 95 42 20.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Beringe:
Schmelz (DE):
Helden:

Maria
Jan en Ied
Roel †
Gino
Layla en Bart
Jos
Mariet en Horst
Ellie en Ton
Kai
Anouk en Daan

Panningen, 18 december 2017
Patersstraat 23, 5981 TP Panningen

Scharenweg 21
5981 BT 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.

Peeters-Soers

Beloning verloren autosleutels.
Wie heeft onze sleutelbos met 3 sleutels
en autosleutel gevonden, ca. 4 weken
geleden verloren in Panningen.
Tel. 06 30 76 31 71.
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
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.
Bouwkavel gezocht. Wij zoeken een
bouwkavel in Maasbree. Bij voorkeur in
het buitengebied. Tel. 06 14 45 19 53.
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
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.

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas
077-3874141

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 23 december om
10.30 uur in de kerk van de H. Joseph te Beringe. Hierna begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats op het r.-k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen, maar een donatie in de collectebussen voor
de Hartstichting wordt op prijs gesteld.

Soms denk je dat het beter is..
Soms denk je dat het moet..
Soms wil je niet meer denken..
maar voelen...´het is goed´
Op 12 december 2017 is ons mam, schoonmoeder
en oma overleden, in de leeftijd van 88 jaar.

Mia Zwinkels - van Zutphen
Weduwe van

Ad Zwinkels
*12 juni 1929

† 12 december 2017

Welkom lief meisje!

Geboren op
12 december 2017

Jet
Lief klein zusje van
Saar en Rijk
Dochter van
Linda en Emiel Verhaegh
Meester Caelersstraat 9
5984 PJ Koningslust

Markt-handel partij.
Goedkope oude schilderijen.
Verzameling beeldjes 100 stuks
(in een koop). Tegen spotprijzen.
Tel. 06 45 20 40 59.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Diane voor diverse massages Diane
Maasbree, voor diverse ontspanningsmassages! 06 16 67 03 81.
Ook senioren zijn bij mij welkom!
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Wit telefoonkabeltje gevonden
Past op bijv. Samsung, gevonden
bushalte bij Pantaleon op 13 dec.
tel. 06-52273496
Rommel markt. Gezocht voor 2018
standhouders voor 14 jan in de Bosparel
in Bakel en voor 25 feb/25 ma/29 apr
/30 sep in de sporthallen van S.S.H
Panningen meer info mob 06 24 45 28 10
of op www.heldensmarkten.nl

Wij hebben haar op 19 december
ter ruste gelegd bij pap in Maasbree

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.

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

info@vanderlaan-uitvaart.nl

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.vanderlaan-uitvaart.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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.

GESPECIALISEERD IN:

AUTISME
ADHD
RIJANGST
BEGELEIDING
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

T 077 354 83 45
www.rijschool-plus.nl

EINDEJAARS KNALLER

27, 28, 29, 30 Dec.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

ALLES 66,6% KORTING
Gesloten zat. 23 + dins
26 dec. en dins.2 jan.

TWEDDE KANS Kringloop
BROCANTE HAL Limburg
Speulhofsbaan 7A Meterik
Fijne feestdagen en de
allerbeste wensen
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De kerstengel
Door: Marieke Vullings
Het was elk jaar weer de kroon op de kerstboom:
de papieren engel die Rudy op zijn zesde op de kleuterschool
had geknutseld. Haar lijfje was gemaakt van een wc-rol
beplakt met zilverkleurig karton, witte watten vormden de
krullen op haar tennisballenhoofd en uit een oud paar
panty’s van zijn moeder waren de vleugels geknipt.
Rudy kon zich nog herinneren hoe trots hij was op zijn
kerstengel. Voorzichtig had hij haar aan het einde van de
schooldag in zijn zakdoek gedraaid. Thuis gekomen haalde
hij langzaam de engel tevoorschijn, onder de bewonderende
blikken van zijn driejarig zusje Eef. Zijn moeder had hem vol
lof geprezen en uiteraard mocht Rudy de engel bovenop de
kerstboom zetten. Hoog in die boom, beschenen door de
lampjes, leek ze wel gemaakt van goud en diamanten.
Rudy kon zich geen mooier tafereel voorstellen dan zijn
engel in de top van de kerstboom.
In de loop der jaren veranderde de kerstversiering. Gekleur
de kerstballen maakten plaats voor eenvoudige witte, Maria en
Jozef verhuisden samen met het kindje Jezus naar zolder en vijf
jaar geleden was de echte boom vervangen door een nepperd
van de bouwmarkt. Dit laatste op verzoek van zijn vader, die
dacht dat hij daarmee de tijd die het hem kostte een kerstboom
op te zetten, met minstens twee uur kon inkorten. Hij kwam er
echter al snel achter dat, net als de lampjes, ook de takken van
de kunstboom op miraculeuze wijze door elkaar raakten in de
doos. Maar ondanks de witte ballen en de plastic boom bleef
één ding hetzelfde: de kerstengel van Rudy sierde nog elk jaar
de top van de boom. Haar witte krullen waar intussen smoezelig

geworden en dringend aan een nieuwe permanent toe en ook
haar lijfje glansde niet meer zo als voorheen, maar toch werd ze
ieder jaar weer uit de doos gehaald.
Het was twee weken voor Kerstmis. Rudy, inmiddels een
veertiger en twee koppen groter dan zijn moeder, bezocht zijn
ouders in hun bejaardenflatje. Bij de buffetkast stond de doos
met daarin de kunstboom.
“Zo, gaan jullie die vandaag zetten?” vroeg Rudy terwijl hij
drie klontjes suiker in zijn koffie liet vallen.
Zijn moeder knikte. “Pa is net de doos met versieringen uit
de kelder aan het halen.”
“Hulp nodig?”
“Nee, Eef komt straks nog samen met Adam en de kinderen.
Ze stuurde zo’n leuke foto van Bibi.” Ze grabbelde in haar tas en
hield toen haar mobiele telefoon voor zijn neus. “Kijk, knap van
haar hè?”
Vluchtig wierp Rudy een blik op het scherm. Hij zag een
breed lachende Bibi met in haar handjes iets wat op een mis
vormde kabouter leek.
“Nou, prachtig.” Met een kreun kwam hij overeind en rekte
zich uit. “Goed, ik ben er weer vandoor. Kerstavond om zeven
uur bij jullie?”
“Ja, gezellig. Het wordt zo leuk dit jaar.”
Kerstavond, kwart voor acht. Rudy liet zichzelf met de voor
deursleutel bij zijn ouders binnen. De geur van worstenbroodjes
dreef hem tegemoet in de gang toen hij zijn jas ophing. In de
kleine woonkamer zaten zijn ouders samen met Eef en Adam en
hun twee kinderen dicht op elkaar rond de eettafel.
Handenwrijvend nam hij plaats. “Zo, ik heb honger als een
paard.”

“Anders wij wel”, antwoordde zijn zus bits.
“Nou, nou”, zijn moeder schudde zachtjes haar hoofd.
“Nu iedereen er is, kunnen we lekker gaan eten.”
Terwijl hij zijn mes in het enigszins geblakerde worsten
broodje zette keek Rudy de kamer rond. Daar bij het raam danste
de Kerstman die hij zijn ouders vorig jaar cadeau had gegeven
zijn heupen los. Bovenop de boekenkast stonden de twee gou
den kaarsen die hij een keer uit Oostenrijk had meegenomen.
En naast de buffetkast was een ereplaats voor de kerstboom.
Gekleurde ballen waren het deze keer, hij herkende ze nog van
vroeger. En kijk, ook Maria en Jozef mochten weer aanschui
ven. Goedkeurend knikte hij tot zijn ogen naar de top van de
boom gingen. In plaats van zijn kerstengel balanceerde er een
vervormd creatuur op de bovenste tak. Een kreet ontglipte zijn
mond. Het gezelschap rond de tafel viel stil.
“Mooi hè”, zei zijn moeder die hem naar de boom zag
kijken, “heeft Bibi gemaakt.”

Einde
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Rabobank steunde dertien
initiatieven
Dertien maatschappelijke initiatieven ondersteunde Rabobank Peel, Maas en Leudal afgelopen jaar in de
gemeente Peel en Maas. In Maasgouw kwamen nog eens acht initiatieven tot stand en in Leudal waren dat er
zeven. De 27 initiatieven verdeelden samen 109.900 euro uit het coöperatief dividend van de bank.
Directievoorzitter Guul Smeets
van Rabobank Peel, Maas en Leudal
over de bijdragen uit het coöperatief
dividend: “De Rabobank heeft geen
aandeelhouders en ziet de samenle
ving als haar aandeelhouder.
Daarom investeren we jaar in, jaar

uit, in een economisch en maatschap
pelijk vitale regio. Een van de
manieren waarop we dat doen, is
door de ondersteuning van nieuwe of
vernieuwende maatschappelijke
initiatieven. De aanvragen die
hiervoor binnenkomen, worden

beoordeeld door een commissie van
zes ledenraadsleden, waardoor de
ledenvertegenwoordiging bepaalt
hoe we het coöperatief dividend
inzetten. Die commissie heeft
afgelopen jaar 28 aanvragen
gehonoreerd.”

Coop hoofdsponsor
LVK Kessel
Supermarkt Coop is de hoofdsponsor van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) in Kessel. De finale van
het LVK vindt plaats op vrijdag 26 januari op het terrein van Neptunus, de demontabel bouwspecialist uit Kessel.
Patrick Nabben, supermarktmanager Phicoop Kessel, onderdeel van Coop: “Het Limburgs Vastelaovesleedjes
Konkoer is een goede aanleiding om Coop in Limburg op de kaart te zetten.”

Bouw LVK-pavil
joen begonnen
De bouw van het LVK-paviljoen is op vrijdag 15 december van start
gegaan. Op het bedrijventerrein van Neptunus Structures in Kessel verrijst de
komende weken het grootste LVK-paviljoen in de historie van het Limburgse
muziekfeest. Mascotte ‘Joepie’ van LVK Kessel gaf symbolisch het startsein
voor de bouw.
Het feestpaviljoen, dat naar
verwachting begin januari al staat,
biedt straks plaats aan liefst zes
duizend feestvierende carnavalis
ten. Een demontabel gebouw, type
‘Evolution’, met een afmeting van 60
bij 70 meter en 9 meter hoog zal door
Neptunus worden geplaatst. Binnenin
wordt een verdiepingsvloer gebouwd
die wordt ingezet als VIP-deck voor de
achthonderd aanwezige genodigden.
Maurice Vervoort, voorzitter van
Stichting LVK Kessel, is in zijn nopjes:
”Nu beginnen de ‘vastelaoveskriebels’
echt te komen. Dat merk ik ook aan
onze driehonderd vrijwilligers die bezig
zijn met de organisatie. De belangstel

Te koop:
Halfvrijstaand woonhuis
Kampweg 17a Beringe
Tel: 06 12 28 94 45

ling is groot en laat ook de maatschap
pelijke relevantie zien van het LVK.
Daar zijn we heel blij mee. We zullen
Kessel én de rest van Limburg trots
maken.” De halve finalisten voor het
LVK werden op maandag 18 december
bekendgemaakt. De online kaartverkoop
voor het LVK start op dinsdag 5 januari.
Het paviljoen wordt de dag na het
LVK ook nog gebruikt voor het evene
ment Party On. Artiesten als O’G3NE,
Edwin Evers Band, Dave Roelvink en
de George Baker Selection komen dan
optreden. Meer informatie over het
Kesselse LVK en Party On is te vin
den op www.lvkkessel2018.nl en de
Facebook-pagina.

Bij het LVK nemen liedjes uit heel
Limburg het tegen elkaar op in een
competitie om het beste ‘vastela
ovesliedje’ van het jaar te bepalen.
Het wordt de 42e editie van het
evenement. Uit meer dan tweehonderd
inzendingen wordt hét carnavalslied

actie geldig tot 15 januari

10%

korting

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Kessel plaats zou vinden, wilden we
hier dan ook graag aandacht aan beste
den. Het ‘konkoer’ is in heel Limburg
een begrip. Dit maakt het evenement
een mooie aanleiding om met de elf
Coop-supermarkten in Limburg de
handen ineen te slaan.”

WIJ ZIJN VAN
25 T/M 31 DECEMBER

G E S L OT E N !
DINSDAG 2 JANUARI

ZIJN WIJ WEER
op japonnen
en (heren
colberts
en dames)

van het jaar gekozen. Uiteindelijk staan
er op 26 januari negentien groepen in
de finale. Het initiatief voor de sponso
ring werd genomen door ondernemer
Patrick Nabben van Phicoop Kessel.
“Onze supermarkt is lokaal erg betrok
ken. Toen we hoorden dat het LVK in

GEOPEND!

Wij wensen u
fijne feestdagen en een
gezond en groen 2018

Panningen
Raadhuisstraat 120 | 5981 BJ Panningen
Telefoon (077) 30 73 377
Horst
Vijverlaan 2 | 5961 DJ Horst
Telefoon (077) 39 80 855

www.vandurengroenservice.nl
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GEPLUKT Frans Janssen

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.

thuis nog een album vol foto’s van
zijn tijd als marinier. Waar andere
mannen vooral dachten aan veilig
thuis komen, stond Frans met zijn
cameraatje, nog altijd in zijn bezit,
overal kiekjes van te maken. “Nu heb
ik een prachtig gevuld album om
terug te denken aan die mooie tijd.”

Lintje opgespeld
door burgemeester

In Panningen en Helden is Frans Janssen (77) een bekende verschijning. Samen met zijn hondje wandelt hij behoorlijk wat af. Maar niet alleen in Peel
en Maas liep de Heldenaar rond. In zijn jonge jaren werd Frans uitgezonden naar Nieuw-Guinea en ook in de jaren daarna hield hij wel van het avontuur.
Deze week wordt hij geplukt.
Frans woont al zijn hele leven in
’Dörp’. Hij werd geboren in het huis
naast Palladio (toen nog ‘Kubke’), maar
is inmiddels helemaal thuis op de
Stogger in Helden. “Dat was wel een
hele verandering”, vertelt Frans.

“Vroeger kon ik zonder jas aan naar de
kroeg gaan. Dan hoefde ik maar naar
de buren te lopen. Nu moet ik een
stukje verder.”
Samen met zijn hondje Tjekkie
draait Frans zijn hand echter niet om

PUZZEL

Sudoku

40 uur in het
vliegtuig

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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voor een stukje wandelen. “Ik loop
wel drie keer per dag een flinke ronde.
Een beetje langs Panningen of Helden
af en dan teruglopen door het cen
trum”, vertelt Frans. “Hier in de buurt
ken je tenminste iedereen. Als ik over
de Van Hövellstraat loop, hoor ik alleen
maar ‘hoi, hoi, hoi’. Dan kom je die nog
eens tegen en dan ‘klasjeneer’ ik daar
nog eens wat. Zo struin ik overal wel
wat rond en praat ik met iedereen.”
Frans’ vrouw Jet overleed in 1986 na
een lang ziekbed. Hij woont sindsdien
naast zijn zoon en ook dochter Miranda
woont nog steeds in Helden. Frans
heeft vier kleinkinderen.
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Oplossing vorige week:
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Panningen en Helden zijn nou
niet bepaald de gekste plekken waar
Frans een rondje heeft gemaakt.
Op zijn negentiende, in 1959, werd de
toen nog wereldvreemde Heldenaar
uitgezonden naar Nieuw-Guinea.
Als marinier kwam Frans daar aan na
een lange tocht. “We vlogen eerst
zestien uur naar Alaska, toen veertien
uur naar Tokio en vervolgens nog eens
tien uur naar Biak in Nieuw-Guinea.
Dat was wat toen. Wat een belevenis.
De meeste mensen in Helden hadden
nog nooit in het vliegtuig gezeten of
de zee gezien. Ik maakte dat allemaal
mee in mijn diensttijd.”
Frans maakte eigenlijk geen onge
regeldheden mee in het Aziatische
land en kijkt terug op een mooie tijd.

“We voeren daar op ons schip door de
zee en over de rivieren. Soms gingen
we ook het binnenland in. Het was op
momenten wel spannend, zeker bij
het wachtlopen in de jungle, maar er
is niks ernstigs gebeurd.” Frans heeft

Voor zijn verdiensten bij de
marine kreeg Frans al in 1992 een
herinneringsspeldje. Die stopte
hij in de la en daar keek hij nooit
meer naar om. Totdat in 2016 de
Veteranendag in Peel en Maas het
lustrum vierde. Frans vond dat wel
een mooie gelegenheid om zijn oor
konde opgespeld te krijgen. “Het leek
mij wel leuk als burgemeester
Delissen mij dat speldje zou opdoen.
Niemand wist er iets van en toen op
de Veteranendag heeft de burge
meester dat mij opgespeld. Toen was
ik wel een beetje trots.”
Nieuw Guinea wakkerde ook wel
de avonturendrang aan bij Frans.
In 1962 zat hij alweer in Venetië
en later volgden reizen door heel
Europa. De ziekte van zijn vrouw
zorgde er lange tijd voor dat Frans
niet op vakantie ging, maar acht jaar
geleden ging hij met zijn kleinzoon
naar Bosnië. “Mijn dochter kende
een vrouw in Helden die uit Bosnië
gevlucht was en die zei tegen mijn
kleinzoon: ‘Ik neem jou mee naar
waar ik geboren ben.’ Mijn dochter
kon niet mee, dus toen ben ik mee
gegaan. Dat was wel indrukwekkend.
De armoede die daar nog heerst.
Op die manier leer je wel hun cultuur
kennen. Ook dat was een belevenis.
Ik hou van wandelen in mijn eigen
omgeving, maar zo’n ervaring vind ik
echt prachtig.”

Zondag 24 december | Kerstavond

Hele dag open vanaf 11.00 uur
Maandag 25 december | 1ste Kerstdag

Geopend vanaf 20.00 uur

Dinsdag 26 december | 2de Kerstdag

Geopend vanaf 11.00 uur

Donderdag 28 december vanaf 20.30 uur

Toepen voor plats-worst-wijn
En een fantastische hoofdprijs

Zondag 31 december | 11.00 uur geopend

Oudejaarsparty met DJ Maurice’ke’
Maandag 1 januari - vanaf 19.00 uur

Nieuwjaarsparty met Crazy Chester
Prettige feestdagen
en een goed en gezond 2018

www.cafepierke.nl
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Kerstmis

Bespreking Poll week 49

Een vuurwerkverbod vergroot de veiligheid
Naast de poll op de website stelden we in week 49 ook op Facebook
de vraag of mensen het eens waren of niet met de stelling. In beide
gevallen was de meerderheid het eens. Toch verschilde de uitslag wel.
Op de website was een grote meerderheid van 75 procent het eens en
op Facebook was dit maar een nipte meerderheid van 53 procent van de
stemmers.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde al voor om vuurpijlen en
knalvuurwerk te verbieden. Dat kan er voor zorgen dat er minder mensen

gewond raken rondom de jaarwisseling. Professionele show zouden het
werk van de particulieren over kunnen nemen wat betreft het afsteken
van vuurwerk. Zij blijven de mensen veilig en hebben er ook veel minder
personen last van het vele afsteken. Het zou dus de veiligheid van mensen
kunnen verhogen. Toch zou je ook kunnen redeneren dat vuurwerk gewoon
veilig is mits je er op een goede manier mee omgaat. Het hoeft niet zo te
zijn dat het voor iedereen verboden wordt, terwijl de meeste mensen het
wel snappen en veilig met vuurwerk omgaan.

Supermarkten moeten met de feestdagen
gesloten blijven
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De meeste supermarkten in Peel en Maas zijn vrijwel iedere dag open.
Zelfs op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag gooien ze de deuren open voor de
klanten. De supermarkten mogen op de zondagen 24 en 31 december ook nog
langer openblijven dan normaal op zondag, zo besliste het College van B&W
onlangs. Dit vanwege het feit dat het drukke dagen zijn altijd.
Eerst ging de zondag al weg en nu zijn zelfs eerste kerstdag en nieuwjaarsdag
niet meer veilig voor de commerciële wereld. Alles wordt er aan gedaan om maar
geld te verdienen. Waarom niet de werknemers rust gunnen en de winkel lekker

een dagje dicht houden? Hou de feestdagen in ere en niet altijd maar aan geld
denken.
Van de andere kant is het zo dat supermarkten zelf mogen weten of ze open
gaan. Als het rendabel is, waarom zouden ze dan niet open zijn? Blijkbaar is er
behoefte aan vanuit de mensen in de gemeente en de supermarkten doen niks
anders dan inspelen op die behoefte. Het is hun goed recht. De werknemers
krijgen meer betaald, dus zij zullen ook niet klagen.
Supermarkten moeten met de feestdagen gesloten blijven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 50) > Alle verenigingen moeten hun archief digitaliseren > eens 42% oneens 58%

Samen naar 2018
30 jaar

Pedicure op goede voet - Voetsalon Wilma
Acaciahof 6 • 5993 BE Maasbree • 077 465 37 31 • 06 21 63 63 65

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Ik zag de eerste kerstboom al
eind november. Sinterklaas had
zijn pakjes nog niet eens
rondgebracht. De kerstbomen,
de kerstversiering in de winkels;
het begint ieder jaar vroeger.
Mensen verlangen naar de
dagen van sfeer en gezelligheid.
Kerststalletjes zie je niet zo
vroeg. En ook minder. Terwijl het
eigenlijk toch gaat om het kindje
Jezus, geboren in de stal van
Bethlehem. De kerststal zet je
natuurlijk niet al in de huiskamer
als je Sinterklaas nog moet
vieren. Maar die ruim je ook niet
op Tweede Kerstdag al op. Want
dat zie je wel met die vroege
kerstbomen. Die worden direct
na de kerstdagen al afgebroken.
En niet alleen omdat de naalden
er al afgevallen zijn, maar omdat
veel mensen het kerstgevoel
dan al weer moe zijn. Ook bij
een kunstboom. Eigenlijk
jammer, want als je in de Advent
het kerstgevoel laat groeien, dan
heb je na Kerstmis nog wat
langer plezier. De dagen van
Kerstmis tot en met 1 januari
worden het Kerstoctaaf
genoemd, de acht geheiligde
feestdagen van Kerstmis, met als
afsluiting nieuwjaarsdag,
toegewijd aan Maria. Ik vind het
een mooie start van het jaar om
met Maria te beginnen. Een
andere belangrijke dag is Drie
Koningen, ofwel het feest van de
Openbaring des Heren op 6
januari. Dan wordt gevierd dat
dit kindje in die stal eigenlijk de
beloofde Verlosser is, het Licht
der wereld, Jezus Christus. En dat
Hij een boodschap heeft voor
alle mensen: dat God van ons
houdt en dat wij, als broeders en
zusters, geroepen zijn tot
eenheid, liefde en vrede.
Maar ook al ruim je de
boom, kerststal en
kerstversiering al snel
op: het belangrijkste is
dat het Licht van het
Kerstkind blijft branden
in ons hart. Het hele
jaar door. Ik wens
iedereen een hele
mooie kersttijd.

Verse streekgroenten
Vosberg - Brummans

Het totaalpakket voor
verse groenten en champignons
voor de feestdagen

ADVERTENTIE W E E K
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Openingstijden tijdens de feestdagen:
Zaterdag 23 december van 9-12 en 13-17.30 uur
Zondag 24 december van 9-12 en 13-17.30 uur
27, 28, 29 en 30 december van 9-12 en 13-17.30 uur
Zondag 31 december van 9-12 en 13-17.30 uur
vanaf woensdag 3 januari
zijn wij weer gewoon geopend.
Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!
Wiel en Corrie Brummans, Vosberg 16a Panningen

pastoor
Peter van der Horst

gemeente

nieuws

week 51 / 21 december 2017 / Informatie van en over de gemeente

EcoRanch

Herplanting Kievit een feit
Vanwege het kappen van een bosje en bomenrij aan de Kievit in Beringe moest er volgens
de regelgeving Wet natuurbescherming (Boswet) een herplanting worden uitgevoerd.
Deze herplanting moest verplaatst worden van de Kievit naar een nieuwe locatie omdat
er op de kaplocatie een kas gebouwd gaat worden. Het perceel achter de door het
ontwikkelingsbedrijf EcoRanch te realiseren recreatiepark Uitspanning Zonnedauw bleek
een geschikte plek en sloegen hiermee twee vliegen in een klap. Herplanting is uitgevoerd en
de EcoRanch krijgt een mooie groene inpassing.

Beperkte dienstverlening
Op maandag 25 december 2017 en dinsdag 26 december 2017 zijn we i.v.m. Kerstmis de
gehele dag gesloten.
Maandag 1 januari 2018 zijn we de gehele dag gesloten i.v.m. Nieuwjaar.
Dinsdag 2 januari 2018 zijn het Huis van de Gemeente en bibliotheek i.v.m.
personeelsbijeenkomst vanaf 10.00 uur geopend.

Spek uw verenigingskas door te
helpen bij de verkiezingen
Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Op dezelfde dag wordt er ook een
raadplegend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten georganiseerd.
Na 21.00 uur worden de stemmen geteld. We kunnen daarom extra hulp gebruiken bij het
tellen. Als vereniging of club kunt u daarbij helpen en een extra centje bijverdienen.

Op 29 november hebben 38 kinderen van groep 6/7/8 van de basisschool De Horizon
meegeholpen met de aanplant van een bosplantsoen bij Uitspanning Zonnedauw aan de
Belgenhoek in Grashoek.
Het was een superkoude dag. De kinderen werden in groepjes van 10 ingedeeld en gingen onder
leiding van de tuinarchitect Hanneke Villerius en met hulp van Monsdal Buitenbeheer aan de
slag. De grotere bomen waren al geplant. Daar omheen moesten er 5.000 bosplanten (gele
kornoelje, Gelderse roos, hazelaar, vlier, kardinaalsmuts, sleedoorn, veldesdoorn, vuilboom,
krenteboompjes) in voorgeboorde gaten geplant worden. Omdat het in het begin de grond nog
was bevroren, was het dichtstampen een hele klus, maar hield jong en oud warm. Na een pauze
met chocomelk en koek, kregen de kinderen per groepje een rondleiding rond de Ecoranch van
eigenaren At en Anita.
Duurzaam
Tijdens de rondleiding van leerlingen van De Horizon hebben zij kennis kunnen maken met de
grote hoeveelheid duurzaamheidstechniek die is verwerkt in het badhuis. Zoals hoe met behulp
van heatpipes de warmwatervoorziening op temperatuur wordt gebracht. Ook is het pand
voorzien van zonnepanelen die stroom opwekken om de pompen die het systeem van de eigen
waterzuivering en de warmtepomp aandrijven te laten werken. Het afvalwater wordt via een
helofytenfilter weer gezuiverd voor hergebruik in toiletten en urinoir. In het kampeerterrein ligt
ruim een kilometer lange buis die werkt als warmtewisselaar. Hiermee kan in de toekomst de
overige bebouwing ook van energie worden voorzien. Ook aan isolatie van het badhuis is veel
aandacht besteed. De dameszijde van het badhuis is geheel volgens het geldend bouwbesluit
gebouwd. De herenzijde is geheel volgens de inzichten van EcoRanch gebouwd. De verschillen
tussen de prestaties van beide zijden worden nauwkeurig gemonitord en de resultaten zijn
baanbrekend te noemen.

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.

Iedere vereniging kan zich aanmelden. Er zijn wel een paar spelregels:
• uw vereniging is statutair gevestigd in Peel en Maas;
• uw vereniging moet tien tellers en twee reserve-tellers opgeven;
• de teller is minimaal achttien jaar oud;
• de tellers zijn niet politiek actief en maken geen deel uit van een gemeentelijke commissie.
Hij/zij staat niet vermeldt op de kandidatenlijst op 21 maart 2018;
• iedere teller is verplicht een korte instructie te volgen via internet;
• de tellers worden ingedeeld in de eerste week van maart. De tellers melden zich in het
toegewezen stemlokaal (één van de 21) in de gemeente Peel en Maas om 20.55 uur bij de
voorzitter. De voorzitter heeft de regie over de telling;
• het tellen duurt ongeveer 2 tot 3 uur, afhankelijk van de grootte van het stemdistrict;
• uw vereniging heeft één contactpersoon, die zorgt voor de administratie en de afstemming
met de coördinator Verkiezingen van de gemeente;
• de vergoeding bedraagt € 35 per teller. Het totaalbedrag van alle tellers wordt aan de
vereniging overgemaakt;
• inschrijven doet u via het een speciaal webformulier op www.peelenmaas.nl
• de inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het gaat in dit geval om
een volledig ingevuld webformulier;
• inschrijven kan van 21 december, 10:00 uur tot en met 28 december 2017, 17:00 uur.
Maximaal één inschrijving per vereniging/club.
Na het sluiten van de termijn krijgt u een uitgebreid inschrijfformulier waarin u de gegevens
invult van alle tellers.
Voor vragen of informatie kunt u mailen met verkiezingen@peelenmaas.nl.

Wijziging dagen inzameling afval
i.v.m. Kerstmis en Nieuwjaar
Tijdens Kerstmis en Nieuwjaar zamelen wij geen afval in. Uw inzameldag kan gewijzigd zijn.
Kijk op de (digitale) afvalkalender (www.peelenmaas.nl) voor de juiste inzameldag.

Inzameldag Kessel en Kessel-Eik
In tegenstelling tot de papieren afvalkalender 2017:
De inzameling Rest-afval van donderdag 28 december wordt verschoven
naar vrijdag 29 december.
Laat na de inzameling de leeggemaakte container buiten staan.
De container wordt dezelfde dag óf de dag erna gewassen door een
wasbedrijf. De container wordt met hogedruk schoon gespoten,
dit betekent niet dat de container altijd 100% schoon wordt!

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.

Fijne kerstdagen en een gezond 2018!
De kerstdagen staan weer voor de deur. Voor veel mensen een mooie
tijd om samen met het gezin of met vrienden te vieren. Een hapje eten en
drinken, een spelletje spelen of een goede wandeling maken. Doe dit dan
ook en geniet van deze mooie feestdagen.
Er zijn ook mensen die niet samen
met iemand anders Kerstmis kun
nen vieren. Misschien kent u ook wel
iemand die onlangs een naaste is verlo
ren of al langer alleen is. Laten we ook
daar stil bij staan. Kijk naar elkaar om,
zodat het geen eenzame kerst wordt,
maar een prettige kerst voor iedereen.

Misschien is er in uw dorp ook wel een
kerstviering waar u naartoe kunt gaan
om andere mensen te treffen. Altijd een
aanrader. Wij wensen alle mensen van
Peel en Maas fijne kerstdagen en alvast
een gezond en gelukkig 2018.
De gemeenteraadsfractie van
CDA Peel en Maas

Dividend- en verblijfsbelasting
Het huidige kabinet heeft het onzalige idee om de dividendbelasting voor
buitenlandse beleggers af te schaffen. Hier is een sterke lobby van multinationals aan vooraf gegaan. Deze actie scheelt de schatkist 1,4 miljard euro per jaar.
Dat zijn inkomsten die nuttig
zouden kunnen worden gebruikt voor
bijvoorbeeld investeringen in het onder
wijs en in de zorg. Op geen enkele wijze
heeft het kabinet kunnen aantonen
dat afschaffing leidt tot meer investeringen of de vestiging van bedrijven
in Nederland. Bovendien wordt de ven

nootschapsbelasting voor grote bedrijven
ook al verlaagd. In de gemeente Peel en
Maas is er onlangs, door een raadsmeerderheid, besloten om de verblijfs
belasting voor toeristen en arbeidsmi
granten niet te verhogen. We kunnen
ons niet aan de indruk onttrekken dat
een raadsmeerderheid is gezwicht voor

een lobby van het toeristisch bedrijfs
leven. Dit terwijl het tarief reeds drie
jaar niet was verhoogd. Argument was
dat er anders minder toeristen naar de
gemeente Peel en Maas zouden komen.
Hier is echter geen enkel bewijs voor
geleverd. In de praktijk zullen, naar onze
opvatting, toeristen veel meer kijken
wat Peel en Maas toeristisch te bieden
heeft. Bovendien wordt er door toeris
ten en arbeidsmigranten ook gebruik
gemaakt van de voorzieningen van onze

gemeente. Niet verhogen scheelt onze
gemeente structureel om en nabij de
100.000 euro aan inkomsten per jaar, die
we, naast investeringen in het toerisme,
hard kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld
jeugdzorg en armoedebestrijding. PvdA/
GroenLinks heeft dan ook tegen het
niet verhogen van de verblijfsbelasting
gestemd. Helaas dacht een rechtse raad
smeerderheid hier anders over.
Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks

2e kerstdag en 31 december
alle vestigingen geopend

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

Extra cadeaus:
het gehele jubileumjaar
een GRATIS

KitchenAid
+
vaatwasser**

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

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Lijsttrekkers Peel en Maas: Ton Hanssen (eenmansfractie)

‘Ik ben fel tegen partijpolitiek en coalities’
Zonder dat hij ooit echte politieke ambities had, besloot Ton Hanssen vier jaar geleden zich kandidaat te stellen
voor de gemeenteraad. De ogen van de 64-jarige geboren Grashoeknaar werden naar eigen zeggen geopend toen
hij zich inzette voor de actiegroep die tegen een nieuw gemeentehuis was. Ton heeft een technische achtergrond en
is een groot voorstander van duurzaamheid.

Japan”, vertelt hij. “Ik ben er zelf
nog nooit geweest, maar handel wel
al veertien jaar met mensen in die
landen. Je moet gewoon duidelijk zijn,
eerlijk zijn en je afspraken nakomen.”
Naast het werk is Ton veel bezig
met duurzaamheid. Hij is lid van
duurzaamheidscoöperatie Gloei en
bestuurslid van energiecoöperatie
Peel Energie. “Duurzaamheid is altijd
mijn hobby geweest en tijdens mijn
HTS-studie werktuigbouwkunde had ik
al veel interesse in energietechniek.
Duurzaamheid is belangrijk omdat ik
wil dat mijn kinderen en kleinkinderen
ook nog kunnen genieten van onze
mooie aarde. Daarom moeten we
zuiniger zijn op de natuur en het milieu
en juich ik duurzame energieprojecten
zoals windmolens erg toe.”

12.500 hand
tekeningen tegen
gemeentehuis

Ton bij de stro die als isolatie dient bij het duurzame huis van zijn zoon
Ton werd geboren in Grashoek,
maar woonde vanaf 1976 samen met
zijn vrouw in Soest en Arnhem. In 1996
keerden zij met drie zonen terug naar

Peel en Maas. Hij startte in Panningen
zijn eigen bedrijf, Adviesburo Hanssen,
voornamelijk gericht op interim
management. Zeven jaar later besliste

Ton dat hij iets anders wilde doen.
Tot op de dag van vandaag verkoopt
Ton de beeldrechten van kunstenaars.
“Ik doe vooral zaken in Rusland en

Rob Willems lijsttrekker
Lokaal Peel&Maas
Lokaal Peel&Maas heeft op vrijdag 15 december tijdens de ledenvergadering Rob Willems uit Meijel naar voren
geschoven als lijsttrekker voor de partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Willems is nu nog
fractievoorzitter en hij was ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor de lokale partij.

Dankzij zijn passie voor duurzaam
heid en zuinig zijn op zaken, kwam Ton
in de politiek terecht. Gemeente Peel
en Maas wilde zo’n vijf jaar geleden
een compleet nieuw gemeentehuis
neerzetten, terwijl het vorige pas
15 jaar oud was. Ton snapte daar niks
van, vond het kapitaalvernietiging
en sloot zich aan bij een actiegroep.
“De raadsleden hadden zich zo vast
gebeten in het idee van een nieuw
gemeentehuis dat ze niet meer naar
andere opties wilden kijken. We heb
ben toen 2.500 bezwaarschriften en
12.500 handtekeningen opgehaald om
te laten zien dat vernieuwbouw van
het oude pand veel meer draagvlak
had. Toen is me duidelijk geworden dat
het politieke systeem niet klopt.”
Ton stuurde namens de actiegroep
zelfs een brief naar de gemeenteraad
dat ze de raadsleden niet beschouw
den als de vertegenwoordigers van

de burgers van Peel en Maas. Om het
goede voorbeeld te geven, meldde
Ton zich op de allerlaatste dag van de
inschrijving aan als blanco lijst met
één kandidaat en deed hij mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Het lukte
hem om genoeg stemmen te krijgen
en Ton kreeg zodoende een plekje in
de gemeenteraad. “Ik vond de politiek
altijd al interessant, maar ik had nooit
de behoefte gevoeld er zelf iets in te
gaan doen, totdat bij de actiegroep
mijn ogen geopend werden.”

Praten zonder politiek
motief
Ton onderscheidt zich sindsdien van
de rest van de politieke partijen door
het feit dat hij absoluut geen partij wil
zijn. “Ik ben fel tegen partijpolitiek en
coalities. Coalities zetten de oppositie
en dus een groot deel van de kiezers
buitenspel. Ik hoef geen rekening te
houden met statuten, partijstandpun
ten, coalitieafspraken of een bestuur
dat boven me staat. Ik kan altijd mijn
eigen mening geven en vrij praten.
Op die manier wil ik ook het vertrou
wen van de burgers in de politiek
terugbrengen. Ik ga weer de verkiezin
gen in met een blanco lijst en ben nog
op zoek naar kandidaten die hetzelfde
als ik denken.”
Het liefst zou Ton 27 onafhanke
lijke raadsleden in de gemeenteraad
zien. “Dat is het meest democratisch.
Dan zou het echt om de voorstellen
gaan. Als die goed zijn en de bur
ger wordt er beter van, dan moet je
gewoon voor stemmen.” Een politiek
label plakken op Ton is erg lastig.
Op sociaal gebied en duurzaamheid staat
hij dicht bij de PvdA/GroenLinks, maar
op het gebied van bestuur en daadkracht
ziet hij meer in de VVD. “Ik pas me aan
het onderwerp aan en bedenk dan wat
mijn standpunt is. Als het maar ten
goede komt aan de burger.”
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De keuze voor Willems was
voor het partijbestuur van Lokaal
Peel&Maas logisch. “Rob is voor ons
de juiste man op de juiste plek”, zei
partijvoorzitter Jos van Hal tijdens de
ledenbijeenkomst. “Rob heeft zich de
afgelopen raadsperiode bewezen als
fractievoorzitter en raadslid, maar ook
als verbinder en animator binnen
de fractie, de partij en daarbuiten.

Hij geniet ons volle vertrouwen.”
Oud-voorzitter van voetbal
club RKMSV Willems is trots op
zijn uitverkiezing. “Samen met de
aanstaande kandidaat-raadsleden,
bestuur en leden zetten we de
komende maanden de schouders
eronder, aan enthousiasme geen
gebrek. We gaan aan het werk voor
deze mooie gemeente”, laat hij

weten. “We hebben de afgelopen
3,5 jaar vaak bezoeken gebracht aan
bedrijven, verenigingen, organisaties
en groepen burgers. We gaan hier
gewoon mee door, want samenspraak
staat aan de basis van elk goed
besluit.”
De kandidatenlijst van Lokaal
Peel&Maas wordt op een later tijdstip
bekendgemaakt.
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Fever of Life

www.mafcentrum.nl
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Kerkeböske in Helden

Bridgecursus
voor beginners
Bridgeclub BC Helden organiseert een bridgecursus voor wie graag
het bridgespel wil leren. De cursus start dinsdag 9 januari en eindigt eind
maart. De lessen worden gehouden in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden.
Bridge is een kaartspel in de cate
gorie denksport. De cursus bestaat uit
tien lessen, die worden gegeven door
de heer Veldman van de bridgeclub
in Helden.
De cursus start op dinsdag 9 janu
ari en eindigt eind maart. De lessen
worden gegeven op de dinsdagavond

Kerstdiner voor gasten
Zonnebloem Baarlo
Zestien gasten van de Zonnebloem uit Baarlo kregen woensdag 13 december een kerstdiner
voorgeschoteld. Dit was klaargemaakt door vijf vrijwilligers van de vrijwilligersorganisatie.
Om 11.00 uur werden alle gasten verwacht in MFC De Engelbewaarder, waar ze verwelkomd werden
door de vrijwilligsters. “Na een kopje koffie ging men aan tafel, die helemaal in kerstsfeer versierd
was”, laat de lokale afdeling van de Zonnebloem weten. “Ze kregen een driegangendiner en sloten de
middag af onder het genot van koffie met een bonbon. De gasten spraken vol bewondering hun
dankbaarheid uit en vonden het voor herhaling vatbaar.”

van 20.00 tot 22.30 uur in gemeen
schapshuis Kerkeböske in Helden.
Na afloop van de cursus mogen cur
sisten drie maanden gratis meespelen
op de clubavonden van BC Helden.
Neem voor meer informatie con
tact op met Ine Loeffen via ineloef
fen@gmail.com of via 077 306 10 70.

KindCentrum Leef

Lichtjestocht
in Kessel
In Kessel vindt op donderdag 21 december een lichtjesoptocht plaats
rondom het KindCentrum Leef op de Merwijckstraat. Tijdens de sfeervolle
wandeling kunnen bezoekers genieten van verschillende taferelen die
allemaal in de kerstsfeer zullen zijn.
De route wordt zichtbaar gemaakt
via kaarsjes in glazen potjes en
start op de bovenspeelplaats van de
school. Daar eindigt ook de tocht.
Op de speelplaats kan een wafel
of cupcake, gebakken door kinde

ren en ouders, gegeten worden.
De opbrengst gaat naar het goede
doel. Dit jaar koos de organisatie voor
Stichting Leergeld Peel en Maas.
De tocht vindt plaats tussen
17.30 en 19.30 uur.

Kantine voetbalvereniging

Serious Re-Kerst
in Koningslust
Voetbalvereniging VV Koningslust houdt op zaterdag 30 december in
samenwerking met Stichting Herberg Papilio Serious Re-Kerst in de
kantine van de Koningslustse club. Bij het evenement wordt eten
gemaakt en verkocht. De opbrengst gaat naar Stichting Herberg Papilio.

Jubilarissen bij Rode Kruis
Het Rode Kruis afdeling Peel en Maas hield op vrijdag 15 december de jaarlijkse vrijwilligersavond.
Bij feestzaal Thoes in Panningen werden diverse jubilarissen in het zonnetje gezet. Wim Hoeben
(50 jaar lid), Gerrie van Gemert (50 jaar lid), To Verspa (40 jaar lid), Marian Dieleman (30 jaar lid),
Gertie Bos (30 jaar lid) en Magda Janssen (30 jaar lid) werden gehuldigd voor hun jubileum. Jet van de
Pol (10 jaar lid) ontbreekt op de foto.

PLUS EXTRA ZORG IN HUIS
• Huishoudelijke hulp, verzorging aan huis.
• Persoonlijke begeleiding.
• Hulp bij koken, boodschappen, wassen, strijken.
• Ervaring met dementie of vergeetachtigheid.
• Eigen keus in dag en tijd.
• Altijd dezelfde hulp.
• Ondersteuning bij aanvragen van zorg.
Belt u ons voor info, Miranda 06-55803380 of
Anita 06-11274810 of kijk op www.plus-extra.nl

Stichting Herberg Papilio biedt
gezinnen, waarvan een kind overleden is, een laagdrempelige lotge
notenvakantie aan. Tijdens Serious
Re-Kerst wordt een kerstdorp opge
bouwd in de kantine van de voetbal
club en is er onder andere wafels,

glühwein en worst met zuurkool te
krijgen.
Om 18.00 uur is de prijsuitreiking van de mooiste kleurplaat.
De opbrengsten gaan volledig naar
de stichting. De aanvang van Serious
Re-Kerst is 16.00 uur.

Diabetescafé

Kookworkshop
kersthapjes
in Panningen
Het Diabetescafé Panningen staat vrijdag 22 december in het teken
van ‘hapjes voor de kerst’. Bij dagbestedingsruimte De Groenling in
Panningen vindt een kookworkshop plaats die geheel in het teken staat
van Kerstmis.
“Voor diabetici is extra aandacht
voor wat je eet extra belangrijk,
ook tijdens de feestdagen”, aldus
de Diabetesvereniging Nederland
met Venlo/Venray en omgeving als
werkgebied. De vereniging wil daar
graag bij helpen door een kook
workshop te organiseren. Er worden
gezonde, feestelijke en evenwichtige

hapjes gemaakt. De workshop is gratis
toegankelijk voor zowel leden als nietleden. Om 14.00 uur wordt gestart
met koken en dit duurt tot 16.30 uur.
De zaal gaat om 13.30 uur open.
Neem voor meer informatie en aan
melden contact op met Ans Driessen
via ansdriessen23@hotmail.com of via
06 42 10 46 70.
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IJszwemmen bij Heldense
Reddingsbrigade
Buiten ligt er nog geen ijs, maar om iedereen al vast voor te bereiden op een eventuele winter,
konden belangstellenden op zaterdag 16 december ijszwemmen oefenen bij de Heldense Reddingsbrigade. Zo werd er geoefend wat je moet doen als je door het ijs zakt of als iemand anders in het
water ligt. Zo werd er een menselijke ketting op het ijs gemaakt om zo de drenkeling veilig op de kant
te krijgen. De vele kinderen konden zo leren wat te doen onder ijzige omstandigheden.

Grote Clubactie

Ruim 4.000 euro voor
Maasbreese verenigingen
De Maasbreese verenigingen die hebben deelgenomen aan de Grote Clubactie hebben gezamenlijk 4.400 euro
opgehaald. Handbalclub BSAC kreeg het meeste binnen. De vereniging haalde met het verkopen van loten een
bedrag van 1.658 euro op.
De leden van Badmintonclub
Maasbree ’80 wisten 1.200 euro binnen
te halen. Drumband en majorettekorps
Maasbree mocht 600 euro bijschrijven.
Judo en jiu jitsu-vereniging Majuso

haalde 765,60 euro op. Ten slotte kreeg
sportvereniging Volharding Maasbree
een bedrag van 177,60 op de rekening
gestort. Bij de Grote Clubactie gaan
leden van verenigingen langs de

verenigingen 15

Anouk Beurskens en Frank Bruijnen

Nieuw bruidspaar
‘Boorebroelöf’
Maasbree
Anouk Beurskens en Frank Bruijnen zijn zaterdag 16 december in
jongerencentrum het Mafcentrum in Maasbree onthuld als het nieuwe
bruidspaar van de boerenbruiloft in Maasbree. Zij zullen in de onecht
worden verbonden op carnavalsdinsdag 13 februari.
De organisatie van de
‘Boorebroelöf’, zoals deze in Maasbree
genoemd wordt, is dit jaar in handen
van de drie vriendengroepen Kiët
’t Rooth, De Smaal Baeng (DSB) en
’t Sjwaert.
Tijdens een cantus, waarbij geza
menlijk liedjes werden gezongen en
er spellen werden gespeeld op het

podium, werd het nieuwe boerengezel
schap gepresenteerd. Anouk en Frank
gaan tijdens het ‘Booremoosbal’ op
zaterdag 20 januari bij Niëns Horeca
in Maasbree en tijdens de boeren
bruiloft voorop gaan tijdens het feest.
De ‘broelöf’ vindt dinsdag 13 februari
plaats op het Wozoco-plein in Maasbree,
waarna bij Niëns de receptie plaatsvindt.

deuren om loten te verkopen.
Tachtig procent van de opbrengst
daarvan gaat naar de club. Het overige
geld wordt gebruikt voor de geldprijzen
die te winnen zijn met de loten.

Nominaties

Voorbereidingen Sportgala
Peel en Maas
Talenten, sporters of sportploegen uit Peel en Maas kunnen weer genomineerd worden voor sportprijzen die in
april tijdens het Sportgala Peel en Maas worden uitgereikt.
Tot maandag 8 januari kunnen
inwoners van de gemeente Peel
en Maas sporters uit de gemeente
nomineren voor de prijzen. Ook dit
jaar worden er vier prijzen uitgereikt:
voor Talent van het jaar 2017,
Sportster/Sporter van het jaar 2017

en Sportploeg van het jaar 2017.
Ook kan een persoon of groep
mensen worden genomineerd voor
‘De bijzondere waarderingsprijs’.
De winnaars in deze vier categorieën
maken daarnaast kans op de hoogste
gemeentelijke sportieve eer, de

Sporttrofee van Peel en Maas.
De sporters van Iedereen Kan
Sporten Noord-Limburg worden op de
avond van het gala gehuldigd.
Kijk voor meer informatie over het
Sportgala Peel en Maas op
www.sportgalapeelenmaas.nl

Dorpsdagvoorziening

Inloopochtend rolstoel- en
rollator/zitdansen in Maasbree
De Dorpsdagvoorziening (DDV) Maasbree houdt op vrijdag 22 december een open inloopochtend rolstoel- en
rollator/zitdansen in MFA ’t Hoës van Bree in Maasbree. De open inloop wordt georganiseerd voor mensen die
kennis willen maken met deze manier van dansen.
Het rolstoel- en rollator/zitdansen
vindt elke tweede en vierde vrijdag
van de maand plaats van 10.00
tot 11.30 uur. Onder leiding van

Els Kusters wordt samen gedanst
op muziek. Dit kan duodansen,
combidansen, formatiedansen,
freestyledansen en solodansen zijn.

Ook wordt het dansen uitgelegd.
De open inloop vindt plaats van
10.00 tot 11.30 uur in de foyer van
MFA ’t Hoës van Bree.

Willibrordus-lid wint
wedstrijd
In Heythuysen vond onlangs de wedstrijd om de Gerrie
Schroëntrofee plaats waarbij jeugdmuzikanten van schutterijen uit
Heythuysen, Leuken en Sint Willibrordus uit Meijel aan meededen.
Twee jeugdleden van St. Willibrordus deden mee aan de wedstrijd.
Niek Basten op cornet scoorde met het stuk X-mas van Dean Falize
78 punten. Zijn zusje Bente Basten op kleine trom behaalde
83 punten met het stuk Marlon van André Falize. Zij werd daarmee
winnares in de categorie slagwerk tot 14 jaar.
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Twee keer goud voor
Maasbreese zwemmer

Volleybalsters
Grashoek verslaan
koploper
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De volleybalsters van VC Grashoek speelden op zaterdag 16 december
tegen de koploper van de competitie: Tupos uit Baarlo. De Grashoekse
dames wisten het beste uit zichzelf te halen in de eigen Ankerplaats en
wonnen met 3-1 van de koploper.
In de start van de wedstrijd
ging het gelijk op naar 4-4 en 8-8.
Wat aftasten van de teams en spelers.
De spanning was nog best aanwezig,
want Grashoek was de eerste punten
niet weggespeeld. De eerste kleine
voorsprong na een goede service-serie
was een feit bij 12-9 op het scorebord.
Deze stand werd met gevarieerd spel
uitgebouwd naar 21-14. Tupos kwam
nog terug tot 21-19, maar toen was
het klaar. Met 25-21 werd de eerste set
winnend afgesloten en zowaar stond
Grashoek met 1-0 voor. In de tweede
set was het in een mum van tijd 7-2
voor Tupos. Op 16-16 kwam Grashoek
nog even langszij, maar toen was het
Tupos dat door kon naar het einde van
de set. De set eindigde in 25-21 voor
Tupos en de wedstrijd was volledig
in evenwicht. De derde set was het
Grashoek wat de klok sloeg. Tupos
kreeg alle kanten van de gymzaal te

zien. Een 10-2 voorsprong werd uitge
bouwd naar 20-6. Op 24-12 haperde
het even. Maar liefst zeven punten
mocht Tupos nog maken voordat
Grashoek de trekker overhaalde en een
2-1 voorsprong nam in sets. Het beeld
van de derde set kwam terug in de
vierde en wederom nam Grashoek een
voorsprong van 11-3. Tupos gaf zich
niet gewonnen en ging foutloos serve
ren. De pass van Grashoek kon er niet
mee overweg en verkrampte. Dit had
gevolgen en Tupos zag de vijfde set
al aankomen, want de Baarlonaren
bogen de achterstand om naar een
voorsprong van 18-15. Na 19-19 werd
het 22-22 en toen was het af. Door een
goede service van Yara werd het
25-23 en werd de vierde en laatste set
gewonnen, 3-1. Zaterdag 23 december
komt voor de laatste wedstrijd van
2017 het studententeam van Fyrfad op
bezoek, de huidige nummer 3.

Door: zwemvereniging HZPC
Tijn van Kuijk uit Maasbree deed in het weekend van vrijdag 15 tot en met zondag 17 december mee aan de
Nederlandse junioren kampioenschappen in het zwemstadion in Eindhoven. Daar mocht hij twee gouden,
twee zilveren en een bronzen medaille in ontvangst nemen.

Tijn zwemt bij HZPC in Horst.
Op de 400 meter wisselslag en de
50 meter schoolslag werd hij bij de

Nederlandse junioren kampioen
schappen eerste, waarvoor hij goud
kreeg. Daarnaast zette hij ook enkele

persoonlijke records neer en mocht hij
twee zilveren en een bronzen medaille
in ontvangst nemen.

OPRUIMING
RAMEN DEUREN SERRES ZONWERING

WO 27 t/m VR 29, ZA 30 DEC
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Profiteer nu van hoge kortingen op

10.00 - 16.00 uur
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Turnsters SSS/Concordia
in de prijzen
Door: Ellen Berkers, turnvereniging SSS/Concordia
De turnsters van SSS/Concordia uit Helden en Panningen stonden zaterdag 16 en zondag 17 december op de
plaatsingswedstrijden in sporthal De Piushof in Panningen. Deze werden georganiseerd door Hosema uit Sevenum.

Julia Rozenberg, Lieke Teeuwen, Lincy Smeets, Niki Meerts en Bo Ottenheim
Ze begonnen op zaterdagochtend
met de Junioren div 3 en Jeugd div 3.
Bij Jeugd div 3 werd Lieve Boots zesde.
Bij de junioren div 3 werden vierkam
pers Lieke Teeuwen eerste en Niki
Meerts derde. Fay Peeters turnde maar
twee toestellen door een blessure.
Bij de instappers D1 werd Eef
Horsten tweede, Mex Zanders derde,
Dani Gaal negende, Lieke Ueberbach
elfde, Tess Vercoulen twaalfde, de zes
tiende plaats was voor Milou Deckers
en Fay Dietzenbacher werd achttiende.
De eerste zestien gaan door naar de
halve finale.
Bij de Instap N3 meiden behaalde
Fleur Sillekens een vierde plaats,
Renske Timmermans een zesde en

Gielke Verhaegh een tiende plaats.
Bij de Senioren div 3 kon Femke
Steeghs door een blessure maar
twee toestellen turnen. Chayenne
Bos belandde in de top tien met een
achtste plaats.
Daarna de N turnsters. Pupil 1 N3
turnster Meike Thijssen behaalde een
zevende plaats. Bij de pupillen 2 N3
werd Tessie Peeters zevende en Esmae
Bos elfde.
Julia Rozenberg van de Senioren
div 5 behaalde een derde plaats,
Mayke van de Beuken werd tiende,
Alexandra Drissen 23e, Iris Buijssen 28e
en Yvonne Timmermans 32e. De eerste
28 mogen door naar de halve finale.
In de laatste wedstrijd van de dag werd

Maud Sillekens tiende.
Bij de jeugd div 4 meiden werd
Guusje Steeghs eerste en Bo Ottenheim
derde, Mirre Vissers vierde en Joeske
van Lent achtste.
Op zondagmorgen mochten de
senioren div 4 hun wedstrijd turnen.
Lois Bongaerts werd 29e, Ilse Hoogers
26e, Renske Hermans 24e, Lobke
Verstappen 33e, Mirthe Peeters 20e
en Michelle Maessen zestiende. In de
middag waren de pupillen 1 D1 aan
de beurt. Lincy Smeets werd eerste,
Pien van Ninhuys vierde, Bo Kooiman
zevende, Lara Courbois elfde, Ise de
Beer veertiende. Julia Janssen en Anouk
Smets bij de Jeugd div 5 werden vijfde
en zestiende.

Zilveren plakken voor Younique
Door: Younique Maasbree
De leden van Younique Maasbree hebben bij het Nederlands jeugdkampioenschap Majorette van de
KNMO op zaterdag 16 december prima prestaties geleverd. In de Sterparade 1 werd Fleur Segers
achtste, Fenne van de Ven vijfde en Elise Dekker werd tweede en verdiende zo zilver. In Sterparade 2
behaalde Saar Smolders een vijfde plek, Karin Said een vierde plek en Guusje Wolters zilver. Juulke van
Roy won brons in de soloshow twirl jeugd 3. Het team Jeugd 1-2 showtwirl, bestaande uit Lynn van de
Meene, Saar Smolders en Guusje Wolters, behaalde een tweede plek.
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Punten mee naar huis

Panningen vice-winterkampioen na zege
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het duel tussen de eerste herenteams van SVC 2000 en SV Panningen was op zondag 17 december de enige
wedstrijd die doorgang zou vinden in de 4e klasse D. Het weer was alleszins redelijk, maar het veld in Roermond
was moeilijk bespeelbaar. Dat gold echter voor beide partijen en dat reduceerde de invloed op de wedstrijd
drastisch. Panningen nam na een 3-1 zege de punten mee naar huis.

Nederlandse
kampioenen MD
Meijel
Door: Majorette- en dansvereniging MD Meijel
MD Meijel heeft bij de Nederlandse kampioenschappen van de
KNMO op de zaterdagen 9 en 16 decembertwee Nederlandse titels
gehaald. In de categorie showtwirl werd twee keer goud gewonnen. Soliste Leanne Brummans, onder leiding van instructrice Mara
Op het Veld, en het B-team, onder leiding van instructrice Emmy
van Bree, pakten goud en een ticket voor de Champions Trophy,
een duel tussen Nederland en België dat eind februari plaatsvindt.

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen,
verpakken, afzetten en distribueren van een breed
assortiment aan dagverse vollegronds- en glasgroenten.
Onze afnemers zijn Retailketens en handelsbedrijven in
Europa. Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden
van grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit én
uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer flexibel en
klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons
uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op de
voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Wij werken met zeer geavanceerd en modern machinepark.
Voor ons bedrijf in America zijn we op zoek naar een fulltime:

Het begin van de wedstrijd was
onrustig met veel persoonlijke fouten.
Een fout van Panningen-doelman Jordy
Nelissen bij het uitverdedigen leidde in
12e minuut tot een 0-1 voorsprong voor
de Roermondenaren. De Panningendoelman zou zijn fout in de rest van de
wedstrijd meer dan goed maken en
groeide uit tot een van de uitblinkers.
Nauwelijks een minuut na de ope
ningstreffer behoedde hij zijn ploeg
voor een 2-0 achterstand en meteen
daarna scoorde Tom Vullers uit een
voorzet van Idris Pakasa de gelijkmaker,
1-1. SVC2000 was de dominante ploeg
en kreeg diverse kansen, maar de

Roermondse aanvallers slaagden er
echter niet in de Panningen-doelman
te passeren. Het veldoverwicht van
SVC kon niet verbloemen dat de
Panningse tegenstoten levensgevaarlijk
waren. In de 37e minuut scoorde Ilias
Amhaouch 1-2 en dat was meteen de
ruststand.
In de tweede helft heerste eenzelfde
spelbeeld: SVC kreeg kansen, maar Jordy
Nelissen hield zijn doel schoon. In de 57e
minuut gebeurde waar trainer Ricardo
Wassenberg van SVC2000 zo bang voor
was: een aanval uit het boekje van
Panningen. Die begon bij linksachter
Roy Cuppen en via sneltrein Robin van

Osch kwam de bal voor het doel terecht,
waar Patrick Joosten de bal onhoudbaar
voorbij de SVC-doelman schoot, 1-3.
SVC 2000 grossierde in balbezit,
maar de Panningse tegenstoten bleven
gevaarlijk. En leek een Roermondse aan
val een keer kansrijk, dan was er altijd
weer Panningen-doelman Jordy Nelissen.
Waar de Panningen-aanhang bang voor
was, een aansluitingstreffer, gebeurde
niet. En zo ging Panningen met de drie
punten naar huis.
Panningen klimt door de zege naar
de tweede plaats op twee punten van
winterkampioen Helden.
(Foto: SC Knuurke)

Overwinning

Volleybaldames
Allround
Tractorchauffeur Olympia in subtop
M/V

Wij vragen:
• MBO werk-en denkniveau, bij voorkeur door een vakopleiding in de
richting agrarisch of loonwerk;
• Zelfstandig en proactieve instelling;
• Ervaring met het werken met moderne landbouwmachines is een
pré;
• Zeer nauwkeurig kunnen werken;
• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wij bieden:
Goede beloning en een leuke functie waarbij het volop aankomt op je
capaciteiten en deskundigheid als tractorchauffeur.

Meer informatie:
Meer informatie over ons bedrijf op; www.groenteproducties.com

Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief naar personeel@groenteproducties.com
Reageer alleen als je echt relevante ervaring hebt!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

Door: Luc Mommers, volleybalvereniging VC Olympia
De dames van VC Olympia uit Panningen speelden zaterdag 16 december de laatste wedstrijd van de eerste
seizoenshelft. Ze kregen de dames van VCN uit Capelle aan den IJssel op bezoek. Het werd 3-1 voor de dames uit
Panningen, waardoor ze in de subtop staan.
In de eerste set werd meteen
gestart met een 4-1 voorsprong.
Maar al vaker dit seizoen bleek, dat de
Panningse dames niet altijd die voor
sprong kunnen behouden. Er werden
te veel fouten gemaakt en er werd niet
slim genoeg gespeeld. Ondanks dit
spel bleef het tot 19-19 gelijk op gaan.
Door een versnelling aan de kant van
VCN werd een achterstand van twee
punten niet meer ingehaald. Hierdoor
ging de eerste set met 21-25 naar de
dames uit Capelle aan den IJssel.
In de tweede set waren de rollen
omgekeerd. VC Olympia wist een paar
punten voorsprong te pakken in het
begin van de set. Er werden minder

fouten gemaakt en de dames wisten
met slim volleybalspel deze voorsprong
te behouden tot aan het einde van de
set. De tweede set werd met 25-22
binnen gehaald.

Geen schoonheidsprijs, wel winst
De derde set was een kopie van de
tweede set. Een in het begin opge
bouwde voorsprong van vier punten
wisten de dames uit Panningen met slim
spel en soms wat kunst en vliegwerk de
set vol te houden. De zeer ervaren speel
sters van VCN lukte het niet om de kleine
achterstand goed te maken. Het resul

taat was dat aan het einde van set drie
een 25-21 stand op het scorebord stond
in het voordeel van VC Olympia.
De vierde set was een prooi voor
de dames van VC Olympia. Zij overklas
ten de tegenstander op alle fronten
hun tegenstanders en liepen in no time
uit tot een 15-5 voorsprong. Wissels en
time-outs aan de kant van VCN
mochten niet baten. De set werd goed
uitgespeeld met een 25-14 stand.
De wedstrijd verdiende geen
schoonheidsprijs, maar de dames
wisten door deze ruime overwinning
halverwege de competitie een vierde
plek op de ranglijst te behalen in hun
debuutjaar in de tweede divisie.
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Wedstrijd in Eijsden

Atleten bij
Mescherbergloop
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Ook dit jaar trok een redelijk aantal leden van Atletiek Helden op
zondag 17 december naar het zuidelijke Eijsden om deel te nemen aan
de prestigieuze Mescherbergloop. Met een lengte van 15,6 kilometer en
daarin 180 traptreden die beklommen dienen te worden, was het een vrij
lastige wedstrijd.
Het was droog maar koud weer,
genoeg modder en heel mooie
vergezichten op het parcours.
Roel Smedts was de snelste van
het stel in 1.14.01 uur gevolgd
door Kees Kompier en Sjoerd Karis
in 1.16.08 uur, Pieter Peeters

Tegen hekkensluiter

Peelpush-heren sluiten
jaar goed af
Door: volleybalvereniging VC Peelpush
Voor de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft mochten de heren van Peelpush op zaterdag 16 december
afreizen naar het pittoreske Veghel, waar hekkensluiter Skunk op het programma stond. Peelpush had de punten
hard nodig om aansluiting te vinden bij de middenmoot. Peelpush slaagde met verve en nam met 4-0 de vijf
punten mee naar Meijel.

1.26.08 uur en Jac Beumers
1.31.39 uur. Soon Woo, Bob
Keulards, Dorien Peeters, Anouk
Joosten en Daniëlle den Otter
hadden afgesproken om samen
te lopen en passeerden allen in
dezelfde tijd van 1.42.12 uur.

Nummer twee van ranglijst

Winst voor De Flatsers
in Tegelen
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
De beugelaars van het eerste beugelteam van De Flatsers uit Baarlo
stonden zaterdag 16 december tegenover het derde team uit Tegelen.
De Baarlonaren behaalden daar een zwaarbevochten 2-3 overwinning
tegen de nummer twee van de ranglijst.
Marc begon prima aan de wed
strijd, maar een bol achter door de
ring betekende de ommekeer in de
partij en de sluwe tegenstander liet
zich hierna niet meer verrassen en
won verdiend. Aan Roy de taak om
dit recht te zetten. Hij deed dit met
verve en speelde prima. De stand was
na de ruime winst van 30-18 weer
gelijk.
Piet begon ook goed, maar
enkele slordige fouten werden prima
uitgebuit door zijn tegenstander die

een voorsprong van zes punten kreeg.
Uiteindelijk hield die alleen de steek
over, maar dat was voldoende.
Esther kwam vier punten achter.
Toen de tegenstander twee missers
produceerde, rook zij haar kansen en
speelde zij zich alsnog naar een ruime
overwinning, 30-22.
Henk zorgde voor het klapstuk
van de avond door in de slotpartij
terug te komen van een 18-10 achter
stand. Henk beugelde zich naar een
30-26 winst.

Winst op KV Sasja Hc

‘Lelijke’ overwinning
handballers Bevo
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft zich
op zaterdag 16 december hersteld van de nederlaag tegen Fiqas
Aalsmeer. De klus tegen KV Sasja Hc werd geklaard. De Belgen leidden bij
de rust nog met 12-10, maar na de pauze herstelde Bevo zich. Het werd
23-25.
Cijfermatig begon Bevo goed
aan de wedstrijd, maar speltechnisch
was het wisselvallig. Tot 8-6 bleef de
Panningse ploeg aan de leiding, maar
doordat aanvallend te veel kansen
werden gemist, gaf de Panningse
ploeg de Belgen de kans om terug te
komen. De thuisploeg boog de achter
stand om naar een 11-8 voorsprong.
De rust ging in met 12-10 in Belgisch
voordeel.

Na rust beter
Na de pauze had Bevo defen
sief meer zekerheid ingebouwd en
aanvallend begon het ook beter te
draaien, waarbij Quinten Colman een
belangrijke rol speelde. Herpertz Bevo
Hc ging beter draaien en wist een
achterstand van drie doelpunten weg
te werken. Op een gegeven moment

had Herpertz Bevo Hc het lek boven
en kwam de ploeg op voorsprong.
De overwinning kwam moeizaam tot
stand. Uiteindelijk werd de wedstrijd
met 25-23 gewonnen. Een zege, die
tot stand kwam door hard te werken.
Een zogenoemde ‘lelijke’, maar
broodnodige overwinning. Snel ver
geten. Bevo blijft in de race voor de
Final Four en kan zich concentreren op
de Limburgse Handbaldagen, waar de
ploeg tegen gerenommeerde buiten
lands clubs mag aantreden. De com
petitie wordt op zaterdag 20 januari
2018 hervat met een thuiswedstrijd
tegen Kras Volendam.
De doelpuntenmakers waren
Jeroen van den Beucken en Robin
Jansen met ieder 7, Quinten Colman
(6), Pim Augustinus (3) en Niels Poot
en Niek Jordens (1).

Peelpush kwam direct al
passend in de problemen, waardoor
het niet lekker in het spel kwam.
Dit resulteerde in een kleine
achterstand, maar nog belangrijker;
een verminderde motivatie. Na een
time-out en een felle toespraak van
Roger gingen de knoppen om en
knalde Peelpush er bovenop. Er werd
een voorsprong opgebouwd die de
hele set niet meer werd weggegeven.
Met een mooi spel trok Peelpush set
nummer 1 naar zich toe, 19-25.
Natuurlijk wilde Peelpush dit
door zetten, maar de service van
Skunk gooide roet in het eten.

Peelpush kwam op een achterstand
en ook aanvallend was het scorend
niet goed. Tom Sillekens kwam met
een reddingsmiddel, namelijk zijn
venijnige service. Hij serveerde maar
liefst acht keer achter elkaar en bracht
Peelpush weer langszij. Peelpush
drukte door en gaf ook deze set niet
meer weg, 20-25.
Peelpush begon scherp aan
de derde set en wist al snel een
voorsprong te pakken. Mede door
scores van Eddy Raaijmakers en
Brent Grabert bleef Peelpush knallen.
Daarmee ging ook set drie mee naar
Meijel met een stand van 20-25.

In set vier werden de
spelverdelers gewisseld. Zo kwam Ijen
het veld in voor Rikus om het spel
te verdelen en dit deed hij erg goed.
Peelpush liet zich ook in set vier niet
van de wijs brengen en wilde koste
wat kost het belangrijke bonuspunt
mee naar huis nemen. Met een
voorsprong van zo’n zes punten kwam
Peelpush op matchpoint te staan,
maar Skunk was nog niet bereid om
op te geven. Het werd nog 23-24,
maar de laatste bal werd in het net
geserveerd, waardoor Peelpush er met
de 4-0 winst vandoor ging.
(Foto: Wim Simons)
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Treffers onderuit in eigen huis

VOS wint met 3-1

Door: Wim Grommen, beugelclub De Treffers
De tweede seizoenshelft van de beugelcompetitie begon voor De Treffers uit Maasbree op zaterdag 16 december
in eigen huis. De tegenstander uit Ell ging met een 3-2 overwinning naar huis.

Slecht Koningslust
verliest in Venlo
Door: Joey Strijbos, voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust stond op zondag
17 december tegenover de mannen van VOS uit Venlo. Uit in Venlo
wist Koningslust geen potten te breken en de thuisploeg wist met 3-1
te winnen.
In het begin van de wedstrijd
was het Jurjen Verbong die een hard
schot richting de bovenhoek loste.
De keeper van VOS tikte hem nog net
tegen de lat, waardoor in de rebound
Roel Ghielen de mogelijkheid kreeg
om hem binnen te schieten, maar
hij schoot de bal over. Daarna ging
het spel wat op en neer en strand
den de laatste passes van Koningslust
meestal bij de tegenstander in de
voeten. Het is wel Koningslust dat
meer op de helft van de tegenstander
voetbalde. Na een dik half uur spelen
was het toch VOS dat op voorsprong
kwam, 0-1. Dat was ook de ruststand.

Herstellen na rust
Na rust was het Koningslust dat
probeerde te herstellen van de eerste
helft. Echter liep het nog steeds niet
hoe het zou moeten en de trainer
besloot te wisselen. Na 20 minu

ten voetbal in de tweede helft
werd Nick Rongen gewisseld voor
Wesley Goeden. Kort daarna kwam
Peter Janssen in het veld voor Rob
Lemmen. Er leek een beetje pit in
het spel te zijn gekomen. Op een
gegeven moment kreeg Roel
Ghielen een steekballetje en roste de
bal vanuit een onmogelijke hoek in
het net, 1-1.
Door de goal kreeg
Koningslust wat hoop, maar het spel
verbeterde nauwelijks. De ploeg
kwam wel wat meer aan het doel,
maar echte kansen werden niet
gecreëerd. Na wat onstuimige
minuten voetbal was het VOS dat
de 2-1 maakte en snel daarna ook
de 3-1. Met nog een paar minuten
op de klok probeerde Koningslust er
nog het beste van te maken, maar
dat resulteerde niet in doelpunten.
Het bleef bij 3-1 voor VOS.

Jac beet het spits af tegen
Wiel Mennen. Jac begon sterk en
bouwde een mooie voorsprong op.
In het eindspel speelde Jac ongelukkig
en een paar flatsen kostten hem de
partij, 26-30. In de tweede partij
speelde Jo Hendrix tegen de ervaren Jo
Briels. Vanaf de start liep het niet
lekker en kwam Jo op achterstand.
In de verdere partij was hij niet meer in
staat om dit goed te maken, 22-30.
In de derde partij moest Jos Janssen het

opnemen tegen Marco Caris. Hoe Jos
ook zijn best deed en ‘moeilijke
situaties’ creëerde, hij kreeg geen vat
op de partij. Met 20-30 moest hij het
onderspit delven. In de vierde partij
trad Wim Grommen aan tegen Gerard
Driessen. Wim was uiterst geconcen
treerd en had het goede antwoord op
de foutjes van zijn tegenstander. Het
bleef een spannende partij, waarbij de
overwinning werd binnengehaald,
30-28. In de laatste partij trad Hem

Hendrix aan tegen Mat Tunnissen.
Beiden maakten er een mooie en
spannende partij van. Aanvankelijk
bouwde Hem een voorsprong op, maar
tegen het einde liep hij tegen een
moeilijke situatie aan, waarbij hij de
regie dreigde te verliezen. Zijn tegen
stander kon er niet van profiteren, zodat
Hem de overwinning naar zich toe wist
te trekken, 30-26. De mannen van De
Treffers hielden ondanks het verlies een
tevreden gevoel over aan de wedstrijd.

Meijelse beugelaars hard
onderuit
Door: Louis Maessen, Beugelclub Meijel
De beugelaars van Beugelclub Meijel hebben op zaterdag 16 december een zware nederlaag moeten incasseren.
Nummer drie van ranglijst Tegelen was in Meijel met liefst 5-0 te sterk.
Geer Daems moest de spits afbijten
tegen Stan Cox. Stan miste de eerste
twee ballen, waardoor Geer vier punten
voorkwam. Gedurende de partij maakte
Geer enkele fouten, waardoor de partij
kantelde en de tegenstander er 24-30
van wist te maken. Eric was als tweede
aan de beurt. De tegenstander sloeg
enkele ballen zeer scherp en gaf de

gewonnen punten niet meer af. Eric
verloor met 22-30.
Dre van Enckevort was als derde.
Dre begon niet sterk en stond al gauw
zes punten achter, maar hervond zich.
De tegenstander maakte enkele fout
jes, maar net eentje te weinig, 28-30.
Als vierde was Louis Maessen. Louis
kon bijblijven tot de 22, maar door een

paar goed geplaatste ballen van de
tegenstander werd het 24-30 voor de
tegenstander.
Als laatste kwam Harrie Hanssen
in de baan. De wedstrijd ging gelijk op,
maar een flats bij 24-26 deed Harrie de
das om. Harrie probeerde nog van alles
om bij te komen, maar het mocht niet
baten eindstand 24-30.

Zes dagen per week welkom!
ook open op
zaterdagochtend!

Denkt u weleens na over het verduurzamen van uw woning? Onze hypotheekadviseur
bespreekt graag de mogelijkheden met u. Want advies over wonen, is meer dan alleen het
bepalen van de hypotheekmogelijkheden. Berry Heijman, manager Wonen en Klantbeleving:
‘Komt u bij onze bank voor advies, dan kijken we naar alle woonlasten. En daar hoort de
energienota bij. Wij laten u nadenken over duurzaamheid, over hoe u uw huis
energievriendelijker kunt maken. Dat is niet alleen belangrijk voor een betere wereld, het
bepaalt ook de hoogte van uw maandlasten én de waarde van uw huis. Daar valt dus veel
winst te behalen; als koper én als huizenbezitter. Bovendien belonen we het nemen van
energievriendelijke maatregelen. U kunt dan bijvoorbeeld méér lenen, omdat u lagere
energielasten hebt. Via www.greenhome.nl kunt u zelf al stappen zetten op het gebied van
energiezuinig en duurzaam wonen.’
Zes dagen per week welkom!

Duurzaam wonen
levert meer op dan u denkt
Rabobank
Peel, Maas en Leudal

www.rabobank.nl/duurzaamwonen
Growing a better world together

Wilt u zich oriënteren op duurzaam wonen en bent u benieuwd naar wat er op dit moment
mogelijk is? Maak dan een afspraak. U kunt u elke werkdag bij ons terecht. Bovendien bent u bij
de Rabobank in Panningen en Heythuysen ook op zaterdagochtend van harte welkom! Niet
alleen met vragen over uw hypotheek maar ook voor uw overige financiële zaken.
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Plaatsingswedstrijden
LK Turnen
Door turnvereniging KSV Kessel
De eerste plaatsingswedstrijden voor het LK turnen zitten er weer op
voor een aantal turnsters van KSV Castellum Kessel. De plaatsingswedstrijden vonden plaats op 10 december in Panningen.
Lotte de Klein en Isa Slijpen mochten
in Pupil 1 niveau D2 starten. Daar bleek
dat de zenuwen de baas blijven nog best
moeilijk kan zijn. Isa wist zich net niet te
plaatsen voor de halve finale, Lotte werd
achttiende en plaatste zich daarmee wel.
Daarnaast plaatste zij zich voor een
toestelfinale op brug.
Bij de pupillen 2 D2 mochten Lotte
Kleynen, Maud Kessels, Janneke
Bosman en Tess Hendriks hun beste
beentje voorzetten. Janneke werd

negentiende, Maud vijftiende en Tess
elfde. Daarnaast hebben Tess en
Janneke een toestelfinale sprong,
Janneke een toestelfinale brug en Tess
een toestelfinale vloer.
Bij de junioren Divisie 5 mochten
Sanne van den Beuken, Kaya Staaks en
Myrthe Sonderkamp aan de slag. Sanne
wist zich net niet te plaatsen, Kaya
werd 26e en Myrthe werd 18e. Zij
plaatsten zich daarmee voor de halve
finale in Horn.

Hekkensluiter Maarheeze

Opnieuw ruime
zege voor MVC’19
Door: Theo Tielen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC ’19 uit Maasbree heeft in de uitwedstrijd
op zondag 17 december tegen hekkensluiter Maarheeze een verdiende 0-4
overwinning geboekt. De cijfers uit de laatste vier wedstrijden zijn uitstekend:
vier zeges, twaalf doelpunten en nul tegengoals. Hierdoor gaat MVC’19 aan
kop in de tweede periode.

Nieuwe kleding VC Grashoek
Volleybalvereniging VC Grashoek heeft op zondag 17 december bij café-zaal Leanzo in Grashoek de
nieuwe clubkleding. De zaal zat vol met leden en sponsoren van de volleybalvereniging. De shirthistorie
van VC Grashoek passeerde tijdens de presentatie de revue met als apotheose de nieuwe shirts, broeken
en trainingspakken. Die zijn gesponsord door Balans sportartikelen uit Helmond.

Plaatsingswedstrijd

KSV Kessel naar finales
Door: Tessa Peeters, turnvereniging KSV Kessel
Vijf turnsters van KSV Kessel deden zondag 17 december mee aan een plaatsingswedstrijd voor het kampioenschap in Panningen. Verschillende meiden wisten zich te plaatsen voor de halve finales en toestelfinales.
In de eerste wedstrijd mochten
Sanne, Britt en Anouk (junior divisie 5)
van start. Anouk werd elfde, Britt ne
gende en Sanne derde. Hiermee
hebben zij zich alle drie geplaatst voor
de halve finale. Sanne mag daarnaast
drie toestelfinales turnen, sprong, balk
en vloer, en Anouk heeft toestelfinales

voor sprong en vloer.
Tijdens de derde wedstrijd waren
Fenne (pupil 1 D1) en Kim (jeugd 2
divisie 5) aan de beurt. Fenne turnde
een stabiele wedstrijd en wist zesde
te worden. Hiermee heeft ze een
plaats in de halve finale bemachtigd.
Daarnaast mag ze ook meedoen

met de toestelfinales vloer en balk.
Kim startte op de eerste drie toestellen
erg goed, maar de balk ging wat
minder goed. Hierdoor werd ze
veertiende en plaatste zij zich niet voor
de volgende ronde. Ze heeft zich wel
voor de toestelfinales voor sprong en
vloer geplaatst.

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

MVC’19 was vanaf het begin de
bovenliggende partij en had al binnen
5 minuten kunnen scoren toen de
Maarheeze-keeper een voorzet van
Joris Timmermans voor de voeten van
Rob Custers tikte, maar Rob kon deze
kans niet in een doelpunt om zetten.
In de 7e minuut brak opnieuw Joris
Timmermans door op rechts en hij werd
op ongelukkige wijze ten val gebracht
door Maarheeze-verdediger Van
Wetten. Een vrije trap en een rode kaart
was het gevolg van deze actie.
MVC’19 wist dit overtal aanvan
kelijk niet uit te buiten en had het
moeilijk tegen Maarheeze dat zich
massaal liet terugzakken en af en toe
een plaagstootje naar voren wist uit te
delen. Jaap Bruijnen werd door MVCtrainer Erik van Rooij ingebracht om
meer aanvallende impulsen aan het
MVC’19-spel toe te voegen. Het tempo
ging na rust omhoog en MVC’19

speelde als herboren. Binnen 10
minuten wisten de roodwitten uit
te lopen naar een comfortabele 0-4
voorsprong. Eerst werd een voorzet
van rechts in eigen doel gewerkt door
Bram Linders. Vervolgens onderstreepte
Joris Timmermans zijn goede vorm door
binnen enkele minuten twee keer te
scoren. Even later wist Bart Crienen
met een bekeken schot via de binnenkant van de paal de 0-4 te scoren.
De wedstrijd was gespeeld, maar MVC
’19 bleef vlot combineren. De scherpte
ontbrak echter. Verschillende goede
kansen werden nog om zeep gehol
pen. Achterin werd op een paar kleine
slordigheden na niks weg gegeven.
Als Maarheeze dan toch doorkwam, was
er altijd nog MVC-doelman Stan Caris die
zoals gezegd voor de vierde wedstrijd
op rij de nul wist te houden. Door deze
overwinning staat MVC’19 voor het eerst
dit seizoen in het linkerrijtje.

Allround

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
De functie

De Allround Onderhoudsmonteur zorgt voor
een correcte en klantgerichte aflevering
van een project middels het opstarten van
de gemonteerde systemen. Samen met
de klant bespreek je de laatste details en
analyseer je eventuele tekortkomingen en
storingen tijdens de inbedrijfname. Daarbij
communiceer je klantgericht, servicegericht
en oplossingsgericht. Daarnaast draag je zorg
voor periodieke onderhoudswerkzaamheden
en zorg je voor het oplossen van storingen.
Tijdens de contacten met de klant staat
kwaliteit en continu verbeteren centraal.
Je bent ook goed in staat om kennis over te
dragen middels het trainen van onze klanten
zodat zij onze prachtige producten optimaal

kunnen laten renderen. Uiteraard is ook interne
kennisoverdracht met je collega’s van belang.
Het betreft een fulltime baan met een flinke
verantwoordelijkheid en een grote variatie aan
werkzaamheden.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een MBO opleiding
en ervaring in de elektrotechniek en kennis
van pompsystemen. Om deze functie goed in
te kunnen vullen is ca. 8 tot 10 jaar relevante
werkervaring noodzakelijk. Je werkt zelfstandig,
accuraat, met drive en daarnaast heb je passie
voor het vakgebied waar je werkzaam in bent.
Je bent in het bezit van goede communicatieve
vaardigheden, analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Rob Custers in actie (Foto: Math Geurts Fotografie)
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Mannen Tupos blijven
derde na zege
Door: volleybalvereniging Tupos
Het eerste herenteam van Tupos uit Baarlo heeft op zaterdag 16 december een overwinning geboekt in
Stramproy. Stravoc werd met 3-1 verslagen door de Baarlose mannen.

Wedstrijd Meterik

Vier podiumplaatsen voor
MTB Baarlo
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Met de wedstrijd in Meterik is het mountainbikeseizoen op ongeveer
twee derde van de strijd om de Toma Cycles Cup. Op zondag 17 december
streden ook de renners van MTB Baarlo op dit technische parcours om de
podiumplaatsen.

In de eerste set ging de wedstrijd
lang gelijk op waarbij Tupos in het
middendeel een kleine voorsprong
opbouwde. Bij 19-19 was de stand
echter weer gelijk. Naast een aantal
goede ballen gingen er ook een aantal
uit, inclusief een service. De time-out
van de coach mocht niet meer helpen.
Het werd 25-20 in het voordeel van de
mannen uit Stramproy.
In de tweede set eenzelfde verhaal.
Telkens werd een kleine voorsprong
opgebouwd die weer net zo gemak
kelijk werd weggegeven. Niet omdat
Stravoc zo goed speelde, maar
vanwege veel onnodige eigen fouten.
Met twee supermooie punten van

Tom Heines werd het 23-23. Na een
spannend einde won Tupos de set met
27-25.
In de derde set liet Tupos haar
niveau zien. Een niveau waarmee ze
van bijna iedere tegenstander kan
winnen. Jordy van de Eertwegh speelde
het blok van de tegenstander hele
maal zoek waardoor onder andere Tom
Claus op diagonaal zich kon uitleven.
De ploeg kwam al snel op 1-5 voor en
later in de set werd het 8-15. Na een
mindere fase en een time-out van de
coach gaf Wouter Peeters het goede
voorbeeld met een fantastische prikbal
schuin over het net. De mannen van
Stravoc konden er alleen maar ver

wonderd naar kijken. Een paar loeiers
van Tom Claus en een ace van Jordy
betekenden de derde set met 17-25
voor Tupos.
In de vierde set was het over voor
Stravoc. De mannen van Tupos gingen
steeds vrijer spelen. De pass was goed
en Jordy kon de ballen mooi verde
len. Alle aanvallers kwamen aan hun
trekken. Een aantal punten ging via
het blok direct naar de grond. Met ple
zier en redelijk gemak werd deze set
gepakt met 23-17.
Na een wat moeizaam begin, trok
Tupos de wedstrijd relatief eenvoudig
naar zich toe. De derde plek blijft zo
behouden.

(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Henk
Willems (foto midden). Henk is een echt begrip in de Venrayse wijk Brukske, waar hij zich al jaren bezig
houdt met de vrijetijdsinvulling van kinderen. Zijn inspanningen worden enorm gewaardeerd door zowel de
wijk, als door Wijkplatform Brukske. Dat laatste blijkt wel uit de actie die Petra van Duijnhoven (foto links),
voorzitter Wijkplatform Brukske, onlangs heeft ondernomen om Henk structureel als speelcoach in te zetten
in de wijk. En met succes, want na een aantal gesprekken tussen het Wijkplatform en NLW Groep, kon er in
korte tijd door NLW Groep een detacheringscontract worden opgesteld. Op 1 december jl. was het zo ver:
het contract werd akkoord bevonden en ondertekend door Petra van Duijnhoven en Peter Fleuren
(foto rechts), directeur NLW Groep. Nieuwsgierig waarom iedere wijk een ‘Henk’ verdient?
Lees het hele succesverhaal op www.nlw.nl.

Bij de nieuwelingen/junioren ston
den vier renners van MTB Baarlo aan
de start. Na het fluitsignaal ontstond er
al snel een kopgroep van drie renners,
met daarin Noud Peeters en Glenn
Caumanns van MTB Baarlo. Deze groep
hield stand tot het einde van de wed
strijd met als uitslag Glenn een eerste
plaats en Noud derde. Tim Janssen kon
niet mee in deze kopgroep. Hij zat met
nog een andere renner in de tweede
groep en werd vierde. Niels Disveld
leverde een zware strijd met het
parcours, dat erg technisch en snel was.
Voor hem een zevende plaats.
Bij jeugd 3 waren ook vier renners
van MTB Baarlo aan de start te zien.
Freek Bouten kon direct mee voorin.
Hij streed de gehele wedstrijd om
plaats 2 en 3. Door ervoor te zorgen
dat hij op het laatste stuk voorop zat,
kon hij de tweede plaats pakken.
Finn Keunen reed een solorace op de
vierde plaats. Dit was ook het eindre
sultaat voor hem. Stijn Coenen en Luc

Disveld hadden besloten samen de
strijd aan te gaan. Ze bleven mooi bij
elkaar, wat resulteerde in een elfde
plaats voor Stijn, gevolgd door Luc op
een twaalfde plek.

Parcours met veel
bochtenwerk
In de middag was het de beurt
aan de jeugd van categorie 1 en 2.
Bij de jongste jeugd wisten Koen
Zeelen en Emiel Thijsen zich goed
staande te houden op het parcours
met veel bochtenwerk. Koen behaalde
een dertiende plaats en Emiel werd
veertiende.
Aan het eind van de middag waren
de grote mannen aan de beurt. Bij de
heren MTB behaalde Frank Lambert
een achtste plaats. Bij de Masters MTB
behaalde Harrie Peeters met een derde
plaats ook het podium. Jack Piel werd
achtste, Luuk Peeters veertiende en
Marcel Coenen achttiende.
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Mark van Dijk wint toernooi Moeizame over
Door: Mark van der Linden
Judoclub Helden nam in het weekend van 16 en 17 december deel aan het internationaal ranking toernooi in
Haarlemmermeer. De judoka’s wisten met verschillende medailles huiswaarts te keren.

winning voor heren
VC Olympia
Door: Luc Mommers, volleybalvereniging VC Olympia
Voor de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft kwam hekkensluiter Activia uit Sint Anthonius zaterdag 16 december op bezoek bij het
eerste herenvolleybalteam in Panningen. Olympia had deze wedstrijd één
opdracht: met 4-0 winnen. Die opdracht werd niet goed uitgevoerd, want
er werd een moeizame 3-1 overwinning geboekt.

Op zaterdag wist Marlouk Colbers
erg knap de finale te bereiken
na drie winstpartijen. Als jongste
en lichtgewicht was dit erg knap.
De finale ging nipt verloren.
Artoer Mkrtchyan wist eveneens de
finale te bereiken. Artoer liet mooi en

gevarieerd judo zien. Ook hij moest
zijn meerdere erkennen in de finale en
won zilver.
Op zondag presteerde Aron
Theunissen super bij de categorie tot
17 jaar. Door goed te knokken werd
hij knap vijfde. Mark van Dijk was

weer de absolute topper van de poule.
Hij won drie partijen met fantastische
heupworpen en werd daarmee eerste.
Een van deze drie tegenstanders
was de Nederlands Kampioen tot
81 kilogram van 2017. Het goud was
dus wederom dikverdiend.

Goede voornemens
voor 2018?

wij doen
met je mee!

Onze medewerkers wensen je fijne feestdagen en een fantastisch 2018
Je eerste woning kopen? Je bedrijf laten groeien? Een nieuw maatschappelijk initiatief opzetten? Een
eigen bedrijf starten? Langer zelfstandig wonen? Je vermogen slimmer inzetten? De kas van je
vereniging spekken? Wat je plannen ook zijn, wij doen ook in 2018 met je mee!

Op rabobank.nl/pml kun je zien hoe we in 2017 hebben meegedaan
Growing a better world together

Moeizaam kwam Olympia uit de
startblokken. De Panningnaren
konden geen druk leggen op het
matige spel van de tegenstander.
De heren van Olympia gingen mee in
het spel van Activia. Niets lukte aan
Olympia zijde. Mede door zeven
servicefouten ging de eerste set met
25-23 naar Activia.
Het setverlies had Olympia
geheel aan zichzelf te danken.
Het team werd op scherp gezet
voor de tweede set, maar dit had
vooralsnog niet het gewenste effect.
Tot 10-10 bleven de Panningnaren
aanrommelen met hun spel. In het
vervolg konden de heren van
Olympia de druk wel opvoeren
met de service. Een serviceserie
van tien punten gaf Olympia even
lucht. Mede hierdoor werd de
tweede set ogenschijnlijk eenvoudig

binnengehaald met 25-13.
In de derde set sloegen de
Panningnaren snel een gaatje, maar
ze kregen het aan het einde van
de set nog even lastig. Een 24-20
voorsprong werd bijna verspeeld.
Activia kreeg een setpunt, maar de
vechtlust van Olympia bezorgde ze
alsnog de setwinst, 30-28.
De wedstrijd was gespeeld.
Het geloof ebde weg bij de heren
van Activia. Zeker na een sterk
begin van Olympia (8-0) waarin
zij hun eigenlijke spel lieten zien.
Daarna zakte het niveau weer
snel weg, maar de Panningnaren
speelden de wedstrijd simpel uit.
Door de moeizame overwinning
gaat Olympia de kerst in op een
zesde plek. Op zaterdag 13 januari
vervolgen de heren de competitie
tegen VC Volt in Cuijk.
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DECEMBER EN JANUARI
Gratis rug- en nekscan
Analyse op spierspanningen, blokkades en
scheefstanden uitsluitend na telefonische afspraak op

077-3201919
Praktijk voor Chiropractie
Deken Creemersstraat 57A
5961 JN Horst

gevestigd bij Fysiotherapie de Risselt

Wij behandelen o.a.

• Klachten aan rug of nek,
met of zonder uitstraling
• Hoofdpijn, migraine en aangezichtspijn
• Artrose, slijtage
• Hernia/ischias
• Duizeligheid
• Houdingsafwijkingen

Tevens kunt u bij ons terecht voor:
• Echografie (onderzoek van
gewrichten en weke delen)
• Shockwavetherapie
(bevordering van weefselherstel o.a.
bij schouderklachten), tennisarm,
slijmbeursontsteking en hielspoor
• Dryneedling
• Carpaal Tunnel Syndroom
behandeling via tractie
uitsluitend in Venlo
Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Bel met: 077 - 3201919 of bezoek onze website www.vividus-venlo.nl
Ook gevestigd in Venlo, Steyl en Panningen

Promix
diervoeders
Voor onze vaste route zijn wij op korte termijn op zoek naar:

CE Chauffeur
Proﬁel:
• Fulltime beschikbaar
• In bezit van CE rijbewijs en Code 95.
• Flexibel, gedreven en een positieve instelling
• Woonachtig in de omgeving Beringe (Li)
• Goede fysieke gesteldheid
• Stressbestendig
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

(Fulltime)

Functieomschrijving:
• Dagelijks verzorgen van voerbestellingen naar vaste klanten vanuit
Beringe (Li), waarbij goed contact met de klant centraal staat.
• Je rijdt met een vaste trekker en oplegger.
• Eigen verantwoordelijk met betrekking tot reiniging en inplannen
onderhoud van de wagen.
Wat bieden wij?
• Werken in een klein, jong en dynamisch team
• Bovengemiddeld salaris
• Goede sociale voorzieningen en gratis nascholing t.b.v. code 95
• Aantrekkelijke baan met uitzicht op een vast contract
Interesse in deze vacature of aanvullende vragen?
Neem contact op via kevin@promixbv.nl of bel naar
077-4634670 (keuze 3). Kandidaten worden in eerste
instantie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.

W W W. P R O M I X B V. N L

Paardensportverenigingen

Ruiters op spring
wedstrijd Panningen
Door: paardensportverenigingen De Cowboys, De Cavaliers en De Maasruiters
Ruiters van de paardensportverenigingen De Cowboys uit Maasbree, De Cavaliers uit Helden en De Maasruiters
uit Kessel deden in het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 december mee aan spring- en selectiewedstrijden in
Reuver, Panningen en Asten. Daarbij werden verschillende prijzen behaald.
De Cowboys waren aanwezig in
Panningen bij een springwedstrijd die
door LRV Heibloem was georganiseerd.
In de klasse BB op zaterdag wisten
de ruiters al vooraan te eindigen.
Cielke Jansen behaalde met Fay de
Tamerville een tweede prijs en Elisa
Vaessen de vierde prijs. Mariska Ewalds
behaalde deze dag met Highway een
vierde plaats in de klasse M en wist op
zondag zelfs de winst binnen te halen.
Jette Staaks werd met Donna Gin in de
klasse L 18e.
De ruiters van De Cavaliers uit
Helden verreden de laatste selec
tiewedstrijden dressuur en springen
voor het Limburgs Kampioenschap.

Deze vonden, naast Panningen, ook
plaats in Reuver.

Springwedstrijd
in Asten
In Reuver was er op zaterdag in
de klasse Z2 een vierde prijs voor
Anne Pouwels met Don Johnson, in de
klasse Z1 een derde prijs voor Monique
Peeters met GoGo Borneo en in de
klasse B een vijfde prijs voor Natasja
Rongen met Verano. Op zondag was er
in de klasse L1 een tweede prijs voor
Anouk Neefs met Guess. Op zondag in
Panningen was er in de klasse L een
derteinde prijs voor Inge Sonnemans

met Uline van ter Hilst en in de klasse
M een tiende prijs voor Janine Maassen
met Eclair La Vie.
Bij Manege Heyligers in Asten
deden ruiters van De Maasruiters uit
Kessel mee aan een springwedstrijd
voor de ponyruiters. Lotte Hermans
met Brummerhoeve’s Pilgrim behaalde
hier de overwinning in de klasse
CM. Tess Gubbels met Skippy van de
Veldenhoeve kwam aan start in de
klasse CB en reed twee foutloze rondes,
wat goed was voor een tweede prijs.
Bij manege De Vosberg in Panningen
werd Inge Wulms met Whoopie vijfde
in de klasse B tijdens de springwed
strijd van LRV Heibloem.

Slechts zes ringen uit elkaar

Kogeltje wint derby
van HSV
Door: schietverenigingen ’t Kogeltje en Bree 4.5
’t Kogeltje uit Koningslust heeft de derby met HSV uit Panningen gewonnen. Het werd een spannend duel,
waarbij de scores van de twee teams slechts zes ringen uit elkaar lagen in het voordeel van het team uit Koningslust.
De derby was de laatste wedstrijd
voor de feestdagen voor beide teams.
Bij vorige ontmoetingen was het
verschil in aantal ringen tussen beide
teams steeds minimaal. De ploeg uit
Koningslust was daarom extra gefocust
om deze wedstrijd te winnen en zo de
eerste helft van de competitie zonder
verlies af te sluiten.

Moeilijke start
Manfred en Thijs gingen als eerste
de baan in en kenden beiden een

moeilijke start. Thijs wist zich goed
te herstellen, bij Manfred lukte dat
niet. Ook aan de kant van HSV waren
er wat mindere series, hierdoor werd
het spannend wie de overwinning zou
behalen. Puntentelling moest daarom
de uitkomst bieden. Uiteindelijk
behaalde ‘t Kogeltje met een ver
schil van zes ringen de overwinning.
Ger Rongen schoot voor de derde
keer op rij een serie van 281 ringen.
Met deze serie was hij de hoogste
schutter. Manfred Boots schoot een

serie van 278 ringen en Thijs Fleuren
schoot een serie van 276 ringen.
De schutters van Bree 4.5 speel
den tegen naaste concurrent Swolgen.
De Maasbreese schutters wonnen met
achttien ringen verschil. Hiermee ver
stevigt het Maasbreese team de positie
in de sub-top. Thijs Philipsen was
andermaal beste schutter met een
totaal van 279 ringen. Marco Vissers
moest hier twee ringen op toegeven.
Drees Wijnen sloot de rij met een
teleurstellende serie van 267 ringen.

5-0 voor thuisploeg

Egchel kan Grashoek
niet stoppen
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Traditioneel heeft het eerste herenteam van SV Grashoek het zwaar tegen SV Egchel. Beide ploegen ontliepen
elkaar dan ook weinig de laatste jaren. Met een stevige 5-0 thuisoverwinning heeft Grashoek zondag 17 december
echter duidelijk laten zien hoe de verhoudingen in de vijfde klasse D op dit moment liggen. In de eerste helft lukte
het Egchel nog redelijk om Grashoek in toom te houden, maar na rust maakte de thuisploeg het verschil.
Al heel snel na de aftrap was
duidelijk wat het spelbeeld van deze
middag zou worden. Grashoek mocht
het spel maken en Egchel loerde
met de behendige Frank Gielen en
snelle Nordin Sadiki op de counter.
De gehele wedstrijd was Grashoek
echter dominant en balvast op het
middenveld. Egchel-doelman Bjorn
Oomen voorkwam dat Egchel in de
eerste 45 minuten grote schade
opliep. Echter in de 36e minuut was
hij kansloos. Bas Gloudemans gaf een
mooie boogbal op Dirk Van Lierop die
vrij op Bjorn af mocht gaan. Met een

mooie lob liet hij hem kansloos.
Met een 1-0 stand kon er na de pauze
nog van alles gebeuren en dat besefte
beide ploegen.

Hoofdrol Raoul en Bas
Het was echter Grashoek dat
zijn wil doordrukte en tussen de 54e
en 67e minuut z’n klasse liet zien.
Bas Gloudemans scoorde in de 54e
minuut de 2-0 met het hoofd uit
een corner van Raoul Bennebroek.
Drie minuten later waren de rollen
omgedraaid. Bas Gloudemans gaf een
perfecte pass af, waarbij Raoul de bal

al sprintend aannam en daarna met
een lobje Bjorn Oomen kansloos liet,
ongetwijfeld het mooiste doelpunt van
de wedstrijd.
Ook in de 64e minuut waren het
Raoul en Bas die de hoofdrol hadden bij
de 4-0. Nu was Raoul de aangever en
Bas de afmaker. De 5-0 werd weer door
Raoul gescoord die dit helemaal op eigen
conto deed. Vanaf rechts zette hij een
rush in die uiteindelijk via de linkerpaal
tot de 5-0 leidde. Grashoek kreeg in het
laatste kwart van de wedstrijd nog een
paar goede kansen, maar een zesde
treffer bleef Egchel bespaard.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

jongeren 25

aan Robine
Kamphuis

CreWriBo
Een tijdje maakte ik deel
uit van een groep genaamd
CreWriBo. De naam is iets waar
verschillende discussies over
hebben plaatsgevonden,
maar voor degenen die het
zich afvragen: het betekent
Creative Writing Bouwens,
oftewel creatief schrijven
Bouwens.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Robine Kamphuis
15 jaar
Grashoek
het Bouwens

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Dan zou ik met vriendinnen afspre
ken en met hen een week lang gaan
logeren. Ik zou me waarschijnlijk ook
niet aan alle regels houden, want dan
kan dat gewoon.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
In de eerste klas op school werd ik
binnen één lesuur goede vriendin
nen met een meisje. Jammer genoeg
zijn we daarna allebei aparte wegen
ingeslagen en hebben we allebei
nieuwe vrienden gemaakt. Daarnaast
heb ik twee jaar geleden op een
feestje een van mijn beste vriendin
nen ontmoet. Dat klikte ook meteen.
Wat vind je het leukste
aan jezelf?
Ik houd van tekenen en ben daar
ook best wel goed in. Ook heb ik
altijd wel creatieve ideeën waar ik
iets mee kan. Dat ik zo creatief ben,
vind ik een leuke eigenschap van
mezelf.
Waar heb je het laatst
de slappe lach om gekregen?
Toen ik laatst met vriendinnen
was, hadden we samen een foto
gemaakt. Eén van mijn vriendinnen
stond er heel grappig op.
Daar hebben we toen met zijn allen

heel hard om kunnen lachen.
Wat is het beste cadeau
dat je ooit hebt gekregen?
Bijna een jaar geleden verrasten
mijn ouders mij en mijn zusje
met een vakantie naar Curaçao.
We zagen het beide absoluut niet
aankomen, maar we hebben het
toen wel heel erg naar onze zin
gehad.
Wat is het laatste smoesje
dat je hebt gebruikt?
De laatste keer had ik niet echt
zin om mijn huiswerk te maken.
Toen heb ik mijn leraar verteld dat
ik mijn huiswerk niet kon maken,
omdat ik moest leren voor een
ander belangrijk proefwerk. Ik denk
dat het geloofwaardig genoeg was,
want mijn leraar geloofde me.
Wanneer zing je?
Er is niet één specifieke tijd
wanneer ik zing, want eigenlijk
zing ik gewoon wanneer ik er zin in
heb. Meestal zing ik dan mee met
bekende liedjes uit de top 40 of met
een liedje dat ik niet meer uit mijn
hoofd krijg op dat moment.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou wel graag willen kunnen
vliegen, omdat je dan de wereld op
een andere manier ziet. Ook kun
je dan overal heengaan waar je
wil. En als je dan bijvoorbeeld naar
een pretpark wil, kun je daar gratis
binnenkomen door gewoon over de
entree te vliegen. Onzichtbaar zijn

lijkt me ook leuk, maar ik zou dan
toch eerder voor vliegen gaan.
Is er een liedje waar je een
speciale herinnering aan hebt?
Ja, ik heb een speciale herinnering
aan een liedje genaamd Everglow.
Dat is van de band Coldplay.
Dat liedje omschrijft de situatie van
mijn oma erg goed. Ze had kanker in
haar hersenen en is daar uiteindelijk
aan overleden. Ik mis haar nog altijd.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Dat was gisteren nog. Mijn zusje had
moeite met haar wiskundehuiswerk
en ze snapte er vrij weinig van. Toen
heb ik het aan haar uitgelegd.
Wie zijn jouw helden?
Er is geen speciaal iemand dat
meteen in me opkomt of waar ik
erg naar opkijk, maar mijn vrienden
en mijn familie zijn erg belangrijk
voor me. Het is belangrijk voor mij
dat zij het eens zijn met de dingen
die ik doe.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Vanmorgen had ik samen met

Masja, een vriendin van mij, het vak
kunst. We verveelden ons en toen
hebben we een paar gekke selfies
gemaakt.
Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Ik zou er dan voor kiezen om overal
de muziek te mogen bepalen. Er zijn
bijvoorbeeld liedjes zoals Despacito
die naar mijn mening veel te vaak
worden gedraaid op de radio.
Dan kan ik die tenminste afzetten.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Als eerste probeer ik dan nog een
keer om in slaap te komen, maar als
dat dan nog niet lukt ga ik op Netflix
een film of serie kijken. Of ik doe
mijn oordopjes in en luister naar wat
muziek, daar word ik meestal ook
moe van.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Ik vind broeken om de een of
andere reden altijd erg leuk. Ik denk
dat dat komt omdat er zo veel soor
ten van zijn. Zelf vind ik skinny jeans
met gaten in de broekspijpen altijd
erg mooi en leuk.

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

Vorig jaar deed ik mee aan
de Revue, een theatervoorstelling voor leerlingen van het
Bouwens die de school elk jaar
organiseert. Toen dat was
afgelopen, werd ik door de
leraar die ons met onze sketch
had geholpen, gevraagd om aan
de club mee te doen. De bedoeling was dat we gedurende twee
jaar vijf tot zeven keer per jaar
bij elkaar zouden komen om met
een groep creatieve schrijvers
verhalen en gedichten schrijven.
Dit aan de hand van opdrachten
die we tijdens de bijeenkomsten
kregen. Vorige week donderdag
was de laatste keer dat ik samen
met de groep samenkwam,
tenminste voor nu. Ik kan met
zekerheid zeggen dat ik het erg
naar mijn zin heb gehad.
In het begin vond ik het
moeilijk om mijn ideeën te
delen met de rest van de groep
en om gesprekken met hen te
voeren. Al snel realiseerde ik me
dat het niet zo moeilijk moest
zijn en toen werd het al snel
supergezellig. Ik kwam erachter
dat mijn medeschrijvers een
passie met mij deelden, namelijk schrijven. Voor u als lezer is
dit vast erg logisch. Nu is het dat
voor mij ook, maar de eerste
paar keren toen ik in een lege
school met acht vreemdelingen
zat, was dit niet iets dat mijn
moeilijk werkende brein zomaar
bedacht.
Het punt is: ook al ben je
omringd door mensen waar je je
wellicht niet fijn bij voelt, ik raad
iedereen toch aan om ze een
kans te geven. Je weet nooit wat
voor banden er kunnen
ontstaan.
Renée
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Boeken voor de kerst
De kerstperiode is voor veel mensen de ultieme gelegenheid om weer eens in een boek te duiken. Blz. Boekhandel Panningen tipt vijf boeken voor kinderen en volwassenen om
met Kerstmis cadeau te doen of lekker zelf te verslinden.

Jeugd

Jeugd

Volwassenen

Volwassenen

Volwassenen

De verschrikkelijke
Meneer Gom
heeft een plan
Andy Stanton

Drakendal

De erfgename

(deel 1 van serie Bovenwereld)

Ildefonso Falcones

Pogingen iets van
het leven te maken
Hendrik Groen

De laatste meisjes
Riley Sager

Scarlett Thomas

Een heerlijk humoristisch verhaal.
Meneer Gom is een griezel. Hij haat
kinderen, dieren en alles wat leuk is.
Het boek gaat over hem, een kwade
fee die in zijn badkuip woont, over
zijn hond en een meisje dat Polly
heet. Het boek is geschreven in de
stijl van Roald Dahl, in begrijpbare
taal en een ware topper voor
kinderen die lekker willen lezen en
lachen. Ook bevat het boek leuke
en gekke illustraties. Voor kinderen
vanaf 7 jaar.

Liefhebbers van fantasieboeken
komen in Drakendal prima aan
hun trekken. Dit is het eerste boek
van de spannende, magische en
humoristische serie Bovenwereld.
Fee erft van haar grootvader een
bibliotheek met 499 magische
boeken die zij moet redden uit de
handen van een boekverbrander.
Dit laat ze niet zomaar gebeuren.
Ze zet dan ook alles op alles om de
boeken te redden. Met haar vrienden
en de troeven die haar grootvader
heeft achtergelaten moet ze langs
een gevaarlijke draak zien te komen.
Lukt dat? Laat je meeslepen in dit
avontuurlijke verhaal. Voor kinderen
vanaf 10 jaar.

De erfgenamen is een vervolg
op het boek Kathedraal van de zee,
van dezelfde auteur. Het verhaal
speelt rond 1400. Hugo, de hoofd
persoon, probeert een leven op te
bouwen en dat valt in die tijd echt
niet mee. Eigenlijk zou hij graag
scheepsbouwer willen worden,
maar de omstandigheden sturen
hem richting de wijnbouw. In een
tijd van liefdesperikelen, intriges en
machtswisselingen is het op je tellen
passen. De joden moeten het ook in
die tijd weer ontgelden. Het christen
dom wordt met geweld opgelegd.
Vrijheid is een relatief gegeven, om
niets worden er mensen opgepakt
en voor martelingen draaien ze hun
hand niet om. Ook de slavernij is een
algemeen geaccepteerd fenomeen.
Falcones, de auteur, doet altijd heel
veel onderzoek voor zijn boeken dus
de lezer krijgt een flink stuk geschie
denis mee. Kortom: een boek om in
te verdwijnen.

Voor liefhebbers van een
ontspannen roman is Pogingen
iets van het leven te maken een
goede tip. Zowel het eerste als het
tweede deel zijn ware traktaties.
Heel invoelend, verbeeldend en met
een flinke dosis humor beleeft de
lezer de avonturen van Hendrik Groen
in dagboekvorm. Hij beschrijft het
dagelijkse leven in een zorgcomplex
in Amsterdam-Noord met al zijn
regeltjes, bezuinigingen en zeurende
medebewoners, maar ook het
actieve clubje met de uitstapjes,
etentjes en ondeugende streken.
Natuurlijk ontkom je niet aan het
steeds inleveren van zelfstandigheid
van de hoofdpersonen, maar dit
wordt op een relativerende manier
beschreven. Gewoon heerlijke
verhalen om van te genieten.

De laatste meisjes is het
bloederige debuut van Sager.
Het verhaal gaat over de drie enige
overlevenden van drie verschillende
massamoorden: Quincy, Lisa en
Sam. Maar als Lisa onder verdachte
omstandigheden overlijdt, zijn het
er nog maar twee. Sam staat op een
dag bij Quincy op de stoep en trekt
min of meer bij haar in. Sam zegt
ook een laatste meisje te zijn, maar
Quincy weet niet of dat wel klopt.
En wat er ’s nachts allemaal gebeurt
als zij er samen op uit trekken is echt
bizar. En dat terwijl de lezer Quincy
leert kennen als lieve zachtaardige
vrouw die zich specialiseert in het
bakken van cupcakes nadat ze zich
min of meer hersteld had als ‘laatste
meisje’.

Vijf keer Peel en Maas
in halve finale LVK
Vijf artiesten uit Peel en Maas hebben met hun liedje een plekje
bemachtigd in de halve finale van het Limburgse Vastelaovesleedjes
Konkoers (LVK). Die halve finales vinden plaats op de vrijdagen 5, 12 en
19 januari. De twintig beste nummers staan op vrijdag 26 januari in de
finale van het LVK die dit jaar in Kessel plaatsvindt.
Uit Baarlo komt de halve finalist
Bart en Manon met het nummer
Volle Krach. Beringe heeft met de
groep Springlaevend ook een troef
voor de halve finale. Zij proberen met
hun nummer Danse Zinge Springe
een plekje in de finale te veroveren.
Vur de Joeks met Doot met os mei uit
Helden overleefde de eerste schifting
ook. Pim van Wylick uit Kessel en
De Breurkes uit Panningen wisten
al vaker in de finale te komen en
ontvingen dit jaar een ticket voor de
halve finale. Pim van Wylick met het
nummer Weej kleure de waereld en
De Breurkes met Idder jaor opnej.
Liedjesschrijver Mark van

Mullekom uit Helden wist met de
nummers Deze Nach! van Marleen
Rutten, ‘t Lempke van Roger en
Chantal en Idder jaor opnej! van
De Breurkes de halve finales te berei
ken. Aan dat laatste nummer werkte
ook liedjesschrijver Robert Janssen
mee. Die werkte ook mee aan het
nummer De Vastelaovespolonaise van
Ronald en Carien uit Weert dat ook de
halve finale haalde. Zijn eigen nummer,
Oh mot daor lala in? met De Batjakkers,
overleefde de schifting niet.
Ook onder andere Alaaf Airlines
uit Helden, De Bubs uit Meijel, Coen
Janssen uit Baarlo en Sjoorpapeer uit
Egchel haalden de halve finales niet.

Kerstconcert koor Bel Canto
Heldens Gemengd Koor Bel Canto houdt eerste kerstdag maandag 25 december een kerstconcert.
Hiermee sluit het koor ook het jubileumjaar af. Het concert vindt plaats in de Heldense kerk.
Traditiegetrouw treedt Bel Canto op eerste kerstdag op voor de gemeenschap met een stemmig
kerstconcert. Om 15.00 uur vindt het concert plaats.
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Lokale artiesten

Negende editie PM Sessie
bij DOK6 Panningen
Voor het negende jaar op rij vindt op tweede kerstdag de PM Sessies plaats in het DOK6 Theater in Panningen.
Lokale artiesten komen weer naar de zaal om muziek voor jong en oud te spelen.
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Peuter- en kleuterkerstviering Kessel
Kinderen en hun ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden
kunnen kerstavond, zondag 24 december, de peuter- en kleuterkerstviering
bijwonen in Kessel. Deze vindt plaats in de kerk van het dorp.
De mis wordt georganiseerd
voor kinderen die in de leeftijd van
0 tot en met ongeveer 7 jaar zijn.
In een klein half uurtje wordt het
kerstverhaal op speelse wijze verteld.
Dit onder muzikale begeleiding.
Na afloop krijgen de kinderen een
kleine lekkernij mee naar huis.
De organisatie van de viering

hoopt dat de kinderen die een knut
selpakketje hebben ontvangen op
school of bij de opvang, hun geknut
selde ster, boom of bal meenemen
naar de kerk. Na afloop van de mis
wordt de kerstboom in de kerk ver
sierd met de knutselwerken.
De speciale peuter- en kleuter
kerstviering begint om 17.00 uur.

Kerst WandelRondje
in Baarlo
Ook dit jaar organiseert VVV Baarlo weer het Kerst WandelRondje.
Deze wandeling door de Baarlose bossen vindt plaats op tweede
kerstdag, dinsdag 26 december.

“Negen jaar geleden begonnen
in DOK6 en na één jaar eigenlijk al
meteen uitgegroeid tot een blijvertje”,
schrijft de organisatie. “Afgelopen
zomer vond nog de tweede editie

plaats van de zomer PM Sessie en ook
deze verwachten wij nog vele jaren te
mogen organiseren.” Bij de kerstses
sie komt veel muziek uit de TOP2000
voorbij en het wordt allemaal gespeeld

door artiesten uit de regio. De deuren
gaan op 26 december om 20.00 uur
open en de muziek begint rond
20.30 uur. Kijk voor meer informatie op
de Facebook-pagina van PM Sessies.

136 brieven en 82 kaarten

Amnesty’s schrijfmarathon
in Panningen
De wereldwijde schrijfmarathon van mensenrechtenorganisatie Amnesty vond afgelopen tijd plaats.
In Panningen werd op zaterdag 9 december aandacht besteed aan het initiatief waarbij brieven worden geschreven
aan mensen die strijden voor mensenrechten of slachtoffers van mensenrechtenschendingen. In de bibliotheek in
het Huis van de Gemeente in Panningen werden in totaal 136 brieven en 82 kaarten geschreven.

“De brieven worden geschreven
naar regeringen om aandacht te
vragen voor mensenrechtenschen
ding in hun land. De kaarten worden
geschreven naar slachtoffers van
mensenrechtenschending of naar
mensen of organisaties die zich inzet
ten voor mensenrechten. We laten
daarbij weten dat we ze niet vergeten
zijn en blijven steunen.”

Zestien brieven en negen kaarten
werden vanuit Panningen naar Taner
Kıllıç gestuurd. De Turkse Killiç streed
als voorzitter van Amnesty Turkije
tegen de schending van mensen
rechten in zijn land. Op 9 juni 2017
werd hij echter opgepakt omdat hij
lid zou zijn van een ‘gewapende
terroristische organisatie’. Hij zit nog
steeds vast.

Ni Yulan uit China kreeg vijftien
brieven en elf kaarten toegestuurd
vanuit Peel en Maas. Yulan is gemar
teld, geïntimideerd, zat ten onrechte
gevangen en werd zeker zeven keer
uit haar huis gezet. Ze komt vreed
zaam op voor mensen die gedwon
gen werden hun huis te verlaten,
maar wordt door de autoriteiten
voortdurend lastiggevallen.

De wandeling is ongeveer zes
kilometer lang en gaat door de bos
sen van Baarlo. Deelnemers krijgen
onderweg een glaasje glühwein en
aan het einde staat een kopje soep
met een broodje klaar. Starten kan
tussen 15.00 en 17.00 uur vanaf blok

hut De Koeberg in Baarlo. Wie niet
graag in het donker wandelt, kan
volgens de organisatie het beste om
15.00 uur starten. Kijk voor meer
informatie over de wandeling op
www.knopenlopenbaarlo.wixsite.com/
knopenlopenbaarlo

Verhalenverteller bij
Kasteel De Keverberg
Onder de naam Passie voor Verhalen neemt verhalenverteller Frans van
de Pas uit Ysselsteyn zijn publiek mee naar een andere wereld, een andere
tijd. Op donderdag 28 december is Van de Pas te gast bij Kasteel De keverberg. Hij neemt zijn publiek mee naar de tijd van kastelen en ridders.

In deze interactieve vertelvoor
stelling demonstreert Van de Pas
allerlei attributen zoals een kruisboog,
maliënkolder en schandpaal. Hij vertelt
spannende, ontroerende en grappige
verhalen voor jong en oud.

Op deze middag richt Frans zich
vooral op kinderen van 4 tot en met
10 jaar, maar ouderen zijn ook welkom.
De voorstellingen beginnen om 13.30,
14.30 en 15.30 uur. Een kaartje bestel
len kan via www.kasteeldekeverberg.nl
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Kerstconcert in
MFA Maasbree
Het kerstconcert van de Maasbreese koren en muziekverenigingen
krijgt ook dit jaar een nieuwe editie. Op tweede kerstdag, dinsdag
26 december, vindt in de grote zaal van MFA ’t Hoes van Bree het
concert plaats.
Verschillende koren en muzi
kale verenigingen uit Maasbree
maken hun opwachting bij het
kerstconcert. Zanggroep Glanz,
C-side, SLEM/Drumband Maasbree,
Jongemannenkoor, Vocalgroup Brits,
Bertie en Loek en het Maasbrees

Mannenkoor laten hun muzikale
kunsten horen bij het concert dat
natuurlijk in het teken staat van
kerst.
Het concert begint om 11.30 uur
en duurt tot ongeveer 13.30 uur.
De inloop is vanaf 11.00 uur.

Kleuterkerstviering
in Baarlo
Jonge kinderen uit de parochie Baarlo voeren zondag 24 december
het kerstspel op in de Baarlose kerk. Dan vindt traditioneel de kleuterkerstviering plaats voor de allerkleinsten in het dorp.
De speciale kerstviering duurt
ongeveer een half uur. Kinderen uit
Baarlo voeren het kerstverhaal op
met Jozef, Maria, de engelen, herders,
schapen, os, ezel en de herbergier.
en ook de rol van het kerstkindje en
die van de drie koningen zijn dit jaar
vervuld. De zang wordt tijdens de

kleuterkerstviering verzorgd door het
kleuterkerstkoor. Na afloop van de
viering krijgen alle kinderen weer een
kleine traktatie.
De viering begint om 16.30 uur in
de Baarlose parochiekerk. Neem voor
meer informatie contact op met Thea
Joppen via 077 477 22 97.

Veertigste kerstmiddag Baarlo
Voor de veertigste keer vond in Baarlo de kerstmiddag plaats voor ouderen en mindervaliden uit
Baarlo. De middag was georganiseerd door Stichting Kerstmiddag Baarlo. Na een korte boeteviering
werd een mis opgedragen door kapelaan Te Boekhorst. De Heilige Mis werd muzikaal opgeluisterd door
het seniorenkoor Levenslust onder leiding van Sjra Poulissen. Nadat de bezoekers van koffie, thee en
vlaai waren voorzien, kregen zij ter afsluiting nog een kerstoptreden van de jeugdfanfare.
(Foto: Stichting Kerstmiddag Baarlo)

Ben jij toe aan
een (nieuwe) uitdaging?
Bij Verstappen advanced
packaging is kwaliteit een
vereiste, het vormt de basis.
Wij denken en bewegen mee
en creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij. Verstappen
voegt waarde toe aan het
product, productie- en
logistiekproces van de klant.

Wij breiden onze locatie in Horst uit en daarom zoeken wij mensen die ambitie hebben
om met ons mee te denken en te groeien. Wij zoeken mensen voor de volgende functies:

•
•
•

Technisch tekenaar WTB
CNC Frezer / Matrijzenmaker (leerling)
Commercieel medewerker binnendienst

•
•
•

WTB-Monteur
Elektromonteur
Controller

Voor meer informatie ga naar www.werkenbijverstappen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug
te vinden in de cultuur van
de organisatie.

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.nl • www.verstappenpackaging.nl
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Agenda t/m 28 december 2017
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12
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22
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Lichtjestocht
voor Stichting Leergeld Peel en Maas

Optreden Benny & The amazing 20
fingers

Tijd: 17.30-19.30 uur
Locatie: KindCentrum LEEF Kessel

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Inloopochtend rolstoel- en
rollator/zitdansen

Happy Buisday met Hitmaestro

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Diabetescafé Panningen
Locatie: dagbestedingsruimte De Groenling
Panningen

za
23
12

zo
24
12

Kerstconcert Bel Canto
Tijd: 15.00 uur
Locatie: kerk Helden

Optreden kerstliedjes
door Alzelééve

Tijd: 22.00-03.30 uur
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Kookworkshop kersthapjes

ma
25
12

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: parochiekerk Meijel

di
26
12

Kerstkoopzondag
Tijd: 13.00–17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Kerstconcert Maasbreese koren
Tijd: 11.30-13.30 uur
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Kerstconcert

Kleuterkerstviering

Kerst WandelRondje

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: fanfare Sint Jozef
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 16.30 uur
Locatie: parochiekerk Baarlo

Tijd: start tussen 15.00-17.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: start bij blokhut Koeberg Baarlo

Christmas Truckrun

Peuter- en kleuterkerstviering
Kessel

Live muziekoptreden PM Sessies

Tijd: 18.00-21.00 uur
Locatie: gemeente Peel en Maas

Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 17.00 uur
Locatie: kerk Kessel

Tributefest
met Rammstein, Pearl Jam, U2,
Johnny Cash en Green Day

do
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Peuterviering
Tijd: 19.30 uur
Locatie: parochiekerk Meijel

Tijd: 18.00
Locatie: DOK6 Horeca Panningen

Kerstconcert Carol of the Bells

Familieviering

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Close harmony group To Be Continued
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 17.00 uur
Locatie: parochiekerk Meijel

Concert Saturday Night Live
met muziek van jaren 70 tot 00

XMAS EVE
met Hitmaestro

Tijd: 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Mafcentrum Maasbree

Tijd: 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Into The White met Billy The Kit
en Dansado & De Feestneger

Kerstnachtmis

Tijd: 21.00-02.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: hele dag (vanaf 11.00 uur bij blokhut)
Organisatie: Jong Nederland Helden
Locatie: huis-aan-huis (en blokhut Aan de Koeberg)
Helden

Voorstelling Passie voor Verhalen
met verhalenverteller Frans van de Pas
Tijd: 13.30, 14.30 en 15.30 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Uw agendapunt hier?

Tijd: 22.00 uur
Locatie: parochiekerk Meijel

NIEUW
MULTIFOCAALGLAS MET
lifestyle design!

Oliebollenactie

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

Aod op Niej 2017-2018

Wat past bij jou?

GRATIS DESIGN
UPGRADE VOOR HET
BESTE ZICHT

=

Een
dinerbon t.w.v 15,te besteden bij

Don’t
miss it

€ 90,CADEAU

Dorpsstraat 40, Meĳel

www.reinieroptiek.nl

Reserveer
snel een
kaartje!

Tickets € 17,50 per persoon (drank via muntverkoop)
Inclusief welkomstdrankje, toast om 00.00 uur, liveband PartyBoest en een borrelhapje!
Reserveren via de link op: www.kasteeldekeverberg.nl
Feest mee van 20.30 uur tot 03.00 uur

30
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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 24 december
Geen ochtendmis!
Kerst-gezinsmis 19.00 uur met
jeugdfanfare Crescendo en BonApart
en kinderen t.i.v. mevr. SchroenGielen en overl. fam.; Frans en Marie
Peeters-van Eekelen en fam.
Mededeling
De opbrengst van de collectes met
Kerstmis is voor het onderhoud van
de eigen kerk!
Maandag 25 december
H. Mis Kerstmis 09.30 uur – koor t.i.v.
de parochie
Kerk open smiddags van 2 tot 4 uur.
Dinsdag 26 december
Geen H. Mis
Woensdag 27 december
H. Mis 09.00 uur in sacristie.
Overleden
Mathieu Peeters, 89 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 24 december
Geen H. Mis
Maandag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur Met mede
werking van Muziekver. ‘Egchel’ en
Kindervakantiewerk Egchel t.i.v. Jo
Manders (zeswekendienst); Wiel Smeets
(verj) en Cornelia Smeets-van Bree en
zoon Harrie; Willem van Gend (sterfdag);
Mededeling
De opbrengst van de collecte met
Kerstmis is voor het onderhoud van
de eigen kerk!;
De kerk is geopend op 1e kerstdag
van 10.00-16.00 uur vanwege de
bezichtiging van de kerststal.

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 december
H. Mis 4de Advent 18.00 uur
Kerstavond. Gezinsviering m.m.v.
Fanfare Semper Avanti en kerstspel
door kinderen;
Maandag 25 december
H. Mis 9.30 uur 1e Kerstdag m.m.v.
zangkoor en drumband. t.i.v. Joop
Reerink (jaardienst); Jeanne SteeghsLormans (verj);
De kerk blijft op 1e kerstdag na de
H. Mis tot 17.00 uur geopend i.v.m.
bezichtiging van de kerststal.
Mededeling
De opbrengst van de collectes met
Kerstmis is voor het onderhoud van de
eigen kerk!
Dinsdag 26 december
Geen H. Mis op 2e Kerstdag
De kerk is op 2de kerstdag van 12.0017.00 uur geopend i.v.m. de bezichti
ging van de kerststal.

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
Zaterdag 23 december
De H. Communie wordt thuis gebracht
09.00 uur
Zondag 24 december
Geen ochtendmis!
Kerstkleuterdienst 17.00 uur – met
kleuters en leerlingenorkest en jeugd
orkest van fanfare St. Cecilia;
Kerstavondviering 21.00 uur –
Seniorenkoor met tromboneblazers
fanfare St. Cecilia
Mededeling
De opbrengst van alle collectes met
Kerstmis is voor het onderhoud van de
eigen kerk!

Op 1e en 2e kerstdag is de kerk, voor
bezichtiging van de kerststal, tot 17.00
uur geopend.
Maandag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur (!) –
herenkoor met tromboneblazers
fanfare St. Cecilia t.i.v. Johanna
Wilhelmina Neessen; Jeanne Janssenvan Rijt (coll); Jo Rietveld (coll)
Dinsdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur
– samenzang t.i.v. de leden en
overleden leden van het Kon.
Schuttersgilde St. Lambertus; Jan
Welten en Nel Welten-Schers
(jaardienst);

Parochie Koningslust
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
Zondag 24 december
H. Mis Kerstavond 17.30 uur t.i.v. Jos
Snijkers (coll); overl. ouders JoostenPollaart; Henk Oostdam;
Mededeling
De opbrengst van de collecte met
Kerstmis is voor het onderhoud van de
eigen kerk

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 21 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 23 december
H. Mis 4de Advent 19.00 uur met
dameskoor t.i.v. Karel Hendriks (verj)
en Anna Hendriks-Wijnands (gest.
jaard); uit dankbaarheid

Zondag 24 december
Kerst-peuterviering 17.00 uur –
kinderkoor Mekiko
Kerstmis-familieviering 19.30 uur –
Gelegenheidskoor met vormelingen
t.i.v. Annie Janssen-Engels (jaard);
Mathilde Steeghs-Franssen (verj)
en zoon Léon (gest.jaard); uit
dankbaarheid.
Nachtmis 22.00 uur – Dames-en
Herenkoor t.i.v. Thea Schers-Kessels,
Frits Schers, Miet Schers-Verstappen,
Harrie Schers, Ger Schers, Britt
Schers en Piet Heijmans; overl.
ouders Reinders-Peeters en fam.; uit
dankbaarheid
Mededeling
De opbrengst van de collectes met
Kerstmis is voor het onderhoud van de
eigen kerk!
Maandag 25 december
Kerstmis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Theo de Jong (jaard); uit dankbaarheid
‘Rond de Kerststal’ 15.00 -17.00 uur
met muziekgroep Alzelééve
Dinsdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur –
Dameskoor t.i.v. Peter Johannes Berghs
en Gertruda Berghs-van Heugten
(jaard); Bert Basten (jaard), overl. fam.
Basten en Snijders, Britt Schers; uit
dankbaarheid
Donderdag 28 december
H. Mis 09.00 uur aansluitend
Aanbidding
Doopviering 15.00 uur: Jayden Janssen,
Langveld 19

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 21 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 22 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 23 december
H. Mis 4de  Advent 19.00 uur –

gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Lei
Nelissen en To Nelissen-Lemmen
Zondag 24 december
H. Mis 14.30 uur – De Groenling
Kerstmis gezinsmis 19.00 uur –
Koninklijke Harmonie “Concordia” en
kinderen t.i.v. Taco Schledorn en overl.
grootouders; al onze parochianen
Maandag 25 december
H. Mis Kerstmis 09.30 uur – gemengd
koor t.i.v. Helena en Maria Zegers;
Overl. fam. Lemmen-van der
Weerden; Jet Lemmen-Gommans
Mededeling
Op 1e kerstdag is de kerk, voor
bezichtiging van de kerststal,
tot 17.00 uur geopend.
De collectes tijdens Kerstmis zijn
bestemd voor het onderhoud van
de kerk.
Dinsdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur in de
dagkapel – samenzang
Woensdag 27 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 28 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Overleden
Greta Winkelmolen-Kok, 81 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

Jong en oud

Kerstvieringen in parochie Meijel
De parochie Meijel viert ook dit jaar Kerstmis in de Sint Nicolaaskerk
in Meijel. Op zondag 24 december vinden traditioneel de peuterviering,
de familieviering en de klassieke kerstnachtmis na elkaar plaats.
Op eerste kerstdag, maandag 25 december, vindt daarnaast een
kerstoptreden plaats.

Impressie van de kerststal in de Meijelse kerk

Maurice van Mierlo vertelt tijdens
de peuterviering het verhaal over de
geboorte van Jezus aan de peuters die
op de zachte mat rondom de kribbe
en kerststal op het priesterkoor kun
nen gaan zitten. De grotere kinderen
kunnen met de ouders en grootouders
in de banken plaatsnemen, terwijl kin
derkoor Mekiko de mis opluistert met
kerstliedjes. Na de peuterviering vindt
om 19.30 uur de familieviering plaats,
waar een gelegenheidskoor van
oud-leden van het Jongerenkoor zorgt
voor de muziek en zang. De klassieke
kerstnachtmis begint om 22.00 uur.
Het dames- en herenkoor van de paro

chie zingen bekende kerstliedjes en
ook wordt het authentieke kerstver
haal verteld.

Zelf meezingen of
instrument spelen
Ten slotte vindt op eerste kerstdag
een optreden plaats in de kerk van
de Meijelse groep Alzelééve, die van
15.00 tot 17.00 uur live kerstliedjes
zingen en spelen. Kinderen die naar
de kerk komen, kunnen met de groep
meezingen of zelf een instrumentje
bespelen. Ook is dan de kerststal te
bekijken die is opgezet.
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Kerkberichten
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 24 december
19.30 uur: Gezinsmis
Lectoren: Mevr. Riky Jans – Mevr.
Maria Nabben
Intenties: Ed van der Sterren en Toon
Bouten. Miranda Berben-Jans.
21.00 uur: Nachtmis
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten – Mevr.
Marlies Steijvers
Zang: Dames- en Herenkoor
Intenties: Jaardienst Ton Peeters en
overl. familie. Jaardienst Nelly van de
Koolwijk. Overl. ouders Lei Peeters
en Nel Peeters-Vaessen, overl. ooms
Drees Vaessen en Sef Vaessen en
overl. grootouders Mien VaessenHaenen en Jentje Vaessen.
Maandag 25 december
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mer. Stien Bruijnen – Mevr.
Toos Leijsten
Zang: Maasbrees Mannenkoor
Intenties: Jan Grubben en Nelly
Grubben-Verheijen. Harry Gielen.
Jaardienst Sraar Gielen, overl. ouders,
Tina en Narda. Maria Vaessen, overl.
ouders en Toon en Sjeng Vaessen.
Jaardienst Frans Wijnhoven en Tilla
Wijnhoven-Grubben. Jaardienst
Geert Grubben. Jaardienst Christien
Lenders, Frans Lenders, Harrie
Lenders en overl. ouders Lenders-

Bartels. Jaardienst Louis Lenssen en
overl. ouders Haenen-Baeten. Leo
Winthaegen.
Dinsdag 26 december
Geen H. Mis.
Zondag 31 december
11.00 uur: Oudejaarsviering
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr. Elly
Gooren
Zang: Dameskoor
Intenties: In deze viering gedenken we
allen die in het afgelopen jaar 2017 zijn
overleden: Trees Walraven-Vaessen – Dil
Verhagen-Burgers – Jan Boots – Toon
Hovens – Toën van der Sterren – Fien
Wijnen-Peeters – Toon van den Kerkhof
– Gerd Duijf-Wijnen – Mart Geurts –
Truus Janssen-Daniëls – Ed van der
Sterren – Jér Thijssen – Jos Konings – Ton
Claassens - To van den Ekker – Leentje
Joppen-Lemmen – Nel TimmermansHendrikx – Annie Peeters-Smets – Sraar
Nijssen - Door Smits-Kurvers – Wien
Wijnen – Mia Zwinkels-Zutphen.
Mededeling
Overleden: Mia Zwinkels-Zutphen, 88 jaar
Kerstcollecte: Op Kerstavond en Eerste
Kerstdag wordt na alle H. Missen door de
leden van het missiecomité de jaar
lijkse collecte gehouden voor de missie
rondom onze eigen missionarissen.
Bezoek kerststal
Op Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk
open tot 17.00 uur.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
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.
Zondag 24 december
17.00 uur. Peuter en kleuterdienst.
19.15 uur. Gezinsviering.
21.00 uur. Nachtmis. Twan Boonen en
Gerrie Boonen. Paul Verhees en overle
den familie Bruynen – Frenken.
Maandag 25 december
9.00 uur Plechtige Hoogmis.
Overleden familie Engelen-Beeks.
Bijzondere intentie.
Dinsdag 26 december
10.00 uur Plechtige Hoogmis met
samenwerking van Fluiterkorps en
Aodem Noet.
Graad van de Beuken-Kessels en over
leden familie van de Beuken. Jaardienst
voor Mia Stroucken-Stemkens en
overleden familie. Jung- Wies en Piet
Schatorië. Nelly Jacobs-Schatorië-Ed
Beerens en Bèr Boots.
Woensdag 27 december
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 30 december
19.15 uur. Jos Bruynen-Jacoba
Verstappen en Felix Bruynen.
Mededelingen
Aan u allen een oprecht Zalig Kerstfeest
en een voorspoedig Nieuwjaar.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 22 december
vanaf 9.00 uur H.Communie bij ouderen
en zieken thuis.

Zaterdag 23 december
17.00 uur gebedsdienst Verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 24 december
9.30 uur H. Mis in het kerkzaaltje.
16.30 uur Kleuterkerst.
18.00 uur Gezinsviering.
22.30 uur Nachtmis. Beide Kerkkoren.
Cor Driessen v.w. verjaardag.
Zondag 25 december
9.30 uur H. Mis. Muziek: Fanfare.
Jaard. Pierre Lenders en Tiny LendersBeurskens, zoon Hay Lenders en
schoonzoon Dieter Lantermann; Frits,
Wiel en An Peeters; Trix PeulenNiessen; Overl ouders Willem Meerts
en Grada Meerts-Pouwels, zoon Harry
en Josephina Meerts; Overl ouders van
Soest-Corneth en fam. en kleindochter
Anne-Marie Schachtschneider.
Maandag 26 december
9.30 uur H. Mis in het kerkzaaltje.
Jaard. Mart Paar en Mien Paar-Kuhlman
en overl. fam. Paar-Kuhlman.
Donderdag 28 december
8.30 uur H. Mis.
Mededeling:
Kapelaan H. te Boekhorst en het
Kerkbestuur wensen u een Zalig
Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.
Zaterdag 30 december
17.00 uur: Gebedsdienst in
Verzorgingshuis ter Borcht.
Zondag 31 december
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Uit Dankbaarheid; Ter intentie van de
weldoeners v.d. kapel van de H. Familie.
Maandag 1 januari
9.30 uur H. Mis in het kerkzaaltje.
Jaard. An Peeters.
Donderdag 4 januari
8.30 uur H. Mis.

Wil jij een uitdagende functie? Stroomt installatietechniek door jouw aderen? Wil jij bijdragen aan
het succes en de toekomst van Unica Venlo? Dan hebben wij voor jou de oplossing!

Projectleider W
HBO │ WTB │ 3-5 jaar

Werkvoorbereider Contracten
MBO+ │ WTB │ 3-5 jaar

Wij doen…

Unica is de grootste zelfstandig technisch dienstverlener
van Nederland. We lossen vraagstukken op het gebied van
energie, ICT, duurzame gebouwen en gezonde leef- en
werkomgevingen op met behulp van techniek.

Wij zijn…

(Service) Monteur

Unica kent een open, informele en professionele cultuur.
Een flexibele organisatie met korte lijnen waarin jouw stem telt en jij
gezien wordt als medewerker, niet als nummer! Wij willen dat jij
plezier hebt in jouw werk!

MBO │ WTB/E │ 3-5 jaar

Wij bieden…

Koelmonteur
MBO │ WTB │ 3-5 jaar
Voor meer informatie check
WWW.WERKENBIJUNCIA.NL

•
•
•
•

Een uitdagende functie
Prettige werksfeer
Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
Goede arbeidsvoorwaarden bij een groeiend en gezond bedrijf

Interesse?

Solliciteer direct op onze website www.werkenbijunica.nl of mail
jouw cv en motivatiebrief naar info@werkenbijunica.nl.
Voor meer informatie over werken bij Unica, neem contact op met
Martin Dusée of Ruud Aerts via 077 467 7000.

samen maken we de toekomst

TALENT
GEZOCHT!

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 24 december
21.00 uur nachtmis, voor de parochie.
Maandag 25 december 1ste
Kerstdag
10.00 uur voor de parochie
Zondag 31 december
9.30 uur voor de parochie.
Zondag 7 januari
9.30 uur
Zesweken dienst Ton Wulms
Mededelingen:
Per 1 januari 2018 zijn de H. Mis
intenties 27,50 deze richt lijn is aan
gegeven door het Bisdom.

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
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4703 SnackTastic
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LED-TV

WARMTEPOMPDROGER

• MEENEEMPRIJS
• 39” (99 cm) beeldformaat
• Digital Crystal Clear voor een hoog contrast
• USB voor weergave van multimedia

•
•
•
•

*

WTW85490

39PHS4112

MEENEEMPRIJS
Koken, braden, grillen, bakken en frituren
Digitaal touch screen
Cool Touch, de wanden worden niet heet

NORMAAL 779,-

MEENEEMPRIJS
A++ • 8 KG vulgewicht
SelfCleaning Condensor • 65 dB
Optimale bescherming van uw kleding

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Al onze winkels zijn
zondag 24 december
geopend!

* NA €50,- CASHBACK VIA BOSCH

39
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WARMTEPOMP DROGER

