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Ouderwets toeren
door Grashoek
Het was misschien niet het ideale weer voor een toerrit met tractoren van voor 1990, maar toch waagde een groep liefhebbers zich op zondag 2 december aan de
Snertrit die door Grashoek en omstreken trok. Verschillende tractoren waren cabineloos en de berijders moesten de buien die op de zondag over het land trokken trotseren
met een regenjas en waterdichte schoenen. Partners en andere belangstellenden hadden het beter bekeken en mochten in de overdekte en verwarmde huifkar achter de
stoet aanrijden. De tocht voerde de deelnemers door Grashoek en een flink stuk van de omgeving. Ongeveer op de helft werd gestopt om het gerecht te eten waar de
tocht zijn naam aan ontleent: snert. Uiteraard met een stuk worst.

Besluit over verruiming winkeltijden uitgesteld
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft de beslissing over de verruiming van de winkeltijden op zon- en
feestdagen doorgeschoven. CDA, AndersNu en VVD lieten weten in te kunnen stemmen met een verruiming van
de o
 peningstijden op zondag met vier uur. Lokaal Peel&Maas liet echter weten meer tijd nodig te hebben.
Momenteel mogen winkels in
de gemeente op zon- en feestdagen
geopend zijn van 10.00 tot 17.00 uur.
Op verzoek van Harald van Beek, eigenaar van Jumbo Panningen, kwam het
College van B&W van Peel en Maas met
een voorstel om de openingstijden te
verruimen naar van 09.00 tot 20.00 uur.
Volgens Van Beek is er veel behoefte
aan vanuit klanten en ook werknemers
zouden bereid zijn meer uren te maken
op zon- en feestdagen. De supermarkten Jan Linders Panningen, Albert Heijn
Panningen, de Jumbo’s in Maasbree
en Meijel en Centrummanagement
Panningen lieten weten achter het
voorstel van Van Beek te staan.

Teun Heldens van de VVD liet weten
dat zijn partij geen enkel argument
kan bedenken waarom de openingstijden op zondag anders zouden moeten zijn dan de zaterdag. “Dat is een
vrijheid voor ondernemers. Die moet
je niet beperken. Als blijkt dat er geen
behoefte is vanuit klanten voor een
verruiming van de sluitingstijden, lost
de markt het vanzelf op. We onderkennen het belang van rust nemen, maar
laat de overheid niet bepalen wanneer
mensen dat zouden moeten doen.”
Heldens gaf aan dat als er een raadsmeerderheid zou zijn voor een volledige
afschaffing van de uitzonderingspositie
van de zondag, zoals Van Beek in zijn

verzoek voorstelde, de VVD daar in wil
meedenken. Die meerderheid kwam
er niet.
Lokaal Peel&Maas liet weten meer
input nodig te hebben vanuit winkeliers uit de gemeente. Retailgroep Peel
en Maas gaf eerder al aan het niet eens
te zijn met het voorstel, omdat het
kleine ondernemers met weinig personeel zou kunnen schaden. “We hebben
meer informatie nodig vanuit de achterban van Retailgroep Peel en Maas,
voordat we een beslissing kunnen
nemen”, aldus Tiny Valckx.
PvdA/GroenLinks liet weten tegen
het voorstel te zijn. “Laten we blij zijn
dat er nog een aantal momenten in

de week zijn waarop we niet hoeven
te kopen. In de huidige tijd gaat het
volgens ons om consuminderen en de
aarde sparen. We kunnen nu een signaal geven dat het niet altijd om consumeren hoeft te gaan. Daarnaast zijn we
bezorgd over de kleinere winkeliers.

Die worden opgeslokt door de grote
supermarkten.” AndersNu en CDA lieten weten wel in te kunnen stemmen
met het voorstel. De gemeenteraad
beslist op de vergadering van dinsdag
18 december over de verruiming van
de sluitingstijden.
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Bloembollenvelden, bankjes en laagstammige bomen

Plan Kesselse Maasboulevard gepresenteerd
De werkgroep die zich bezighoudt met de realisatie van de
Maasboulevard in Kessel presenteerde op woensdag 28 november de plannen. Tijdens een open bijeenkomst in café Biej Ton en Marij konden
Kesselnaren kijken naar de ideeën van de werkgroep. Zo moeten er langs
een strook van 900 meter aan de Maas bloembollenvelden, bankjes en
laagstammige bomen verschijnen.
De Maasboulevard is de naam voor
het plan dat ontstond uit een noodzakelijke aanpassing van de loswal in
Kessel. In plaats van alleen de loswal
toekomstbestendig te maken, vroeg
Dorpsoverleg Kessel aan gemeente
Peel en Maas of er niet meer kon
gebeuren met de oever van de Maas.
De plannen die ontstonden uit de
opgerichte werkgroep konden rekenen
op een bijdrage van provincie Limburg
en de gemeente. Beide instanties zeg-
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den 500.000 euro toe.
Bij de vorige bijeenkomst over de
Maasboulevard in maart van dit jaar
kwamen er enkele kritische reacties
naar voren. Kesselnaren waren vooral
bang dat het dorp een toeristische
attractie zou worden. “Het plan dat er
nu ligt, gaat niet voor extra toeristen
zorgen”, liet wethouder Paul Sanders
weten. “Kesselnaren én toeristen kunnen straks wel meer gaan genieten
van de Maas.” Verschillende critici
van de eerste plannen, voegden zich
na de bijeenkomst bij de werkgroep.
Uit bijeenkomsten daarvan rolden de
plannen die op 28 november werden
gepresenteerd.

Onthaalplein op
loswal bij veer
Het plan gaat over de Maasoever
van het veer in Kessel tot aan camping
Gravenhof. Vooral op het eerste stuk
(de loswal) zou de werkgroep graag
aanpassingen zien. Het nu nog lege,
bestrate stuk oever moet het begin
van de boulevard worden. “Dat wordt
het onthaalplein”, legde Jeroen Pelzer
van plangroep Heggen uit over de
plannen die nog niet definitief zijn.
Pelzer is ingeschakeld door de werkgroep. “In het midden van het pleintje komt een groenstrook met bankjes
en een houten pergolaconstructie.
Daar meandert een stroompje dat uitkomt in een waterplas van een paar
centimeter diep. Daar kunnen mensen
in de zomer pootje baden.”
Het pad loopt vervolgens verder
richting kasteel. De stukken gras die
nu nog naast het pad liggen, worden
verfraaid met laagstammige bomen

en bloembollen. Ook komen er tribune-elementen waar mensen kunnen zitten. Bij de kerktrappen zou de
werkgroep graag een stuk muur verwijderen om zo een weidser overzicht
over de Maas te hebben. Ook moeten
op diverse plaatsen informatieborden
verschijnen over de bezienswaardigheden, zoals bij de kazemat.

Math Sieben-brug
verdwijnt
De houten vlonderbrug bij het
kasteel, vernoemd naar Math Sieben,
verdwijnt in de plannen. “De inwoners
van Kessel gaven aan meer verbinding
tussen de Maas en het dorp te willen”,
liet Pelzer weten. “De brug staat dat
in de weg.” In plaats daarvan komt er
een helling met tribune-elementen
om te zitten en het wordt mogelijk

voor kleine boten om aan te meren.
De onderdoorgang vanuit de Markt
naar de Maas iets verderop moet
volgens de werkgroep meer verlicht
worden en klimop aan de zijkant krijgen. Aan het einde van de boulevard
verandert weinig.
Volgens de berekeningen van
de werkgroep, bestaande uit negen
Kesselnaren en drie ambtenaren van
gemeente Peel en Maas, gaat het plan
1,2 miljoen euro kosten. Twee ton
boven het budget. “De helft van dat
geld willen we uit fondsen halen en de
andere helft moet uit het vermarkten
van elementen komen”, liet Jan Emonts,
voorzitter van de werkgroep weten.
Na de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen, waar ook
gretig gebruik van werd gemaakt door
meerdere aanwezigen. Onder meer de
veiligheid van kinderen op het ont-

haalplein, de toegankelijkheid van het
pad voor mindervaliden, het parkeren
voor toeristen en de vele fietsers die
hinderlijk op het voetpad rijden moet
volgens de aanwezigen nog eens goed
bekeken worden. Eén van de aanwezigen liet weten het plan veel te uitgebreid te vinden. Hij zou liever een
soberder idee zien.
“We noteren alle opmerkingen
en tips en verwerken ze in het plan
waar mogelijk”, vertelt Gabor Kovacs,
lid van de werkgroep. “Daarna begint
het aanbestedingstraject. Dat gaat
naar verwachting zo’n 6 maanden
duren. Als dat klaar is, kan er begonnen worden met de bouw. Dat kan
een jaar duren. Het zou prachtig zijn
als het in 2019 lukt, maar ik ga uit
van midden 2020.”
(Artist impression onthaalplein:
Plangroep Heggen BV)

Dalende biodiversiteit

IVN wil aandacht voor bermen
De IVN-afdelingen van Meijel, Helden en Maasbree hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Peel en Maas. In de brief
vragen ze aandacht voor de dalende biodiversiteit in de gemeente en de bijensterfte. De natuurverenigingen willen dat de gemeente iets doet aan
het feit dat veel bermen die eigendom zijn van de gemeente door derden worden gebruikt.
Volgens de drie gezamenlijke
IVN-afdelingen wordt ongeveer
22 hectare (veertig voetbalvelden)
door derden gebruikt. Dan gaat het
vooral om landbouwers die de berm
mee omploegen bij hun stuk grond.
“Op veel plaatsen gaan boeren net
iets verder door dan de stukken
die van hen zijn”, vertelt Jan Slaats,
voorzitter van IVN Meijel. “In sommige gevallen onderhouden ze ook
de berm van omliggende stukken.
Dat hoort niet bij hun grond, maar
het gebeurt toch. Dat gaat ten koste
van de biodiversiteit.”
Het overmatig maaien en ploegen gebeurt omdat de gemeente
een beleid heeft waarin dat wordt
goed gekeurd, vertelt Slaats.

“Het beleid is er vooral op gericht om
zo goedkoop mogelijk alles te onderhouden. Er wordt helemaal niet gekeken naar de natuurwaarde die een
berm heeft.” De natuurverenigingen
willen dan ook een ander gemeentelijk beleid. “Dat kost waarschijnlijk
meer geld en daar zit vaak de pijn.”

‘Politiek houden
aan beloftes’
De IVN-afdelingen refereren in
de brief aan de gemeenteraadsverkiezingen die in maart van dit jaar
plaatsvonden. “Voorafgaand aan de
verkiezingen hebben we een debatavond gehad over natuur in de
gemeente”, vertelt Harrie Peeters,

penningmeester bij IVN Helden.
“Toen stonden de partijen allemaal
welwillend tegenover natuur. Destijds
zijn er beloftes gemaakt en we willen zien of die nu ook waargemaakt
worden.”
De hectares die verloren gaan,
hoeven niet per se teruggepakt te
worden van de boeren, zo vinden
de IVN-afdelingen. Het kan ook met
compensatie. “Dus dat de gemeente
ergens anders een stuk natuurgebied
aanlegt”, vertelt Peeters. “Het slimst
zou dan zijn op een plek waar twee
gebieden met elkaar verbonden
kunnen worden. Misschien kan de
gemeente nog een compensatie krijgen van de mensen die de gemeentebermen in gebruik hebben. Dan hoeft

het aankopen geen geld te kosten.
Wij zijn in ieder geval bereid mee te
denken over het beleid.”

Vragen Lokaal
Politieke partij Lokaal
Peel&Maas stelde naar aanleiding
van de brief vragen aan het College
van B&W over de kwestie. Zo wil
de partij weten of het college de
zorgen van de IVN erkent en herkent. Ook worden er vragen gesteld
over of de functie van de natuur
kan terugkomen in de bermen, of
het college in overleg gaat met de
IVN en of het college bereid is extra
investeringen te doen ten behoeve
van natuur. Het college heeft de
vragen in behandeling.
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Peter Joosten wint
Cultuurprijs Peel en Maas
Peter Joosten heeft op vrijdag 30 november de Cultuurprijs Peel en Maas gewonnen. De Kesselnaar is onder
meer bedenker van de KinjerKraom van L1 en medeoprichter van het P&M Liedjesfestival. De Publieksprijs en
Aanmoedigingsprijs gingen op de avond allebei naar Omroep P&M. Gemeente Peel en Maas is organisator van
de uitreiking.
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Van 2,8 naar 3 procent

Lichte stijging aantal
bijstandskinderen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft afgelopen
week de cijfers bekend gemaakt ten aanzien van het aantal kinderen
dat in de bijstand leefde in 2017. In gemeente Peel en Maas bedroeg
dit een stijging van 0,2 procentpunt ten opzichte van 2016. Het ging
van 2,8 procent naar 3 procent van het totaal aantal kinderen in de
gemeente.
In gemeente Peel en Maas is
het aantal kinderen dat in de bijstand leeft van 230 in 2016 gestegen naar 240 kinderen in 2017.
Ook in de vergelijkbare buurgemeente Horst aan de Maas was een
lichte stijging van 0,1 procent te
zien ten opzichte van 2016, namelijk van 250 kinderen naar 260 kinderen een jaar eerder. In andere
omliggende gemeenten was er juist
een afname te zien. In gemeente
Venlo was er sprake van een daling
van 1570 kinderen in 2016 naar
1540 kinderen in 2017. In gemeente
Venray daalde het aantal kinderen
in de bijstand met 0,1 procent naar
550 en in Leudal met 0,2 procent
naar 180 kinderen in 2017.
Nationaal is er sprake van een

Peter Joosten stond aan de basis van
onder meer de KinjerKraom, het jeugdprogramma dat van 1997 tot 2013 op
provinciale zender L1 te zien was. Uit het
programma vloeiden onder meer het
Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival en
het Kinjer OLS voort. Verder is Joosten
mede-initiator van het Kesselse liedjesfestival Krômme Gölde Konkoer en
het P&M Liedjesfestival. Ook schreef en
regisseerde hij de Sinterklaas-musicals

die de afgelopen drie jaar in Kessel werden opgevoerd. Joosten is tegenwoordig
nog actief bij onder meer Den Soeten
Inval, Poppodium Kessel, Denktank
Erfgoed Peel en Maas en hij is adviseur
bij FunPop.

‘Groot compliment’
Omroep P&M ontving tijdens de
uitreiking de Stimuleringsprijs en de
Publieksprijs. Hoofdredacteur Bart

Nelissen liet weten trots te zijn op
de prijzen. “Wat een mooie prestatie en een groot compliment voor alle
medewerkers en iedereen die in de
afgelopen 25 jaar een steentje heeft
bijgedragen. Het geeft weer nieuwe
energie om er tegen aan te gaan”,
schreef hij op Facebook.
Het was de 28e keer dat de
gemeente de Cultuurprijs uitgereikt
heeft. (Foto: Dick Holthuis)

afname. Eind 2017 woonde bijna
7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn
228.000 minderjarige kinderen,
bijna drieduizend minder dan in
2016. Hiermee is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen voor het
eerst sinds 2009 gedaald.

Overheidsbijdrage
De bijstand is een overheidsbijdrage voor mensen die niet in hun
eigen levensonderhoud kunnen
voorzien. De norm van de bijstandsuitkering bedraagt voor gehuwden
of samenwonenden 100 procent van
het netto minimumloon (samen).
Voor een alleenstaande ouder is dit
70 procent van het minimumloon
met extra kindgebonden budget.

Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl

DE MOOISTE KERSTBOMEN
IN ALLE SOORTEN EN MATEN !

Een oorlogsfilm kijken met
orgelmuziek
Organist Joost Langeveld improviseerde er dinsdag 27 november op los in de kapel van de Heren
Lazaristen in Panningen. Op de beelden van de bijna 100 jaar oude film Battleship Potemkin uit de
Sovjet Unie verzon de organist gepaste muziek. De net gerestaureerde kapel werd prachtig verlicht
tijdens de avond. Op zaterdag 15 en zondag 16 december wordt het opgeknapte Rijksmonument
weer officieel in gebruik genomen. Belangstellenden zijn welkom om op zondag tussen 13.00 en
15.00 uur een kijkje te komen nemen.

Laat jouw kerstboom
bij ons voorboren en
hij komt kaarsrecht te
staan met de EasyFix!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Tuincentrum Leurs is elke
zondag geopend van
9.30 tot 18.00 uur!
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Vraagtekens rondom vergunning café
D’n Dolle in Maasbree
Gemeente Peel en Maas geeft café D’n Dolle uit Maasbree voorlopig geen horecavergunning, zo laat de
gemeente weten. Uitbater van het café, Kwint Nelissen, heeft dit vrijdag 30 november vernomen. Hij is het
oneens met de beslissing en wil naar de rechter stappen.
Nelissen vindt dat de gemeente
de vergunning gewoon moet verstrekken. “Ik heb geen strafblad, dus ik
zou gewoon dezelfde rechten moeten hebben als andere ondernemers.
Naar mijn mening heeft de gemeente
dus geen grond om de vergunning
te weigeren.” Een woordvoerder van
gemeente Peel en Maas reageert
desgevraagd dat er wel formele
gronden zijn waarop de horecavergunning voorlopig wordt geweigerd.
“Maar vanwege privacyredenen kun-

nen we hier geen mededelingen over
doen”, aldus de woordvoerder.
In het verleden is Nelissen wel
in aanraking geweest met de politie.
“In mijn jonge jaren heb ik natuurlijk wel eens dingen gedaan die niet
mogen, maar dit waren geen ernstige
vergrijpen”, aldus Nelissen. Eenmaal
had hij te veel gedronken en zat hij in
een auto, maar was hij volgens eigen
zeggen niet de bestuurder. “Daarnaast
heb ik een keer 3,5 dag in voorarrest gezeten en heb ik, volgens de

gemeente, hen beledigd middels een
Facebook-bericht. Maar daar heb ik me
voor verantwoord en ik heb er geen
strafblad aan overgehouden.”
Het meest kwalijke vindt Nelissen
dat de gemeente informatie over hem
heeft doorgespeeld gekregen van
politie Peel en Maas. ‘’Zomaar informatie over mij opvragen en doorsturen naar de gemeente mag gewoon
niet. Dat is schending van privacy”,
aldus de jonge Baarlonaar. Volgens
de gemeente is hier geen sprake van.

“Het is onderdeel van de toetsingsprocedure dat politieregisters worden
geraadpleegd, dit is dus niet anders
gegaan dan normaal.”
De Baarlonaar is ervan overtuigd
dat hij een sterke zaak heeft. Hij wil
de gemeente voor het gerecht dagen
om zodoende toch een horecavergunning te krijgen en de schade op
hen te verhalen. “Ik kan hierdoor niet
open en mis dus omzet. Daarnaast
moet ik een hoop kosten maken voor
de rechtszaak.” De gemeente benadrukt dat de weigering voorlopig is en
hij twee weken heeft om zijn zienswijze in te dienen. “Uiteraard staat
het meneer Nelissen vrij om naar de

rechter te stappen, wij staan echter
altijd open voor de dialoog”, zegt de
woordvoerder.
In augustus heeft Nelissen het
café, dat lang bekend stond als De
Mök, geopend. Hij wilde in eerste
instantie onder de vergunning van de
vorige uitbater, de heer Abdullah uit
Grubbenvorst, aan de slag. Dit werd
door de gemeente geweigerd. Het pand
van eigenaar Wien Hermans heeft de
afgelopen jaren verschillende uitbaters
gehad. Jarenlang was het café De Mök,
begin 2017 werd het onder de nieuwe
eigenaar Jan Trepels Eetcafé Jans. Tot
afgelopen zomer had het Griekse restaurant Mediterranos er zijn intrek.

Bevo kan nieuwe vloer
OFFICIËLE OPENING gaan leggen
door Burgemeester Wilma Delissen
14 DEC. 16.00-20.00 UUR

Huisartsenpraktijk
Verstraten Medico

Huisarts
Drs. Jolanda
Verstraten

Huisarts
Drs. Inge
Rutten

Assistent
Ilse
Winkelmolen

Assistent
Marij
Knechten

U bent van harte welkom!

Handbalclub Herpertz Bevo Hc kan een nieuwe vloer gaan leggen in sporthal De Heuf. De gemeenteraad
besliste op dinsdag 4 december dat de gemeente een bijdrage van 50.000 euro doet aan de Panningse handbalvereniging. Bevo liet eerder weten dat de huidige vloer een gevaar oplevert voor de gezondheid van de leden.

Aanvoerder Pim Augustinus was
bij de raadsvergadering van dinsdag
12 november, toen het voorstel al werd
besproken, aanwezig om de noodzaak
van de nieuwe vloer duidelijk te maken.
Een meerderheid van de partijen gaf
toen al aan om, net als het College van
B&W, in te kunnen stemmen met de
bijdrage. PvdA/GroenLinks had langer nodig om de beslissing te kunnen
nemen. Die partij liet bij de vergadering
op 4 december weten toch in te stemmen met het voorstel. Peter Craenmehr
van AndersNu wilde de gemeentelijke
bijdrage omvormen tot lening, maar dat

werd niet ondersteund door de andere
partijen. CDA, Lokaal Peel&Maas en VVD
stemden wel in met het voorstel van
het college.
De verouderde vloer zorgde voor
behoorlijk wat problemen bij leden
van Bevo. De NOC*NSF keurde de
ondergrond af en verschillende spelers liepen blessures op, zo gaf de club
aan. Bevo huurt sinds 2006 de accommodatie van De Heuf BV, maar is zelf
verantwoordelijk voor het onderhoud.
De vereniging wist de laatste jaren
echter de begroting maar net sluitend
te maken, waardoor bijdragen van-

uit de provincie en gemeente nodig
was voor de nieuwe vloer. Craenmehr
stemde wel voor de gemeentelijke
bijdrage, maar liet weten dat alleen te
doen omwille van de gezondheid van
de sporters.
De nieuwe vloer kost 101.000
euro. Provincie Limburg zegde eerder al een bijdrage van 40.000 euro
toe. Met de bijdrage van 50.000 euro
van de gemeente blijft er 11.000 euro
over die de club zelf bijlegt. Bevo gaf
eerder aan zo snel mogelijk te willen
beginnen met het aanleggen van de
nieuwe vloer.

Peelstraat 1 • 5986 NL Beringe • (077) 782 02 22
www.jolandaverstraten.com

VACATURE

TIL JIJ ONZE
WERKPLAATS MEE
NAAR EEN NOG
HOGER PLAN?

AUTOTECHNICUS /
TECHNISCH SPECIALIST
■
■
■
■
■
■
■
■

Minimaal een auto technisch
MBO diploma
Ruime ervaring binnen een
universele werkplaats
Bekwaamheid in het stellen van
diagnoses
APK 2 diplomering
Een klantvriendelijke instelling
Teamspirit
Ambitie voor het vak
Verantwoordelijkheidsgevoel

Ben jij een gedreven specialist?
Mail je CV naar Frank Hunnekens,
frank@autohunnekens.nl.
Auto Hunnekens in Meijel bestaat
uit een jong en ambitieus team van
technische en commerciële mensen
waar persoonlijke aandacht en
ontwikkeling centraal staan.

www.autohunnekens.nl

Geïnstalleerd als wethouder
Anget Mestrom is bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 4 december unaniem
benoemd tot wethouder van de gemeente Peel en Maas. De Meijelse is de opvolger van Roland van
Kessel die burgemeester is geworden in gemeente Cranendonck. Mestrom was in het verleden al
actief in gemeente Meijel als raadslid en fractievoorzitter van Fractiewerknemers Meijel/PvdA en
werd door politieke partij Lokaal Peel&Maas gezien als ideale kandidaat om de taken van
Van Kessel over te nemen. (Foto: Stefan Koopmans)
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Appartementen in Ringovenpark
In het Ringovenpark in Panningen moeten 27 appartementen gaan verrijzen. Jongen Projectontwikkeling is
verantwoordelijk voor de bouw van de appartementen. De verkoop start begin volgend jaar, zo laat Jongen
weten. Als meer dan de helft verkocht is, worden de appartementen daadwerkelijk neergezet.
Het voornemen van Jongen is om te
beginnen met bouwen, zodra meer dan
de helft van de appartementen verkocht
is. “Daarom weten we niet precies wanneer we gaan beginnen met de bouw”,
laat projectmanager Ben Schepers
weten. “Dat is afhankelijk van de verkoop. Daar gaan we begin volgend jaar
mee beginnen. Het liefst starten we
uiteraard zo snel mogelijk met het bouwen.” Zo’n tien jaar geleden lag er al
een plan om appartementen te bouwen
op de locatie. De crisis gooide echter

roet in het eten, waardoor de bouw
werd uitgesteld. De bestemming op de
grond is echter nog hetzelfde en dus
kan Jongen zonder naar de gemeente te
hoeven de appartementen neerzetten.
Met de komst van de nieuwe woningen, verdwijnt de parkeerplaats die nu
nog aan de Kerkstraat ligt. Twee jaar
geleden zorgde de komst van tien tijdelijke Heijmans ONE-woningen voor
onrust bij omwonenden. In die tijd werd
Actiegroep Behoud het Ringovenpark
opgericht om de woningen tegen te

er weer een stuk park wordt weggenomen”, laat hij weten. “Zo blijft er
niets van over. De sociale functie is
door de komst van de tijdelijke wonin-

houden. Voorzitter van die groep was
aanwonende van het Ringovenpark
Michel van Lieshout. Hij heeft al kennis genomen van de de plannen voor
de 27 appartementen. “Ik heb begrepen dat Jongen nog contact met de
buurt en mij gaat opnemen. Dat lijkt
me ook wel raadzaam. Dat de buurt
weet wat er gaat gebeuren en dat er
overleg is. Ik hoor graag van ze.” Van
Lieshout snapt dat Jongen in haar recht
staat met het bouwen van de appartementen. “Dat neemt niet weg dat

Opruiming!
kortingen
tot 70%
*tenzij anders aangegeven
Graag tot ziens bij:

Experiment centraal tellen
Gemeente Peel en Maas gaat bij de gecombineerde Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen en de
Europese Parlementsverkiezingen in maart volgend jaar centraal de stemmen tellen. Dat heeft de gemeenteraad
op dinsdag 4 december beslist.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen
afgelopen maart bleek achteraf dat
verschillende stembureaus moeite
hadden met het juist tellen van de
stemmen. Zo klopte in gemeente
Venray de eerste telling bij 23 van de
26 stembureaus niet vanwege menselijke fouten. Daardoor moest een
hertelling plaatsvinden. Het ministerie

van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties besloot daarna een
experiment op te zetten met centraal
stemmen. Het College van B&W stelde
voor dat Peel en Maas daar aan zou
deelnemen en de gemeenteraad
stemde daar 4 december mee in.
Het centraal tellen houdt in dat op de
dag van de verkiezingen zelf alleen op

lijstniveau wordt geteld. Een dag later
wordt op één of meerdere centrale
locaties tijdens een openbare zitting
op kandidaatniveau geteld. Dat betekent dat de definitieve uitslag iets
langer op zich laat wachten. Gemeente
Peel en Maas ontvangt 15.000 euro
vanuit het Rijk voor de deelname aan
het experiment.

•

Op zoek naar een nieuw huis?
Laat je goed informeren over
de mogelijkheden.
Door: Alexander Maatje, financieel adviseur
Wat zijn je woondromen? Waar ben je naar op zoek? Je begint je
zoektocht vaak online. Welke huizen staan er te koop? Wil ik verbouwen
of juist niet? Blijf ik in de regio? Als je dan weet wat je wilt, is het tijd om
contact op te nemen met een financieel adviseur. Want je wilt natuurlijk
ook weten wat er financieel mogelijk is.
belangrijk om te kijken naar de
grondprijs, de aanneemsom en naar
eventueel meerwerk. Om te weten
hoeveel we hiervoor moeten reserveren. Dan kijken we naar de huidige
woning. Welke hypotheekvorm hebben
ze nu, welke waarde heeft de eigen
woning en hoe overbruggen we
eventueel de tijd totdat de nieuwe
woning klaar is. Via het hypotheekdossier van de Rabobank kunnen klanten
veel zaken regelen en als ze een vraag
hebben kunnen ze natuurlijk bij mij
terecht.
Het voelt echt als een nieuwe start
voor Anja en Paul die uitkijken naar hun
nieuwe huis. Na 37 jaar in Ittervoort
gewoond te hebben zijn ze nu onderweg van Heel naar Thorn. Het is
natuurlijk heel leuk om een woondroom
te mogen vervullen.
Ben je op zoek naar een nieuwe

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Lakei Boomkwekerijen heeft zich in
15 jaar ontwikkeld tot dé specialist in de teelt
van rozen en seringen. Met een duidelijke visie,
klantgericht, innovatief en gericht op kwaliteit
groeit onze klantenkring gestaag.
Om ons team van 30 eigen medewerkers te
versterken zijn wij per direct op zoek naar:

SaleS
SupportM/v

Oh, zit dat zo!

Ik vind het belangrijk dat klanten
weten wat hun mogelijkheden zijn
binnen het financiële plaatje. Wat
betekenen bepaalde keuzes die ze
maken? Willen ze een ouder huis
verbouwen of een nieuwbouwproject? Zo heb ik Anja en Paul geholpen
die op zoek waren naar een huis in
hun regio waar ze tot op hoge leeftijd
zelfstandig kunnen blijven wonen en
genieten van het buitenleven. Een
zogenaamd huis dat ‘toekomstproof’
is. Op hun pad kwam het nieuwbouwproject ‘de Meers’ in Thorn. Dit project
ligt aan de rand van ‘’het witte
stadje’, de woningen kijken uit naar
het Kasteel De grote Hegge en vanuit
de woning loop je zo de natuur in.
Dit paste perfect bij het plaatje
van Anja en Paul. Ik heb samen met
hen gekeken naar het nieuwbouwproject. Bij een nieuwbouwproject is het

gen al aangetast en nu wordt er weer
een stuk van het park afgesnoept. Het
komt de leefbaarheid in Panningen
niet ten goede.”

woning en benieuwd naar de
mogelijkheden? Neem gerust contact
met me op via 0475 – 51 85 18. Want
vaak is er meer mogelijk dan je denkt.
De woondroom van Anja en
Paul kun je bekijken op
www.rabo.nl/pml/woondroom

Ben jij degene die zelfstandig besluiten durft
te nemen en er een uitdaging in ziet om de
klant meer te geven dan waar hij om vraagt?
Wil je meer weten? Bekijk onze vacature op:
www.Lakei-Boomkwekerijen.nl
of neem contact op met
Hans van de Laak
Mobiel: +31 6 51 21 37 30

Vlinderorchidee
met 3 bloemtakken
Phalaenopsis ‘Tropic
Snowball’. Ø 12 cm.
Per stuk

8.

11.99

99

Rabobank Peel, Maas en Leudal
Sint Antoniusstraat 40
6093 GC Heythuysen
Tel. 0475 - 51 85 18

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 49. GELDIG VAN 06-12 T/M 12-12. OP=OP
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Veel gelachen
Veel gespeeld
Veel gewerkt
Veel gedeeld
altijd klaar gestaan
En toen werd het te veel

Frank Donkers

T.k. kerstbomen in alle maten,
Omorika en Nordmann. Vanaf zat.
1 dec. ma/za van 9.00 -17.00 en zo.
van 10.00-14.00. Adres: Hertsteeg 7
in Beringe. Frank en Jessica Janssen.

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn
als God je komt bevrijden.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.

Chris “Sjên” Peeters
Hij overleed in de leeftijd van 93 jaar.

Asten - Heusden, 24 april 1980 Meijel, 29 november 2018

Uit aller naam: Familie Peeters

Meijel: Ingrid Welten
Stef, Guus, Nina

Baarlo, 2 december 2018
De Weem 16, 5991 DG Baarlo

Te koop kerstbomen Madou
Helenaveenseweg 84 Grashoek. Tel.
06 13 46 46 98 of 0493 53 92 79 Louis.
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.

Asten - Heusden: Pieter en Sandra Donkers - Maas
Meijel: Marcel † en Susan
Ommel: Paul en Marieke
Pieter, Janneke, Elske, Saar
Neerkant: Piërre en Carin
Joris, Ruben
Someren: Oma Donkers
Deurne: Berry en Iet Welten - Toonen
Uden: Marijke en Evert
Lars, Imke
Familie Donkers/Welten
Busserstraat 16, 5768 CV Meijel
De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op dinsdag 4 december
in gemeenschapshuis D’n Binger te Meijel, waarna we Frank begeleid hebben
naar de begraafplaats te Neerkant.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 7 december
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Petrus te Baarlo.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden te Venlo-Blerick.

Woning gezocht! Moeder met 2
kinderen zoekt een woning in Beringe
of Panningen. Tel. 06 43 69 38 12.

Chris is in afscheidscentrum Baersdonck, Kloosterstraat 76
te Grubbenvorst waar u donderdag van 19.00 tot 19.45 uur
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.

Kerstbomen te koop. Diverse soorten
en maten: Nordmann, Omorika, Fraseri
en Abies. Openingstijden: maandag
t/m zaterdag van 09.00-17.00 uur.
Locatie: Verhees Perkplanten,
Egchelseweg 18, Panningen.

Een speciaal woord van dank aan de medewerksters
van Proteion voor hun liefdevolle verzorging.
Mocht u geen persoonlijk bericht ontvangen voelt u zich van harte
welkom om de uitvaartdienst bij te wonen.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
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.

“Geneet van ut laeve”

Jac Janssen
“de sjoester”

Frank Donkers

* Beringe, 4 november 1933

pap van: Jacqueline
David
trotse opa van: Karim, Jimmie, Lois
levenspartner van: Els
bonuspap van: Renate en Herman
Paul en Anja
bonusopa van: Niels en Tara, Dennis
Maurice, Pascale

Wij wensen alle naasten heel veel sterkte met dit grote verlies.

T.k. kerstbomen in alle maten.
Eigen teelt en vers van het land.
P. Bruijnen, Zelen 17, Panningen.

Heeft u zin in een zeer uitgebreide
all you can eat Winter bbq/
pizza/frituurwagen dan komen de
travelling cooks het voor u verzorgen.
facebook/06 53 13 85 59.
Wist je dat zelf dingen maken je
zelfvertrouwen een boost geeft!
Voor inspiratie: Breimode en Handwerken ‘t Schippertje Schoolstraat 6
Horst. Volg ons op facebook.

THANATOPRAXIE

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

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

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Te koop kerstbomen alle soorten
en maten. Geurts Langvenweg 50
Boekend tel. 06 29 21 03 76.
Poetshulp gezocht
in Kessel voor drie uurtjes per week
06 25 13 33 91.

Correspondentieadres:
Jacqueline Janssen, Talmastraat 7, 5981 VJ Panningen

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

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

Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.

We nemen afscheid van pap op dinsdag 11 december om 11.00
uur in het crematorium Yardenhuis van Venlo, Grote Blerickse
Bergenweg 30 te Blerick.

Mooie kerstbomen Ingweg 7 Baarlo
7/7 €10 - €15 contant. Theo Görtz
06 50 26 07 02 www.fruitboerderij.com

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Voor een origineel cadeau? Boek een
rondvlucht vanaf vliegveld Grefrath
Niershorst. Info 06 13 62 52 07.

Relax fauteuils.
Ruim aanbod, diverse maten in stof en
leer. Wij leveren gratis en altijd met 5
jaar garantie! Lenders Wonen Markt 99
Panningen 077 307 79 38.

Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

Kerstbomen te koop; verkoop vanaf
zaterdag 1 december. Diverse soorten
en maten. Nordmann, Fraserie,
Omorika en Abies. Iedere dag open
vanaf 10.00 uur-17.00 uur, muv zondag.
Zondag 9 december extra geopend van
12.00-16.00 uur. Silvrants/Café Otje,
Napoleonsweg 4 te Neer.

Te koop lekkere vastkokende en
kruimige aardappelen frieslander
belana bintje vele soorten streek-,
vollegrond- en kasgroenten. Bloemkool
1.25 prei 1kg 1.25 koolrabi 0.50 witlof
600gr 1eu boerenkool zak 2eu kassla
0.75. Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen vers en niet duur.

Baarlo
Kessel
Maasbree

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

Kerstbomen te koop.
Al jaren het vertrouwde adres en
alles uit eigen kwekerij en alle
maten. Nordmann-Zilverspar-FraserieOmorika-Abies. Ma. t/m zat. van
9.00 tot 18.00 uur. Zon. van 10.00 tot
12.00 uur. Mts. Lemmen Peelstraat 78
Beringe. Tel. 307 43 46.

Broers en zussen
Zwagers en schoonzussen
Neven en nichten

De vriendengroep

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

† Panningen, 3 december 2018

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

www.vooraltijdbijzonder.nl

Een vriend deelt mee
In vreugde en verdriet.
Een vriend helpt stilzwijgend
En roddelt niet.
Begrip en waarderen
Hoeft een vriend niet te leren.
Wat het leven je ook biedt
Een echte vriend verlies en vergeet je niet.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

nieuws 07

06
12

Project Vesting en Belfort De Vossenberg

Plannen voor uitkijktoren in Meijelse Peel
Netwerk Natuur & Recreatie van Dorpsoverleg Meijel presenteert op
dinsdag 11 december in D’n Binger in Meijel de plannen voor het te
realiseren project Vesting en Belfort De Vossenberg. Dat houdt de
ontwikkeling van het gebied in rondom de zes kazematten die Meijel rijk
is, met als, letterlijk, hoogtepunt het verwezenlijken van een 25 meter
hoge uitkijktoren, Belfort De Vossenberg.
Jo Manders en Mart Rooijakkers
zijn als kartrekkers verbonden aan
het project en zijn verheugd om
het aan iedereen te presenteren.
“De Vossenberg, onderdeel van
Nationaal Park de Groote Peel, is
eigendom van Staatsbosbeheer en
zij hebben pas net definitief groen
licht gegeven voor het realiseren
van dit project daar”, aldus Jo. Mart:
“De Vossenberg is al in 2012 aangeduid als één van de Peeltroeven,
plekken in De Groote Peel die van
belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarde zijn. In 2015 ontstond
het idee om deze Peeltroef te adopteren en om de historische, culturele
en natuurlijke rijkdommen ervan weer
zichtbaar en beleefbaar te maken.”

Oorlogsbeton met
een verhaal
In het gebied liggen zes kazematten die in 1939 zijn gebouwd als
onderdeel van de Peelraamstelling,
een verdedigingslinie die zich langs
de Peel uitstrekt van Grave tot Budel.
“Turf, hoogveen en oorlog zijn de drie
grote verhalen van de Vossenberg”,
vertelt Mart. Jo vult aan: “Turf was de
belangrijkste energieleverancier voor
het gebied, zonder het bijzondere
hoogveen zou er niet zoiets als een
Nationaal Park de Groote Peel bestaan
en in de Tweede Wereldoorlog is

rondom de peel ontzettend hard
gevochten. Het gebied is cultureel erfgoed, kent rijksmonumenten, is van
hoge educatieve waarde en verbindt
verhalen over natuur, cultuur, historie,
oorlog en vrijheid. We willen dat deze
verhalen ook in de toekomst, bij volgende generaties, blijven leven.”

Uitkijktoren Belfort
Vossenberg
Om dit voor elkaar te krijgen, werd
gestart met het schrijven van een
projectplan, waarin alle betrokkenen
zich konden vinden. “We willen onder
meer loopgraven herstellen, schuilplaatsen opnieuw inrichten, wandelen fietsroutes aanleggen en in één
van de kazematten willen we een verblijfplaats voor vleermuizen creëren”,
zo vertelt Jo. Mart vult aan: “Ook willen we aandacht schenken aan de Peel
als inspiratiebron voor onder meer
kunstenaars, door het verhaal van de
bekende kunstenaar Joseph Beuys uit
te lichten. Hij vond hier in de Peel de
inspiratie voor één van zijn beroemde
Aktionen. Het wordt een belevingsplek
voor inwoners en recreanten van de
Peelregio.”
Het belangrijkste onderdeel van
het plan is de ontwikkeling van een
25 meter hoge uitkijktoren, Belfort
De Vossenberg genoemd. “De uitkijktoren is de verbindende factor van

dit project,” zegt Mart. De toren moet
een uitkijkpunt over de Peel en een
observatiepunt voor natuurliefhebbers
worden. Er komen foto’s en informatieborden in de toren.
In 2019 bestaan de kazematten
80 jaar en is het 75 jaar geleden dat
Meijel is bevrijd.
“Het is ons streven om Vesting en
Belfort De Vossenberg volgend jaar te
openen”, vertelt Jo. “Het ecologisch
onderzoek is afgerond, het inrichtingsplan is gereed en de vergunningen zijn aangevraagd. Het is nu nog
vooral het financiële plaatje waar we
ons op focussen.” Voor het project
is zo’n 250.000 euro begroot, waarvan 175.000 euro voor het realiseren
van de uitkijktoren is gereserveerd.
Het geld kan onder meer komen van
gemeente Peel en Maas en andere
omliggende gemeentes, provincie
Limburg en wellicht ook provincie
Noord-Brabant, Nationaal Park de
Groote Peel, Staatsbosbeheer en de
Waterschappen. Jo: “Rabobank Peel
en Maas heeft ons project al gesteund
met een bijdrage van 15.000 euro,
waardoor we van start konden
gaan. Verder hebben gemeente Peel
en Maas 60.000 euro en provincie
Limburg 30.000 euro toegezegd.”
Door het plan te presenteren in
D’n Binger, hopen ze Meijelse inwoners, verenigingen en bedrijven
enthousiast te maken en over te halen
om een bijdrage te leveren aan het
project. “Dat kan een financiële bijdrage zijn, maar ook bijvoorbeeld het
uitlenen van een graafmachine, hulp
bij het houden van toezicht of het
leveren van een publicatie. Alle hulp
is welkom.”

?
i
k
u
z
u
S
e
w
u
e
i
n
Wordt dit uw
NU TIJDELIJK

NU TIJDELIJK

NU TIJDELIJK

RDE **
EXTRA INRUILWAA

RDE **
EXTRA INRUILWAA

RDE **
EXTRA INRUILWAA

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 1.500,-

Suzuki Ignis

Rijklaar vanaf € 15.249,Private Lease vanaf € 209,- p/m*

De nieuwe Suzuki Vitara
Rijklaar vanaf € 21.999,Private Lease vanaf € 309,- p/m*

Suzuki Swift

Rijklaar vanaf € 15.499,Private Lease vanaf € 245,- p/m*

Nu bij Autobedrijf Deinum B.V.
De Sondert 5 . 5928 RV . Venlo . Tel . 077 . 3820000 . www.deinumvenlo.nl
Gemiddeld brandstofverbruik: 4,0 – 7,7 l/100 km; 25,0 – 13,0 km/l; CO2-uitstoot: 90 – 174 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v.
Suzuki Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, 12 schadevrije jaren en BTW, en excl. brandstof.
**Kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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Een woord, een gebaar of kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je liefhebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor
uw medeleven, in welke vorm dan ook en voor de
wijze waarop we samen afscheid hebben genomen
van mijn man, onze vader en onze opa

Ton Winkelmolen
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren

Voor al uw blijken van steun, belangstelling en medeleven na het
overlijden van mijn vrouw, onze mam en oma

Door Bukkems-Nijssen
willen wij u allen hartelijk bedanken.
Uw aanwezigheid en steun hebben ons
veel warmte en kracht gegeven.
Toon Bukkems
Kinderen en (achter)kleinkinderen
Meijel, december 2018

dat hij bij velen zo geliefd was.
Nel Winkelmolen
Kinderen en kleinkinderen

Voor uw blijken van medeleven
na het overlijden van onze zus, schoonzus, tante

Neerkant, december 2018

Nellie van Oostaijen - Van Nienhuijs
zeggen wij u hartelijk dank.
Familie Van Nienhuijs

Een woord een gebaar of een kaart, dat doet je goed,
wanneer je iemand die je lief hebt missen moet
Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven, de steun en
vele kaarten die wij mochten ontvangen bij het overlijden van mijn
lieve man, onze pap, schoonvader en opa

Jan van den Eertwegh
Baarlo, december 2018
Truus van den Eertwegh-Titulaer, kinderen en kleinkinderen

Panningen, december 2018
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 8 december
om 19:00 uur in de parochiekerk van Panningen.

Rust zacht

Jan Suntjens
Bedankt voor je jarenlange inzet voor VV Kessel.
We wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Bedankt!
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die op 26 november jl. aan ons
60 jarige huwelijk heeft gedacht. Uw bloemen, kaarten, bezoekjes en aandacht
hebben er mede voor gezorgd dat dit een onvergetelijke dag is geworden.

Bestuur en leden
VV Kessel

Informatie
avond
Agoraonderwijs
Ouderinitiatiefgroep Agora
Maas en Peel en middelbare
school het Bouwens in
Panningen houden op maandag
10 december een informatieavond over agora-onderwijs.
Tijdens de avond gaan de initiatiefnemers in gesprek met
ouders en kinderen die interesse
hebben in agora-onderwijs.
“De ouderinitiatiefgroep
Agora Maas en Peel en het
Bouwens verkennen momenteel
welke mogelijkheden er zijn om
in samenwerking te komen tot
een Agora-aanbod in onze regio”,
zo laten de initiatiefnemers
weten. De beide partijen willen
er achter komen wat er nog leeft
bij ouders en welke vragen,
ideeën en wensen er zijn.
Daarvoor is een online belangstellingsregistratie ingesteld.
Het is ook mogelijk de informatieavond te bezoeken. De vragenlijst is te vinden op de
Facebook-pagina van Agora Maas
en Peel. De informatieavond vindt
plaats in het Bouwens en begint
om 19.30 uur. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar
buurtcollege@agoramaasenpeel.nl

Drumband en fanfare EMM Koningslust bedankt
voor de muzikale felicitaties

Nelly en Wiel Ottenheijm - van der Leeden
Poorterweg 36, 5984 NN Koningslust

JAN HAENRAETS
40 JAAR BIJ FANCOM

Van harte
gefeliciteerd met
je jubileum!
Namens directie en alle
collega’s bij Fancom

completefarmcontrol

HALLO in Chicago
Chris en Mieke Aerts uit Panningen bezochten in mei en juni de zus van Mieke in Chicago.
Natuurlijk genoten ze ook van de stad en gingen ze langs bij onder meer de Willis Tower, de Navy
Pier aan Lake Michigan en de Buckingham Fountain, bekend van de serie Married with Children. Daar
maakten ze een foto met de HALLO. Na hun tijd in Chicago ging het echtpaar nog naar New York om
ook daar goed rond te kijken.

en zo 09
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GEPLUKT Sander Hendrix

Sander Hendrix (42) werkt al 10 jaar bij het Venlose Océ en voor het bedrijf maakte hij al vele reizen naar het buitenland. Samen met zijn vriendin
Natascha (40) woont hij in een opgeknapte boerderij in Grashoek en heeft hij vier kinderen. Deze week wordt Sander geplukt.
hij het reizen en de interactie met
mensen. “Als business development
manager help ik klanten uit heel
Europa bij het kopen van de juiste
drukwerkapparatuur. De productie
machines die wij produceren zijn
enorm en worden gebruikt om snel en
op aanvraag materialen zoals boeken,
tijdschriften, handleidingen, brochures
en foto’s te printen. Doordat het om
‘capital goods’ ofwel duurzame pro-

Sander vertelt meteen enthousiast over zijn werk voor Océ, waar hij
sinds kort een nieuwe functie heeft
gekregen. “Voorheen moest ik veel
naar Noord- en Zuid-Amerika voor
gesprekken met klanten, waardoor
ik geregeld een week van huis was.
Nu werk ik in Europa en maak ik dus
veel kortere reizen, dat bevalt me
heel goed”, aldus Sander.
Het leukste aan zijn baan vindt

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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volgende week
in de HALLO.
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ductiemiddelen gaat, waarbij het vaak
om miljoeneninvesteringen gaat, ben
ik soms wel langer dan een jaar met
een klant in gesprek.“
Het samenwerken met andere
culturen, vindt hij indrukwekkend.
“Ik vind het erg leuk om deze culturen te leren kennen en om me erin in
te leven. Ik leer daardoor niet alleen
veel over de klanten, maar ook over
hoe de Nederlandse cultuur door
buitenstaanders ervaren wordt, erg
interessant.” Hoewel Sander zijn baan
niet als stressvol ervaart, draagt hij
wel een grote verantwoordelijkheid.
Sander: “Relatiebeheer is wat een
bedrijf tot een succes maakt, mensen
kopen uiteindelijk bij mensen en niet
alleen bij bedrijven. Ik voel me er dus
wel verantwoordelijk voor dat alles
goed loopt en goed blijft lopen bij de
klanten.”
Voordat hij bij Océ terecht
kwam, studeerde Sander Technische
Natuurkunde in Rijswijk, vlakbij
Den Haag, waar hij op kamers ging
vanuit Grashoek. “Tijdens mijn studie
verdiepte ik me in de richting fotonica, de wetenschappelijke discipline
die zich bezighoudt met de wisselwerking tussen licht, ofwel fotonen, en elektronen.” Hij rondde zijn
studie na 3,5 jaar af en kon algauw
in Boxmeer aan de slag als ontwerper van inkten voor inkjetprinters.
Hij werkte er ruim tien jaar en ging
in die tijd van een technische functie
langzaam over naar een meer commerciële functie, waarna hij zijn carrière bij Océ verder voortzette.
Zijn vrouw Natascha (40) leerde
hij zo’n zestien jaar geleden kennen
tijdens Pinkpop.

“Ik woonde toen nog in het centrum van Grashoek en in 2006 hebben we samen de boerderij gekocht
waar we nu wonen. We hebben
veel zelf en met hulp van familie en

vrienden opgeknapt, waardoor de
verbouwing zo’n vier jaar duurde.”
Met name toen hun zoon Pim (8)
zich aandiende, moest er vaart
gemaakt worden met de verbouwing.
“Toen moest even het gas erop, ja.
En bij elk volgend kind hebben we er
steeds een slaapkamer bij gemaakt”,
aldus Sander, die inmiddels ook
vader is van Lobke (7), Nienke (5)
en Vera (3). Het drukke gezinsleven
bevalt Sander goed. “Ik vind het heel
gezellig. Ik ben ook erg blij dat ik nu
niet meer in de weekenden op reis
hoef, zodat ik die tijd weer met mijn
gezin kan doorbrengen.”
Sander heeft zich zo’n 24 jaar
ingezet voor Jong Nederland Grashoek
en zat zowel in de organisatie van
de Zeskamp als van de opening
van het nieuwe Grashoekse dorpsplein. Ook deed hij voorheen veel
aan powerliften, waarvoor hij wekelijks vier keer trainde in Eindhoven.
Vanwege zijn drukke baan en grote
gezin heeft hij hier echter geen tijd
meer voor. “Door het vele reizen was
het voor mij lastig om afspraken te
maken en vergaderingen bij te wonen.
Het was bij Jong Nederland bijvoorbeeld ook tijd voor nieuwe gezichten
in het bestuur. Nieuwe leiding is overigens altijd welkom bij Jong Nederland,
elk jaar moet er immers een nieuwe
groep opgestart worden.” Zijn vrije tijd
besteed hij nu vooral aan projecten
in en om het huis. “Binnen zijn we zo
goed als klaar, maar buiten moet nog
het een en ander gebeuren. Zo wil ik
in het voorjaar het schuurtje opknappen en wil ik graag de boomhut voor
de kinderen nog verder uitbreiden.”

S A L EE
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15 VRAGEN

aan
Kyra van Ophoven

December
Het is weer zover,
december is begonnen!
Die laatste gezellige maand
met lekker veel feestdagen,
een vakantie en misschien
zelfs sneeuw.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kyra van Ophoven
15 jaar
Panningen
het Bouwens

Hoe verras je iemand het liefst?
Ik verras iemand het liefst op een
onverwachts moment, omdat het dan
extra leuk is. Zelf hou ik ook wel van
verassingen, maar niet als mensen
ver van tevoren al gaan vertellen dat
ze een verrassing hebben, dan word
ik heel nieuwsgierig en wil ik het ook
weten.
Wie zijn jouw helden?
Ik heb niet echt helden, maar een groot
voorbeeld is Pixie Cold die bekend is
van Instagram. Ze inspireert mij met
haar tekeningen en om wie ze is.
Ik vind haar een sterke vrouw, waar ik
veel respect voor heb, omdat ze een
moeilijke tijd heeft gehad waarin ze
altijd positief bleef. Dat bewonder ik.
Wat is je raarste droom?
Toen ik klein was, heb ik ooit gedroomd
dat ik op de achterbank van een auto
zat en ik keek naar de bestuurder van
de auto. Toen zag ik dat er helemaal
geen bestuurder in de auto zat. De auto
reed dus uit zichzelf. Toen vond ik het
een enge droom, maar nu vind ik het
heel normaal. In mijn droom had ik

een soort van zelfrijdende auto uitgevonden.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Het verste dat ik ooit van huis ben
geweest, is Tenerife, in de buurt van
Spanje en Afrika. Daar zijn we met de
familie op vakantie geweest met kerst.
Dat was een hele mooie vakantie.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van een tekenopdracht
die ik van iemand heb gekregen via
Instagram. Zij wilde graag een tekening
van haar hond. Ik vind het leuk om
tekenopdrachten te krijgen en maken,
omdat ik mensen blij kan maken met
mijn passie. Ook krijg ik via ‘Insta’
leuke reacties. Die dingen steunen me
om ermee door te gaan.
Je hebt altijd groen licht en wind mee,
of je kunt foto’s maken door met je
ogen te knipperen. Wat kies je?
Ik zou groen licht en wind mee willen
hebben. Als er iets gebeurt, komt dat
denk ik wel van pas. Je knippert heel
vaak met je ogen en als dat elke keer
een foto is, heb je wel overal een foto
van, maar je hebt dan wel heel veel
foto’s waar je ook niks aan hebt.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?

Een paar dagen geleden heb ik nog
iemand geholpen op school tijdens
tekenen. Een vriendin van me vroeg
of ik haar kon helpen met het tekenen
van een engel, omdat het haar steeds
niet wilde lukken. Ik help mensen altijd
graag.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Nee, ik heb geen liedje waar ik een
speciale herinnering aan heb. Ik heb
wel liedjes die me doen denken aan
de zomer, dus vaak de vakanties.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit
heb gekregen, is om mezelf te blijven,
om mijn hart te volgen en om dingen
te doen die ik leuk vind.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op mijn tekeningen. Als ik een tekening af heb
en iemand anders geeft me daarover
een compliment, dan maakt dat mij
trots. Ik ga er ook nooit stoppen met
tekenen.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is de
winter. Met kerst gaan we altijd gezellig met familie eten en spelletjes
spelen. Lekker chillen voor de tv met
warme chocomel.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Ik kan zelden niet slapen, maar als
het dan een keer gebeurt, probeer ik
gewoon weer in slaap te komen. Ik ga
dan niet een boek lezen of opstaan.
Wat deed je veel toen je klein was
en doe je nu nog steeds?
Tekenen. Dat deed ik al van kleins af
aan en ik ben er eigenlijk nooit mee
gestopt. Ik teken dieren, omdat ik veel
van ze hou. Vooral leeuwen, wolven
en tekeningen met een boodschap.
Zo heb ik een tekening gemaakt van
twee beren die tegenover elkaar
staan. De ene, de witte beer, staat
voor de opwarming van de aarde, en
de andere, de bruine beer, staat voor
het kleiner worden van de leefomgeving door het kappen van bossen.
Wie is je favoriete docent?
Mijn gym- en geschiedenisdocent zijn
mijn leukste leraren. Gym is niet mijn
sterkste kant, maar de docent is wel
aardig, wat het iets leuker maakt.
De geschiedenisleraar is grappig en
niet zo streng.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik moet eerst een persoon beter leren
kennen. Ik ben een gevoelsmens en ik
ga dus op mijn gevoel af. Of het klikt
met iemand of juist niet.

Zelf vind ik december een van
de leukste maanden omdat je
dan allemaal verschillende
feestdagen hebt. Je hebt
bijvoorbeeld Sinterklaas waar je
gewoon lekker met familie
cadeaus uit gaat pakken en er
gewoon een gezellige avond van
maakt. De pepernoten en
chocoladeletters die je dan
allemaal eet, zijn natuurlijk ook
nog een pluspuntje.
De tweede feestdag is
Kerstmis. Als het Kerstmis is, zit je
gezellig bij je mooie boom een
heerlijk kerstdiner te eten. Je gaat
misschien op bezoek bij familie of
je deelt juist op deze feestdag
cadeaus aan elkaar uit. Als je dan
nog een beetje geluk hebt,
sneeuwt het zelfs. Dit is natuurlijk
alleen maar leuk als je zelf
binnen zit en er niet doorheen
naar school moet fietsen.
Maar met een beetje geluk zou je
misschien wel sneeuwvrij kunnen
hebben door de sneeuw,
waardoor je een fijne vrije dag
hebt.
De laatste feestdag is
Nieuwjaar. Met deze feestdag
maakt iedereen nieuwe
voornemens en kijkt terug op het
vorige jaar en wat er allemaal
goed of fout ging. Het is een
feestdag die je met familie of
vrienden viert. Samen zit je dan
de laatste 10 seconden af te
tellen tot het nieuwe jaar op de
televisie en als het uiteindelijk
zover is, gaat er een fles (kinder)
champagne open. Daarna ga je
lekker met z’n allen naar buiten
om naar het kleurrijke vuurwerk
in de lucht te kijken. Met een
beetje pech was je misschien
moe en heb je door alles heen
geslapen. Maar ja, volgend jaar
heb je dan weer een nieuwe kans
toch?
Lieke
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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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Stenen voor Stenen
Vorige week hield CDA Peel en Maas een open discussie-avond met als
thema ‘Een vitaal buitengebied: nu en in de toekomst’. Met zo’n 120 aanwezigen mogen we stellen dat dit onderwerp momenteel volop in de
belangstelling staat. Ondernemers en burgers waren aanwezig om mee te
discussiëren over werken, wonen en recreëren in ons mooie buitengebied.
Dat het buitengebied de afgelopen decennia volop is veranderd,
mag duidelijk zijn. Eén van de grote
veranderingen is dat er momenteel
veel agrarische bedrijfsgebouwen
leeg staan en dat deze trend zich
sterk door zal zetten. Boeren beëin-

digen hun bedrijf, veelal omdat ze
niet meer mee kunnen in de markt,
door de steeds strenger wordende
wet- en regelgeving en omdat er geen
bedrijfsopvolging is. Verpaupering en
extra risico op ondermijnende criminaliteit, zoals XTC-labs en wietplantages

zijn het gevolg.
Reden om als CDA Peel en Maas
een motie in te dienen genaamd
Stenen voor Stenen, die vorige maand
met een meerderheid in de gemeenteraad is aangenomen. Middels het
slopen of saneren van agrarische
bedrijfsgebouwen in ruil voor woningbouwtitels in de kernen of kernrandzones willen we de problemen
bestrijden en voorkomen. De markt
zelf zal dus saneren en de gemeente
faciliteren. Door de sanering zal netto

het aantal vierkante meters stenen
afnemen en de vierkante meters
groen toenemen. Er is afgesproken dat
het college de Stenen voor Stenenregeling voor 1 juli 2019 gaat vertalen
in beleid.
Een duurzaam, toekomstbestendig en divers buitengebied, waarin het
goed werken, wonen en recreëren is.
Daar gaat het CDA voor.
Sandy Janssen,
raadslid CDA Peel en Maas

Langer winkelen op zondag
Sinds enkele jaren mogen de winkels in Peel en Maas iedere zondag
open zijn. Voor sommigen een zegen en voor sommigen een vloek.
Afgelopen dinsdag hebben we het in de gemeenteraad er over gehad dat
de winkels op zondag open mogen zijn van 09.00 tot 20.00 uur (nu is van
10.00 tot 17.00 uur).
Binnen de fractie hadden we
toch wel wat vragen. Loont het zich
wel, wie maakt daar dan gebruik van
en is er wel voldoende personeel te
vinden? Allemaal vragen die bij ons

opkwamen. Daarnaast blijkt uit het
voorstel dat een groot aantal supermarkten voor het voorstel is, maar ook
enkele tegen. Voelen deze laatsten
zich wellicht verplicht om toch open

Gratis
zorgadvies
bij Univé
Venlo

te gaan om geen omzet mis te lopen?
Hier maken wij ons toch wel wat zorgen
over. Daarnaast hebben we vragen over
de rol van het Centrummanagement.
Deze is er voor de hele gemeente
en geeft aan achter het voorstel te
staan. Retailgroep Peel en Maas, die
een gedeelte van de winkeliers in
Peel en Maas vertegenwoordigt, is
echter tegen. Hoe zit het nu met het
Centrummanagement dat er voor de

Al een
zorgverzekering
voor

€105,85

Ga naar univezn.nl/zorg
en plan een afspraak voor advies
over uw zorgverzekering

Univé Venlo
Spoorstraat 36, 5911 KJ Venlo

hele gemeente moet zijn? Ook vroegen
wij ons af of de koopavond nog wel van
deze tijd is met zo’n ruime openstelling.
Wanneer u dit artikel leest, hebben we
al een keuze gemaakt of is besluitvorming doorgeschoven naar de raadsvergadering van 18 december.
Heeft u een mening of een opmerking, laat het ons dan weten.
Sander Janssen,
raadslid Lokaal Peel&Maas

12

opinie
facebook.com/
hallopeelenmaas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 47

Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen
Een kleine meerderheid van 66 procent van de stemmer bleek het twee
weken geleden eens te zijn met de stelling: ik wil mijn eigen burgemeester kiezen. Op dit moment wordt de burgemeester in Nederland benoemd
door de Kroon. Dat gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse
zaken na een aanbeveling door de gemeenteraad. Op dinsdag 20 november
heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging in de Grondwet, namelijk dat de burgemeester niet langer door de Kroon moet worden benoemd.
Dit brengt de gekozen burgemeester een stap dichterbij. Voorstanders geven

aan dat het democratischer is wanneer de burgemeester door de lokale bevolking gekozen wordt en dat het ambt daardoor ook een sterkere positie heeft.
Tegenstanders komen veelal met het argument dat een burgemeester boven
de partijen moet staan en dat dit niet bevorderd wordt wanneer deze rechtstreeks gekozen wordt. De procedure zoals die nu is, zou zorgvuldig zijn en
waarborgt dit. Hierbij wordt wel een kanttekening geplaatst dat een burgemeester vrijwel altijd lid is van een politieke partij en dat er daardoor altijd al
een ‘label’ op geplakt is.

Kijkwijzer voor YouTube is nodig
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Het CDA wil dat de Kijkwijzer ook gaat gelden voor YouTube. De partij wil dat kinderen die op YouTube filmpjes kijken, beter worden beschermd
tegen beelden met geweld, drugs- of alcoholmisbruik of grof taalgebruik.
De Kijkwijzer bestaat sinds 2002 en waarschuwt ouders en opvoeders tot welke
leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen.
Dat gebeurt met leeftijdscategorieën en pictogrammen die de reden van het
advies aanduiden. In 2015 besloot de Tweede Kamer al dat de regels die gelden
voor tv-programma’s ook moeten gelden voor videodiensten.
Tweede Kamerlid Harry van der Molen wil dat daar nu vaart achter wordt

gezet. Ook wil hij dat de leeftijdskwalificatie in beeld blijft staan. Kinderen kunnen zo beter worden beschermd. Door videodiensten als YouTube kunnen zij,
ongewild, bloot worden gesteld aan beelden die niet voor hun ogen geschikt
zijn. Ook ouders kunnen zo beter worden geïnformeerd.
Maar moet YouTube dan al die miljoenen filmpjes gaan controleren op hun
eventuele expliciete inhoud? Dat gaat dan een hoop kosten met zich meebrengen. En is het niet een taak van de ouders om in de gaten te houden waar hun
kroost naar kijkt?
Kijkwijzer voor YouTube is nodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 48) > De provincie moet alle projecten door laten gaan > eens 43% oneens 57%

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.

Vorkmeer zoekt coaches voor het
begeleiden van vluchtelingen.
We zoeken vrijwilligers die willen ondersteunen bij vele
zaken zodat vluchtelingen een kans krijgen om een bestaan op
te bouwen in Peel en Maas. Dit door middel van persoonlijke
begeleiding en coaching van vluchtelingen. Doel is dat zij
uiteindelijk zelfredzaam worden, d.w.z. zoveel mogelijk op
eigen benen kunnen staan, geintegreerd zijn. Zorgen dat ze
zich thuis gaan voelen.
Wat wij zoeken zijn vrijwilligers die o.a. aﬃniteit hebben met
mensen uit andere culturen, graag zaken regelen, geduld hebben
en een beschikbaarheid van minimaal één jaar. Een training valt
onder het aanbod.
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen
met Danielle Selen, email: d.selen@vorkmeer.nl, tel: 077-3077350

In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling, de
behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor levering
wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Medewerker Creative &
Sampling Departement V/M
Je werkt in een enthousiast team aan het behandelen van hoogwaardige
houten vloerstalen voor top designers in de wereld. Je verzorgt de
verzendingen wereldwijd, en houdt daarbij, in het Engels, contact met
je collega’s in het buitenland. Je helpt mee in de productontwikkeling
en houdt toezicht op de kwaliteit van onze stalen en het assortiment in
Panningen. Je hebt een voorliefde voor houtproducten en een fijn oog
voor kleur en materiaal.
Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv
naar John de Wert, production@preciouswoodinternational.com

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

Smartphone
Een paar weken geleden
liep ik door het Bouwens,
mijn oude middelbare school.
Naast dat de school zelf
behoorlijk veranderd is, leek
dit ook het geval bij de kinderen. Waar wij vroeger, ik praat
over een kleine tien jaar
geleden, nog voetbalden of
eindeloze ‘toeppotjes’ speelden in de pauze, zag ik nu dat
de kinderen vrijwel allemaal
gekluisterd waren aan het
scherm van hun smartphone.
Als communicatiewetenschapper heb ik er natuurlijk veel over
gelezen. Toch vond ik het beeld
schrijnend. Even voor de context:
tegenwoordig besteedt 60 procent
van de jongeren meer dan drie
uur per dag aan de smartphone,
15 procent brengt zelfs meer dan
zes (!) uur door op het apparaat.
Ook wordt er steeds meer bekend
over dit overmatige gebruik.
Zo gaat de ontwikkeling van
sociale vaardigheden hierdoor
flink achteruit. Daarnaast ontwikkelt het stress. Kinderen hebben
namelijk continu het gevoel dat ze
voor alles en iedereen bereikbaar
moeten zijn. Maar ook de concentratie van jongeren wordt er niet
beter op. Ieder moment dat de
smartphone trilt of het schermpje
blinkt, duurt het weer langer
voordat je in dezelfde concentratieboog zit. Natuurlijk, we moeten
mee in de tijd en ik pleit echt niet
voor het afschaffen van de smartphone. Ik neem de jongeren ook
helemaal niks kwalijk. De producenten doen er namelijk alles aan
om kinderen zo lang mogelijk op
het toestel te laten doorbrengen.
Wat er wel gedaan kan worden,
door scholen bijvoorbeeld, is om
kinderen te leren hoe ze om
moeten gaan met de nieuwe
media. Bijvoorbeeld door het vak
‘medialeer’ in te voeren om
kinderen bewust te maken van de
negatieve gevolgen maar ze
vooral ook te leren hoe ze het op
een positieve manier kunnen
gebruiken. Want als we niet
uitkijken, wordt er straks alleen
nog maar gekaart en gevoetbald
op de smartphone.
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Beperkte dienstverlening

Gemeente Peel en Maas
feliciteert Peter Joosten

Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de verregaande inzet van ICT systemen.
Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen. Tijdens dit
onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of worden we tijdelijk
beperkt in onze dienstverlening.
Donderdag 13 december is er vanaf 13.00 uur beperkte publieke dienstverlening:
• Aanvragen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs) is NIET mogelijk.
• Ophalen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs) is WEL mogelijk.
Voor de overige dienstverlening en de Bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.
Bij twijfel bel, app of mail ons.

Oud papier!

Hoe zit het ook alweer?

met het winnen van de Cultuurprijs 2018
Daarnaast feliciteren wij Omroep P&M met het winnen
van zowel de Stimuleringsprijs als de Publieksprijs

We zetten het graag voor u op een rij:

Luier- en incontinentiecontainers
In de gemeente Peel en Maas staan in elke kern ondergrondse containers voor luiers en
incontinentiemateriaal. Luiers en incontinentieafval moeten in de speciale witte Peel en
Maas zakken. Deze zakken kunnen luchtdicht worden afgesloten. De witte luierzakken zijn
gratis verkrijgbaar bij de afhaalpunten.
Wat mag erin: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat mag er niet in: maandverband, medisch afval, stoma-afval.
Locaties containers:
• Baarlo: Hoefsmitstraat, Pastoor Geenenstraat.
• Beringe: Bèr Vullingsstraat.
• Egchel: van Enckevoortstraat.
• Grashoek: Vlasstraat.
• Helden: Kloosterstraat - kinderdagverblijf, Kaupmanshof - Plus.
• Kessel-Eik: Mariaplein.
• Kessel: Esdoornstraat - Phicoop.
• Koningslust: Poorterweg
• Maasbree: Sevenumseweg - huisnr 2 (Brandweer), De Schout - huisnr 2-4,
Piet Petersstraat - Coop
• Meijel: Alexanderplein – Coop.
• Panningen: Kepringelehof - Jan Linders, Kerkstraat - Jumbo, Ruijsstraat - Vorkmeer, Past.
Huijbenplein, Wilhelminastraat - nabij gemeentehuis, Industrieterrein Panningen - Milieupark.

(BRP)

• Oud papier moet altijd gebundeld zijn
• Gebruik hanteerbare dozen of bundel papier met een touwtje
• Zet het oud papier zoveel mogelijk bij elkaar bijvoorbeeld op de
clusterplaatsen van de containers
Wat mag niet?
• Papier in plastic zakken nemen wij niet mee
• Plastic kratten met oude papier maken wij niet voor u leeg
De verenigingen zijn u erg dankbaar!

Ben jij een
oliebol?
Nee toch!
Heel Peel en Maas bakt rond de
feestdagen. De decembermaand is dé
maand van de oliebollen en appelbeignets.
Maar wat doe je met de gebruikte olie of
vet? Je bent toch geen oliebol he!
Als je geen oliebol wil zijn bewaar je afgekoelde
olie of vet in lege flessen of melkpakken en
breng je het netjes weg zoals het hoort. Spoel
olie of vet nooit door de afvoer of het toilet
want het veroorzaakt verstoppingen.

Voornemen ambtshalve opname
in de Basisregistratie Personen Openbare bekendmakingen

Lever olie of vet gratis in bij het Milieupark.

Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Bădica
Bădica
Białecki
Boicea
Brzoska
Dimitriadis
Gevorgian
Jansen
Ji

Voorletters
C.
C.M.
F.K.
D.G.
A.
V.
A.
S.S.A.M.
S.

Geb.datum
13-01-1993
10-05-1995
26-05-1985
10-04-1995
28-01-1993
11-03-1967
17-03-1981
10-09-1970
21-10-1984

Naam
Koziatek
Mitzner-Lienen
Pyl
Raicu
Stafford
Zaikina
Zaikina
Zawadzki

Voorletters
R.
J.O.
A.K.
D.
L.J.
E.V.
Y.
M.

Geb.datum
27-07-1996
03-04-1965
12-11-1974
18-04-1992
13-12-1975
25-02-1974
06-01-1996
05-05-1988

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het voornemen
(de persoonslijst op te schorten) in dit huis- aan huisblad en op de website, bij voorkeur
schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het College, Postbus 7088, 5980 AB Panningen
of via info@peelenmaas.nl.

De gemeente Peel en Maas maakt openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via
het gemeenteblad op de website http://www.officielebekendmakingen.nl Heeft u thuis
geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het Huis van
de Gemeente raadplegen.
Aanmelden bij Overheid.nl
U kunt zich via https://zoek.overheid.nl/ aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen.
U ontvangt dan automatisch berichten over Peel en Maas. Handig en u mist geen berichten.
U kunt zelf aangeven hoe vaak u de informatie wilt ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw
mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

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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Tien supermarkten

Inzamelactie
Voedselbank
Vrijwilligers van Voedselbank Peel en Maas staan op zaterdagochtend 8 december in tien verschillende supermarkten om producten in te zamelen. Zij doen mee aan een actie van provinciale
omroep L1 waarbij mensen gevraagd worden enkele lang houdbare
producten extra te kopen om die vervolgens af te staan aan de
Voedselbank.
Voedselbank Peel en Maas helpt
inwoners met een wekelijks voedselpakket. Deze mensen zijn voor hun
dagelijks levensonderhoud afhankelijk van de Voedselbank. Vrijwilligers
van de voedselbank dragen hier zorg
voor. Echter is het in de winterperiode moeilijker om verse producten
te verkrijgen, waardoor er gezocht
wordt naar langer houdbare producten.

Miljoen mensen
naar voedselbank
Volgens Raf Janssen, voorzitter Voedselbank Peel en Maas, is de
organisatie nog altijd zeer belangrijk.
‘’In de eerste plaats voor mensen
die er een beroep op moeten doen,
dat zijn ongeveer dertig huishoudens
en in totaal zeventig personen in

Peel en Maas. Daarnaast is het een
concrete uiting van solidariteit in de
gemeente.’’
Volgens Janssen is armoede in
Nederland en ook in Peel en Maas
nog altijd een probleem. ‘’Het zou
in een rijk land als Nederland niet
nodig moeten zijn, maar de werkelijkheid is dat er in ons land nog
steeds meer dan een miljoen mensen moeite hebben de eindjes aan
elkaar te knopen.’’ Janssen vermoedt
dat er in Peel en Maas meer stille
armoede heerst dan er daadwerkelijk geregistreerd staat. “We hebben de indruk dat er meer personen
in Peel en Maas aanspraak kunnen
maken op hulp van de Voedselbank.
Het is begrijpelijk dat mensen er niet
mee te koop lopen, maar dit soort
initiatieven kan de situatie toch verlichten.”
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VC Kessel
Nieuwjaarstoernooi
Door: volleybalclub VC Kessel
VC Kessel organiseert op zaterdag 5 en zondag 6 januari het nieuwjaarstoernooi. Beide dagen wordt er om
10.00 uur gestart met volleyballen.

Op zaterdag vindt het mixtoernooi (zes tegen zes) plaats.
Vriendengroepen, families en andere
teams kunnen dan strijden om de titel.
Op zondag wordt het beachtoernooi
georganiseerd (drie tegen drie). Er kan

hierbij worden deelgenomen in verschillende categorieën: dames laag,
dames hoog of heren.
‘’Tijdens het toernooi staat gezelligheid en sportiviteit voorop en wordt
er teruggekeken op 2018’’, aldus de

organisatie. Het evenement vindt
plaats in sportzaal Achter de Häöf in
Kessel.
Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.vckessel.nl
(Foto: VC Kessel)

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget een
extra groot werkblad

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
februari 2019 laat plaatsen

* Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf vanaf 1 december 2018. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Grote Peel en
kanalen-wandeltocht
Muziekformatie Cómpenééj uit Meijel houdt op zondag 9 december
voor de dertiende keer de Grote Peel en kanalen-wandeltocht. Het vertrek van de tocht is bij De Heere van Meijel.
Deelnemers kunnen kiezen uit
drie afstanden: 7, 14 en 22 kilometer. De twee langste afstanden doen
eerst de Meijelse Startebossen aan en
lopen daarna onder andere langs het
Deurnes kanaal en de Noordervaart.
De wandelaars van de 22 kilometer
steken tussendoor over naar natuurgebied De Kleine Moost en lopen
door De Waterbloem bij Heibloem.
Vervolgens komt de route weer
samen en loopt die langs de visvijver
via de Simonshoekse bossen terug.

De 7 kilometer loopt langs de visvijver aan de Donk naar de Peelbaan
om daarna bij de pauzeplaats aan
te komen. Vervolgens gaat de tocht
langs de andere zijde van visvijver en via het parkje aan de Bemde
terug naar De Heere van Meijel. Het
inschrijfbureau ligt bij De Heere van
Meijel. Vertrekken kan voor de 7
kilometer tussen 08.00 en 13.00 uur,
voor de 14 kilometer tussen 08.00
en 12.00 uur en voor de 22 kilometer
tussen 08.00 en 11.00 uur.

Aanschaf van een Qwiek.up

Rotaryclub vervult wens
Pannings zorgcentrum
Rotaryclub Venlo-Maas en Peel heeft een cheque van 3.000 euro overhandigd aan Zorgcentrum Vincent
Depaul in Panningen. Dat geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een Qwiek.up, bedoeld voor ontspanning en
welzijn voor ouderen met dementie.

Sneeuwballentoernooi in Meijel
Het jaarlijkse Peel en Maas Sneeuwballentoernooi van volleybalvereniging Peelpush vindt plaats op zaterdag 29 december. Van 18.00 tot
23.30 uur strijden de teams in sporthal De Körref in Meijel voor de
winst in het volleybaltoernooi voor recreanten.
De organisatie wil het liefst achttien teams aan de start hebben staan.
Deelnemers aan vorige edities van
het toernooi ontvangen een inschrijfformulier. Andere belangstellenden
kunnen zich opgeven door de naam
van het team, het adres en telefoonnummer van de contactpersoon op
een papiertje te noteren en met de
benodigde bijdrage in een envelop te
stoppen en in te leveren vóór don-

derdag 20 december of op te sturen
naar Harrie Manders, Dorpsstraat 42
in Meijel. Mailen kan ook naar hmyn.
manders@home.nl Tijdens het toernooi wordt in één recreantenpoule
gespeeld. In ieder team moeten
ten minste twee dames zitten en er
mogen per ploeg slechts twee competitiespelers actief zijn. Deelnemende
teams ontvangen geen bevestiging,
maar worden telefonisch benaderd.

IVN telt wintervogels

De bijdrage vanuit de serviceclub
was in het kader van de Wensboom
die eind vorig jaar in het centrum van
Panningen stond. Saskia Heijthuijsen
diende een wens in voor een Qwiek.up
voor verzorgingshuis Vincent Depaul in
Panningen. Een Qwiek.up is een verrijdbaar systeem met onder meer een
beamer erop. Met de machine wordt
op een audiovisuele manier prikkels

De vogelwerkgroep van IVN Helden gaat er op zaterdag 8 december
weer op uit om wintervogels te tellen. Geïnteresseerden zijn welkom
om met de werkgroep mee op pad te gaan.
Het Punt-Transect-Tellingenproject
(PTT) is het langstlopende monitoringproject van Sovon vogelonderzoek. Het
is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt
tot een jaarlijkse decembertelling. Het
doel is om aantallen en de verspreiding vast te leggen van min of meer

algemene wintervogels. De soorten en
aantallen vogels zijn afhankelijk van
weersomstandigheden en daardoor
altijd wisselend. Iedereen die interesse
heeft om mee te gaan, kan zich op 8
december melden bij het IVN-gebouw
in Helden. De werkgroep vertrekt om
08.30 uur.

Sportgala Peel
en Maas
Het comité Sportgala Peel en Maas organiseert op vrijdag 12 april
om 20.00 uur het Sportgala Peel en Maas bij DOK6 in Panningen.
Voor deze verkiezingen kunnen inwoners en verenigingen uit Peel en
Maas tot en met zondag 6 januari hun favorieten nomineren.
Iedereen kan een talent, sporter/
sportster of sportploeg nomineren.
Daarnaast kan er een persoon of een
groep genomineerd worden voor de
bijzondere waarderingsprijs. De winnaars van deze vier categorieën strijden om de hoogste gemeentelijke
sportieve eer: de sporttrofee van de
gemeente Peel en Maas. Ook kunnen
kampioenen, zowel jeugd als senioren, opgegeven worden. Zij worden
tijdens het sportgala vermeld. Verder

worden ook de sporters van Iedereen
Kan Sporten Noord-Limburg gehuldigd, de nominatie van deze sporters
wordt door commissie I.K.S. verzorgd. Voor meer informatie kijk op
www.sportgalapeelenmaas.nl
Het ingevulde nominatieformulier kan per mail verstuurd worden
naar info@sportgalapeelenmaas.nl
De nominatie kan ook per post opgestuurd worden naar Ninnesweg 182,
5981 PD Panningen.

gecreëerd voor clienten met dementie
of verstandelijk gehandicapten.

Waardevolle
momenten
Wensaanvraagster Saskia:
“Wij willen ondersteunend zijn in een
zo waardig en aangenaam mogelijk leven voor kwetsbare ouderen,

waaronder mensen met dementie. Een Qwiek.up draagt hieraan bij
en is een zorginnovatie die ouderen in de latere fase van dementie
met elkaar en met hun omgeving
verbindt en beweging stimuleert.
Door de interactie levert dit waardevolle momenten voor de bewoner
zelf, mantelzorgers, vrijwilligers én
medewerkers.”

GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines
en besturingssystemen voor bedrijven in de composteringsbranche
en champignonteelt wereldwijd

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:
 Constructiebankwerker/lasser die MIG/MAG lastechniek beheerst
 Elektromonteur die ook graag in het buitenland werkt
 Monteur binnen-/buitendienst gespecialiseerd in machinebouw
 Technisch productiemedewerker met een praktische instelling
Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

GTLEuropeBV

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/
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Tilburgse studenten

Heren VC Olympia
weten weer wat
winnen is
Door: volleybalclub VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen heeft na de
slechte resultaten van de afgelopen weken weer eens een wedstrijd
gewonnen. De Tilburgse studenten van Gepidae werden zaterdag
1 december in een thuisduel met 3-1 verslagen. Na een slechte eerste
set herpakten de mannen zich.
In de eerste set was er voor
Olympia nog weinig reden om te
juichen. Fout na fout stapelde zich
op bij de Panningenaren, waardoor
ze geen afstand konden nemen van
de Tilburgse hekkensluiter. De sterke
diagonaal-speler van Tilburg kreeg
op de beslissende momenten de ballen en scoorde deze door een slechte
blokkering van Olympia.

Gasten onder
druk gezet
Lang werd er niet getreurd over
het onnodige setverlies. Vanaf het
begin in de tweede set werden de
gasten onder druk gezet met de
service. Er werd simpel uitgelopen
naar 13-3. De thuisploeg haalde even

later, na kort concentratieverlies, de
set binnen met 25-17.

Verdediging geen
schijn van kans
In de derde set speelden de heren
van Olympia weer naar behoren, waardoor de Tilburgers geen bedreiging
meer vormden. Langzaam werd het
gat groter en werd de set met 25-19
binnengehaald. In de beginfase van
de vierde set boden de studenten nog
enigszins tegenstand, maar Olympia
werd niet aan het wankelen gebracht.
Bijna iedere aanval werd vervolgens
gescoord, de Tilburgse verdediging had
geen schijn van kans. Met 25-15 werd
ook de laatste set binnengehaald en
werd de eindstand op 3-1 bepaald.

Brons op LK

Heldense atleten op
drie fronten actief
Door: Atletiek Helden
De leden van Atletiek Helden deden op zaterdag 1 en zondag
2 december mee aan drie verschillende crossen door heel Nederland.
Nico Verstraten wist bij het Limburgs kampioenschap in Landgraaf een
bronzen medaille te winnen. Daarnaast namen leden van atletiek
Helden aan de Montferlandrun en de Zandboscross.
In het Gelderse ’s Heerenberg
vond de Montferlandrun plaats, een
wegwedstrijd over 15 kilometer. Het is
een van de sterkst bezette 15 kilometer-wedstrijden ter wereld. Rik Heijnen
en Kenny Janssen hielden de eer hoog
in het internationale veld door als res-

pectievelijk 28e en 47e te eindigen in
een veld van 2.100 deelnemers, een
knappe prestatie. Dichter bij huis in
Deurne werd de Zandboscross gelopen
op een zeer nat en glibberig parcours.
Dit keer geen podiumplaatsen in het
sterk bezette veld.

Heldense muur houdt één
helft stand
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging SV Grashoek
Het is het eerste herenteam van VV Helden zondag 2 december niet gelukt om te stunten tegen koploper
NWC uit Asten. Op eigen veld ging Helden met 1-3 onderuit.
Helden liet vanaf het eerste fluitsignaal merken hoe ze de koploper
wilden bestrijden. Het toog een muur
op eigen helft op om Asten het zo
lastig mogelijk te maken en via de
counter te loeren op een mogelijk succesvolle uitbraak. Deze tactiek leek
bijna zijn vruchten af te werpen toen
Guus Maessen plots voor het vijandelijke doel verscheen. De verdediger
schoot echter te gehaast, waardoor de

bal langs het doel zeilde. NWC bleef op
zijn beurt de bal geduldig rondspelen
op zoek naar een gaatje in de stugge
Heldense defensie. Dat lukte voor de
rust nauwelijks, waardoor Helden met
een 0-0 stand de rust in ging.

Razendsnel twee goals
De Heldense muur brak echter
meteen na de rust. Chesron Geuns
werd tot tweemaal in vijf minuten tijd

vrijgespeeld en rondde vervolgens
beheerst af. De hoop om een resultaat over te houden tegen deze lastige tegenstander werd daarmee ook
gesmoord. Jeroen van Deursen gooide
de wedstrijd halverwege de tweede
helft definitief in het slot door de 0-3
aan te tekenen. Ton Peeters deed in de
blessuretijd nog wel iets terug, maar
deze treffer kwam te laat om het nog
spannend te maken.

Puntendeling voor SV Egchel
in duel met Neer
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft een punt overgehouden aan het thuisduel met RKSVN uit Neer.
De wedstrijd, die gespeeld werd op 2 december, eindigde in 1-1. Thuisclub Egchel kwam nog op voorsprong,
maar moest in de tweede helft de gelijkmaker incasseren.
De uitslag deed recht aan het
duel dat onder leiding stond van arbiter Peerenboom uit het Brabantse
Volkel. Hij deelde maar liefst zes gele
kaarten uit, keurig verdeeld over
beide teams. Het duel werd gekenmerkt door veel strijd en passie, maar
geen goed voetbal. Daarvoor waren
de omstandigheden, een zwaar veld,
niet gunstig.
Toch nam Egchel, dat vrijwel com-

pleet aantrad, na 26 minuten de leiding. Een vrije trap van Colin Bruisten
verdween via de binnenkant paal in
het doel, 1-0. In het tweede bedrijf
kwamen de gasten vaker op de
Egchelse helft om wat aan de achterstand te doen.

Aantal kaarten
De wedstrijd werd wat grimmiger met een aantal kaarten tot

gevolg. Een treffer voor Neer kon
niet uitblijven. Deze kwam er na een
uur spelen. Uit een voorzet vanaf de
rechterkant kopte Lars Segers fraai
binnen, 1-1. Even later was er appel
voor een strafschop toen Frank Gielen
werd neergelegd, maar de arbiter besliste anders. Beide ploegen
kregen nog mogelijkheden voor de
winst, maar na ruim 90 minuten bleef
het bij een terechte puntendeling.

Dames VC Olympia verliezen
Door: volleybalclub VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen heeft zaterdag 1 december op bezoek in Budel bij Ledub
dames 1 met 3-1 verloren. Olympia kreeg kansen, maar moest toch met een nederlaag terug naar Panningen.
In de eerste set werd er sterk
begonnen. Slimme ballen in combinatie met met mooie aanvallen leidden
naar een overtuigende setwinst, 18-25.
Budel herpakte zich in de tweede set,
mede door veel persoonlijke fouten
van Olympia, door de set met 25-14 te

winnen. Halverwege de derde set sloeg
Budel een gaatje dat Olympia niet
meer te boven kwam, 25-20. Om met
de winst naar huis te gaan, moest de
vierde set gewonnen worden. Tot de
slotfase ging het gelijk op en waren
de ploegen aan elkaar gewaagd.

Echter was Ledub de stabielere ploeg
die met 25-22 de vierde set en dus de
eindoverwinning naar zich toe trok.
Al met al een wedstrijd waar de
Panningse ploeg kansen had maar
het toch met een 3-1 nederlaag huiswaarts moest keren.

HALLO Venray zoekt een

fulltime journalist
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Handballers Bevo Hc
winnen opnieuw
Door: handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft,
aan de hand van de steun van de fanatieke supporters, zaterdagavond
1 december in de BENE-League opnieuw een zege behaald. In het
uitduel tegen Greenpark Aalsmeer werd met 25-31 gewonnen.

Hockeyclub in het nieuw
Hockeyclub Peel en Maas heeft sinds 18 november nieuwe tenues in gebruik. Rabobank Peel,
Maas en Leudal tekende voor de aanschaf van de tricots voor het eerste heren- en damesteam.
Rocco Blommers, manager Private Banking van de Rabobank, overhandigde de nieuwe teneus voor
Dames 1 en Heren 1 aan Chris Leenders, voorzitter van de hockeyclub: “Rabobank is trots om de
hockeyclub te mogen sponseren. Een zeer dynamische vereniging met veel vrijwilligers en een
prachtige accommodatie.”

De zelfverzekerde NoordLimburgers speelden, mede door een
solide verdediging, een sterke eerste
helft en scoorden mooie goals, waardoor zij bij rust al voor een ruime
voorsprong van 10-17 tekenden. De
thuisploeg kwam in de tweede helft
terug door een andere organisatie
in de verdediging die de stand nog
tot 17-20 wist te brengen. De Bevomannen lieten zich echter niet gek
maken en antwoordden ook hierop
met mooi en snel handbal en in de

Digitaliseren
In Meijel vindt u ons bij

Zonder overtuiging

Beter Helmondia klopt
zwak spelend MVC’19

slotfase werd dan ook verder uitgelopen. De mannen uit Panningen
verlieten het veld met klasse, de
eindstand werd bepaald op 25-31.
Bevo is door de overwinning
naar een vierde plek gestegen, een
positie die uitzicht geeft op de Final
4. Zaterdag 8 december om 19.00 uur
neemt de ploeg het op tegen Hasselt
in De Heuf. Het talententeam van
Bevo HC verloor in de eredivisie dit
weekend van koploper Hellas met
24-35.

van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek
info@studioadato.nl
077 351 48 44

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Een beter Helmondia heeft op zondag 2 december een verdiende 2-1 zege behaald op een zwak en zonder
overtuiging spelend MVC’19 uit Maasbree. De vijfde nederlaag op rij moet MVC’19 zorgen gaan baren.
Waren beide ploegen in Helmond
nog aan elkaar gewaagd, in Maasbree
was Helmondia vanaf het beginsignaal
de betere ploeg. De Helmondenaren
wonnen duidelijk de slag op het middenveld en MVC’19 werd constant op
eigen helft vastgezet. Onder de bezielende leiding van de 25-jarige Stefan
van de Water en de 38-jarige Amos
Letwory konden de Helmonders domineren en liep MVC’19 achter de feiten
aan. De Maasbreese ploeg kwam nauwelijks aan aanvallen toe. Dat het bij
rust nog 0-0 stond was te danken aan
enkele goede reddingen van Stan Caris
in het Maasbreese doel en de slordige
manier waarop Helmondia met de
kansen omging.

Na de rust ging de Helmondse
ploeg op dezelfde manier verder.
MVC’19 moest het hebben van schaarse
uitvallen. In de 62e minuut kwam
Helmondia verdiend op 1-0. Plotseling
stonden twee Helmondse spelers vrij
voor doelman Stan Caris. Stefan van
de Water gaf het beslissende tikje.
Scheidsrechter Marc Bloemen keurde
de treffer goed na overleg te hebben
gepleegd met de Maasbreese assistentscheidsrechter Jip Cox.

neergelegd. Ron van den Kerkhof
wist de goed keepende Milan Lebens
te verschalken. De Maasbreese
feestvreugde was slechts van korte
duur. Vanaf de aftrap ging alles mis.
Diverse MVC-ers grepen te laat in
en veroorzaakten een vrije trap. Die
zorgde voor chaos in het Maasbreese
strafschopgebied. Amos Letwory
zette Helmondia op 2-1. Een wanhoopsoffensief leverde MVC’19 nog
een kansje op, maar een tweede
strafschop kreeg MVC’19 niet. Er was
al buitenspel geconstateerd.
MVC’19 was deze middag machDe onverwachte Maasbreese
teloos en radeloos. Verschillende spegelijkmaker viel in de 69e minuut.
Een MVC-er werd bij een scrimmage in lers hebben een gebrek aan vorm en
zakten door de ondergrens.
het strafschopgebied van Helmondia

Chaos in defensie

Slordig BEVO in tweede
helft voorbij hekkensluiter
Door: Guido Theunissen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe heeft zondag 2 december het uitduel bij Sportclub Leeuwen
met 5-2 gewonnen. De Beringse gasten liepen na de rust over hun tegenstander heen.
Omdat de bovenste ploegen in de
rangschikking elkaar vandaag zouden
treffen was het nodig om te winnen
om zodoende aansluiting te houden
met de top van de ranglijst. Echter was
het toch Leeuwen dat na 12 minuten
op voorsprong kwam. Maar na twee
minuten was het alweer gelijk door
toedoen van Kris Hermans, 1-1.
Na 30 minuten vond het hoog-

tepunt van de wedstrijd plaats. Sam
van Rijt schoot een vrije trap van
ruim 25 meter in de rechterkruising.
Vlak voor rust kwamen de Beringse
mannen dan toch in de problemen.
Na slecht verdedigend werk maakte
Leeuwen de 2-2 en de teams gingen
met een gelijke stand de rust in.
Trainer Wilgert Janssen zette in
de rust zijn spelers weer op scherp.

Met treffers van Ivo Martens, Sam van
Rijt en Eric Minten liep Beringe in de
tweede helft uit naar een verdiende
overwinning. Door de zege steeg
BEVO naar de vierde plek op de ranglijst, die ze delen met enkele andere
teams. Op zondag 9 december staat
de laatste thuiswedstrijd van de eerste
seizoenshelft op het programma, thuis
tegen Horn.

ADVERTENTIE W E E K 4 9
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Onder 12 jaar

Paardensport

Regionale wedstrijd
PSV De Ruif
Rijvereniging PSV De Ruif uit Meijel houdt van vrijdag 7 tot en met
zondag 9 december een regionale wedstrijd. Het wordt de derde editie
van de jaarlijkse paardensportwedstrijd. Het evenement vindt plaats in
Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg.
Op vrijdag tot en met zondag
worden de klassen BB tot en met
ZZ springen verreden. De dressuur is
opgesplitst in twee dagen, te weten
de zaterdag (klasse Z1, Z2 en ZZ-licht)
en de zondag (B tot en met M2).
Op zaterdagavond komen de zwaardere klassen van de dressuur in de
bak. Zo’n veertig ruiters en amazones laten hun paarden van hun beste
kant zien tijdens de klassen Z1, Z2
en ZZ-licht en strijden voor de eerste prijs.

Limburgs kampioenen
bij JC Helden
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
Judoclub Helden deed op zondag 2 december met 25 judoka’s mee aan het Limburgs kampioenschap onder
12 jaar in Roermond. Het leverde de Panningse vereniging een hoop kampioenen en podiumplekken op.

Het evenement is een wedstrijd voor kring Midden-Limburg
om geselecteerd te kunnen worden voor de regiokampioenschappen van dit seizoen, die in februari
worden verreden. De startlijsten
van het springen zijn te vinden op
www.concours.nl en van de dressuur op www.mijnknhs.nl. Het
evenement is ook te volgen via de
Facebook-pagina Rijvereniging PSV
De Ruif. De entree is het hele weekend gratis.

Thuiszege vrouwen
VC Kessel
Door: volleybalclub VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel heeft zaterdag 1 december
een thuisoverwinning geboekt op Vocala uit Beugen. Met 3-1 werd de
uitploeg opzij gezet.
In de eerste set zorgden servicefouten aan de kant van Vocala voor
een steeds terugkerende voorsprong
aan Kesselse kant. De voorsprong
werd vastgehouden tot het einde
van de set die uiteindelijk met 25-22
werd binnengehaald. In de tweede
set liep Kessel continue achter de feiten aan waardoor de set met 23-25
verloren ging. De drive die Kessel
tentoonspreidde aan het einde van
de tweede set werd voortgezet in de
derde set. Een goede service en een
sterke service-pass zorgde voor een
flinke voorsprong. De set ging dan

ook met 25-18 naar de thuisploeg.
Ook in de vierde set had Kessel
snel een ruime voorsprong te pakken. Halverwege deze set was er
echter sprake van de welbekende
‘dip’, waardoor Vocala toch weer
dichterbij kwam. Uiteindelijk hielden
de dames uit Kessel het hoofd koel
en werd de set met 25-21 binnengehaald. Door deze 3-1 overwinning
wordt er met vertrouwen uitgekeken naar de thuiswedstrijd van volgende week tegen de koploper van
de ranglijst, Peelpush dames 3 uit
Meijel.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

WĲ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK
Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

Jona Holthuijsen pakte de Limburgse titel
Daisy van Os werd kampioen
door maar liefst zeven keer te winnen. Ook Myron Engels werd kampioen in haar klasse en judode een
paar mooie partijen. Marlouk Colbers
pakte een zilveren medaille ondanks
een voetblessure. Ook Vian van Dril
pakte het zilver met drie keer winst
en één keer verlies. Bo van den Brand,
Lieke Verstappen, Romy Zeegers en
Fleur van Sundert pakten een bronzen
medaille.

Veel talent
Daarna was het de beurt aan de
jongens onder 8 en onder 10 jaar.

Deze generatie liet zien over veel
talent te beschikken. Jona Holthuijsen
knokte super en kroonde zich tot
Limburgs kampioen door al zijn potten te winnen. Ook Djow Joris werd
overtuigend kampioen. Frits Hermans
verloor zijn eerste wedstrijd in de
poule, maar herpakte zich en won
daarna zes keer op rij en pakte met
een spetterende ippon het goud in zijn
poule. In dezelfde poule won Luuk van
den Berg zes keer, waarna hij de halve
finale verloor van Frits, wat brons
betekende.
Ralf Relou judode super en won
vijf keer. Alleen de halve finale verloor

hij, waardoor hij brons pakte. Dennis
Nowakowski werd kampioen door
alles te winnen. Daarnaast pakten Sten
Luijten en Neo van de Laar het zilver
en Kep Verkoeijen het brons.

Brons bij
oudere jeugd
Yannick Verheijen won vijf keer in
een zware poule, maar miste op een
haar na het podium. Tot slot was het
de beurt aan de oudere jeugd. Niels
van den Berg wist vijf partijen te winnen. De halve finale wist hij niet te
winnen, waardoor het bij brons bleef.

Duel in de middenmoot

Complete off-day voor
Panningen in Horn
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Sportpark Casquettenakker van KSV Horn was op zondag 2 december plaats van handeling voor de wedstrijd
tussen KSV Horn en het vaandelteam van SV Panningen. Een duel in de middenmoot van de 4e klasse. Het scorebord gaf na het einde een 4-1 overwinning voor de mannen uit Horn aan. Dat was te wijten aan een off-day van
het complete eerste elftal van SV Panningen.
Al in de 3e minuut leidde een foutieve pass van een Panningse verdediger al tot een reuze kans voor KSV
Horn. Alleen voor Panningen-doelman
Patrick Steeghs kon Mark Huiskens
echter niet scoren. Dat kon Luca
Ciaramella wel na een corner van Horn
in de 31e minuut. Hij kopte de bal
feilloos in, 1-0 voor Horn. Een scrimmage voor het Hornse doel leidde
in de 39e minuut tot enkele kansen
voor de Panningse groenwitten, maar
gescoord werd er niet. Aan de andere
kant speelde een Panningse verdediger een vrije bal in de voeten van
Mark Huiskens en die scoorde namens
KSV Horn 2-0 in de 41e minuut.

Panningen deed zowaar wat terug en
scoorde tegen door middel van Frank
van Oyen, 2-1.

Doelman houdt
Panningen in duel
Wie had gedacht dat Panningen na
rust feller en met meer bezieling zou
spelen, kwam bedrogen uit. Meteen
na rust moest Panningen-doelman
Patrick Steeghs tot tweemaal toe reddend optreden toen een Hornse aanvaller vrij voor hem opdook. Ook een
derde vrije kans voor Horn verijdelde
hij en zo hield hij zijn ploeg nog even
in de wedstrijd.

De Panningse aanvallers bakten
er helemaal niets van. Alleen Ilias
Amhaouch soleerde in de 58e minuut
door de verdediging, maar stuitte op
de Hornse doelman. Heel Panningen
schreeuwde even later om een
penalty na een vermeende handsbal van Horn, maar scheidsrechter
Wijsman wuifde het weg. Stefan Vaes
maakte in de 73e minuut gebruik van
de desorganisatie in de Panningse verdediging en scoorde de 3-1. De 4-1 van
Tim Lalieu in de 88e minuut is voor
de statistiek, de wedstrijd was al lang
gespeeld. Zondag 9 december wacht
VV Koningslust als volgende tegenstander van Panningen.
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Kessel wint nipt na
enerverend duel
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
Een zompig veld en donkere lucht waren zondag 2 december het decor voor een potje voetbal op het heetst
van de snede. De lastige uitwedstrijd tegen EMC uit Roermond werd dan ook verdienstelijk met 1-2 gewonnen
door het eerste herenteam van VV Kessel. Kessel blijft hierdoor tweede op de ranglijst met een achterstand van
2 punten op koploper SVC.
EMS opende de wedstrijd een
stuk sterker dan Kessel. De ploeg uit
Roermond had volledige controle en
Kessel leek slechts een figurant in dit
schouwspel. Doelman Wouter Allard
wist zijn ploeg meerdere keren met
goede saves te redden. Aan de overzijde van het veld was het Willem
Kruijk die zich tot held ontpopte. In
de 33e minuut wist hij Kessel op een
0-1 voorsprong te zetten. Joep Jacobs
stuurde Willem de diepte in en die
schoot de bal onberispelijk in de lange
hoek. EMS wist de kansen die kwamen
niet te benutten, waardoor er met 0-1

gerust kon worden.
In de tweede helft was het Kessel
dat meer en meer grip kreeg op de
wedstrijd. EMS had wel het balbezit,
maar maakte vaak foute keuzes en
verspeelde de bal zo nu en dan op
knullige wijze. De eerste dot van een
kans was dan ook voor Kessel. Juul van
den Beuken zette met een pass Willem
Kruijk oog-in-oog met de doelman van
EMS. Een polletje zorgde ervoor dat
Willem de bal naast schoot.
In 75e minuut wist EMS op
gelijke hoogte te komen. Mitchel
Schmitz werd vrijgespeeld in het

strafschopgebied en scoorde, 1-1.
Lang kon EMS niet van de gelijkmaker genieten. In de 80e minuut
wist Willem Kruijk Kessel voor de
tweede keer deze middag op voorsprong te zetten. Een fraaie solo
leidde tot een bekeken schot in de
korte hoek, 1-2. Jirry Roumen miste
daarna nog een enorme kans en
diep in de slotfase van de wedstrijd
kwam Kessel nog met de schrik vrij.
Een goede kopbal werd door doelman Wouter Allard voldoende gepareerd, waardoor de bal via de paal
terug het veld in kwam.

Successen voor rij
verenigingen
Door: PSV De Cavaliers, PSV Caprilli en De Maasruiters
Paardensportverenigingen De Cavaliers, Caprilli uit Panningen en De Maasruiters uit Kessel hebben in het
weekend van 1 en 2 december verschillende prijzen mee naar huis genomen. Zo won onder meer Lisa Wolters
met Vampire (klasse B) en Monique Peeters met Ickan (klasse L1) de eerste prijs bij de dressuurselectie bij
manege De Vosberg in Panningen. Daarnaast sprong Janine Maassen met Hevade naar de overwinning (klasse B)
in Asten. Zij deden dit namens De Cavaliers.
De Cavaliers behaalde bij de dressuurwedstrijd bij manage de Vosberg
in Panningen ook een derde prijs voor
Jolanda de Vries met Hurenda’s Habibi
en in de klasse M1 is de overwinning
naar Anouk Neefs met Guess gegaan.
Bij de springwedstrijd in Asten haalde
Janine Maassen met Jelana ook een
derde prijs. In de klasse L behaalde
ze een veertiende prijs met Hymette.
Ook in de Mortel was een springwedstrijd en hier behaalde Jessica Maassen
in de klasse D-M Klassiek een derde
prijs met Bockmann’s CoCo en een

vierde prijs met Bockamann’s Punto.
In de finale haalde ze een derde derde
prijs met Bockmann’s Coco.

Dressuur bij manege
De Vosberg
Namens PSV Caprilli nam John
Steeghs met Gesture S deel aan de
selectie wedstrijd dressuur bij manege
De Vosberg. Hier behaalde hij een
tweede prijs met 206,5 punten.
Iris Gülcher zorgde voor een vierde
prijs in de klasse L2. Ivo Steeghs nam

in Asten deel aan een springwedstrijd
met Iranta (B). Twee foutloze ronden
en met 81 stijlpunten leverde deze
combinatie een vierde prijs op.
Namens De Maasruiters behaalde
Lotte Hermans met Apache in de
klasse DL een zevende prijs en in
de klasse DM een zesde prijs met
Orchid’s Atilla. Danice Fiesbertz met
Whoopi reisde af naar België om deel
te nemen aan de aan een springwedstrijd bij Sentower Park. Met een foutloze snelle rit wist ze de overwinning
te behalen.

Eindelijk weer overwinning

Zwaarbevochten zege
voor Koningslust
Door: Hans Pollaart, voetbalvereniging VV Koningslust
Na een aantal partijen waarin punten konden worden gepakt, maar het geluk niet aan de zijde van
Koningslust was, deden de mannen van het Koningsluster standaardteam zondag 2 december weer een gooi
naar de punten. Deze keer met meer succes. TSC ‘04 uit Tegelen werd in eigen huis met 3-2 verslagen.
Het eerste wapenfeit van de wedstrijd was van Koningslust. Een ferm
schot van Jeffrey Daniëls ging over.
In de 7e minuut kwam TSC echter via
een kopbal op 1-0. Niet veel later
zette Bram Rongen voor, maar Nick
Gommans kopte naast. Diezelfde Nick
Gommans speelde zich even later vrij,
maar zijn voorzet werd door iedereen gemist. Uit de counter die volgde,
kwam TSC één-op-één bij de keeper,
maar de bal werd naast gelobd. In de
30e minuut was er weer een actie van
Nick Gommans. Hij wist de bal mee te
geven aan Bram Rongen, die de 1-1
binnenschoof.

Nog voor rust mocht Koningslust
een corner nemen. Wouter Coolen
kopte de bal richting doel, alwaar de
bal bleef hangen. In de scrimmage
die ontstond, knalde Nick Gommans
de bal tussen de palen, 2-1. Enkele
minuten later werd Nick Gommans
diep gestuurd. In de een-op-een die
ontstond, wist Nick de doelman niet
te verschalken. De ruststand was
daarom 2-1.
Na de rust was het Roel Ghielen die
voor het eerste gevaar zorgde. Zijn schot
kon nog net door de TSC-keeper tegen
de paal worden getikt. TSC bleef gevaarlijk en keeper Mick Berkerskon op een

kopbal net redding brengen. Het volgende wapenfeit was een schot van 25
meter in het zijnet van Koningslust. TSC
wist uiteindelijk één van de kansen te
verzilveren. Een voorzet werd ingekopt
en de 2-2 was een feit.
Met die stand werd ook de 90e
minuut bereikt. Het leek erop dat
beide partijen genoegen moesten
nemen met 1 punt. Het geluk was echter aan de zijde van Koningslust. In de
91e pikte Bram Rongen een afvallende
bal op en gaf mee aan Jeffrey Daniëls.
Hij stiftte de bal over de keeper, 3-2.
Koningslust pakt drie zwaarbevochten
en broodnodige punten.

Compound team

De Indianen onderuit
tegen De Schutroe
Door: handboogvereniging De indianen
De schutters van De Indianen uit Koningslust namen het in week 48
op tegen De Schutroe uit Horst. Het compound team van De Indianen
delfde het onderspit met 796 tegen 827 punten. Mat Steeghs was de
hoogste schutter met 275 punten.
Het recurve team van
De Indianen moest het opnemen
tegen Ons Genoegen 2 uit Ysselsteyn
en verloor met 719 tegen 754 punten. Hoogste schutter was René
Koopmans met 261 punten. De jeugd
en aspiranten schoten op zondag hun
wedstrijd. Bij de aspiranten schoot
Iva Keijsers 125 punten. Bij de jeugd
schoot Joep Lormans 220 punten en
Chris Fontaine 186 punten.
Vrijdag 30 november werd
er deelgenomen aan het
Mussenhooktoernooi, georganiseerd

door Roos in Bloei in Roggel. Het eerste zestal van De Indianen schoot
1.194 punten. De overige twee schutters schoten 346 punten.

Mussenhooktoernooi
Hoogste schutter was Wilbert
Theeuwen met 229 punten. Hoogste
dame was Jori van der Velden met
193 punten. Hoogste veteranen
schutters waren Wiel Theeuwen en
Reinhold Louvet met beiden 173
punten. Hoogste compoundschutter
was Ton Janssen met 220 punten.

Vijf seizoenen

Trainer Rob Geenen
vertrekt bij VV Baarlo
In onderling overleg hebben trainer Rob Geenen en het bestuur van
voetbalvereniging VV Baarlo besloten om na afloop van dit seizoen
afscheid van elkaar te nemen. De Neerse hoofdtrainer is bezig aan zijn
vijfde seizoen in Baarlo en is toe aan een nieuwe uitdaging.
Onder leiding van Geenen
heeft Baarlo de afgelopen jaren
naar behoren gepresteerd en is
het op dit moment een stabiele
derdeklasser. De afgelopen jaren
zijn onder meer nieuwe jeugdige

talenten ingepast en is het geheel
naar een hoger en stabieler niveau
getild. Geenen maakt het lopende
seizoen gewoon af, ondanks dat
Baarlo een moeizame start heeft
gekend.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo centrum € 9,00
Beringe

centrum/Kanaalstraat €

9,00

Helden € 8,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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DOK6 Theater

Battert-kerstauto

Kerstmarkt in
De Engelbewaarder

Cabaretier Marlon Kicken
Cabaretier Marlon Kicken is op donderdag 13 december te gast in DOK6 Theater in Panningen. De voorstelling
‘In de lift’ start om 20.15 uur.

Doprsontmoeting Baarlo houdt op dinsdag 11 december een kerstmarkt in De Engelbewaarder in Baarlo. Het ronde gebouw is dan, zowel
buiten als binnen, volledig in kerststijl aangekleed.
Op de markt zijn diverse kraampjes waar handgemaakte kerstdecoratie te koop is en bezoekers kunnen
zelf aan de slag tijdens een groenworkshop. Diverse Baarlose zangverenigingen zijn tijdens de morgen
en middag aanwezig om een kerst
optreden te verzorgen. De houten

Battert-kerstauto staat buiten klaar
voor fotomomentjes.
De kerstmarkt is geopend van
10.30 tot 15.00 uur en de entree is
gratis. Aansluitend kan er verder
gewinkeld worden in Baarlo waar
Bourgondisch Baarlo plaatsvindt in
het centrum.

Ouderen en mindervaliden

Baarlose kerstviering
Stichting Kerstmiddag Baarlo houdt op donderdag 20 december de jaarlijkse Kerstmiddag voor ouderen en mindervaliden van Baarlo. Het wordt
de 41e editie van het evenement dat plaatsvindt in zaal Unitas.
De zaal is geopend vanaf
13.30 uur. Het programma begint
om 14.00 uur en duurt tot omstreeks
18.00 uur. Aanmelden kan door de
bijdrage in een envelop in te leveren bij Mariet Bouten, Bong 33 of bij

Jan Dietz, Albert Neuhuysstraat 14.
De envelop kan ook tijdens de openingsuren van Aan ‘t Paedje in de
daar geplaatste bus geplaatst worden. Aanmelden voor de middag kan
tot en met donderdag 13 december.

Schrijven voor
mensenrechten
Amnesty Peel en Maas houdt op zaterdag 8 december de actie Write
for Rights in het Huis van de Gemeente in Panningen. De actie is in het
kader van de Dag van de Rechten van de Mens op maandag
10 december. Wereldwijd schrijven mensen rondom de dag brieven
voor mensen die onrecht is aangedaan.
Tijdens Write for Rights schrijven
mensen naar autoriteiten van verschillende landen. Ze komen in actie voor
mensen die onrecht is aangedaan.
“Mensen die gevangen zitten, omdat
ze opkomen voor de rechten van
anderen, die worden gemarteld omdat
ze voor hun mening uitkomen of die
worden bedreigd om wie ze zijn’,
aldus Amnesty Peel en Maas. “Door
al die brieven verandert hun leven: ze
komen vrij, hun marteling stopt of ze
krijgen bescherming. Omdat de regering zich onder druk gezet voelt.”
Dit jaar worden de brieven voor
vrouwelijke activisten geschreven.
“Wereldwijd staan mensenrechten-

verdedigers onder druk en vrouwelijke activisten hebben het vaak extra
zwaar”, schrijft Amnesty Peel en Maas.
“Vrouwen krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.
We schrijven onder andere voor de
Iraanse mensenrechtenverdediger
Atena Daemi, die een gevangenisstraf van 7 jaar uitzit omdat ze actievoerde tegen de doodstraf en voor
de Oekraïense LHBTI-activist Vitalina
Koval, die te maken kreeg met geweld
en bedreigingen.”
Neem voor meer informatie over
de actie contact op met Amnesty Peel
en Maas via 06 29 14 66 25.

De Brabantse cabaretier begon zijn
carrière als tonprater, werd stand-up
comedian en speelt nu in theaterzalen
als cabaretier. In zijn voorstelling
neemt hij de bezoeker mee naar het
verleden, naar het heden en naar de

toekomst en vertelt hij over wie hij
tegen kwam en wat hem nog staat te
wachten.
“Met een humoristische blik
becommentarieert Marlon de wereld
om zich heen. Deze meesterverteller

zorgt ervoor dat iedereen zich bijzonder voelt en als hij over zijn avonturen praat, is het net alsof je er zelf bij
bent geweest”, aldus de organisatie.
Kijk voor meer informatie op
www.dok6.eu (Foto: Dave van Hout)

Bluestraffic Live viert
jubileum
De jaarlijkse live-avond van het radioprogramma Bluestraffic viert dit jaar haar 20-jarig jubileum. Vanwege
dat feit komen er twee gitaarvirtuozen naar het evenement dat plaatsvindt op zaterdag 8 december in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.
Bluestraffic is een radioprogramma dat iedere week te horen
is op Omroep P&M. Het programma
organiseert ieder jaar een live-avond
en op zaterdag 8 december is de twintigste editie. Speciaal daarvoor komen
de Amerikaanse bluesgitaristen Jim
Suhler en Alan Haynes naar Beringe

voor een optreden. Suhler heeft een
eigen band, Monkey Beat, maar is ook
bekend van zijn rol als gitarist van
George Thorogood.

Stratocaster uit 1960
Haynes was een vriend van de
overleden Stevie Ray Vaughn en speelt

nog steeds op diens rode Stratocaster
uit 1960. De twee staan samen met
begeleidingsband Blind B’ & the
Visionairs op het podium. Voordat de
twee Amerikanen het podium betreden, komen ook Leif de Leeuw Band en
de Travellin’ Blue Kings voorbij met een
optreden. De avond begint om 20.30 uur.

Lezing ontstaan
nederzetting Baarlo
Historische werkgroep De Borcht houdt op vrijdag 14 december een lezing over het ontstaan van de oude
nederzetting Baarlo. De lezing vormt een aanloop naar het jaar 2019 waarin Baarlo viert dat het 800 jaar bestaat.
Waarnemend voorzitter Herman
van Megen vertelt bij de lezing over
het ontstaan van de buurtschappen
De Bong en Soeterbeek en de verschuiving van de oudste nederzetting naar
de plek waar nu de dorpskern ligt. Al in

de Bronstijd, zo’n 3000 jaar geleden,
was er ten westen van Baarlo al sprake
van bewoning. In de vroege middeleeuwen schoof die nederzetting op en
Baarlo raakte verankerd op de rand van
het lage Maasterras en de hoger gele-

gen zandgrond. Van Megen geeft uitleg
over het ontstaan van Baarlo en het
mogelijke hoe en waarom. De lezing
wordt gehouden op vrijdag 14 december om 20.00 uur in De Engelbewaarder
te Baarlo. De toegang is gratis.

Eindejaarsconcert
blaaskapel Krajovjanka
REPARATIE - ONDERHOUD - VERKOOP
REPARATIE - ONDERHOUD - VERKOOP
Meijelseweg 7
Meijelseweg 7
Asten-Heusden
Asten-Heusden
T 0493 - 693367

T 0493 - 693367

www.jehabe.nl
www.jehabe.nl

Blaaskapel Krajovjanka houdt op zaterdag 15 december haar traditionele eindejaarsconcert. De avond staat
in het teken van blaasmuziek met naast de Grashoekse kapel ook een optreden van kapel Muzicanka.
Het optreden vindt plaats in het
gemeenschapshuis De Ankerplaats
in Grashoek. De zaal is om 19.00 uur
open en de entree is gratis.
Krajovjanka begint om 19.30 uur met

spelen. Om 21.15 uur volgt het optreden van Muzicanka.
Het thema van de avond is het
bedanken van de vrienden die beide
kapellen in grote getale hebben voor

hun steun en betrokkenheid. Vanaf het
jubileumconcert enige jaren geleden
is dit een traditie geworden tussen de
twee bevriende kapellen en dit jaar is
de beurt weer aan Krajovjanka.
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Kerstconcert Baolderse
Hofzengers
De Baolderse Hofzengers houden op zondag 16 december het inmiddels traditionele kerstconcert. Dit vindt
plaats in zaal Unitas in Baarlo en begint om 15.00 uur. De deuren van de zaal gaan open om 14.30 uur. Naast het
Baarlose koor komt ook sopraan Kikki van Hautem uit Tilburg optreden.
Van Hautem is dit jaar cum laude
afgestudeerd aan de master opleiding
van het conservatorium. Ze was al te
zien in Die Fledermaus van Opera Zuid
en in The New Prince van de Nationale
Opera. Ze sloot de opleiding af met
een eigen voorstelling genaamd Eva

Braun over het leven van de maîtresse
van Adolf Hitler tijdens de tweede
wereldoorlog met muziek van onder
andere Kurt Weill en Hans Eisler. Een
klein ensemble van Fanfare Eendracht
uit Baarlo verzorgt het instrumentale
gedeelte tijdens het Kerstconcert.

Het concert wordt afgesloten door
de Old Timers uit Venlo, een koor
bestaande uit twaalf mannen die
allemaal lid zijn van de Koninklijke
Zangvereniging Venlona. Kaarten voor
het concert zijn sinds vrijdag 30 november verkrijgbaar bij de VVV in Baarlo.

Clowns Jubel & Joeks

Opening honden
speelveld Meijel
Het hondenspeelveld in Meijel is klaar voor gebruik. Om het veldje
officieel in gebruik te nemen, wordt Hondenspeelveld Meijel op zondag
9 december op een ludieke manier geopend door de clowns Jubel & Joeks.

Bourgondisch Baarlo
Het centrum van Baarlo staat op dinsdag 11 december weer in het teken van Bourgondisch Baarlo.
Tijdens het evenement zijn de winkels in het centrum van Baarlo geopend en op veel plekken in het dorp
worden activiteiten georganiseerd.
Het dorp is tijdens Bourgondisch
Baarlo gehuld in kerstsferen en op verschillende plekken in het centrum zijn
wafels, chocolademelk en glühwein

te verkrijgen bij kraampjes. De avond
in Baarlo wordt muzikaal opgeluisterd
door onder andere drum- en brassband
Voorwaarts Baarlo. Onder leiding van

dirigent Antoine van Buggenum brengt
de Baarlose muziekgroep kerstnummers ten gehore om de kerstsfeer in
het dorp aan te wakkeren.

Optreden Ton Engels
in Panningen
Cultuurpodia Peel en Maas houdt op zondag 9 december een muzikale ochtend met een optreden van
Ton Engels. De zanger doet de nummers van zijn laatste album Herfst Kampioen, dat bestaat uit twaalf liedjes.

“De eerste hondjes hebben de
weg naar het hondenspeelveldje al
gevonden”, zo laat de werkgroep die
verantwoordelijk is voor de realisatie
ervan, weten. “De honden hebben al
volop kunnen spelen. Er worden zelfs
al ‘hondenontmoetingsafspraakjes’

gemaakt. Doggy-dating heet dat.”
De werkgroep is al geruime tijd bezig
met de opzetten van het veldje en
zamelde geld in om alles te kunnen
betalen. De opening van het afgeronde Hondenspeelveld Meijel begint
om 11.00 uur.

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Het optreden van de zanger
vindt plaats in beeldhouwatelier Lab del Art op de Loosteeg in
Panningen. De deuren zijn geopend

vanaf 10.30 uur en het optreden
begint om 11.00 uur. Ton Engels
speelt samen met de muzikanten Eric Coenen (bas), Arthur Lijten

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

(drums), Mike Roelofs (toetsen) en
de blazers- en strijkersarrangementen worden gespeeld door Frans de
Berg. Engels zelf speelt gitaar.

Party award voor
Dotje en Beck & Bauer
Café Dotje in Panningen en het Duitse feestduo Beck & Bauer met Heldenaar Rob van Soest hebben op
woensdag 28 november een Party Award in ontvangst mogen nemen. Dotje kreeg in de categorie Party Locatie
Regio Zuid de juryprijs en Beck & Bauer kreeg de meeste stemmen bij Populairste Duitse DJ Act/Band.
Dotje werd door de vakjury gekozen als beste partylocatie van ZuidNederland. Het Panningse feestcafé
liet locaties als ‘t Hoekje in Valkenburg
(winnaar publieksprijs) Cafe Costa en
‘t Lempke in Eindhoven en De Zoom in
Renesse achter zich. “Een geweldige
beloning voor 10 jaar hard werken en
origineel blijven, de beste artiesten

en dj’s boeken, af en toe flink uitpakken met Vrienden van Dotje Live of
Holland House, maar vooral al 10 jaar
elk weekend een feestje bouwen met
de meest fantastische crew”, liet het
café weten op Facebook.
Beck & Bauer won de publieksprijs
in de categorie Duitse DJ Act/Band.
Het duo kreeg met 18,46 procent de

meeste stemmen. Daarmee eindigde
Rob van Soest en diens kompaan voor
dj Otto Wunderbar (18,13 procent),
Wir Sinds Spitze (10,48 procent) en de
overige genomineerden. “Achtung:
we hebben de Party Award te pakken. Populairste Duitse dj’s/act van
ganz Nederland! Danke liebe Freunde”,
aldus het duo.

WIJ ZIJN ER WEER

met o.a. donuts, churros, oliebollen en wafels
maandag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur
ook op maandag 31 december
Koopzondagen vanaf 13:00 uur
Raadhuisplein, Panningen
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Kerstbomenverkoop

Bluestraffic Live

Informatieavond Agora-onderwijs

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: schutterij Sint Lambertus
Locatie: winkelcentrum Kaupman Helden

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Bluestraffic
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: het Bouwens en Agora Maas en Peel
Locatie: het Bouwens Panningen

Kerststukjes verkoop

‘t Sjééle Waazel Gala

Tijd: hele dag
Organisatie: Maasbrees Mannenkoor en Herberg
Papilio
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: C.V. De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Kerstmarkt
Tijd: 10.30-15.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Baarlo
Locatie: De Engelbewaarder Baarlo

Grote Peel en kanalen-wandeltocht

Bourgondisch Baarlo

Tijd: 08.00 uur
Organisatie: Muziekformatie Cómpenééj
Locatie: Heere van Meijel Meijel

Tijd: 17.00 uur
Locatie: centrum Baarlo

Repair Café Helden

Rundje Koeberg

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 08.00 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Informatieavond Vesting en
Belfort de Vossenberg

Optreden Leon van der Zanden

Opening Hondenspeelveld Meijel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Hondenspeelveld Meijel

Kerststukjes verkoop

Optreden Ton Engels

Tijd: hele dag
Organisatie: Maasbrees Mannenkoor en Herberg
Papilio
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Cultuurpodia Peel en Maas
Locatie: Lab del Art Panningen

Wintervogels tellen

Sunny Kerst-Walk-In

Verkoopactie P&M Hóes

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Sunny Community
Locatie: Infocentrum Sunny Panningen

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Kerstbomenverkoop

Uitverkoop christelijke artikelen

Optreden Marlon Kicken

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: schutterij Sint Lambertus
Locatie: winkelcentrum Kaupman Helden

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Connectgroep Parochie Baarlo
Locatie: parochie Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Oud-ijzer ophalen Koningslust

Kerst-koppeltoernooi

Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: buurtvereniging De Brookdiehk
Locatie: heel Koningslust

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: beugelclub OVU
Locatie: clubgebouw OVU Kessel

Kerstbomenverkoop
Tijd: 09.00-19.00 uur
Organisatie: schutterij Sint Lambertus
Locatie: winkelcentrum Kaupman Helden
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Write for Rights
Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: Amnesty Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

ma
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12

Kerstbijeenkomst met Breetse Bluf
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0
Locatie: café Biej Ton & Marij Kessel

Dansmiddag voor dementerenden
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: DansSalon
Locatie: De Vriendschap Beringe

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Connectgroep Parochie Baarlo
Locatie: parochie Baarlo

Voorstelling Thuisland

Tijd: 11.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

De mannen van de band Old Gin
stonden op zaterdag 1 december in
het Mafcafé. De heren stonden eerder
al op Stinkpop, een
muziekevenement dat eveneens in
Maasbree plaatsvindt. De band
speelde nummers van onder meer
Red Hot Chili Peppers, Bryan Adams,
AC/DC en Jimi Hendrix. De mannen
droegen het optreden tijdens de
avond op aan de overleden oudpresident George H.W. Bush.
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Uitverkoop christelijke artikelen

Musical De Kleine Zeemeermin

Old Gin in
het Mafcafé

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Werkgroep Natuur & Recreatie
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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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 9 december
H. Mis 2de Advent 09.30 uur – koor
t.i.v. Wiel Grommen en Bertha
Grommen-van Ratingen (jaardienst);
Lei Willemsen (jaardienst)
Woensdag 12 december
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 9 december
H. Mis 2de Advent 11.00 uur t.i.v.
Wiel Smeets (b.g.v. verj) en Corrie
Smeets-van Bree; Guillaume
Henderikx en Teresia HenderikxPeeters;
Zondag 16 december
Geen H. Mis.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 7 december
- Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 9.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.
19.00 uur Eucharistieviering waarin
de leerlingen van groep 8 van de
basisschool het sacrament van het H.
Vormsel zullen ontvangen.
Mgr. Schnackers zal in deze viering
voorgaan.
Zang Dameskoor
Zondag 9 december
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers –
Mevr. Maria Nabben
Intenties: Overl. ouders Piet Hermans
en Marie Hermans-van der Schoot

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 9 december
H.Mis 11.00 2e Advent t.i.v. Uit dankbaarheid; Riek Waterschoot-Lepelaars (verj)

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 8 december
Geen H. Mis
Zaterdag 15 december
H. Mis 3de Advent 17.30 uur

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 7 december
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 9 december
H. Mis 2de Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Lies Bouten-Duijf (zeswekendienst); Truus Lemmen-Gielen
(zeswekendienst aansl. bijzetting
urn); Leo Nelissen en To NelissenLemmen (bgv verj); Antonius
Teeuwen en Wilhelmina TeeuwenOttenheijm (b.g.v. verj); Cor van de
Wetering (coll); Paul Verhees (jaardienst);

en overl. familie. Jaardienst Maria
Vaessen, overl. ouders en Toon en
Sjeng Vaessen.
Mededelingen - Vormselviering
In de Eucharistieviering van vrijdag 7
december om 19.00 uur ontvangen
de leerlingen van groep 8 het
Sacrament van het H. Vormsel. Vicaris
Generaal Schnackers zal in deze
viering voorgaan. In het middenschip
van de kerk zijn een aantal plaatsen
gereserveerd voor de ouders en de
vormelingen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 8 december
- Maria Onbevlekt Ontvangen.
19. 30 uur. H.mis voor de jaardienst
van Annie Stemkens – Giesbertz.
Jaardienst voor Pierre en Tilla de la Roy
– Boots en Jan van Kessel en Nelly de
la Roy – Konickx.

Parochie Meijel
MisintentiesNL16 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
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 6 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 8 december
H. Mis 2de Advent – dameskoor t.i.v.
onze vandaag gewijde bisschop, mgr.
Harrie Smeets; Jeu Kessels en Truu
Kessels-Manders; An Derks-Sonnemans
(coll); Jan en Jet Walenberg-Peijnenburg;
An Vestjens-van Lier en Piet Vestjens;
Piet Franssen (jaardienst) en ouders

Woensdag 12 december
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 15 december
19.15 uur. Jaardienst voor Har Hanssen.
Mededeling
Op de pastorie zijn weer de Gerardus
kalenders te koop voor de prijs van
€ 7,25 per stuk.
Op 8 dec. wordt onze nieuwe bisschop
gewijd in Roermond. Mgr. Harrie
Smeets.
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Franssen-Smeets en schoonouders
Thijssen-Teunissen; uit dankbaarheid.
Maandag 10 december
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 11 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Woensdag 12 december
10.30 uur (Sint Jozef Wonen en Zorg)
H. Mis.
14.00 uur (d’n Binger) KBO-viering,
met herenkoor.
Donderdag 13 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 6 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 7 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt thuisgebracht na de H. Mis
Zaterdag 8 december
H. Mis - 2de Advent 19.00 uur –

Onze oprechte deelneming met de
familie van Haeren met het overlijden
van Hannie, uw vrouw en Moeder.
Met de familie Dings, met het
overlijden van jullie Pap en Opa, met
het overlijden van Jan Suntjes,uw
man, jullie Pap en Opa.

Kerkdiensten
Zaterdag 8 december
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 9 december
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaard. overleden ouders SchreursPeulen en dochter Netty.
Donderdag 13 december
8.30 uur H. Mis.
Mededelingen
Vrijdag 14 december zullen de
leerlingen van de basisscholen
het sacrament van het H. Vormsel
ontvangen. Vormheer is Mgr. H.
Schnackers.
Zondag 9 en maandag 10 december is
er uitverkoop van christelijke boeken
en geschenkartikelen in het kerkzaaltje.
Beide dagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 9 december
- 2de zondag van de Advent

Gemengd koor t.i.v. Nellie van
Oostaijen-van Nienhuijs (zeswekendienst); Joke Goes; Karel Teeuwen,
ouders Teeuwen-Leenders en Peter
van Loon; Voor de levende en overleden leden van ons kerkkoor, Truus
Lemmen (vw Kerkkoor);
Zondag 9 december
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 11 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 12 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 13 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Jeanne Briels-Janssen,
57 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

9.30 uur Feest van de Patrones van
onze parochie , Maria Onbevlekt
Ontvangen.
Zondag 16 december
- 3de zondag van de Advent.
9.30 uur Jaardienst Pieter Zeelen en
overl. Familie Zeelen – Nijskens
Jaardienst Wies Bruynen – Mertens
en Toni Bruynen

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
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

Spaanse griep

Genealogie Café in Panningen
In het Genealogie Café in het Huis van de Gemeente in Panningen wordt op maandag 10 december een open
avond georganiseerd door PeelenMaasNet voor mensen die meer willen weten over hun eigen familiegeschiedenis. De avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur en het centrale thema is de Spaanse griep waar de inwoners van
Peel en Maas honderd jaar geleden mee te maken hadden.
De wereldwijde epidemie eiste
naar schatting 20 tot 100 miljoen
levens, ook in de gemeente Peel en

Maas. Zo overleden onder meer de
gebroeders Peter (Naad) en Silvester
Janssen, 18 en 21 jaar oud, uit Helden

op 15 november 1918. Volgens een
uitgave van De Moennik van 4 maart
2004 vroeg de burgemeester van

Helden aan de Gouverneur van Limburg
om een militaire arts te sturen omdat
dokter Joosten niet meer voldoende
geneeskundige hulp kon verschaffen
aan de vele zieken. Wegens het gevaar
van besmetting bleven de openbare en
bijzondere scholen in november gesloten volgens een Heldense correspon-

dent in de Nieuwe Venlose Courant van
21 november in 1918. Naar schatting
stierven door de griep in Nederland
30.000 inwoners. Daarnaast kregen nog
eens 30.000 ernstige longschade, die
vaak tot een vroegtijdige dood leidde.
In bijna iedere familie waren één of
meer griepdoden te betreuren.

Tummers
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• 4K HDR Processor X1 Extreme
• Acoustic Surface • OLED

4K OLED TV / KD55AF

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

1799,-
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Tummers

op een JURA volautomaat
bij inruil van uw oude kofﬁemachine.

korting

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

plus een JURA
giftbox t.w.v. max. €100,-

Tot

Schrijf u in voor een gratis VIP-demonstratie:
www.eptummers.nl/barista

Professionele demonstraties
& speciale acties.

7, 8, 9 dec

BARISTA EVENT

