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Party ohne ende
Het was een feestweekend zonder einde op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari bij jongerencentrum Sjiwa in Baarlo. Op vrijdag 18 januari waren er drie feestjes in één
tijdens de Silent Disco. In totaal stonden tien dj’s achter de draaitafels bij het jongerencentrum die drie verschillende soorten muziek speelden. De bezoekers luisterden via
een hoofdtelefoon naar hun favoriete muziek: r&b, hiphop, house, techno, deep, 80’s, 90’s, 00’s, fout of klassiekers. Op zaterdag ging het feest weer verder met de ‘Duitse’
dj Otto Wunderbar (foto), de band Party Kryner en dj Rob Zelen tijdens ‘Party ohne ende’. (Foto: Sjiwa Baarlo)

Buurtbarbecues voortaan vergunningsvrij
Gemeente Peel en Maas heeft de regels die gelden voor het organiseren van evenementen aangepast.
Wie een feestje organiseert voor maximaal 150 personen, zoals een bedrijfsfeest, buurtbarbecue of opening,
hoeft geen vergunning meer aan te vragen. Het evenement digitaal aanmelden bij de gemeente is voldoende.
Evenementen zijn bij de gemeente
verdeeld in drie categorieën: vergunningsvrije, meldingsplichtige en
vergunningsplichtige evenementen.
Wandeltochten, fietstochten, optochten en optredens van fanfares of
zanggroepen blijven vergunnings- en
meldingsvrij. Ook voor grotere evenementen waarvoor verplicht een vergunning aangevraagd moet worden,
verandert er niets. Het gaat hierbij om
135 evenementen, waaronder toernooien, de kermissen en dorpsfeesten
als de Ossefeesten in Maasbree en de
Volksfeesten in Baarlo. Wel heeft de
gemeente besloten over deze evenementen te gaan publiceren om de

omgeving op de hoogte te stellen,
zoals ze dat met omgevingsvergunningen doet. Wat verandert, is de
vergunningsplicht voor de middelste
categorie. Hierbij gaat het om evenementen waarbij niet meer dan
150 personen aanwezig zijn en waar
volgens de gemeente ‘geen bijzondere
risico’s aan de orde zijn’. De ongeveer
negentig evenementen die hieronder vallen, hoeven dus geen vergunning meer aan te vragen. Wel is er nog
een meldingsplicht. De organisatie
moet dan alleen de gemeente op de
hoogte stellen van het feit dat er iets
georganiseerd wordt. Hierbij gaat het
meestal om buurtbarbecues, bedrijfs-

feestjes, jubilea of openingen.
De gemeente besloot de regels
aan te passen, omdat ze vindt dat
het voldoende is als ze enkel op de
hoogte is van het feit dat een dergelijk klein evenement wordt georganiseerd. Ze voerde hiervoor overleg met
onder andere de politie en brandweer.
Doordat er geen vergunning hoeft
te worden aangevraagd, neemt ook
de hoeveelheid administratief werk
flink af. Daardoor heeft de gemeente
“meer tijd en aandacht voor vergunningsaanvragen van evenementen
die een grotere impact hebben op de
omgeving of een groter risico met zich
meebrengen”.

Er werd ook een kanttekening bij
het besluit geplaatst. De gemeente
geeft aan dat door de versoepeling
van de regels de mogelijkheid bestaat
dat er vergunningsvrije evenementen
worden georganiseerd, zonder dat de
gemeente daarvan op de hoogte is.

“Hulpdiensten kunnen in de praktijk
dus geconfronteerd worden met evenementen waar maximaal 150 personen aanwezig kunnen zijn”, schrijft
de gemeente. Maar dit aantal wordt
gezien als een landelijke ondergrens
en is een ‘aanvaardbaar risico’.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Stichting Heemkundekring Kessels Eigen opgericht

Kesselse historie waarborgen met nieuwe
heemkundekring
Stichting Heemkundekring
Kessels Eigen. Dat is de naam van
de nieuw opgerichte heemkundevereniging in het dorp met misschien wel de langste historie in
Peel en Maas. Het idee ontstond
tijdens een expositie in Kasteel
De Keverberg en kreeg het afgelopen jaar vorm. “We willen ervoor
zorgen dat de historie van Kessel op
een goede manier opgeslagen en
verspreid wordt.”
In het verleden waren er verschillende verenigingen die zich bezighielden met de historie van Kessel. “Er was

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman, Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Renée Verberne, Lisa Osinga
en Lieke Stevens
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

een archeologische vereniging en rond
Kasteel De Keverberg is een groep die
zich er veel mee bezighoudt”, vertelt
Henk van Dijk, secretaris van de
stichting. “De mensen van De
Keverberg hebben het echter te druk
met alles rondom het kasteel. Dat is
heel begrijpelijk ook. Dat is gewoon
een enorme taak. Maar het zou jammer
zijn als de historie van de rest van het
dorp daardoor ondergeschoven blijft.”
Bij een expositie in het kasteel
afgelopen Pasen, bleek dat meer mensen er zo over dachten. Henk Lenders
(voorzitter), Pierre Franssen (bestuurslid), Hannie Franssen (penningmeester), Ton Hendricks (bestuurslid), Jan
Bouten (bestuurslid) en Henk van Dijk
vormden, na met elkaar in gesprek
te zijn gekomen, een groep die later
het bestuur van de stichting werd.
Sinds die tijd zijn ze bezig met wat
ze met de nieuwe heemkundevereniging voor ogen hebben. De naam
werd vastgesteld op Kessels Eigen.
Die naam bleek al bezet, waardoor

het Stichting Heemkundekring Kessels
Eigen werd. In november was de
oprichting van de stichting.
Volgens de stichting is er veel
kennis over de historie van Kessel,
maar is die nog niet op één plek te
vinden. “Er liggen spullen bij streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas, in
het Limburgs Museum in Venlo, in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
en bij mensen thuis in Kessel. Ook willen we de kennis die bestuurslid Ton
Hendricks heeft, veiligstellen. Hij is
nu zo ongeveer het lopende archief
van Kessel”, aldus voorzitter Henk
Lenders. “Wij willen dat samenbrengen
in één archief. Het liefst op een vaste
plek en voor iedereen toegankelijk.
Waarschijnlijk wordt dat bij de bibliotheek in Kessel.”
De heemkundekring wil niet
alleen zaken samenbrengen. “Er lopen
ook heel veel mensen in Kessel rond
met verhalen in de kop”, vertelt Pierre.
“Die verhalen willen wij optekenen
en bij de mensen thuis brengen.” Hoe

precies onderzoekt de stichting nog.
Er moet periodiek een nieuwsblad
verschijnen met verhalen en foto’s en
ook de website gaat een rol spelen.
“Dat nodigt weer uit dat mensen met
elkaar in gesprek gaan”, aldus Pierre.
“Het maakt de tongen los. Zo komen
er weer nieuwe verhalen naar boven
en blijft de historie leven in het
dorp. Dat is ook de reden waarom de
Bibliotheek Maas en Peel de heemkundekring de ruimte biedt.”
De stichting is bezig met het oprichten van drie werkgroepen. De werkgroep Archief richt zich op het bijeen
brengen van historische materialen,
de werkgroep Nieuwsblad houdt zich
bezig met verhalen, interviews, documentaires en nieuws en de werkgroep
Kessels Dubbel Mannen Kwartet gaat
de verhalen achter een markant Kessels
gezelschap achterhalen. Verder zijn er
onder meer plannen rondom de viering
van 75 jaar bevrijding, wil de stichting
de kennis over de persoon Baron Frits
uitdiepen en de kunstenaars van Kessel

aandacht geven. De financiële middelen zijn wel nog een zaak om rekening mee te houden. “We krijgen een
bijdrage van de gemeente, maar dat
is niet genoeg om te blijven draaien.
We zijn nog op zoek hoe we aan meer
middelen kunnen komen.” Met de
oprichting vult de stichting een gat
in op de heemkundekaart in Peel en
Maas. En dat was nodig, vertelt voorzitter Henk. “ Het zou heel erg jammer
zijn als de geweldige geschiedenis van
Kessel verloren zou gaan. Wij gaan
ervoor proberen te zorgen dat die historie behouden blijft.”
Inwoners van Kessel die interesse
hebben om iets te betekenen binnen
de stichting of historisch materiaal
hebben liggen dat mogelijk bruikbaar
is voor de heemkundevereniging, kunnen zich melden bij de bestuursleden.
In de toekomst zijn de leden op vaste
tijden aanwezig in de bibliotheek van
Kessel. Meer informatie over de nieuw
opgerichte heemkundekring is te vinden op www.stichting-kessels-eigen.nl

Staatssecretaris past Kinderpardon niet aan

Strijd om verruiming Kinderpardon
De vraag van de gemeenteraad en het College van B&W van gemeente Peel en Maas aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om het landelijke Kinderpardon te versoepelen, heeft niets opgeleverd. PvdA/GroenLinks, die het initiatief voor de oproep nam in Peel en Maas, is teleurgesteld,
maar houdt hoop nu de landelijke CDA- en D66-fracties pleiten voor verruiming van het Kinderpardon.
De fractie PvdA/GroenLinks
Peel en Maas pleitte er in november voor dat staatssecretaris Mark
Harbers (VVD) het meewerkcriterium van het Kinderpardon zou
aanpassen. Daarmee zouden kinderen zonder verblijfsvergunning
die langer dan vijf jaar in Nederland
wonen, in Nederland mogen blijven.
De meerderheid van de gemeenteraad steunde deze motie, op de
VVD, Peter Craenmehr van AndersNu
en Lokaal Peel&Maas-raadslid Tiny
Valckx na. Staatssecretaris Harbers
laat in een brief aan gemeente
Peel en Maas weten dat hij het
Kinderpardon niet wil of kan aanpassen. “Het is teleurstellend dat

de staatssecretaris weigert het pardon aan te passen”, aldus Annigje
Primowees van PvdA/GroenLinks.
“Kinderen die worden weggestuurd,
dat kan niet natuurlijk.”
Naast dat asielzoekerskinderen
jonger moeten zijn dan 19 jaar en al
vijf jaar of langer in Nederland wonen,
moeten ze volgens het pardon aan
nog tien eisen voldoen om een verblijfsvergunning te krijgen. Eén van
die eisen is dat er moet zijn meegewerkt aan terugkeer naar het land van
herkomst. Bijvoorbeeld door het regelen van reisdocumenten zoals een paspoort of speciale reisdocument voor
vluchtelingen of vreemdelingen.
De VVD is landelijk fel tegen ver-

ruiming. De staatssecretaris haalt in
zijn brief aan de gemeente dan ook
aan de regels van het Kinderpardon
niet te willen versoepelen, omdat het
meewerken aan terugkeer naar het
land van herkomst een harde eis is
om een verblijfsvergunning te krijgen.
Volgens Harbers kan dat illegaliteit
in de hand werken. “Kinderen worden dan in het uiterste geval ingezet
voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning”, aldus de staatssecretaris. Een ander gevaar is volgens hem
dat mensen tijd gaan rekken. Daarbij
heeft het huidige kabinet volgens hem
afgesproken de regeling te laten zoals
het is.
De landelijke regeringspartijen

CDA, D66 en ChristenUnie lieten in
het weekend van vrijdag 19 januari
weten opnieuw om de tafel te willen
om te kijken hoe de regels rondom
het Kinderpardon toch verruimd kunnen worden. Ze willen met een plan
naar staatssecretaris Harbers om dat
te bereiken. Primowees van PvdA/
GroenLinks in Peel en Maas is blij
verrast met deze wending. “Het is
een goede zet van ze. Dit haalt het
statement van de staatssecretaris
onderuit. In Peel en Maas heeft het
CDA ook voor onze motie gestemd,
dus dat zegt wel iets. We denken dan
ook dat er nu echt iets gaat gebeuren.
Zo niet, dan dienen wij gewoon weer
een motie in.”

24
01

Bouwens vmbo-basis
excellente school
Middelbare school het Bouwens in Panningen heeft maandag 21 januari het predicaat Excellente School
gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Daarmee mag vmbo-basis van de school zich tot en met 2021 tot
de 79 Nederlandse scholen rekenen die door de inspectie worden geroemd om hun kwaliteiten.

nieuws 03

Lokaal Peel&Maas

Nieuwe fractie
voorzitter
Politieke partij Lokaal Peel&Maas krijgt per 1 februari een nieuwe
fractievoorzitter. Sander Janssen uit Baarlo neemt dan het stokje over
van de Meijelse Rob Willems die na 10 jaar voorzitterschap afscheid
neemt. Saskia Vervoort uit Kessel wordt vice-fractievoorzitter van de
partij. Lokaal Peel & Maas is de op een na grootste partij van de
gemeenteraad met acht raadsleden.
Willems was in 2009 al lijsttrekker van Lokaal Meijel en in 2014
van de lokale partij die werd opgericht bij de herindeling van de vier
gemeentes: Lokaal Peel&Maas. “In
de zomer van 2017 vroeg het bestuur
van Lokaal Peel&Maas of ik me weer
beschikbaar wilde stellen als lijsttrekker”, aldus Willems. Hij besloot nog
één keer het kopmanschap aan te
gaan. “Ik heb hierbij wel aangegeven
na de verkiezingen het fractievoorzitterschap over te willen dragen. Ik
ben namelijk van mening dat het na
10 jaar als lijsttrekker en fractievoorzitter van een partij zaak is dat er
een nieuwe kartrekker komt.” Vanuit
de partij stelden Sander Janssen en

De jury stelt dat het vmbo-basis
van het Bouwens als een voorbeeld
voor andere scholen kan dienen,
doordat ze de leerlingen persoonlijk
benadert. “De school heeft een sterke
samenwerking met bedrijven en met
het vervolgonderwijs”, schrijft de jury
in haar rapport. Ook was de jury tevreden over de resultaten. Zo zouden de
absenties in de brugklas in drie jaar
tijd zijn gehalveerd en zou het aantal
lesverwijderingen en te-laat-meldingen

onder brugklassers flink zijn afgenomen. Het Bouwens kreeg in het schooljaar 2015-2016 ook al de titel Excellente
School voor vmbo-basis. Het predicaat
wordt sinds 2012 uitgereikt aan scholen
met bijzondere kwaliteiten en die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Scholen kunnen zich hiervoor zelf
kandidaat stellen.
“Meedoen aan het traject levert
niet alleen het predicaat op, maar
heeft vaak een positief effect op de

school, het team en de leerlingen”,
aldus de onderwijsinspectie, die werkt
in opdracht van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kwaliteit
“Het belangrijkste doel van
Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen.” Scholen
worden beoordeeld op zeven punten,
waaronder helderheid, doelen, aanpak, resultaten en ontwikkeling.

Saskia Vervoort zich beschikbaar
om de functie van Willems over te
nemen. Zij nemen gezamenlijk het
fractievoorzitterschap over, waarbij Sander Janssen fractievoorzitter
wordt en Saskia Vervoort vice-fractievoorzitter. “In afgelopen periode hebben beiden al meerdere taken van
mij overgenomen, zodat ze kennis
hebben kunnen nemen van de verschillende facetten van het fractievoorzitterschap”, laat Willems weten.
“Per 1 februari zal ik definitief terugtreden als fractievoorzitter.” Willems
blijft raadslid. “Op die wijze kan ik
Sander en Saskia nog met raad en
daad bijstaan. Ik wens ze veel succes
met hun nieuwe taak.”

Kessel-Eik

Gemeenschapshuis
veel goedkoper
Het College van B&W heeft besloten de subsidie voor de renovatie
van het gemeenschapshuis in Kessel-Eik vast te stellen op 715.880
euro. Dat is ruim 94.000 euro minder dan de investeringssubsidie van
maximaal 810.000 euro die de gemeenteraad beschikbaar stelde voor
de verbouwing van het pand. De besparing werd gerealiseerd mede
door de inzet van vrijwilligers.
Het verouderde gemeenschapshuis werd van april tot en met
augustus volledig verbouwd. Zo
werd de keuken een stuk groter
gemaakt en kreeg de zaal een verlaagd plafond, een nieuw podium
en een nieuwe vloer mét vloerverwarming. Aan de achterzijde verrees een jeugdhonk waar onder
meer een biljart- en tafelvoetbaltafel staan. Op vrijdag 31 augustus
werd het vernieuwde gemeenschapshuis feestelijk geopend.
De gemeente is te spreken
over de manier waarop Stichting
Gemeenschapshuis Kessel-Eik te
werk is gegaan. “De stichting ging
als bouwheer na dit besluit voortvarend te werk en voerde de renovatie dankzij een gedegen organisatie,
planning en eigen projectleiding
uit binnen een tijdsbestek van zes

maanden.” In december volgde
een eindgesprek met eindbeoordeling van het investeringsproject. Uit
het gesprek bleek dat de werkelijke
bouwkosten van het project aanzienlijk minder waren dan de begrote
kosten.
Er zijn volgens de gemeente
verschillende redenen voor het feit
dat er minder geld nodig was dan
gedacht. Zo was er een te hoge kostenraming aan de voorkant van de
bouwkundige aanneemsom. Ook
werd er samen met de hoofdaannemer na de aanbesteding kritisch naar
de offertes gekeken. Daarnaast werd
eveneens een kritische blik geworpen op de materialen en de uitvoering. Verder zijn er veel vrijwilligers
actief geweest die een groot deel
van de werkzaamheden zelf hebben
kunnen uitvoeren

College bezoekt Kamerlid
Amhaouch
Het College van B&W van Peel en Maas bezocht op woensdag 16 januari Tweede Kamerlid Mustafa
Amhaouch in Den Haag. De in Panningen woonachtig Amhaouch zit namens het CDA in de Tweede
Kamer. “Het was fijn om te zien dat het college zich laat informeren over de gang van zaken en hoe
alles te werk gaat”, liet het Kamerlid weten. Burgemeester Wilma Delissen van Tongerlo liet weten
‘een prima uitwisseling van actuele onderwerpen’ te hebben gehad. Wethouder Anget Mestrom was
niet mee naar Den Haag.

Tel. 077-3072462

www.vanhalstomerij.nl

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL
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Noud

14 januari 2019
Zoontje van
Robin Reinders
en Nico Theelen
Broertje van Evi
Hoogstraat 13
5986 AA Beringe
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.
Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Open huis Bloeinest businesscampus!
Vrijdag 25 jan. van 17 tot 21 uur,
Ruijsstraat 65a in Helden.
Aardappelen. Wij bezorgen onze
eigen geteelde aardappelen
(Frieslanders) gratis bij u thuis. Min.
5 kg. Absoluut de lekkerste. Tevens
uien te koop. Tel. 077 307 88 53.

24
01

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf, ‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe,
maar op ‘n keer dan ben je aan je laatste beetje toe.
Toon
Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was. We hebben je los moeten laten onze lieve (o)ma

Ria Oostdijk-Wenmakers
echtgenote van

Jos Oostdijk †

Nelipak Venray is op zoek naar FT
en PT productiemedewerkers. Meer
info? Bel 077 355 27 11 of stuur een
WhatsApp bericht naar 06 83 91 32 27.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Te huur bedrijfsruimte 360 m2 met
kantoor 60m2 industrieterrein Beringe.
Prijs euro 35/m2 tel. 06 44 13 60 17.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Piet Brummans
“Piet van Enkes Bertus”
echtgenoot van

Mia Brummans-Steeghs
Hij mocht maar 68 jaar worden.
Pap, schoonvader en opa van
Eddy en Renée
Bregje
Willie en Loes

Zij overleed in de leeftijd van 97 jaar.

Venlo, 18 januari 2019
Vosberg 16b
5981 NM Panningen

Jos en Mira
Patrycja en Hans
Marijke † en Hans
Manon en John, Jesse, Roan
Miranda en Valentino, Dion, Manuel, Jayson
Henri en Marianne
Christa

We nemen afscheid van Piet op vrijdag 25 januari om 10.30 uur
in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.
Aansluitend wordt hij begraven op het oude kerkhof in Kepèl.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

19 januari 2019
Correspondentieadres: Kalishoek 30, 5768 EJ Meijel
Het afscheid heeft naar de wens van Ria in besloten kring
plaatsgevonden.

Gezocht hulp in de huishouding
in Maasbree. Ca. 1 of 2 dagdelen.
Info: 06 20 59 90 11.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

“Hoije...
amuseer uch!”

Geheel onverwacht kregen we het bericht,
dat onze goeie vriend

Piet Brummans

Dankbetuiging

is overleden.

Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven
na het overlijden van ons beide ouders, opa en oma,

Jan Spee
en

Riet Spee-Willems

Brum, bedankt vur die geweldige sjoen 60 joar.
Mia, kinderen en kleinkind veel sterkte gewenst.
Jullie vrienden:
Jos en Til, Piet en Mieke, Jan en Annie, Hans en Jeanne, Clara,
Ton en Margriet, Mat en Annie, Henk en Ria

Zonder hen is alles anders, zeker nadat ze zo kort na elkaar
van ons zijn heengegaan.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of op welke wijze dan ook
was een grote steun voor ons en zal steeds een dankbare herinnering
blijven en een grote steun bij de verwerking van dit grote verlies.
Hartelijk dank hiervoor!
Ton en Ellie,
Huub en Ans,
Jeffrey en Silke, Stan en Josje, Kristy en Wouter

Afgelopen week bereikte ons het trieste bericht van het
overlijden van oud-brandweercollega

Piet Brummans
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Zonder Jo is alles anders. Het doet me goed zoveel kaarten,
woorden een kus of een handdruk te hebben ontvangen
na het overlijden van mijn man

Jo Hanraets
Ik dank u hiervoor hartelijk.
Helden, januari 2019

Lien Janssen

Van 1981 tot 2005 is Piet in dienst geweest van
brandweer Helden. Daarnaast was Piet nog altijd lid van onze
brandweervereniging ’t Waakvlemke.
Wij herinneren Piet als een zeer gewaardeerde
en trouwe collega.
Wij wensen Mia, Eddy en Renee, Willie en Loes en kleinkind
Bregje heel veel sterkte toe met dit zware verlies.
Leden en oud leden
Brandweer Post Panningen (v.h. brandweer Helden)

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl
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Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Jan Cox
Jan is vele jaren de drijvende kracht, samen met de
colonnecommandant Dr. J. van Leer, geweest van de colonne
en het regionale ambulance vervoer in Maasbree. Na de
privatisering tot de stichting ambulance vervoer was hij voorzitter
hiervan. Hij was ook instructeur reanimatie bij het Rode Kruis
en vele andere verenigingen.
Wij, het Rode Kruis, zijn Hr. Jan Cox veel dank verschuldigd.
Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht
bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en vrijwilligers van de Rode Kruis afd. Peel en Maas.

In D’n Binger een bomvolle zaal.
Na het overlijden op 29-11-2018 van

Frank Donkers
38 jaar

willen wij jullie allemaal bedanken.
Zoveel troostende woorden, telefoon,
kaarten, bloemen en bezoek.
Mensen allemaal bedankt, dat jullie zó
met ons meeleven. Het doet ons goed!
Familie Donkers
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D’n Dolle stopt, eigenaar
gaat door met procederen
Café D’n Dolle in Maasbree krijgt definitief geen vergunning van gemeente Peel en Maas om open te mogen.
Kroegeigenaar Kwint Nelissen uit Baarlo is het daar absoluut niet mee eens en wil de weigering aanvechten. Hij
beseft echter dat een juridische procedure maanden kan duren en heeft besloten te stoppen met het café, maar
wel door te gaan met procederen. “Ik wil mijn recht en gelijk bewijzen.”
Kwint Nelissen (24) uit Baarlo
nam in augustus vorig jaar restaurant Mediterranos over, daarvoor café
De Mök, in Maasbree. Hij doopte de
zaak om tot D’n Dolle en had al verschillende evenementen gepland toen
gemeente Peel en Maas met slecht
nieuws kwam voor de jonge kastelein. De vergunning van het café, op
naam van de vorige eigenaar, werd
ingetrokken. Kwint vroeg een nieuwe
vergunning aan, maar krijgt die nu,
na maandenlang bekvechten, definitief niet. De precieze reden geeft de
gemeente vanwege privacyredenen
niet. Na een inschatting gemaakt te
hebben over hoe lang een procedure
tegen de gemeente en daarna een
gang naar de rechter kan duren, heeft
Nelissen besloten te stoppen met
het café. “We gaan eerst in beroep
tegen het besluit van de gemeente.
Dat gaat al maanden duren en vervolgens moet ik door naar de rechter
wat ook weer maanden duurt. In die
tijd moet ik gewoon huur en stroom
blijven betalen zonder dat er geld
binnenkomt. Dat kan ik niet volhouden. Daarom moet ik helaas stoppen
met het café. De gemeente heeft me
financieel kapot gemaakt.” Een treu-

rige conclusie, zegt Nelissen. “Het is
absoluut niet leuk, maar ik heb geen
andere keus.” Wat er met het pand
gaat gebeuren, weet Nelissen niet.
Nelissen vindt het onbegrijpelijk dat hij niet meer open kan, maar
dat restaurant Chopin, eveneens
in Maasbree, wel door mag gaan.
“Zij zijn open gegaan zonder vergunning”, vertelt hij. “Drie weken
later krijgen ze gewoon een vergunning van de gemeente. Dat terwijl
er niemand is met een svh-diploma.
Ze mogen alleen geen alcohol meer
verkopen. Welkom in Peel en Maas,
waar ondernemers niet hetzelfde
behandeld worden.”

Financieel kapot
De ongelijkheid is één van de
redenen dat hij doorgaat met procederen. “Ik wil een schadevergoeding.
Dankzij hun getreiter had ik geen
inkomsten. Ik ga door met procederen totdat ik mijn recht en gelijk heb
gehaald.” Het café komt niet meer
op zijn naam te staan, zegt hij. “Ik ga
nooit meer ondernemen in Peel en
Maas. Aan mij gaan ze geen geld
meer verdienen bij de gemeente.”
De reden dat de vergun-

ning geweigerd wordt, is volgens
Nelissen ‘slecht levensgedrag’.
“De man van de gemeente die me
dat verteld heeft, zegt ook in de
verklaring dat ik geen respect heb
voor politie en handhaving, omdat
ik me ooit negatief heb uitgelaten
op Facebook.” Nelissen heeft naar
eigen zeggen geen strafblad en
heeft zich in het verleden verantwoord voor het Facebook-bericht.
Volgens Nelissen heeft de politie informatie over hem doorgespeeld aan gemeente Peel en Maas.
“Dat is schending van privacy.”
De gemeente liet eerder al weten
dat het onderdeel van de toetsingsprocedure voor vergunningen is om
politieregisters te raadplegen.
Nelissen denkt een goede kans
te maken bij de rechter. “Eens zien
wat die zegt. Of die ook vindt dat
de gemeente aan machtsmisbruik
heeft gedaan.” De gemeente laat
weten een eventuele rechtszaak
met vertrouwen tegemoet te zien.
“Ons besluit is uiterst zorgvuldig tot
stand gekomen en gemotiveerd.
De betrokkene staat uiteraard vrij dit
in bezwaar en beroep door de rechter
te laten toetsen.”

Kyllian uit Helden strijdt voor gelijke rechten
De 11-jarige Kyllian Swinkels uit Helden heeft een grote hekel aan onrechtvaardigheid. Toen hij in oktober bij
de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland spreekkoren hoorde over homo’s, besloot hij in actie te komen.
Hij deed mee aan de actie Write for Rights van Amnesty International en hij bedacht een plan om een actie op te
zetten voor homo-acceptatie in het voetbal. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo was zo onder de indruk
dat hij Kyllian uitnodigde de raad toe te spreken.

Het idee van Kyllian moet op
sommige onderdelen nog verder
uitgewerkt worden, maar de basis
is voor de jonge Heldenaar duidelijk. “Mijn idee is dat VVV Venlo één
wedstrijd speelt met een regenboogaanvoerdersband”, vertelt Kyllian.
“Die band wordt daarna officieel over-

handigd aan een jeugd-amateurteam
uit de buurt. Als dat bijvoorbeeld een
team van VV Helden is, spelen zij de
volgende wedstrijd met het bandje.
Na die wedstrijd krijgt de aanvoerder
van de tegenstander de regenboogband. Zo moet de band vier of vijf
wedstrijden doorgegeven worden.”

het feit dat homoseksuelen vaak niet
gelijk behandeld worden. Kyllian ging
al langs bij VVV-coryfee Maurice Graef
om het plan te bespreken. “Die gaat
overleggen met VVV of het echt door
kan gaan. Maurice was heel enthousiast.” Kyllian verwacht dat als VVV
instemt, de actie begin volgend seizoen een keer kan beginnen.
Kyllian bedacht het plan nadat hij
afgelopen oktober naar de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland keek
in de Nations League. Het viel hem
op dat de supporters van Nederland
steeds iets schreeuwden. ‘Alle Duitsers
zijn homo’ rolde regelmatig van de
tribunes af. Als de jonge Heldenaar
ergens een hekel aan heeft, dan is
het wel onrechtvaardigheid. “Ik snap
dat bij voetbal een beetje uitgedaagd wordt, maar dit vond ik te erg.
Ik vind het niet normaal dat zoiets
geschreeuwd wordt.”
Kyllian voetbalt zelf ook. Hij is keeper bij Helden JO13-3. Daar maakte hij
ook wel eens onrecht mee en ook op
school ziet hij het wel eens gebeuren,
zo vertelt hij. “Op school werd een jongen veel gepest vorig jaar. Daar ben
ik toen tussengekomen.” Zijn moeder Renate beaamt dat Kyllian absoluut niet tegen onrecht kan. “Hij vindt
Daarna gaat de band weer terug
respect heel belangrijk. Dat mensen
naar VVV. De profclub kiest vervolgens een ander jeugdteam uit waar de gelijk behandeld worden.” Kyllian:
band vervolgens naartoe gaat. “Anders “Ik vind het niet eerlijk als sommige
mensen minder rechten hebben dan
blijft de band maar in één competianderen.”
tie”, legt Kyllian uit. De bedoeling is
Toen Kyllian van zijn vader hoorde
dat zo veel mogelijk teams in de regio
dat in het Huis van de Gemeente
met de band spelen en stilstaan bij

de Amnesty-actie Wright for Rights
plaatsvond, ging hij er meteen naartoe. “Ik koos ervoor om een brief
te schrijven aan Vitalina Koval.”
De Oekraïense is het boegbeeld
van de LHBTI-gemeenschap in haar
land. Ze strijdt voor gelijke rechten.
Precies wat Kyllian ook heel belangrijk vindt. “Ik heb een brief naar haar
gestuurd waarin staat dat ik hoop dat
alles goedkomt en dat ze veel steun
krijgt om door te gaan.”

Uitnodiging
Tijdens de schrijfactie zat Kyllian
tegenover een mevrouw met wie hij
aan de praat raakte. Die mevrouw
bleek burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo te zijn. “Ze vond het heel
mooi dat ik me zo inzette voor gelijke
rechten en ze wilde meer weten over
het plan dat ik had met de aanvoerdersband. Toen nodigde ze me uit om
mijn idee te komen uitleggen aan de
gemeenteraad.”
Bij de raadsvergadering van dinsdag 18 december stond Kyllian daadwerkelijk in de raadszaal. “Het was
heel spannend, mijn benen trilden
de hele tijd. Gelukkig waren die niet
te zien. Maar het ging heel goed.”
Toen de jonge activist klaar was, kreeg
hij een applaus van de gemeenteraadsleden. Die beloofden mee te
zullen helpen zodra het kan. “We zijn
nu nog in gesprek met VVV. Ik hoop
dat ze mee willen werken en dat we
zo ervoor zorgen dat niemand meer
homo’s uitscheldt.”
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Opnames blind dateprogramma in Baarlo
Bij hotel Sandton Chateau De Raay in Baarlo zijn in het weekend van
vrijdag 19 en zaterdag 20 januari opnames geweest van het BNNVARAprogramma First Dates Hotel. Wanneer de uitzendingen zijn, wil de productiemaatschappij nog niet zeggen.
date’ genoemd. De programmamakers
koppelen deze personen aan elkaar.
Aan het einde van de date worden de
koppels geïnterviewd en wordt hen
gevraagd of ze elkaar nog een keer
willen zien.

In het programma, dat gefilmd
wordt in een restaurant, worden
verschillende vrijgezelle mannen en
vrouwen gevolgd die een afspraak
hebben met iemand die ze nog nooit
hebben gezien, ook wel een ‘blind

gelijkheden te ontdekken in deze
bijzondere en afwisselende les.
Contakids: Dit is een groepsles
voor ouder (of verzorger) en kind
en is geschikt voor kinderen
tussen de 2 en 4 jaar oud. Spelen,
bewegen en kunstjes doen,
waarbij het plezier het belangrijkste is. Kom mee spelen!
Ontspanningsmassage (ladies
only): o
 liemassages om lekker
een uur te genieten!
Zwangerschapsmassage:
oliemassage om even een
moment voor jezelf en je kindje
te hebben en zwangerschapskwaaltjes te helpen verzachten.
Doelgroep
BLIJLIJF is er voor iedereen die
lekker in zijn vel wil zitten. Als jij
op zoek bent naar een meer
ontspannen lichaam met minder
kwaaltjes, waarbij je bewuster
in je lijf bent of meer rust in
je hoofd hebt, is BLIJLIJF er
voor jou!
Onderscheidend vermogen
Bij BLIJLIJF wordt je ontvangen
in een deel van een verbouwde
boerderij. Zodra je de prachtige
ruimte binnenstapt is er alle
aandacht voor jou. De groeps
lessen zijn in kleine groepen,
zodat er voldoende aandacht en
ruimte is voor iedereen!

www.blijlijf.com

www.blijlijf.com

Dansend in je lijf

Open dag 3 februari 2019

Restorative yoga

Open dag 3 februari 2019

Meijel

Yin yoga

Meijel

Open dag 3 februari 2019

Contakids (ouder + kind 2-4 jr)
Ontspanningsmassage (dames)

Meijel

www.blijlijf.com

Nederland en uitgezonden door
BNNVARA op NPO3. Inmiddels wordt
het programma ook gemaakt in onder
andere de Verenigde Staten, Australië,
Italië, Spanje, Zweden, Polen, Frankrijk
en Brazilië. Wanneer de afleveringen
van het First Dates Hotel in Baarlo worden uitgezonden, wilde Warner Bros.
International Television Production
Nederland niet zeggen.

Camping De Heldense Bossen mag zich dit jaar tot de 180 Europese kampeerplaatsen rekenen die het predicaat ANWB Top camping 2019 hebben gekregen. De Heldense camping kreeg onlangs vijf sterren toegekend, net
zoals in 2017.

BLIJLIJF Goed voor jouw lijf
Desiree Janssen
Roggelsedijk 17
Meijel
06 15 11 63 87
desiree@blijlijf.com
www.blijlijf.nl
Yoga, beweging en ontspanningsmassage
Opening studio en open dag zondag 3 februari
2019 tussen 14:00 en 17:00 uur

Activiteiten
Yin Yoga: een rustige yogavorm waarbij je meer ruimte in je
lijf maakt en je heerlijk ontspannen bent na de les. Yin yoga is
geschikt voor jou als je je lijf
graag extra aandacht wil geven,
maar ook als je fysieke klachten
hebt.
Restorative yoga: Een hele
rustige yogavorm waarbij je
helemaal tot rust mag komen en
je lijf alle spanning los kan laten.
Restorative yoga is heerlijk als je
toe bent aan rust, maar kan ook
ondersteunend werken bij herstel
van fysieke klachten of bijvoorbeeld een burn-out.
Beweging: ‘Dansend in je lijf’:
met eenvoudige bewegingsoefeningen kom je helemaal in je lijf
en leer je nieuwe bewegingsmo-

naar een geschikte locatie in Nederland
om de opnames plaats te laten vinden. Uiteindelijk viel de keuze op het
Baarlose hotel. Het realityprogramma
First Dates komt van oorsprong uit
Groot-Brittannië, waar in 2013 de eerste aflevering werd uitgezonden op
Channel 4. Het programma wordt in
Nederland gemaakt door Warner Bros.
International Television Production

Vijf sterren voor camping
De Heldense Bossen

Starters in de regio
BLIJLIJF
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Bij het First Dates Hotel gaan de
vrijgezellen in het restaurant van
Château De Raay uiteten met de voor
hen uitgekozen date. Is de afspraak
een succes, dan kunnen ze inchecken
om een nacht in het hotel te blijven
en volgt een tweede date. Is de vonk
niet overgeslagen, dan moet er worden
uitgecheckt. De productiemaatschappij laat weten op zoek te zijn geweest

Zwangerschapsmassage

Van de 180 campings liggen er
49 in Nederland. Ardoer Camping
De Heldense Bossen, zoals de naam
officieel luidt, is dit jaar nieuw in de
lijst. Vorig jaar verloor de camping
een halve ster en daarmee de ANWBtitel. Directeur Sietse Tienkamp van
De Heldense Bossen is blij met de
halve ster erbij. “Daar zijn wij erg
trots op. Jarenlang hard werken heeft
zijn vruchten afgeworpen. Voor de
hele gemeente Peel en Maas is het
een prima uitstraling. Zeker gezien in

Limburg slechts vier bedrijven op deze
manier gekroond zijn.”
De Heldense Bossen is de enige
camping uit Peel en Maas die het predicaat heeft gekregen. In de omgeving
kregen enkel camping De Leistert in
Roggel en camping De Schatberg in
Sevenum de vijf sterren toegekend.
Het predicaat ANWB Top camping wordt gegeven aan campings
die de maximale score van 5 sterren
halen bij de ANWB campinginspectie.
Deze campings behoren tot de beste

van Europa en blinken uit in kwaliteit. In totaal werden er het afgelopen
jaar meer dan 2.000 kampeerplaatsen geïnspecteerd. Ze worden beoordeeld op sanitair, terrein, zwemmen,
recreatie en winkels en horeca. Omdat
veel kampeerders het sanitair belangrijk vinden, telt dit zwaarder mee in
de eindscore. De score van een camping wordt weergegeven in sterren.
Campings met drie sterren of meer
krijgen het predicaat ANWB Erkende
camping.

Storytelling Award ADD/DEPT
Herenkledingzaak ADD/DEPT in Panningen heeft een Storytelling Award gewonnen. De prijs is een initiatief
van Goodsbrandz in samenwerking met INretail en Mystery Review en wordt uitgereikt aan retailers die er het
beste in slagen om de kennis van hun merken toe te lichten aan de klant. ADD/DEPT won in de categorie Men.
Na een online stemronde werden
de genomineerden door zogenoemde
mystery shoppers van Mystery Review
bezocht en beoordeeld. De retailers werden getest op productkennis,
kwaliteit en serviceniveau. Daarnaast
keken de mystery shoppers naar de
ontvangst, klantvriendelijkheid en het
algeheel gevoel van gastvrijheid in
de winkel. De prijzen vallen onder de
Dutch Retail Experience Awards en het
was de zevende keer dat ze werden

uitgereikt. Michael Geelen, medeeigenaar van de Panningse zaak,
geeft aan heel blij te zijn. “Twee jaar
geleden openden wij, Niels Jacobs en
ik, onze winkel. En wie had kunnen
denken nu al een landelijke prijs in de
macht te slepen? Een grote eer voor
ons.” De prijs gaat over klantbeleving,
iets wat ze bij ADD/DEPT hoog in het
vaandel hebben staan. “Onze klant
informeren over producten en herkomst gaat een steeds belangrijkere

rol spelen, wij willen eerlijk en transparant zijn.”
In totaal werden in zeven verschillende categoriën prijzen uitgereikt. De meeste bedrijven die in de
prijzen vielen, zijn gelegen in grote
steden als Utrecht, Amsterdam en
Nijmegen. “Wij mogen ons beste
winkel van Nederland noemen, en
dit vanuit ons kleine Panningen”,
aldus Geelen. “Wij zijn in één woord:
trots.”

Prijs meetstation Baarlonaar
Baarlonaar Yannick Smedts van boomkwekerij Fleuren uit Baarlo heeft in december een innovatieprijs
gewonnen voor het meetstation WolkyTolky dat hij mede ontwikkelde. Met het apparaat kunnen vrijwel alle
aspecten van de landbouwteelt nauwkeurig worden bijgehouden.
Elk jaar wordt de VIAS Data
Innovation Award, zoals de innovatieprijs heet, uitgereikt aan een bedrijf,
initiatief of persoon die volgens de jury
heeft bijgedragen aan innovatie en die
samenwerkingen tussen ICT en de agrifood-sector stimuleert. ICT Vereniging
voor Landbouw, Voeding en Groene
Ruimte besloot dit jaar Yannick Smedts
tot winnaar te kronen.
De 29-jarige Baarlonaar ontwikkelde het meetstation samen met
collega’s en externe partijen vijf jaar
geleden. Smedts houdt zich bij boomkwekerij Fleuren in Baarlo voornamelijk
bezig met technische ontwikkelingen
en praktisch onderzoek over de precisieboomteelt. Daar is hij verantwoordelijk voor het verzamelen van data over
grond, bodem, gewassen en het weer.
Die informatie wordt gebruikt om de
boomteelt te verbeteren. Daarvoor wor-

den nieuwe technieken ontwikkeld en
toegepast. De WolkyTolky is daar een
voorbeeld van.
“Rond 2014 ontstond bij ons de
behoefte om zelf metingen te kunnen
doen op onze gronden en dat centraal
te kunnen monitoren”, vertelt Smedts.
“Er bleek niets te bestaan waar wij naar
op zoek waren. Uiteindelijk kwamen
we in contact met Luc Verkoelen uit
Kessel die Weerstation Kessel beheert.
Hij kende iemand die ons met een prototype kon helpen. Blue Engineering
in Venlo heeft ons later geholpen met
verbeteringen, totdat we kwamen tot
het product dat er nu is.”
De WolkyTolky is een meetstation
dat door middel van sensoren onder
andere weersinvloeden kan meten.
Het meet bijvoorbeeld de hoeveelheid regen, zon en wat de buitentemperatuur is, maar kan ook bijhouden

hoe vochtig de landbouwgrond is en
of landbouwproducten in de grond de
juiste temperatuur hebben voor een
goede teelt. “Tijdens de afgelopen
hete zomer heeft het apparaat ons veel
ellende bespaard”, aldus de Baarlonaar.
“We wisten precies waar we moesten
beregenen en hoeveel, waardoor we
heel gericht aan de slag konden.”
Inmiddels zijn er twaalf
WolkyTolky’s bij Fleuren zelf in gebruik
en daarnaast nog een tiental bij
klanten van over de hele wereld die
het meetstation kochten. Smedts:
“Dat we nu deze innovatieprijs hebben
gewonnen, levert ons dan ook leuke
en nieuwe aandacht op. Maar het is
ook een blijk van waardering en een
bevestiging dat we de goede weg zijn
ingeslagen als het gaat om digitalisering. In de toekomst willen we nog
betere producten ontwikkelen.”

Yin yog

Yin yog
Restora

Restora
Dansen

Dansen
Contak

Contak
Ontspa

Ontspa
Zwange

Zwange
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Zilveren Meetingsaward

Kessels kasteel
wint prijs voor
vergaderlocatie
Kasteel De Keverberg heeft maandag 21 januari de tweede prijs
gehaald bij de Meetingsawards in de categorie ‘Beste vergaderlocatie
van Nederland’. De zilveren award werd uitgereikt tijdens een congres
in het Utrechtse Leusden.

Cardio Challenge levert
5.500 euro op
De 24-uurs Cardio Challenge van het bedrijf Fysiomotion Panningen heeft 5.500 euro opgeleverd
voor het goede doel Alpe d’HuZes. Vanaf 19.00 uur op vrijdag 18 januari tot 19.00 uur zaterdag 19
januari zorgden vrijwilligers ervoor dat vijf loopbanden, één roeier, twee crosstrainers en vier fietsen non-stop aan het draaien bleven in het pand in Panningen. De actie was ik het kader van Alpe
d’HuZes waarbij geld wordt opgehaald voor de strijd tegen kanker. De volledige opbrengst gaat naar
het goede doel.
Het team van Kasteel De Keverberg
met de zilveren award
Het kasteel heeft zes vergaderruimtes, zowel in het oude kasteelgedeelte als hoger in het gebouw in de
nieuwgebouwde ruimtes. Het team
van De Keverberg is trots op de zilveren award: “Een prachtige erkenning
voor00
dit nog jonge bedrijf”, laat ze
weten.
00

De prijs werd uitgereikt tijdens
de dertiende editie van het jaarlijkse
Meetings Business Event, dat wordt
georganiseerd door de uitgever van
het blad Meetings. Hier komen professionals in Nederland en Vlaanderen
op het gebied van exposities, conferenties en vergaderingen naartoe.

nieuws 01
Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met de
inzet van verreikers, vrachtwagen, mini-kranen en autolaadkranen.

Adver torial

Bijna 4 jaar?

Hoera, op naar
Basisschool de Pas!

Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteitsector;
• staalbouw en petrochemische sector.

Inloopochtenden op Basisschool de Pas en SBO de Fontein in
Helden. Op maandag 11 februari is de centrale aanmelding van kinderen die vóór 1 augustus 2020 vier jaar worden. Ouders ontvangen
hier via de gemeente bericht over.

Ons bedrijf is gelegen in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.

Op woensdag 30 januari en
woensdag 6 februari zijn er inloopochtenden op Basisschool de Pas in
Helden. Deze ochtenden zijn speciaal bedoeld voor ouders die hun
kind voor het volgende schooljaar
willen aanmelden. Kom gezellig
even met uw kind sfeer proeven op
onze school.
Tijdens deze ochtenden kunt
u een kijkje nemen in onze school
en in de diverse groepen. Ook is er
gelegenheid om onder het genot
van een kopje koffie of thee vragen
te stellen aan één van onze medewerkers. Zij kunnen u meer vertellen over de toekomst van onze
school. Momenteel werken alle
groepen aan het thema “Beleven
van onze planeet”. Daarnaast presenteren wij samen met onze kinderen op woensdag 30 januari van
17.30 uur tot 19.00 uur onze nieuwe

Missie en Visie. Ook hierbij bent u
van harte welkom.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom naar De Pas en De Fontein aan
de Averbodestraat 19 in Helden.
U bent van harte welkom!
Ouders die verhinderd zijn op
deze dagen, kunnen ook even binnenlopen of telefonisch met ons
contact opnemen om een andere
afspraak te maken.

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in de asbestsanering/bouw (40 uur p/w)

Functie-eisen:
• bereid om studies te volgen binnen de organisatie;
• vrachtwagenrijbewijs is een pre (of het behalen hiervan);
• ben jij gemotiveerd, vakbekwaam en kun je goed zelfstandig werken?
• Heb je het idee dat je uitgeleerd bent in je huidige functie of heb je zin in iets nieuws?
• Vind jij het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van een dynamisch bedrijf en jezelf daarmee verder te
ontwikkelen als chauffeur/machinist?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl



Averbodestraat 19, 5988 AW Helden
Tel: 077 306 09 00 www.bsdepas.nl

Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of op onze facebookpagina.
Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Bijeenkomsten over Harmonie viert eeuwfeest
gebruik DigiD

Harmonie Eendracht Meijel bestaat in 2019 precies een eeuw. De muzikale vereniging viert het jubileum met diverse
activiteiten door het jaar heen. Onder meer een reünieconcert en een galadinerconcert worden speciaal vanwege
het honderdjarig bestaan op touw gezet. Verder is de harmonie ook bij de ‘normale’ activiteiten te feliciteren.

Bibliotheek Panningen begint eind januari een nieuwe cursus over
hoe werken met de digitale identiteit bij de overheid in zijn werk gaat.
De bijeenkomsten gaan onder meer over een DigiD aanvragen en
gebruiken, mail lezen op mijnoverheid.nl en de weg vinden in de
websites van de overheid.
In de bijeenkomsten wordt ook
gepraat over onder meer de ziektekostenverzekering en het inzien
van patiëntgegevens. De locatie van de cursus is de bibliotheek
van Panningen in het Huis van de
Gemeente.

De data zijn de donderdagen
31 januari en 7, 14 en 21 februari
van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden
kan aan de balie van de bieb, door
te bellen naar 077 307 23 82 of door
een mail te sturen naar panningen@
debibliotheekmaasenpeel.nl

PvdA/GroenLinks

Discussieavond
over wonen
De politieke partij PvdA/GroenLinks uit Peel en Maas organiseert
een discussieavond met als thema ‘Wonen en kansen’ in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Deze vindt plaats op donderdag
31 januari.
Tijdens de discussie-avond zijn
gedeputeerde van provincie Limburg
Eric Geurts, onderzoeker en demografisch deskundige Ben van Essen
en PvdA/GroenLinks-lid Melad
Kohistani aanwezig. Laatstgenoemde
studeert, is lid van de Jonge
Socialisten en staat op de zesde plek
van de PvdA tijdens de Provinciale
Statenverkiezingen op 20 maart.
Onderwerpen die aan bod
komen, zijn de kansen op een redelijk huis binnen een redelijke termijn

voor jongeren en mensen met een
kleine beurs. Of het ‘barre tij’ voor
jongeren en mensen met een kleine
beurs nog kan worden gekeerd en
wat er van de politiek verwacht mag
worden. Vragen die ook worden
gesteld zijn, ‘wat is er mis met de
keuzes van de laatste jaren op het
gebied van onze volkshuisvesting?’
en ‘welke acties kunnen woningzoekenden zelf ondernemen?’.
De discussie-avond begint om
20.45 uur en is vrij toegankelijk.

Harmonie Eendracht werd in
februari 1919 opgericht door hotelhouder Louis Meulemans. Honderd
jaar later is de vereniging nog altijd
zeer actief en gaan ze uitgebreid in
op het jubileum. Het begint met een

galadinerconcert voor genodigden
op donderdag 14 maart en op zaterdag 16 maart volgt het reünieconcert.
Daarna is op zondag 26 mei, verspreid
door Meijel, een Jeugd Open Podium.
Daarna zijn nog de vaste activiteiten

Peeltoernooi, de Jaarmarkt, ‘Wòr Méél
Gröts op is’ en het oudjaarsconcert.
Kijk voor meer informatie over de
harmonie op www.harmoniemeijel.nl
of op de Instagram en Facebookpagina van de vereniging.

Kinjeractie in Kessel
Leden van Stichting Boerebroelof Kessel komen op zaterdag
23 februari weer langs alle deuren in Kessel bij de huizen waar afgelopen jaar een kindje is geboren. De boerenhofkapel speelt voor ieder
kind speciaal een nummer en de nieuwgeborenen krijgen een oorkonde en rode zakdoek.
Het is inmiddels traditie in Kessel
dat de zaterdag voor de carnaval
alle nieuwgeboren boeren en boerinnen tussen carnaval vorig jaar en
carnaval dit jaar bezocht worden.
De baby’s worden opgenomen in de
boerestand.
De organisatie wil geen baby’s
missen en roept mensen uit Kessel
op baby’s aan te melden. “Kunt u

zich nog herinneren waar er een
bord in de tuin heeft gestaan?
Laat het ons dan weten, zodat we
alle jonge boeren en boerinnen op
kunnen nemen in de boerenstand”,
aldus de stichting. De stichting is
te bereiken via een mail naar
info@boerebroelofkessel.nl of
door een bericht te sturen naar de
Facebook-pagina.

Kiëtte Parkiet wint Kiëtteknalle
De Maasbreese schutterij St.Martinus hield op vrijdag 11 januari voor de eerste keer het evenement Kiëtteknalle. De organisatie was in handen van de jeugdafdeling van de schutterij. Het werd
een kleinschalig begin met de deelname van twee vriendengroepen, maar de sfeer en rivaliteit
waren er volgens de organisatie niet minder om. Kiët Parkiët ging na vijf rondes met de wisselbeker
aan de haal. Het team bestond uit Jaap Bruijnen, Ruud Jacobs, Wouter Timmermans en Robin Titulair
en coach Rico Helmer. (Foto St. Martinus)

vintage • industrieel • brocante

ALLROUND MACHINEBOUWER?

Van harte welkom !

2
2.500lomop
kring

SOLLICITEER NU!

Deze functie biedt ook verdere doorgroei mogelijkheden.
Meer info over Mush Comb en onze vacature vind je op
www.mushcomb.com. Voor vragen en/of sollicitaties
vraag dan naar Bob Holtermans
info@mushroommachinery.com

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl
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Veiling kunstwerk

750 euro voor
stichting Leergeld
De veiling die was georganiseerd bij de opening van de expositie
bij DOK6 in Panningen van kunstschilder Jacques Luijten, heeft 750 euro
opgebracht. Die opbrengst gaat naar Stichting Leergeld Peel en Maas.

Pittige jubileumquiz bij Bevo
De hal van handbalclub Bevo uit Panningen zat op zaterdag 19 januari vol met 218 quizzende
mensen. Zij namen deel aan de Alewiejo Pubquiz van de feestvierende handbalclub Bevo HC, die een
halve eeuw bestaat. Presentator en mister Bevo Ron Klemann trakteerde de deelnemers tijdens acht
rondes op een reeks pittige vragen. Het team Non Solem ging met 69 punten met de winst aan de
haal. Mogelijk krijgt de pubquiz volgend jaar een vervolg, reageerde Klemann op de enthousiaste
reacties uit de zaal. “Ik zie het wel zitten.” (Foto: Eric van Gils)

Nieuwe heerser

Prinsenbal bij De Beringse Kuus
Carnavalsvereniging De Beringse Kuus onthult op zaterdag 26 januari de nieuwe heerser in gemeenschapshuis De Wieksjlaag. Ook wordt op dezelfde dag het nieuwe jeugdprinsenpaar gepresenteerd en wordt de nieuwe
vorst, Han I, geïnstalleerd. Vorst John II neemt na 11 jaar afscheid van de functie. Een dag later is het verlovingsbal voor de Beringse boerenbruiloft.
De avond begint om 17.30 uur met
een ‘vastelaovesmis’ in de kerk van
Beringe. De mis wordt muzikaal begeleid door Mingelmoos en Bon Apart.
Daarna wordt er teruggekeken op het
afgelopen jubileumseizoen en rond
20.00 uur komt er een einde aan de
regeerperiode van Nico. Vervolgens
wordt afscheid genomen van vorst

John II en wordt zijn opvolger Han
geïnstalleerd. Vorst Han verricht rond
21.00 uur zijn eerste taak als hij het
nieuwe jeugdprinsenpaar uitroept.
Rond 22.00 uur wordt gestart met de
onthullingsceremonie voor de nieuwe
heerser van De Beringse Kuus.
Een dag later, zondag 27 januari,
is het Boorebroelof verlovingsbal bij

café De Nabber. Om 16.00 uur gaan
de deuren open. Het bal staat volledig in het teken van Boer zoekt Vrouw.
Het bal wordt muzikaal geopend door
onder meer PJP-bokaal winnaars Romy
en Laura.
Kijk voor meer informatie op de
Facebook-pagina van de De Beringse
Kuus.

De kunstenaar wilde een goed
doel verbinden aan zijn tentoonstelling. Het kunstwerk De Peel werd
daarom, onder leiding van veilingmeester Robert Janssen, geveild aan
de hoogste bieder. Dat werd Rudi
Peeters, directeur van stichting Hoera
kindercentra. De opbrengst van 750
euro gaat naar stichting Leergeld.

Kinderen helpen
Die is blij met het bedrag, laat zij
weten. “We kunnen hiermee weer
meer kinderen helpen die om financiële redenen niet kunnen deelnemen

aan activiteiten”, aldus de stichting.
“Denk hierbij aan sport, activiteiten
op school, maar ook cultuur en vrije
tijd. Leergeld vindt het belangrijk dat
alle kinderen kunnen meedoen en zo
hun sociale vaardigheden en talenten optimaal kunnen ontwikkelen.”
Luijten koos bewust deze stichting
uit als goed doel. Hij gaf voorafgaand
aan de veiling aan het belangrijk te
vinden dat kinderen creatief bezig
kunnen zijn en hun emoties op die
manier een plek kunnen geven.
De expositie is nog tot en met
8 april te zien in DOK6 in Panningen.

Fabeltjeskrant

Prinsonthulling
Kuus oeht Kepèl
De Panningse carnavalsvereniging Kuus oeht Kepèl maakt op zondag
27 januari de nieuwe prins bekend. Het thema van de onthulling heeft dit
jaar Fabeltjeskrant. Naast de ‘grote’ prins wordt ook de jeugdprins of
-prinses bekendgemaakt. Een dag eerder begint de voorverkoop van de
zittingen in Panningen.

Jubilarissen bij EHBO Baarlo
EHBO Baarlo eerde tijdens de jaarvergadering die onlangs gehouden werd de vier jubilarissen
van de vereniging. Zij werden in het zonnetje gezet door voorzitter Hay Nelissen. Ferdy Stemkens,
Peter Linssen en Tineke Verheul vierden hun 10-jarig jubileum, Wilma Wijnen is alweer 25 jaar lid.
Kijk voor meer informatie over de vereniging op de Facebook-pagina van EHBO Baarlo.

De middag in DOK6 Theater
begint om 15.11 uur. Voordat de
nieuwe (jeugd)heerser bekend wordt
gemaakt, wordt eerst afscheid genomen van prins Patrick I. Daarna wordt
de spanning opgebouwd naar uitkomen van het nieuwe jeugdtrio. Daar
rolt een nieuwe jeugdprins of -prinses
uit die samen met twee adjudanten
voorop gaat in de `Kepelse vastelaovend’. Rond 17.11 uur begint de show
waarbij de nieuwe prins wordt gepresenteerd.
De Fabeltjeskrant bestaat 50 jaar
en de onthullingscommissie van de
Panningse carnavalsvereniging heeft
dat aangegrepen als thema voor de
onthullingsshow. “Bekende personages als Meneer de Uil, Juffrouw

Ooievaar en vele andere zullen de
revue passeren”, aldus de vereniging.
“Met Momfer de Mol is bovendien
een kwinkslag gemaakt naar het programma ‘Wie is Mol?’”
Een dag voor de onthulling, zaterdag 26 januari, start de kaartverkoop
voor de zittingen van de Kuus oeht
Kepèl. Op volgorde van binnenkomst
worden vanaf 16.30 uur de kaarten verkocht met een maximum van
vier per persoon. De zittingen vinden
plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16
februari. De vrijdag is de buutte-avond
met vooral buutreedners en een muzikale afsluiter en op zaterdag komen
onder meer Vlugzout, Traogpaeper,
buutreedners en muzikale acts voorbij.
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Geld

Geef ook uw mening

Bespreking poll week 02

Hangjongeren bestrijd je door thuissituatie aan te pakken
Een kleine meerderheid (54 procent) van de stemmers op de poll van
twee weken geleden was het eens met de stelling dat je hangjongeren het
beste kunt bestrijden door de thuissituatie aan te pakken. Toch waren de
reacties op Facebook juist andersom. Zo schreef Ine Lodewijk: “Komt wel wat
anders bij kijken dan de thuissituatie. Stoer doen en meedoen met de raddraaiers in de groep”, liet ze weten. Ook Sandra Heesken-Janssen denkt niet
dat de thuissituatie aanpakken veel oplost. “Ik denk dat een betere oplossing

een jeugdhonk is. Een plek waar ze kunnen rondhangen, tv kijken, biljarten,
darten noem maar op. Dat is er nu niet. Net zoiets als De Ketter in Meijel.”
Sjoerd van de Laar stelt voor dat de visclub of politie in gesprek gaat met
de hangjongeren. “Je zou eens met deze jeugd in gesprek kunnen gaan om
te vragen waarom ze juist daar staan. Begrip en tolerantie komen voort uit
directe communicatie”, aldus Sjoerd op Facebook. De meerderheid stemde dus
anders dan de mensen die een reactie plaatsten bij de poll op Facebook.

Een heemkundevereniging is onmisbaar
voor ieder dorp
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
In Kessel werd onlangs een nieuwe heemkundekring opgericht. De oprichters willen graag een soort archief realiseren en periodiek een blaadje uitbrengen, waardoor de verhalen uit Kessel bewaard blijven en verspreid worden.
Zo willen ze dat de historie van het dorp weer besproken wordt en niet verloren
gaat. Misschien is het goed als ieder dorp in Peel en Maas een eigen heemkunde krijgt die hetzelfde doet. Zo bewaar je de historie van iedere kern.
Dat is een heel mooi streven, maar we hebben in onze gemeente
PeelenMaasNet al. Op die site kun je vrijwel alles vinden. Je kunt ook een
overkoepelend orgaan hebben. Kijk maar naar Heemkundevereniging Helden.

Die ontfermen zich over zes dorpen (al heeft Grashoek ook nog een eigen
heemkundekring) en doen dat heel goed in bijvoorbeeld historisch tijdschrift
De Moennik. Gemeentebreed is dus ook iets mogelijk. Het hoeft niet per dorp.
Van de andere kant is het zo dat je het beste mensen kunt hebben die uit
het dorp komen en precies weten wat er speelt en gespeeld heeft. Ieder dorp
heeft zo ontzettend veel verschillende verhalen. Als je maar af en toe tijd daar
aan kunt besteden, doe je zo’n dorp tekort. Dan mis je verhalen die wellicht
verloren gaan. Elk dorp verdient genoeg aandacht.
Een heemkundevereniging is onmisbaar voor ieder dorp. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 03) > Er moet een fastfood-verbod rond scholen komen > eens 61% oneens 39%

Wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand
uit de huiselijke kring van het slachtoﬀer. Dat kunnen
zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en
huisvrienden.
De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger
en slachtoﬀer. Er is meestal sprake van een machtsverschil.
Het slachtoﬀer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk
geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld.
Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is niet
altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten of
cliënten niet meer aan. In zo’n situatie kan hun gedrag ontsporen
met mishandeling tot gevolg.
Bij vragen, vermoedens en/ of zorgen rondom Huiselijk Geweld
kunnen inwoners uit Peel & Maas contact opnemen met
Maatschappelijk Werk Vorkmeer. Een aantal collega’s hebben een
expertise op dit gebied en werken (indien nodig) veelvuldig samen
met gerelateerde netwerkpartners.
Contact opnemen kan via: (077) 307 73 50 - amw@vorkmeer.nl
ADVERTENTIE W E E K

4

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

Via Facebook kwam ik in
contact met iemand, ver weg,
waarmee ik in aantal chats aan
de praat raakte over vroeger en
nu. Het geloof was belangrijk
voor hem, schreef hij, maar hij
ging niet meer naar de kerk.
Hij was het namelijk beu om
iedere zondag de pastoor uitvoerig om geld te horen bedelen. Die hoopte zo de
verbouwing van de kerk te
kunnen betalen. Ja, dat kost
nogal wat. Maar altijd over geld
spreken kost ook kerkgangers!
Ik kan me voorstellen dat de
meesten dat snel beu zijn en
zelfs afhaken. Ontzettend
jammer. Volgens mij zijn er hier
in de buurt niet zulke op geld
beluste pastoors. Trouwens,
een andere kerk ligt hier nooit
ver weg. Maar mijn chat ging
verder. Hij vertelde dat hij en
zijn vrouw met Kerstmis wel
een gezin in nood uit de buurt
uitnodigen, om bij hen in huis
Kerstmis te komen vieren en
samen te eten. Prachtig toch!
Zijn geloof zit blijkbaar toch
diep. Ja, het komt aan op de
naastenliefde in het gewone
leven. Eigenlijk moet de Heilige
Mis op zondag hier een bron
van inspiratie voor zijn. Dat ons
hart wordt geraakt en geopend
en dat mensen worden verbonden. En geld? Natuurlijk heeft
de kerk geld nodig. Zonder geld
kan het kerkgebouw niet onderhouden worden, de verwarming
niet gestookt en de parochie
niet functioneren. Daarom slaan
alle parochies één keer per jaar
extra flink op de trom bij de
actie Kerkbalans: er zijn spotjes
op radio en tv, een brievenactie
huis-aan-huis, banieren
aan het kerkgebouw.
Het is de grote landelijke actie voor een
financiële bijdrage voor
de eigen parochiekerk.
Onmisbaar voor iedere
parochie die verder wil.
Dit jaar van 19 januari
tot 2 februari, met als
motto ‘Geef voor je
kerk’.
Pastoor
Peter van der Horst

en zo 11
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GEPLUKT Maurice van Dijk
Lei Hendriks die hem het vak leerde.
“Hij was mijn leermeester en heeft
me alle kneepjes bijgebracht. Helaas
is hij anderhalf jaar geleden plotseling
overleden.” Uiteindelijk is Maurice bij
het familiebedrijf gaan werken totdat
hij het samen met zijn broer overnam.
“Het is hard werken en echt handwerk.
Dat maakt het werk zo leuk. Als een
vloer of badkamer eenmaal is geworden zoals ik van tevoren had bedacht
en de klant vindt het mooi, dan geeft
dat veel voldoening. Ook is het leuk
dat je bij mensen thuis komt, waar je
soms een praatje met ze maakt alsof
je ze al jaren kent.”
Met een fysiek zware baan krijgt
Maurice al een hoop lichaamsbeweging. Toch vindt hij regelmatig de tijd
om de mountainbike uit de garage te
halen en een rondje te fietsen. “Ik heb
jarenlang gevoetbald, maar daar ben ik
op mijn dertigste mee gestopt. Samen
met een paar teamgenoten ben ik gaan
mountainbiken.” Op zondagmorgen
stappen ze op de pedalen. “Lekker het
verstand op nul en ruige terreinen en
afdalingen opzoeken. Maar omdat we
wat verdere tochten willen maken en
het soms toch wat zwaar is, hebben we
kortgeleden elektrische mountainbikes
gekocht. Die kan ik hopelijk binnenkort
uit gaan testen.”

Cavia’s Hakkentak
en Fritz

Hij zou nooit een presentatie durven geven voor een groep mensen. Wel durft hij regelmatig op een podium toneel te spelen voor publiek. Dan is
hij iemand anders; niet die tegelzetter uit het dagelijks leven. Deze week wordt Maurice van Dijk (44) uit Baarlo geplukt.
Zijn debuut op de planken maakte
hij jaren geleden tijdens de ‘Kookeact’ op de Baarlose pronkzitting van
carnavalsvereniging De Kook. “Ik hou

er wel van om gekke dingen te doen”,
vertelt Maurice. “Een paar leden
van theatergroep Kameleon vroegen daarna of ik toneel bij ze wilde

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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komen spelen. Ik heb het weggewuifd en gezegd dat het niets voor mij
was. Maar ze bleven vragen, totdat ik
3,5 jaar geleden zei dat ik het wilde
proberen met een kleine rol. Sindsdien
zit ik erbij.”
Alles is leuk aan toneelspelen,
vindt Maurice. “Het is ontspannend,
gezellig tijdens en na de repetities en we halen veel flauwekul uit
met elkaar. Ik vind het heerlijk om
me helemaal in een personage in te
leven en mijzelf uit te schakelen.”
Hoe anders was het vroeger, toen
Maurice met knikkende knieën spreekbeurten hield. “Ik vond het vreselijk,
durfde het niet. Ook nu zou ik geen
presentatie kunnen geven aan een
grote groep mensen. Dat is het verschil met toneelspelen: dan ben je
iemand anders.”
Naast het repeteren, teksten
oefenen en de ‘derde helft’ van de
toneelvereniging werkt Maurice als
tegelzetter. Samen met zijn broer
Hennie (50) heeft hij een tegelzettersbedrijf in Baarlo, dat zij twaalf jaar
geleden overnamen van hun ouders.
“Pap heeft ooit geleerd voor automonteur, maar toen hij genoeg had
van de smeerput, heeft hij zich omgeschoold tot tegelzetter”, vertelt Maurice.
“Hij begon met een showroom aan
huis. Later verhuisden we naar de Bong,
waar naast het huis plek was voor een
showroom, winkel en opslagruimte.”

Inmiddels is Maurice bijna dertig
jaar tegelzetter, maar na de mavo had
hij geen flauw idee wat hij eigenlijk
wilde worden. “Mijn moeder gaf me
een folder over een bouwopleiding,
waar je onder andere tegelzetter kon
worden binnen een leer-werkbedrijf. Dat leek me wel wat.” Maurice
mocht stage lopen bij zijn ouders,
maar het was de Baarlose tegelzetter

Thuis speelt Maurice geen toneel
en is hij gewoon Maurice, vriend van
Lilian. Hij is zestien jaar samen met
zijn vriendin Lilian, een Blerickse.
“Ze was bevriend met een Baarlose
meid en ik kwam hen zo regelmatig
tegen bij café The Yellow in Venlo of
bij café De Zwaan in Baarlo.” Samen
hebben ze een dochter, de 9-jarige
Isis. “We hebben haar vernoemd naar
dj 100% Isis, die in onze tijd heel
bekend was.” Ook wonen er twee
cavia’s bij hen in huis. “Isis wilde ontzettend graag huisdieren. Ze heeft er
zelf voor gespaard en heeft ze ook
zelf heel creatieve namen gegeven:
Hakkentak en Fritz.”

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding:

Rundergehakt
Runderpoulet

Openingstijden:
Dinsdag
10.00-16.00 uur
Vrijdag
10.00-17.00 uur
Zaterdag
08.30-13.00 uur

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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nieuws

week 04 / 24 januari 2019 / Informatie van en over de gemeente

Uitnodiging:

Reconstructie N273 /
kom Baarlo

Bent u benieuwd naar het definitief ontwerp van de N273 binnen de bebouwde kom
van Baarlo?
Wij nodigen u graag uit voor de inloopbijeenkomst op:

Beperkte dienstverlening
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de 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 is
onze dienstverlening beperkt.
• Op vrijdag 25 januari 2019 zijn we tot 13.00 uur geopend. De bibliotheek is tot 17.00 uur open.
• Op zaterdag 26 januari 2019 zijn we de gehele dag gesloten. De bibliotheek is open van
8.30 tot 12.00 uur.

29 januari 2019 tussen 16:00 uur en 20:00 uur
Locatie: Zaal Unitas, Wilhelminastraat 11a, 5991 AX Baarlo
Meer informatie: www.limburg.nl/N273

Groot onderhoud riolering
In februari 2019 start het groot onderhoud aan de riolering. Hoofdzakelijk in Baarlo, Kessel,
Kessel-Eik, Maasbree en Meijel is de riolering toe aan groot onderhoud. In de andere kernen is
dit zeer beperkt of nog niet nodig. De werkzaamheden bestaan uit kleine reparaties en renovatie door middel van de techniek relining. Insituform uit Zoetermeer is de hoofdaannemer.

BRP

Verstrekkingsbeperking

Persoonsgegevens
Van alle inwoners van de gemeente Peel en Maas zijn gegevens opgenomen in de
basisregistratie personen (BRP). Het gaat om uw
•
•
•
•

adresgegevens;
gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap;
uw nationaliteit;
ouders en eventuele kinderen.

Deze gegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en
aan enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover
dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen
op de informatie die zij uit de basisregistratie personen van de gemeente hebben
ontvangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke
informatie aan deze instantie wordt verstrekt.
Waar vraag ik verstrekkingsbeperking van mijn persoonsgegevens aan?
U kunt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen bij de afdeling
Burgerzaken van de gemeente waar u woont. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen
waarom u verstrekkingsbeperking wil. Uw gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
worden dan niet aan derden verstrekt.
Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen
U kunt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen. Deze beperking
geldt voor alle persoonsgegevens in de gemeentelijke basisregistratie personen. Dit kan
bijvoorbeeld nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt alleen voor
uzelf en voor uw minderjarige kinderen verstrekkingsbeperking aanvragen. Als uw kind
meerderjarig is, moet het zelf verstrekkingsbeperking van zijn/haar persoonsgegevens
aanvragen.
Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens niet altijd mogelijk
In sommige gevallen moeten uw persoonsgegevens verstrekt worden, ook al heeft u
hiervoor een verzoek tot verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens ingediend.
Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om
uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan
ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een
gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst
uw mening geven voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.
Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens bij verhuizing
Als u binnen de gemeente verhuist waar u verstekkingsbeperking van uw
persoonsgegevens heeft aangevraagd, blijft deze verstrekkingsbeperking van uw
persoonsgegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden.
Ook als u verhuist naar een andere gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet
opnieuw verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
Ook via onze website
Het verzoek om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens kunt u ook indienen via
onze website. U hebt hiervoor wel een DigiD-code nodig. Voor vragen kunt u bellen met de
medewerkers van het Klant Contact Centrum, cluster Burgerzaken, tel. (077) 306 66 66.

Wat houdt dit in?
De riolering wordt regelmatig geïnspecteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Aan de hand van
het inspectierapport wordt bepaald waar onderhoud nodig is en welke techniek toegepast
wordt. Voor deze rioolrenovatie is de techniek relining gekozen.
Vanaf week 5 starten de werkzaamheden in Kessel en Kessel-Eik. Het totale rioolonderhoud
loopt ongeveer tot week 20. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Relining
Bij relining wordt een zogenaamde “kous” in het bestaande riool gebracht. Deze kous wordt
binnenstebuiten gekeerd en tegelijkertijd uitgerold in de rioolbuis. Door verhitting ontstaat er
een thermische reactie die zorgt dat de hars in de kous uithardt. Het resultaat is een nieuwe
naadloze kunststofbuis in het bestaande riool. Een duurzame techniek waardoor de riolering de
komende tachtig jaar in prima staat is.
Deelrenovaties
Kleinere plaatselijke schades worden ook meteen gerepareerd. Deze werkzaamheden worden
door een onderaannemer uitgevoerd en hebben niet veel impact.
Heeft u hier last van?
U heeft zeker enige hinder van de werkzaamheden. Dit kunnen wij niet voorkomen. Bij relining
blijft de overlast beperkt omdat er nagenoeg geen graafwerk nodig is. Per straat wordt vanuit
een of meerdere vrachtwagens gewerkt. Voor de relining wordt een stellage gebouwd om de
kous in het riool te voeren. Omdat het proces niet onderbroken kan worden zal er ook ’s avonds
worden doorgewerkt. Dit geeft geluidsoverlast omdat de machines ingeschakeld blijven.
Tijdens de werkzaamheden vraagt de aannemer om het riool zo min mogelijk te belasten.
U mag het toilet en douche gewoon gebruiken. Overige apparaten zoals vaatwasser en
wasmachine mogen niet gebruikt worden.
Geur
Tijdens de werkzaamheden komt een geur vrij die mensen vaak associëren met een gaslucht. De
geur wordt veroorzaakt door de stof Styreen die vrijkomt bij het uitharden van de hars. Styreen is
al waarneembaar bij zeer lage concentraties maar is niet gevaarlijk voor de gezondheid.
Hoe wordt u geïnformeerd?
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Insituform uit Zoetermeer. Zij informeren de
omwonenden tijdig door middel van kleurenkaarten. Hierop staat vermeld wat zij gaan doen en
welke maatregelen u moet nemen.
Meer informatie
Op www.peelenmaas.nl staat meer informatie over de planning, het stratenregister en over de
techniek. Gebruik het zoekwoord relining of wegwerkzaamheden.

Containers niet leeg?

Het komt regelmatig voor dat we meldingen krijgen van containers
die niet zijn leeggemaakt. De vuilnisauto gaat niet terugrijden voor
verkeerd aangeboden containers, vastgevroren containers of voor
containers die te laat buiten gezet worden.
Het afval wordt vanaf 7 uur ’s morgens opgehaald! Zorg dat het afval op tijd
buiten staat. De komende tijd gaat het weer vriezen: schud of steek vooraf
de inhoud los zodat de container beter leeg gaat.
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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

14 februari

WhatsApp

Afsprakenmodule tijdelijk
niet bereikbaar

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

Donderdag 14 februari kunnen vanaf 13.00 uur tijdelijk digitaal geen afspraken gemaakt
worden. Naar verwachting zal dit tot 19.00 uur duren.
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Ben jij een patissier
met een grote voorliefde voor
chocoladewerk? (24-38 uur)
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Of ben jij een bakker
die graag vlaai en stukgoed
maakt? (38 uur)
Dan zoeken wij jou!
Voel jij je aangesproken?
Mail naar info@bakkerijbroekmans.nl

PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

De lekkerste bakker bij u in de buurt

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.

Een schoon huis in Peel en Maas
Sinds kort houdt dit onderwerp de gemoederen flink bezig in de
gemeenteraad. Het kabinet wil stapeling van eigen bijdrages voor
Wmo-voorzieningen voorkomen. Stel, u maakt zowel gebruik van een
scootmobiel, als van de dorpsontmoeting als van hulp in de huishouding.
Dan betaalt u nu voor elk een eigen bijdrage. Daarom het voorstel voor
een abonnementstarief van 17,50 euro per maand voor alle maatwerkvoorzieningen.
Door het fenomeen zelfsturing
in Peel en Maas is sinds een aantal jaren de pilot Hulp in de
Huishouding in werking. Een aantal kernen in Peel en Maas, negen,

zorgt met hulp van een dorpsondersteuner in samenwerking met een
zelfstandige of via een zorgorganisatie voor haar eigen inwoners voor
een schoon huis. De pilot valt onder

de algemene voorziening binnen de
Wmo. Dit wil Lokaal Peel&Maas zo
laten.
Binnen de algemene voorziening betaalt elk gezin naar draagkracht, eigen bijdrages zijn gestaffeld.
Twee kernen gaan nog aansluiten,
Baarlo en Panningen. Zij doen dat in
eigen tempo. Hulp in de Huishouding
is daar nu nog een maatwerkvoorziening. Lokaal Peel&Maas kiest ervoor
om de negen kernen onder de algemene voorziening te laten vallen om

de hulp in de huishouding, en in het
verlengde daarvan het sociaal domein,
betaalbaar te blijven houden. Dit om
de kans op versobering te voorkomen.
Daarnaast vindt Lokaal Peel&Maas
het belangrijk dat Baarlo en
Panningen hun eigen koers in zelfsturing mogen varen. Twee van onze
basisprincipes zijn gegarandeerd:
kwaliteit van zorg blijven leveren en
zelfsturing overlaten aan onze inwoners. Wilt u reageren, bezoek dan
onze website.

dagingen waar we in Limburg voor
staan en welke kansen dit biedt voor
onze regio. Ook zal de lokale VVDfractie aanwezig zijn om toe te lichten waar we ons in de gemeenteraad
van Peel en Maas allemaal mee bezig
houden. Twee van onze fractieleden,
Jeanne Hesen en Teun Heldens, zijn

tevens kandidaat voor de Provinciale
Statenverkiezingen. De speeches zullen kort zijn, het evenement staat
vooral in het teken van met elkaar
in gesprek gaan. De bijeenkomst is
dus bij uitstek geschikt als u gewoon
en keer zonder te veel formaliteit
in gesprek wilt gaan met de men-

Fractie Lokaal Peel&Maas,
raadsleden Saskia Vervoort
en Wie Naus

Politiek&Pils
Kom op 25 januari naar Politiek&Pils in Panningen! We hadden het
online al aangekondigd, maar hierbij ook in de HALLO Peel en Maas
een uitnodiging voor ons nieuwe evenement Politiek&Pils. Op vrijdag
25 januari bent u tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom bij café
Tinus in Panningen.
De VVD-lijsttrekker voor de
Provinciale Statenverkiezingen,

Karin Straus, is te gast om van
gedachten te wisselen over de uit-

sen van VVD Peel en Maas. Hebt u
dus vragen, suggesties of ideeën?
Zorg dat u erbij bent! Wij zorgen
voor een hapje en een drankje,
u komt toch ook?

Fractie VVD Peel en Maas
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Slap Olympia verliest in Capelle aan den IJssel
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Ondanks een goede start in het begin van de wedstrijd, werd het optreden van het eerste damesteam van VC Olympia een teleurstelling. Ze verloren in Capelle aan den IJssel na een slap
optreden met 3-2 van Royal Kids Hotel Kinderopvang VCN D2.
De meiden uit Panningen begonnen fel. Dat duurde echter maar heel
even. Capelle ging beter spelen en
de felheid van VC Olympia nam af.
Er was regelmatig geen antwoord
op de aanval van de lange meiden
uit Capelle. De set ging verloren met
25-20. In set twee moest er anders en
feller gespeeld worden om het VCN
moeilijk te maken. In het begin van de
tweede set leek het erop dat dit niet
ging gebeuren en ging VC Olympia
door op de manier hoe ze de eerste
set geëindigd was. Gedurende de set
kwam er meer power in het spel van

VC Olympia en werden de gaten bij
VCN beter gevonden.
Op een stand van 21-18 in
het voordeel van Olympia, stokte
de machine van de meiden uit
Panningen. Na een time-out van
VCN trokken zij de stand weer gelijk.
Een aantal persoonlijke fouten aan
Olympia-zijde zorgde ervoor dat VCN
de stand op 2-0 zette. De alles-ofnietstactiek in de derde set lukte. De
set werd met hard werken binnengehaald met 17-25. Ook in set 4 waren
de Panningse meiden vastbesloten om
te winnen. Nog steeds was het volley-

ballend niet mooi en werd het niveau
niet bereikt, maar toch trok Olympia
aan het langste eind en maakte met
een 20-25 de stand in sets weer
gelijk. In het begin van de vijfde set
waren de meiden van Olympia slechts
figuranten in een sterk optreden van
VCN. Binnen 5 minuten stond het 7-0
voor de gastvrouwen. De meiden uit
Panningen staken voor het laatst de
koppen bij elkaar en maakten de stand
nog iets dragelijker door een goede
servicereeks. Uiteindelijk werd de set
kansloos verloren en daarmee won
Capelle aan den IJssel de wedstrijd.

Geldig in week 04

zondag 20 t/m
zaterdag 26 januari 2019

Unox Knaks
Alle blikken
à 400-550 gram

of broodje
rookworst

Pak 4 stuks,
combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Unox Knaks original,
2 blikken à 400 gram

4.02

2.01

De actieprijzen variëren
van 1.80 - 4.10

Klaverland
Kaas 48+
stukken

Alle varianten,
combineren
mogelijk
2 stuks**
Bijv. Klaverland
Kaas 48+ stuk
jong belegen,
2 stukken à 500 gram

13.05

6.52

De actieprijzen variëren van
6.37 - 8.69 per 500 gram

1+1

GRATIS

Zuivelhoeve
Boer’n
yoghurt
of vla

Alle varianten
à 200-800 gram,
combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Zuivelhoeve Boer’n
yoghurt bosvruchten,
2 bekers à 450 gram

2.78

1.39

De actieprijzen variëren van 0.81 - 2.29

1+1

GRATIS

Judoclub Helden
wint clubprijs
Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
De judoka’s van JC Helden hebben op zondag 20 januari deelgenomen aan twee toernooien. De leden judoden in zowel Gemert als
Baexem. Bij het laatstgenoemde toernooi wist JC Helden voor het derde
jaar op rij de clubprijs te winnen.
In Gemert werd het spits afgebeten door Mark van Dijk. Mark ramde
er lekker op los. Alle partijen werden afgesloten met winst op ippon
en hij werd overtuigend kampioen.
Fleur van Sundert won twee partijen
door hard te werken, maar verloor
van de uiteindelijke kampioene en
werd tweede. Quinn en Janine Janssen
wonnen twee partijen overtuigend
en werden allebei derde. De jonkies
Djow Joris en Sten Luijten waren ook
erg goed op dreef. Djow werd overtuigend kampioen. Sten verloor zijn
eerste partij, maar herstelde zich goed
en won daarna al zijn partijen en werd
daarmee tweede. Minke Boonen viel
bij de damesjeugd op door mooie
punten. Zij verloor haar eerste partij
en maakte daarna drie fantastische
punten. Hiermee won zij het zilver.
Daisy van Os wist zich knap te plaatsen voor de finale. Die verloor ze. Vian
van Dril wist dankzij haar schouderworp het goud te pakken. Joris wist
in zijn poule voor jongens tot 15 jaar

het zilver te winnen. De dames in
dezelfde leeftijdsklasse wisten vriend
en vijand te verbazen. Noa Janssen
werd overtuigend eerste. Marlouk
Colbers voerde haar nieuw geleerde
techniek goed uit en bereikte de
finale die ze verloor. Isis van Dril verloor haar eerste partij. Daarna wist
ze maar liefst vier partijen te winnen en het brons te winnen. De dag
werd afgesloten met de heren tot
18 jaar. In deze klasse wisten Brent
Schuijers en Aron Theunissen een
bronzen medaille te winnen. Judocub
Helden nam met 25 judoka’s deel
aan het 12e Louis Hasselmann Judo
Toernooi in Beaxem. Liefst acht
judoka’s wisten de eerste plek te
veroveren. Ryan Dielissen, Jona
Holthuijsen, Thomas Kuijt, Ralf Relou,
Mika Tillemans, Niels van den Berg,
Luuk van den Berg, Bo van den Brand
pakten goud. Daarnaast waren er
zes tweede en vier derde plaatsen.
Dankzij de prestaties won JC Helden
de clubprijs.

Ondanks dubbel programma

1+1

GRATIS
Appelsientje,
Dubbeldrank
of Van de Boom
Alle pakken à 1 liter

1.29 - 1.94

1.Per pak

12.69 - 15.09

9

3 stuks

Nescafe Dolce Gusto
Alle dozen à 16 stuks,
combineren mogelijk

• Noorse
gerookte
zalm Pak 100 gram
• Kabeljauwfi let
Schaal 130 gram

• Wokgarnalen
Bak 100 gram

• Zalmsnippers
Schaal 150 gram

• Visschnitzels

Schaal 280 gram
Combineren mogelijk

KIES&MIX
G
T
TO 56% KORTIN

6.00 - 9.02

3

2 stuks

Alle varianten

Bak 500 gram

1

99
.

Glorix Bleek,
doekjes of
toiletblokken

Pitloze
witte druiven

2.21

99
.

G
TOT 66% KORTIN

1.35 - 2.99

Per bak

1.Per stuk

49
.

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’
garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-19.00 // zo 10.00-17.00

plus.nl

Gommans/Kaupmanshof 34 // Helden // T: 077 4620626

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2018

Nul punten voor
VC Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Op basis van de goede wedstrijd tegen de koploper vorige week,
wachtte er in het weekend van vrijdag 18 en zaterdag 19 januari thuis
een dubbel programma voor het eerste damesteam van VC Grashoek.
De dames hadden veel zelfvertrouwen, maar het mocht niet baten.
Er werden nul punten gescoord.
Bach SV uit Ell kwam vrijdag
op bezoek in Grashoek. De ploeg
maakte korte metten met het zelfvertrouwen van de Grashoekse
dames. Een openingsset met 25-7
om de oren krijgen deed echt zeer
en dat dreunde nog na in de tweede
set, die daardoor ook in rap tempo
verloren ging.
Bach liet Grashoek letterlijk alle
hoeken van de zaal zien en overklaste het damesteam op alle fronten. De thuisploeg was energieloos
en had te weinig scorend en oplossend vermogen, wat zorgde voor
een meer dan verdiende 2-0 achterstand. In de derde set verslapte
Bach iets en dat was de kans die
Grashoek meteen oppakte. Bij 7-7
liep Grashoek brutaal weg naar 13-9
en 17-13 door iets betere servicedruk en met het geluk aan hun zijde.
Toen stelde Bach met één serviceserie orde op zaken en pakte de leiding weer met 18-17. Grashoek liet

zich even niet gek maken en deed
mee richting het einde wederom op
voorsprong, 23-21. Grashoek werd
plots weer voorzichtig. Het werd
24-24 en 25-25. Uiteindelijk was het
Bach dat de set pakte met 27-25.
Weer stond Grashoek met lege handen. In de vierde set ging het tot
12-12 nog gelijk op en toen was de
accu leeg. Bach won met 4-0 en
blijft daardoor in de race voor plek
1 op de ranglijst. Op zaterdag moest
SEC uit Valkenburg worden verslagen. Grashoek kreeg een duidelijke
opdracht mee vanuit de zijlijn en de
vechtlust was weer terug. Op het
moment dat het erop aankwam, bij
24-23, waren de dames niet in staat
de voorsprong vast te houden. Geen
beloning voor de tomeloze inzet,
goede pass en verdediging.
Hopelijk is Grashoek in staat er
iets van te leren en gaat ze volgende
week in Panningen laten zien dat ze
over ‘killersmentaliteit’ beschikt.

24
01

Meike vijftiende op
plaatsingswedstrijd
Door: sportclub SC Pareja
Turnster Meike Koopmans van SC Pareja uit Helden-Panningen
reisde zaterdag 19 januari af naar Breda om daar haar tweede plaatsingswedstrijd te turnen op Instap N2. Ze werd vijftiende.
Meike begon op balk en heeft
zich daar goed verbeterd. Ze wist
een score van 12.90 te behalen.
Daarna behaalde ze een 11.70 op
vloer, waar ze ondanks een voetblessure goed haar best heeft
gedaan. Op sprong twee maakte ze
mooie sprongen, die haar in totaal
een 12.625 opleverden.
Als laatste stond het toestel brug
op de planning. Ook hier haalde ze
een 11.70 met mooie hoge zwaaien.
De totaalscore van vorige wedstrijd
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VC Kessel

Winst en verlies in druk weekend
Door: Anouk Peeters, volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel moest op zaterdag 19 en zondag 20 januari aan de bak. Op zaterdag was
het tijd voor de eerste competitiewedstrijd van 2019 en een dag later stond het bekerduel met Ledub DS2 op het
programma. In de beker kon niet gestunt worden, nadat op zaterdag wel een mooie overwinning was geboekt.

wist ze daarmee met ruim een punt
te verbeteren. Meike behaalde daarmee een vijftiende plaats. Of ze door
mag naar de landelijke wedstrijden
is nog even afwachten.
Op zondag zou Linda Verboeket
haar tweede plaatsingswedstrijd turnen, maar helaas heeft ze af moeten
zeggen vanwege een enkelblessure.
Omdat Linda bij de eerste wedstrijd
al tweede is geworden, staat ze er
goed voor wat betreft doorstroming
naar de landelijke wedstrijden.

Verschillende win
naars BVS-toernooi
Het Buurt, Vrienden en Straten-toernooi van beugelclub HBC Helden
was drie avonden lang goed bezocht. Buurtverenigingen, families,
vriendengroepen en collega’s stonden op de vrijdagen 4, 11 en 18
januari samen op de baan om een gooi te doen naar de prijzen. De club
had genoeg aanmeldingen om nog een avond vol te krijgen, maar
vanwege het begin van de competitie was dat niet mogelijk.
De deelnemers aan de avonden
waren de jaarlijks terugkomende
vriendengroepen en teams die totaal
niet bekend zijn met de beugelsport.
“HBC leden waren tijdens de avonden in de weer om de partijen te
leiden en te tellen”, aldus de club.
“Zij moesten de liefhebbers naar een
hoger beugelniveau proberen te krikken. Dat lukte niet altijd. Een goed
gemeend advies van de HBC’er werd

dikwijls overvleugeld door adviezen van de teamgenoten langs de
kant. Op de toernooiavonden waren
beugelstaaltjes te zien die je in een
normale competitiewedstrijd niet
voor mogelijk houdt.” De eerste
avond was team Kiët lek mich de
Zuk de eindwinnaar. Gevolgd op de
tweede avond door de Petatterapers.
De laatste avond trok Vriendengroep
VKZ aan het langste eind.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo Haammakerstraat € 8,00
Baarlo Hertog v. Gelrestraat € 9,00

Rebecca Sieben plaatst de bal
over het blok (Foto: VC Kessel/Jaap van ‘t Klooster)
De eerste set op zaterdag tegen
HLB Van Daal DS 2 uit Den Dungen
verliep aan de Kesselse kant rommelig, waardoor Kessel al snel te maken
kreeg met een kleine achterstand.
Een sterke servicebeurt van de tegenstander zorgde er voor dat de eerste
set verloren ging met 18-25. Lang ging
het spel in de tweede set gelijk op,
echter wist Kessel een voorsprong op
te bouwen en hield dat vast, 25-21.
De derde set was op het einde spannend, maar Kessel kon het hoofd koel
houden, 26-24. In set 4 was het Kessel
dat een sterke start had en al snel

een voorsprong wist op te bouwen.
Van Daal wist echter terug te komen.
Door de vechtlust wist Kessel de set en
zo een 3-1 overwinning veilig te stellen. Op zondag stond de kwartfinale
van de beker tegen Ledub DS2, een
van de koplopers in de derde divisie,
op het programma. In de eerste set
ging het gelijk op. Richting het einde
van de eerste set was het Kessel dat
te veel fouten maakte. Dit resulteerde
in een verlies van 22-25. Kessel wist
in de tweede set de servicedruk niet
voldoende onder controle te krijgen, waardoor die set verloren ging

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

MONTAGE-MONTEUR PROJECTEN

De Fraku is een begrip in

Werk je het liefst zelfstandig binnen een van onze projectteams en

CV installaties, onderhoud,

staat kwaliteit voor jouw voorop?

service en warmteadvies.

SERVICETECHNICUS
Is het ontdekken, uitzoeken en oplossen van storingen jouw
uitdaging? Wil je als deskundige vrijheid in jouw werk waarbij
klantgerichtheid centraal staat?

Kessel Heldenseweg € 8,00

MONTAGE-MONTEUR
PARTICULIERE KLANTEN

Maasbree Molenstraat € 10,00

particuliere klanten jou inspiratie? Zijn verwarming-, koel-, en

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

met 16-25. De dames wisten dat er
hard gevochten moest worden om
niet met 3-0 weggestuurd te worden.
Deze vechtlust wisten ze om te zetten
in goed lopend spel. Aan het einde
van de set wist Budel nog terug te
komen, maar de set ging naar Kessel
met 25-23. In de vierde set was het
Budel dat met erg sterke servicereeksen een ruime voorsprong wist op
te bouwen. Deze voorsprong hielden ze vast, waardoor ze de set met
14-25 binnenhaalden. Zo kwam er
een einde aan het bekeravontuur van
VC Kessel.

En dat al meer dan 75 jaar!
Samen met 35 ervaren
vakmensen bouwt en
onderhoudt de Fraku voor
zowel particulieren als ook
grote (nieuw)bouwprojecten.
Onze installatiespecialisten
zijn ervaren en geschoold.

Wil je iedere dag variatie in jouw werk en geeft het contact met
sanitaire installaties voor jou “gesneden koek”?

Kijk op www.fraku.nl/vacatures voor alle informatie

De Fraku is een Kiwa
gecertiﬁceerd installatiebedrijf.

Wil je werken in een mooi bedrijf met leuke collega’s en ben je
een echte teamplayer? Stuur dan een email met je CV naar:
AAR ERVA
75 J
RI
AN

!
NG

CV-Ins

Tel: 077 - 323 00 41 • info@fraku.nl • www.fraku.nl
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RD

AR

FRAKU L.J.Costerstraat 16 • 5916 PS Venlo

M

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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RD

info@fraku.nl t.a.v. Dhr Frans Kuijpers.
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OVU wint inhaalduel
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Het eerste team van OVU uit Kessel speelde op vrijdag 18 januari
het inhaalduel tegen Olland. Uit in het Brabantse land wisten de
Kesselnaren met 3-2 de winst te pakken. Een prima overwinning voor
de nummer 6 van de Lotto Ereklasse.
De opstelling was lastig, maar er
werd door de aanwezige beugelaars
het maximale uitgehaald. Eric Kleynen
speelde een prima pot en won evenals Hay Jacobs en Bas Ottenheim.

Die lieten zien in de ereklasse hun
mannetje te kunnen staan.
Vrijdag 25 januari volgt de thuiswedstrijd tegen Maasbree die vier
plaatsen lager op de ranglijst staan.

Bevo verliest eerste
wedstrijd op nieuwe vloer
Handbalclub Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft op zaterdag 19 januari de nieuwe vloer in gebruik genomen. De vorige ondergrond was zo oud dat die gezondheidsrisico’s opleverde voor de spelers. De nieuwe vloer
werd mede door subsidies betaald. Het leverde in de wedstrijd met Hurry-Up uit Zwartemeer met een verlies van
30-31 nog niet het gewenste resultaat op.

Winst glipt door
vingers Tupos-heren
Door: volleybalvereniging VV Tupos
Het eerste herenteam van VV Tupos uit Baarlo heeft op zondag 20
januari niet weten te winnen van Polaris uit Helmond. De thuisploeg
zag de winst door de vingers glippen in de vijfde en beslissende set.
Na een slecht begin in de
eerste set, die met 18-25 verloren ging, begonnen de heren uit
Baarlo in de tweede set te volleyballen. In de eerste set zat de
scherpte er nog niet in bij de ploeg
van coach Jos Nelis. De tweede set
moest uit een ander vaatje getapt
worden. Dit werd ook gedaan,
waarmee een mooie voorsprong
tijdens de set werd opgebouwd.
Mede door weinig individuele
fouten en gretigheid aan het net,
werd deze set met 25-19 binnengehaald. In de derde set bouwde
de ploeg uit Baarlo snel een voorsprong op. Mede door mooi aanvalsspel, gecombineerd met de
nodige werklust achterin het veld,
werd een voorsprong van 8 punten
opgebouwd. Deze voorsprong werd
de gehele set gehandhaafd, waar-

door Tupos de derde set simpel
won met 25-14.
Na twee sets waarin Tupos
weer eens het oude vertrouwde
spel liet zien, waren de mannen uit
Baarlo gebrand om dit spel in de
vierde set door te trekken. Op een
gegeven moment stond het scorebord op 24-21 in het voordeel van
Tupos. Enkele matchpoints werden
echter niet benut. Hierdoor zag
Polaris de kans schoon om Tupos
pijn te doen. De scherpte nam in
de laatste punten van de set af,
met als gevolg dat Polaris de stand
gelijk trok.
De vijfde set moest gewonnen worden. VV Tupos liep echter
de gehele set achter de de feiten
aan. Uiteindelijk verloor Baarlo de
laatste set met 11-15, waardoor de
winst door de vingers glipte.

Gedeputeerde Ger Koopmans was
naar Panningen afgereisd om de vloer
te ‘openen’. De aanleg van de vloer
kostte 120.000 euro. De provincie kwam
met 40.000 euro subsidie over de brug,
de gemeente Peel een Maas legde
50.000 euro bij. In een korte toespraak
roemde Koopmans de vereniging.
Normaliter draagt de provincie niet bij

aan de aanleg van een vloer, aldus de
gedeputeerde, maar voor Bevo werd
een uitzondering gemaakt. Koopmans:
“Bevo is een topclub die investeert
in de jeugd en die topsport in NoordLimburg ontwikkelt.”
Daar komt bij dat de oude, harde
vloer dringend toe was aan vervanging,
benadrukt voorzitter van de vereni-

ging Mustafa Amhaouch. “De slechte
kwaliteit vertaalde zich in een groot
aantal blessures door de jaren heen.
Met als gevolg ook dat het nationale
team De Heuf mijdt voor oefenstages
en voorbereiding op interlands. Met de
nieuwe vloer, volgens ons de beste in
Nederland, hopen we Oranje weer naar
Panningen te krijgen.”

Beugelclub De Treffers

Bas en Maurice winnen
koppeltoernooi Maasbree
Door: Mart Duijf, beugelclub De Treffers
De finaleronde van het jaarlijkse koppeltoernooi van beugelclub De Treffers uit Maasbree vond zondag
13 januari plaats in het clublokaal aan de Breetse Peelweg in Maasbree. Van de 28 koppels die aan de start
stonden, wisten Maurice Heuvelmans en Bas Wijnands er met de winst vandoor te gaan.

Word jij ook zo gelukkig als je op
een tractor rijdt, of zie jij je al een
mobiele kraan besturen?
Dan is deze vacature bij Loonbedrijf Seelen BV in
Maasbree misschien iets voor jou!
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een
gemotiveerde collega die:
•
•
•
•
•

Affiniteit heeft met het monteursvak en de agrarische sector
Kennis heeft van GPS of dit wil leren
Een flexibele instelling heeft
Zelfstandig en in teamverband kan werken
Zich verder wil ontwikkelen

Wij zijn een gecertificeerd en innoverend loonbedrijf met een
prettige, warme werksfeer.
Daarnaast hanteren we goede arbeidsvoorwaarden.
• Ben jij die teamplayer die ons team gaat versterken?
• Ken je iemand die een nieuwe uitdaging zoekt?
• Of ben je gewoon nieuwsgierig?
Kom gerust langs, of neem contact met ons op:

Tongerveldweg 17 | 5993 NH Maasbree | Tel. (077) 465 21 92
info@loonbedrijfseelen.nl | www.loonbedrijfseelen.nl

Onder zeer grote belangstelling
werd er vanaf 13.00 uur gestreden om
de mooie wisseltrofee. Van de 28 koppels die aan de start stonden, waren
er na twee ronden nog 10 over. In de
finaleronde werd er in twee poules van
vijf koppels gespeeld. De winnaar van
de eerste poule werd na een span-

nende strijd met minimale verschillen het koppel Maurice Heuvelmans
en Bas Wijnands. In de tweede poule
ging het koppel Stef Gommans en Jac
Leenders met de eer strijken. In een
zeer vermakelijke finale met mooi beugelspel trokken Maurice Heuvelmans
en Bas Wijnands uiteindelijk aan het

langste eind met een uitslag van
30-22. Zij ontvingen de felbegeerde
wisselbeker uit handen van wethouder
Paul Sanders. Bij de dames kwam het
koppel Laura Niëns en Mieke Wijnen
als beste uit de bus. Alle koppels die
de finaleronde hadden bereikt kregen
een mooie prijs overhandigd.
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Eerste Handbal Extra-toernooi
ooit voor Bevo
Voor handbalvereniging Herpertz Bevo Hc stond op zondag 20 januari voor de eerste keer in de clubhistorie
een internationaal Handbal Extra-toernooi op het programma. Plaats van handeling was sporthal De Heuf in
Panningen waar zeven ploegen probeerden de winst te pakken.
Er deden zes ploegen mee uit
Nederland, waaronder vijf uit Limburg.
V&L, BFC, Handbal Venlo, KansPlus en
Bevo waren aanwezig. Vanuit België
was Uilenspiegel afkomstig uit
Antwerpen naar Panningen afgereisd
om de degens te kruizen met de
Nederlandse deelnemers. Om 09.00

uur klonk het eerste fluitsignaal en
waren het Handbal Venlo en Bevo die
als eerste ploegen begonnen aan hun
wedstrijd. Vervolgens speelden alle
ploegen één keer tegen elkaar. Iedere
wedstrijd had een speelduur van
15 minuten. “Na het laatste fluitsignaal om 16.00 uur kon iedereen

terugkijken op een gezellige en
sportieve dag, waarbij er uiteindelijk
alleen maar winnaars waren”, aldus
de Panningse vereniging. Ter afsluiting
van de dag kreeg iedere deelnemer
uit handen van wethouder Anget
Mestrom een persoonlijk aandenken in
de vorm van een medaille.

Lotte Hermans wint in De Mortel
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, Caprilli en De Cavaliers
Bij een wedstrijd in manege Het Zwarte Water in De Mortel wist Lotte Hermans van De Maasruiters uit Kessel
de eerste prijs te pakken op zaterdag 19 januari. Ze werd met Apache vijfde in de klasse DL, maar in de klasse DM
reed Lotte met Orchid’s Atilla naar de overwinning. Ook de ruiters van Caprilli en De Cavaliers kwamen op diverse
plekken in actie.
Zondag 20 januari was een succesvolle wedstrijddag voor de ruiters van
PSV Caprilli uit Panningen. Ivo Steeghs
nam ’s ochtends deel aan een springwedstrijd voor paarden in Asten in de
klasse B. Hij won de eerste prijs met
Iranta met 90 stijlpunten en met Bella
Karanta met 87,5 stijlpunten de tweede
prijs. ‘s Middags nam John Steeghs met
Gesture S deel aan de dressuurwedstrijd op de Keelven in Someren in de
klasse M1 en won beide proeven met

215,5 en 215 punten. Tot slot nam Iris
Gülcher deel aan de dressuurwedstrijd
voor pony’s met Splash in Panningen
op De Vosberg. Daar behaalde ze een
persoonlijk record bij de kür op muziek:
70,75 procent. Dat leverde een tweede
plaats op. In de reguliere proef
behaalde ze ook de tweede plaats met
62,5 procent (251 punten). Ze reden in
de klasse Z2 en in handicap met Z1.
Ruiters van de De Cavaliers uit
Panningen reden in Boekend en

Asten-Heusden. In Boekend wist Helma
Cox twee keer de overwinning te
behalen in de klasse M1 met Emmerson
en in Asten-Heusden wist Kelsey van
de Spek twee keer de overwinning te
behalen met Dakar in de klasse E-B.
Gesprongen werd er in De Mortel en
hier behaalde Damaè Hanssen een
vijfde prijs in de klasse D-B met Kalief
en Jessica Maassen behaalde in de
klasse D-M een derde prijs met
Bockmann’s Coco.

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

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

Peelpush wint eenvoudig
Door: Paul Klerckx, volleybalvereniging VC Peelpush
Het eerste vrouwenteam van Peelpush uit Meijel had voor het eerst sinds het begin van de competitie geen
afwezigen door blessures. Tegenstander Alterno uit Apeldoorn is een stabiele middenmoter die niet onderschat
werd door de Meijelse dames. De Meijelnaren wisten de punten zondag 20 januari redelijk eenvoudig in eigen
huis te houden door met 3-0 te winnen.

Gevraagd:
Gevraagd:

INTERNATIONAAL
GROENTEINTERNATIONAAL
EN FRUIT
CHAUFFEUR
CHAUFFEUR
m/v m/v
GROENTEN •&voor
FRUIT
/ BLOEMEN & PLANTEN
trekker/oplegger

• voor
• voornamelijk ritten
van trekker/oplegger.
Venlo naar Midden-Zuid Duitsland
• voornamelijk ritten van Venlo naar Midden-Zuid Duitsland.
• zonder ruime ervaring onnodig te solliciteren
• ook regelmatig weekenden werken.
• ook regelmatig
weekenden
werken
chauffeurskaart
+ code 95
vereist.
• digitale
• code 95 vereist
Tevens:

Tevens
WEEKEND/VAKANTIE/OPROEP
WEEKEND/VAKANTIE/OPROEP
CHAUFFEUR
m/v bijv. 65-plusser
CHAUFFEUR m/v
bijv. 65-plusser
VOOR BINNENLAND EN/OF BUITENLAND

Voor
info@hendrixtransport.nl
Voormeer
meerinfo
infoen
en reacties
reacties info@hendrixtransport.nl
Of contact opnemen
met: 06-22665584
Arno Hendrix 06-22665581
Jac Hendrix

(ZELFSTANDIG)

Set 1 begon wisselend met mooie
scores, maar ook fouten aan beide
zijden. Alterno leek op een gegeven moment via hun servicedruk
het momentum te pakken en liep
uit tot een 10-15 voorsprong. Op de
Peelpushbank werd al een dubbele
wissel klaargezet, maar Noa zette
een zeer sterke serviceserie neer met
enkele directe punten. Die zorgden
voor passproblemen bij de tegenstander, waardoor de Peelpush-aanval
vakkundig de ballen kon binnenram-

men. Tien punten later eindigde de
serie en Peelpush stond ineens op
een 20-15 voorsprong. Op setpunt
was er nog even een time-out nodig,
maar met 25-21 pakte Peelpush de
eerste set. In set 2 begon Peelpush
al langzaam te swingen (25-20) en
set 3 werd een volleybalshow. Iedere
speelster stond goed te spelen en alle
wissels brachten zelfs nog iets extra’s.
Claire, terug van een blessure, ramde
de ballen op de diagonaal binnen
en Lotte op de buiten kwam op een

sensationeel perfecte aanvalsscore.
Alterno stond erbij en keek ernaar.
Op een 23-9 stand mocht Alterno nog
enkele puntjes scoren, voordat het
matchpoint werd verzilverd (25-13).
Een sterke partij van een fit ogend
en goed spelend Peelpush zorgt
voor goede hoop voor de komende
wedstrijden. Met een fitte selectie
kan de achtervolging op de koplopers worden ingezet en zijn er voor
alle posities meerdere wisselopties.
(Foto: Wim Simons)

Ben jij de leergierige en nieuwsgierige persoon met groene
vingers die wij zoeken?
We zijn een dynamisch bedrijf,
met kennis en kunde in complete
tuinaanleg & -onderhoud.

Heb je interesse?
Stuur je sollicitatie met c.v. naar
info@veldpaustuinen.nl
Voor nadere info bel:
Wilfred Veldpaus, 06 - 531 945 00
Youri Gijsen, 06 - 239 670 94

Zeesweg 30 • 5975 PP Sevenum
www.veldpaustuinen.nl
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Rob Geelen Nederlands kampioen

Egchelnaar verliest
finale NK beugelen
Door: John Overmars, beugelclub OVU Kessel
Bij het ‘beugelhome’ van OVU Kessel werd zondag 20 januari het
Nederlands kampioenschap beugelen gespeeld. In de grote finale van
de Lotto Ereklasse ging Rob Geelen uit Neer er met de landelijke titel
vandoor, Egchelnaar Johan Verest met lege handen achterlatend.

Zevende Limbra-competitie

Podium voor Atletiek
Helden op Verloscross
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Atletiek Helden organiseerde zondag 20 januari haar eigen cross, de Heldense Bossen Verloscross.
De gelijknamige camping was het startpunt. Zowel door de dames als door de heren werden er enkele
podiumplaatsen behaald.

Start van de lange cross (Foto: Jan Jacobs)

De kampioenen van het NK beugelen. Staand: Rob van de Ven,
Annet Huijs en Ivo Holthuijsen. Gehurkt: Kevin Daems, Rob
Geelen en Frank Peeters (Foto: Jan Klerken)
Er werd in zes klassen gespeeld
om het persoonlijk kampioenschap:
van de vijfde tot en met de hoogste
Lotto-Ereklasse. In elke klasse gingen
vier spelers de strijd met elkaar aan.
De twee winnaars streden daarnaast
tegen elkaar in de finales.

Nipte winst
In de Lotto-Ereklasse ging Rob
Geelen uit Neer er met de titel
Nederlands kampioen beugelen
vandoor. Hij won nipt met 30-28

van Egchelnaar Johan Verest. In de
vijfde klasse werd Rob van de Ven
uit Tegelen kampioen. Annet Huijs
uit Kronenberg werd eerste in de
vierde klasse. De Meijelse beugelspeler Kevin Daems werd eerste in
de derde klasse. Ivo Holthuijsen uit
Tegelen schreef de eerste prijs in de
tweede klasse op zijn naam en Frank
Peeters uit Maasbree versloeg Pierre
Ververgaard in de finale van de eerste klasse. Maurice Graef reikte de
prijzen aan de winnaars uit.

Deze cross was de zevende in een
reeks van negen wedstrijden van de
Limbra-competitie. In totaal stonden
er ruim 400 lopers aan de start om
hun afstanden te lopen. Voor iedere
categorie was een uitdagend parcours
uitgezet.
Een stralend zonnetje, temperatuur van rond het vriespunt en een
harde bevroren ondergrond zorgden
ervoor dat er snelle tijden geklokt
werden. Een vijftigtal atleten van

Atletiek Helden had besloten om
aan haar eigen cross deel te nemen.
De rest werkte als vrijwilliger om deze
cross mogelijk te maken.

Eerste wedstrijd na
bevalling
Bij de senioren liep Jolanda
Verstraten de eerste wedstrijd na
haar bevalling. Ze stond meteen op
het podium met een derde plaats

bij de vrouwen senioren korte cross.
Judith de Bruin deed het nog beter en
werd tweede bij de vrouwen 45. Op de
lange cross werd Wim Janssen weer
tweede bij de M55. Nico Verstraten
werd derde bij de M60. Wiel van Lier,
Hans Peeters, Maud Opstals en Rinie
Ebisch grepen met een vierde plaats
net naast het podium. Bij de jeugd
waren er geen ereplaatsen. Kijk voor
alle uitslagen op www.uitslagen.nl of
www.atletiekhelden.nl

Nipte winst

Olympia-heren nemen
revanche op Civitas
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen had op zaterdag 19 januari nog iets recht te zetten tegen
Civitas uit Venlo na een zwakke heenwedstrijd. Een overwinning tegen dit team was zeer welkom om aansluiting
te houden met de bovenste helft van de poule. Dat lukte nipt door met 3-2 te winnen.

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en samen zingen wij het hoogste lied !

WORDT
UW KIND DIT JAAR 4?
Interesse in een inspirerende ontwikkelplek waar uw kind wordt ‘gezien’ en aangesproken

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en samen zingen wij het hoogste lied !
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Op maandag 11 februari is het jaarlijkse aanmeldingsmoment. U kunt uw zoon/ dochter tot
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veel samen, waardoor een overgang tussen de opvang en onderwijs heel soepel verloopt.
Wij hopen u te verwelkomen!

Daarnaast is er een gelegenheid om informatie te ontvangen over de naschoolse opvang.

Nummer 4 van de ranglijst
Civitas begon sterk aan de wedstrijd.
Daarentegen vielen de heren van
Olympia in de openingsfase gigantisch door de mand. Op alle fronten
werden ze afgetroefd door de bezoekers. Een set om snel te vergeten.
In de tweede set werd er door de
Panningenaren weer gewerkt voor
elk punt. Een licht overwicht voor
de thuisploeg kon in eerste instantie niet worden omgezet in setwinst.
Een 23-20 voorsprong werd knullig verspeeld en Civitas profiteerde,
23-24. Olympia werkte het setpunt
weg en met een ietwat gelukkig
service kwam het zelf op setpunt.
Deze werd benut en de wedstrijd was
weer in evenwicht.

Civitas schakelde in de openingsfase van de derde set een tandje
bij. De Panningse verdediging had
het moeilijk. De passing verliep niet
soepel en de aanvallers hadden
moeite met het scoren van punten.
Vanaf 17-17 werd het een nek-aannekrace om te kijken wie de belangrijke derde set over de streep zou
trekken. Uiteindelijk bleken de bezoekers uit Venlo net iets sterker te zijn,
23-25.

Aansluiting in
bovenste helft poule
De thuisploeg leek in de derde
set gekraakt nadat het opnieuw op
een forse achterstand werd gezet,

3-9. Echter, Olympia stak de koppen
nog een keer bij elkaar en er werd
weer gewerkt voor elk punt. Het spel
van Olympia was niet om aan te zien,
maar er werd een 11-10 voorsprong
gepakt die werd uitgebreid. Echter,
het laatste puntje bij 24-19 wilde
Civitas niet cadeau doen. De heren
van Olympia maakten het zichzelf
daarna onnodig lastig. Het moest
zelfs een matchpoint wegwerken.
Uiteindelijk werd met hangen en wurgen de set met 28-26 binnengehaald.
Net als de heenwedstrijd in
Venlo moest de vijfde set de beslissing brengen. De heren van Olympia
waren de gelukkige. Met miniem verschil werd de vijfde set over de streep
getrokken.
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

zou ik echt nooit meer over willen doen. De hoeveelheid stof en de
lengte van elk examen waren voor
mij echt te veel. Ik ben erg blij dat het
niet meer hoeft, omdat ik nu van de
middelbare school af ben. Ik vond het
namelijk echt verschrikkelijk deze
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Ik werk enkele examens te moeten doen.
Wat is je favoriete toetje?
dagen in de week bij supermarkt
Mijn favoriete toetje is after eight-ijs.
Jumbo in Panningen. Daar werk ik op
Wat is de slechtste film die je ooit
de versafdeling vleeswaren en verder
ben ik af en toe vers-leider. Dan loop ik gezien hebt?
door de winkel om te kijken of het vers Ik zou niet weten wat de slechtste
film is die ik ooit heb gezien. Ik kijk
er goed uitziet en dan check ik of de
sowieso niet heel vaak films, omdat ik
versafdelingen het werk af gaan krijmeer van series houd. Dus ik weet niet
gen. Ook tel ik dan de voorraden.
wat de slechtste film zou moeten zijn.
Wat zou je nooit meer over willen
Wat is de leukste vakantie die je
doen?
De examens van de middelbare school ooit had?
Chelsey Vestjens
18 jaar
Beringe
Fontys Hogescholen
Eindhoven

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl
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aan
Chelsey Vestjens

Mijn leukste vakantie ooit was toen
ik een weekje met vriendinnen naar
Lloret de Mar ben geweest in Spanje.
Ik vond dit een erg leuke ervaring.
Het was er heel mooi en we hebben samen allemaal leuke dingen
gedaan.
Wat vind je het leukste aan jezelf?
Het leukste aan mezelf vind ik dat ik
met iedereen kan opschieten en goed
met mensen overweg kan. Ik vind het
zelf een handige eigenschap en ik ben
blij dat ik die heb.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op het feit
dat ik mijn rijbewijs en mijn theorieexamen in één keer heb gehaald.
Ik vind het van mezelf toch best wel
knap dat dit me gelukt is.

Wat is je favoriete tijd van
het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is
Kerstmis. Ik houd enorm veel van de
sfeer en van de lampjes in het donker.
Ook houd ik ervan dat je samen bent
met je familie en met z’n allen gezellig gaat eten.
Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Het laatste smoesje dat ik gebruikt
heb, is dat ik niet kon sporten omdat
ik al uit lunchen zou gaan en daarna
geen tijd meer had. Ik had die dag
echt geen zin om te sporten, dus was
wel bereid om een smoesje te verzinnen.
Om wie lach jij het meest?
Ik lach heel vaak om mijn vriendin
Fraukje Simons. Het leukste aan haar
vind ik dat ze altijd in is voor wat
plezier. Ook vindt ze dezelfde dingen
grappig en leuk die ik grappig en leuk
vind.
Wat is je favoriete luchtje?
Poison Girl van Dior. Ik heb het luchtje
dan ook erg graag en vaak op.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Dat heb ik wel vaker eigenlijk. Als ik
uitga raak ik wel eens met iemand aan
de praat die ik nog niet ken en dan
klikt het meteen. Dan kan ik heel erg
lange gesprekken hebben met iemand
die ik nog maar net ken. Ik denk dat
dat dit ook komt omdat ik met iedereen goed overweg kan, zoals ik al eerder zei. Het is dus ook in deze gevallen
erg handig, want dan maak je steeds
nieuwe vrienden.
Wat is je laatste miskoop geweest?
Mijn laatste miskoop was een T-shirt
dat ik gekocht had, waarvan ik eerst
dacht dat het een heel leuk shirtje
was. Toen ik thuis kwam ontdekte ik
dat ik het eigenlijk helemaal niet leuk
vond. Gelukkig heb ik het shirtje nog
gewoon terug naar de winkel kunnen
brengen.
Wat is je grootste blunder?
Ik ben vroeger weleens in Helden
gaan skeeleren. Ik ben daar een keer
een verhoging op geskeelerd. Helaas
kon ik niet meer stoppen en ben ik
aan de andere kant naar beneden
gevallen. Dat was niet zo leuk om mee
te maken.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een week alleen thuis zou zijn,
dan zou ik al mijn vriendinnen uitnodigen en lekker gezellig met z’n allen
Netflix gaan kijken. Natuurlijk ook
gezellig samen allemaal lekkere
dingen eten. Het zou zeker een hele
leuke week worden.

Sneeuw
en ijs
Misschien is ondertussen
de weersvoorspelling alweer
veranderd, maar de laatste
keer dat ik keek naar het
weer van deze week stond er
sneeuw op de planning.
Vorige week vrijdag begon
het voor mij al aardig koud te
worden. Met wat restjes sneeuw
van de avond ervoor, temperaturen rond de nul graden en een
heleboel mist, voelde het voor
mij echt al een beetje als winter. Maar goed ook, want dat is
het natuurlijk ook al een
maand. Mocht er daadwerkelijk
sneeuw en ijs komen, vind ik
dat geen probleem. Vooral
vanwege de sfeer die bij
sneeuw past. En sneeuw- of
ijsvrij van school, als het echt
niet te doen is om daar te
komen, heb ik ook absoluut
geen moeite mee.
Natuurlijk is het op weg naar
werk of school wel gevaarlijk
als je toch moet gaan, maar dat
komt natuurlijk ook omdat we
in Nederland niet vaak sneeuw
hebben, dus zijn we het gewoon
niet helemaal gewend. Er
ontstaan meteen files en de
treinen rijden niet. Kortom:
stress. Een andere manier van
winterse stress is al wat positievere stress, zoals of we dit jaar
gezellig kunnen gaan schaatsen
met z’n allen of dat de
Elfstedentocht doorgaat.
Niet iedereen houdt van dit
koude, sneeuwachtige, winterse
weer, maar gelukkig voor hen is
het niet altijd winter in
Nederland, laat staan dat het
heel veel sneeuwt en glad is op
de stoepen en wegen. Vooral
deze winter heb ik nog maar
weinig sneeuw gezien, maar
wie weet komt het wel gewoon
deze week en anders later dit
jaar!
Lisa

Deze column is geschreven vóór de
sneeuwval van dinsdag 22 januari
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CV De Brookhaze Koningslust

Skip en Iva

Prins Marco I en
adjudant John

37e ‘kingerboore
broelofpaar’

Marco Oostdam is zondag 20 januari uitgeroepen tot de 63e heerser van het ‘Brookhazeriehk’ in Koningslust.
Samen met adjudant John Smets gaat prins Marco I de komende ‘vastelaovend’ voorop met de spreuk ‘21 jaor
geleje al same veurop, we gaon d’r wir veur, gaas d’r op’.

Skip van Megen en Iva Keijsers uit Koningslust zijn tijdens het prinsenbal van carnavalsvereniging De Brookhaze op zondag 20 januari gepresenteerd als het nieuwe kinderpaar van de Koningsluster boerenbruiloft.

Skip en Iva zijn het 37e paartje
van de ‘kingerboorebroelof’ in het
dorp. Bruidegom Skip van Megen is de
zoon van Marco en Corita van Megen.
De bruid, Iva Keijsers, is dochter van

Paul Keijsers en Priscilla Grüter.
Het paar wordt carnavalsdinsdag 5 maart in de onecht verbonden.
De ‘kingerboorebroelof’ begint om
13.00 uur.

Boorebroelöf MVC’19
Tijdens het prinsenbal van
carnavalsvereniging De Brookhaze
in gemeenschapshuis De Sprunk in
Koningslust werd eerst afscheid genomen van prins Jurjen I en zijn adjudant
Aron. Hij werd door de dansmarietjes
ontdaan van zijn prinselijke attributen
en moest daarna toelatingsexamen
doen voordat hij bij de oud-prinsen
werd toegelaten.

Door middel van een eigen ‘aflevering’ van Boer Zoekt Vrouw werden de nieuwe heersers van het
‘Brookhazeriehk’ gezocht. Vorst Nick
en ‘Yvon Jaspers’ gingen op zoek
naar de nieuwe prins en kwamen,
na diverse sollicitanten afgewezen
te hebben, uit op Marco Oostdam.
John Smets werd als zijn adjudant
gekozen. Hun spreuk ‘21 jaor geleje

al same veurop, we gaon d’r wir
veur, gaas d’r op’, is gekozen omdat
zij in 1998 al een prinselijk duo vormden, maar toen de rollen omgedraaid
waren.
De receptie van prins Marco I en
adjudant John vindt plaats op zondag 17 februari om 15.11 uur in
‘Brookhazekoeht’ gemeenschapshuis
De Sprunk in Koningslust.

Jill en Stan boeren
bruidspaar Maasbree
Jill Wijnen en Stan de Meulenmeester zijn zondag 13 januari gepresenteerd als het nieuwe bruidspaar van de ‘Boorebroelöf’ in Maasbree.
Die wordt dit jaar georganiseerd door voetbalclub MVC’19, die haar
honderdjarig jubileum viert.

Prinses Pleun I en prinses Femke I

Jeugdprinsessenpaar in
Koningslust
Het nieuwe jeugdprinsessenpaar van
De Brookhaeskes uit Koningslust is
tijdens het grote prinsenbal op zondag 20 januari onthuld bij gemeenschapshuis De Sprunk in Koningslust.
Dit jaar gaan prinses Pleun I en
prinses Femke I voorop.
De onthulling gebeurde door middel van een Koningsluster aflevering van Boer zoekt Vrouw, waarbij
‘Yvon Jaspers’ het nieuwe jeugdprinsenpaar presenteerde. Echter bestaat
het duo dit jaar niet uit een prins en
prinses, maar uit twee prinsessen.
Pleun Duijf en Femke Koch gaan bij
de jeugd in het dorp voorop met de
spreuk ‘Mit twieë prinsesse veurop,
zitte wae de vastelaovend oppe kop!’.
De receptie van de Brookhaeskes
is op zondag 3 februari om 15.11 uur
in gemeenschapshuis De Sprunk in
Koningslust.

Na een reeks nieuwsberichten
op Facebook, waarin druk gespeculeerd werd over de leden van het
gezelschap, zijn de vijftien MVC’ers
bekendgemaakt die het boerengezelschap vormen. Ze werden gepresenteerd op het sportcomplex van de
voetbalclub door een oud-ceremo-

niemeester, die door middel van een
verhaaltje in rijmvorm de bruid en
bruidegom onthulde.
De verloving wordt gevierd tijdens het ‘booremoosbal’ op zaterdag
2 februari vanaf 20.11 uur bij Niëns
in Maasbree. De ‘boorebroelöf’ is op
carnavalsdinsdag 5 maart.
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Adjudanten Bart en Willy

Tom I prins D’n Hab
Maasbree
Tom van den Beuken uit Maasbree is zaterdag 19 januari uitgeroepen tot prins Tom I van carnavalsvereniging
D’n Hab in Maasbree. Samen met zijn adjudanten Bart Huijs en Willy Lemmen gaan zij voorop onder het motto
‘Lasse, giere, blusse!’.

Het ‘Britse Habberiëk’ nam tijdens
het prinsenbal eerst afscheid van prins
Jaco I en zijn adjudanten, waarna de onthulling van het nieuwe trio begon. MFA
‘t Hoës van Bree was geheel aangekleed
in de stijl van vroeger tijden. In een
filmpje liet wethouder en oud-vorst van
D’n Hab Wim Hermans zien hoe men
vroeger op zoek ging naar de prins.
De voltallige Maasbreese brandweer-

ploeg stormde na afloop van de film
binnen in een polonaise, waarna brandweerman Tom van den Beuken werd
gepresenteerd als de nieuwe prins.

Jarenlang vast gezicht
in optocht Maasbree
Tom is 30 jaar en woont samen
met zijn vriendin Kim. Hij heeft een

eigen bedrijf, DETO Mechanisatie, en
is lid van de vrijwillige brandweer in
Maasbree. Samen met zijn vriendengroep De Baggestal was hij jarenlang
een vast gezicht in de optocht van het
dorp.
De receptie van prins Tom I en zijn
adjudanten Bart en Willy vindt plaats
op zondag 3 maart om 15.11 in de residentie Niens in Maasbree.

CV De Kevers Kessel

Prins Mathijs en prinses Tara
Jeugdprins Mathijs en jeugdprinses Tara gaan deze carnaval
voorop bij de jeugd. Zij werden
tijdens het prinsenbal in gemeenschapshuis De Paort in Kessel
gepresenteerd als het nieuwe
jeugdprinsenduo.
Prins Mathijs I komt uit een echt
‘vastelaovesgezin’ en is de derde
jeugdprins van het gezin. Jeugdprins
worden was zijn grootste wens en die
kwam dit jaar uit.

Grootste wens
Aan zijn zij staat jeugdprinses
Tara I, de dochter van een oud jeugdvorst en naar eigen zeggen ‘feestbeest in hart en nieren’. De twee
heersen onder het motto ‘Met Tara
en Mathijs gaeve weej gaas, in ôs
dörpke aan de Maas’. De receptie
vindt plaats op zondag 3 maart vanaf
13.30 uur.
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Prins Rowan I en adjudant Mark

Nieuw jeugdprinsen
duo Helden
Rowan Meers is zaterdag 19 januari tijdens het jeugdprinsenbal in
The Apollo in Helden onthuld als de nieuwe jeugdprins van Helden.
Samen met zijn adjudant Mark Peeters gaat hij voorop onder het motto
‘Mèt os as fieëstbieëste veurop, zitte wae gans Dörp oppe kop!’.

Voordat de nieuwe heerser en
adjudant bekendgemaakt konden
worden, werd er afscheid genomen
van prins Tren I en adjudant Guus.
Zij spraken hun jeugdige volgers nog
een laatste keer toe en daarna werden ze ontdaan van hun prinselijke
waardigheden. Zowel Tren als Guus
komen dit jaar bij de jeugdraad van
elf in Helden.

Lievelingskleur
was groen
Om te bepalen wie de nieuwe
jeugdprins van Helden zou worden,
hadden de presentatoren de ‘Dörper’
jeugd geïnterviewd. Op groot scherm

was te zien wat hun antwoorden
waren. Na twee rondes bleven er
drie kandidaten over en die kregen
op het podium nog enkele vragen.
Op de vraag wat hun lievelingskleur
was, antwoordden de kandidaten
‘groen’. Aangezien dit de kleur van
Panningen is en blauw de kleur van
Helden is, ging de zoektocht naar een
jeugdprins verder. Vanachter de zaal
kwam uiteindelijk de nieuwe jeugdprins naar voren, die op het podium
onthuld werd als prins Rowan I met
adjudant Mark aan zijn zij.
De receptie van prins Rowan
en adjudant Mark is op vrijdag
22 februari bij The Apollo en begint
om 19.49 uur.
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Agenda t/m 31 januari 2019
do
24
01

Dialoog over het Levenseinde

Vertoning film Thuisland
Tijd: 19.30 uur
Locatie: MFA De Engelbewaarder Baarlo

vr
25
01

Theatervoorstelling ‘Maquette’
met Beumer & Drost

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

za
26
01

wo
30
01

Live opera La Traviata vanuit
Londen
Tijd: 19.40 uur
Locatie: DOK6 Cinema Panningen

Oud-ijzerinzameling

Vertoning film Thuisland

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis In Kepél Panningen

do
31
01

Cursus vogels herkennen in eigen
omgeving

Prinsenbal De Beringse Kuus
Beringe

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Tijd: 20.00 uur (Heilige Mis om 17.30 uur)
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Muziek Jong voor Oud
met Ibsen-Türje Duo

Jeugdprinsenbal Jeugdcarnaval
Maasbree

Terug In De Tijd Met Piet
Gommans

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 20.33 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting De Koeberg Helden
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Theatershow Tweespraak

Méélse Vastelaoves Parade

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Ingrid Ledoux en Yannique van Megen
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Theatervoorstelling
‘Genoeg nu over jou!’

Nationale tuinvogeltelling
(t/m zondag 27 januari)
Tijd: 30 minuten
Locatie: thuis

Open week SeniorWeb
Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Politiek & Pils met Karin Straus en
VVD Peel en Maas
Tijd: 17.00-19.00 uur
Organisatie: VVD Peel en Maas
Locatie: café Tinus Panningen

zo
27
01

Méélse Vastelaoves Parade
Tijd: 13.45 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Cursus gebruiken van DigiD
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Discussieavond PvdA/GroenLinks
over wonen
Tijd: 20.45 uur
Organisatie: PvdA/GroenLinks
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Prinsenbal De Kuus oeht Kepèl
Panningen
Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Boorebroelof verlovingsbal
Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: café De Nabber Beringe

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Prins Maikel I en adjudanten Ruud en Barry

Prinsentrio De Kevers Kessel
Kesselnaar Maikel Willems is
tijdens het prinsenbal op zaterdag
19 januari gepresenteerd als de
nieuwe prins van carnavalsvereniging De Kevers in Kessel. Hij gaat
deze ‘vastelaovend’ voorop samen
met zijn adjudanten Ruud
Hoedemaekers en Barry Cootjans.
Het nieuwe prinsentrio werd tijdens het prinsenbal in gemeenschapshuis De Paort onthuld. Dit gebeurde
door middel van een filmpje waarin
vorst Jimmy op zoek ging naar een
nieuwe prins. Met een ‘All you need
for vastenaovend’-caravan trok hij het
hele dorp door om die nieuwe prins
te vinden. Die vond hij uiteindelijk op
Camping Oda Hoeve in Kessel, waar
prins Maikel werkzaam is.

‘Draan met dees bende,
fieste ohne ende’
Samen met adjudanten Ruud en
Barry gaat prins Maikel I voorop onder
het motto ‘Draan met dees bende,
fieste ohne ende’. De receptie van het
trio is op carnavalszondag 3 maart
om 13.30 uur bij gemeenschapshuis
De Paort in Kessel.

Spaanse
muziek in
Maasbree
Het volgende concert in het
kader van de serie MuziekJong
VoorOud vindt plaats op vrijdag
25 januari. Zangeres Jessica Türje
en gitarist Michael Ibsen spelen
dan Spaanse muziek in
Dorpsontmoeting Maasbree.
De avond staat in het teken
van Spaanse muziek. Er worden nummers van onder meer
Manuel de Falla en Fernando Sor
gespeel. “De prachtige samenklank van sopraan met bijzonder
gitaarspel zal de mensen versteld
doen staan”, aldus de organisatie. Daarnaast komen ook populaire nummers als The Girl From
Ipanema en Scarborough Fair
voorbij. De avond vindt plaats
in Dorpsontmoeting Maasbree.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Het concert start om 20.00 uur.
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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
Zaterdag 26 januari
H. Mis 17.30 met zang van
Mingelmoos en BonaApart, t.i.v. de
Carnavalsver. De Beringse Kuus; Hein
Wilms en Wilhelmina Wilms-Bos en
zoon Hans (jaardienst);
Zondag 27 januari
H. Mis t.i.v. Sjeng Verstappen en Mina
Verstappen-Joosten;
Woensdag 30 januari
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Overleden: Frans van den
Nieuwboer, 85 jaar
KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 4 februari is de volgende
inzameling van (bruikbare) kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en knuffels. De dichtgebonden zakken kunt u
afgeven op het kerkplein van 13.30 tot
14.30 uur en van 17.00 tot 18.00 uur.
Ons team staat klaar om u te helpen
bij het uitladen. Ook kunt u de zakken
iedere dag, wanneer het u uitkomt,
voor de garagedeur achter de pasto-

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 27 januari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Mevr.
Marianne Verhappen
Intenties: Overl. ouders Wiel Lintjens
en Mina Lintjens-Jacobs (verjaardag)
en kleinzoon Wilco. Nelly Hesenvan Osch en overl. familie. Voor de
intenties van de Mariakapel op het
kerkhof.

rie (Aan de Muele) plaatsen. Kunt u het
niet zelf brengen: bel dan 3076521 en
alles wordt bij u opgehaald. B.V.D.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 27 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jeu Lemmen en
Leentje Lemmen-Brouwers en overl.
familie (jaardienst); Door PeetersGrommen en Sef Peeters en zonen Jan
en Wim (jaardienst); uit dankbaarheid
Zondag 3 februari
Geen H. Mis.

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 januari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. De zieken in onze
parochie
Zaterdag 2 februari
H.Mis 19.00 uur Uit dankbaarheid

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl

Overleden
Ben van Gaal, Mgr. Nolensplein 2,
95 jaar.
Kerkbalans 2019
‘Een kerk is van blijvende waarde’ –
een naar wij hopen lezenswaardig
schrijven dat een beeld wil geven van
het vitale leven van onze plaatselijke
kerk. In de huis-aan-huis-brief en
bijbehorende parochiegids van het
kerkbestuur kunt u lezen hoe onze
kerk financieel reilt en zeilt en vragen
wij uw aandacht voor een bijdrage aan
onze kerkgemeenschap.

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

Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Felix Peeters (3de jaardienst); Door
Hendrickx (verj); Cor v.d. Wetering
(coll); Martin Verwimp (coll); Peter van
Loon (jaardienst);
Extra collecte vw de weekboekjes.
Vrijdag 1 februari
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 26 januari
Geen H. Mis
Zaterdag 2 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jo Berkers-De
Laat (jaardienst)

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en

Kerkdiensten
Zaterdag 26 januari
19.15 uur Voor de parochie
Woensdag 30 januari
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 2 februari- Maria lichtmis
H.Mis voor de parochie.
Mededeling
Op het feest van Maria Lichtmis
worden de kaarsen gezegend.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 26 januari
17.00 uur H. Mis in Verz.huis Ter Borcht.

service 23

donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 24 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 26 januari
H. Mis 19.00 uur met dameskoor
t.i.v. Henk Martens (Steegstraat/
jaardienst); Jan Roost (jaardienst en
uit dankbaarheid); voor de leden en
overleden leden van het Dameskoor
Maandag 28 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 29 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 31 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 24 januari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 25 januari
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Zondag 27 januari
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Sef Gommans v.w. verjaardag.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Donderdag 31 januari
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 27 januari
9.30 uur Elisabeth Janssen.
Zondag 3 februari
9.30 uur Voor de parochie.
Mededelingen
Tjeu Stemkens is de contact
persoon van het kerkhof en het
Correspondentie adres kan ook via

Zaterdag 26 januari
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Joke Goes
Extra collecte misboekjes
Zondag 27 januari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 29 januari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 30 januari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Donderdag 31 januari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Piet Brummans, 68 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

de kerk, Parochie Maria Onbevlekt
Ontvangen Maasstraat 1 5995 NA
Kessel-Eik

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

Talenten

Eerste keer Open
Podium in maart
Het Open Podium Peel en Maas wordt dit jaar voor de eerste keer in
het voorjaar gehouden. Het culturele evenement voor iedereen uit de
gemeente Peel en Maas wordt gehouden op zondag 17 maart in DOK6
Theater in Panningen.
Inschrijven voor het open podium
is al mogelijk. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de Facebookpagina Peel en Maas Open Podium.
“Laat je talenten zien”. schrijft de
organisatie. “Dansen, zingen, instru-

ment bespelen, gedicht voordragen,
beeldende kunst, fotografie, sketches,
toneel enzovoorts. Iedereen van 0 tot
99 jaar is welkom om zijn of haar
talent te laten zien op het podium van
DOK6.”

FEEST IN ALLE WINKELS!

24%

Kom langs in een van de 7 EP:Tummers winkels voor grandioze openingsacties!

Tummers
NIEUW!

MEGASTORE IN WEERT!
Inbouw vaatwasser
G4382SCVI
• Volledig geïntegreerd
• A++ • ComfortClose
• 14 couverts • Besteklade
• Nishoogte: 805-870 mm

U ontvangt op alle SONOSartikelen 10% shoptegoed
dat u direct kunt besteden
in de winkel!

10%

FEESTPRIJS!
949,-

DIRECT SHOP TEGOED!

699,*

13 55
9 ’’
cm

* Na €100,- cashback via Miele

4K

ULTRA HD

Wasmachine
WAT28491
• Energieklasse A+++-30%
• Vulgewicht 8 KG
• 1400 t/pm
• EcoSilence Drive

GRATIS BEZORGD!
OLED

FEESTPRIJS!

1799,-

1249,-

FEESTPRIJS!

GRATIS BEZORGD!

4K OLED-TV / 55POS9002
• 55 inch (139 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight
• OLED-scherm • Smart TV met Android • P5 Perfect Picture Engine

699,-

499,-

FEEST IN ALLE WINKELS!

Kom langs in een van de 7 EP:Tummers winkels voor grandioze openingsacties!
Tummers

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

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

