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Jongens knappen
trapveldje op
Het trapveldje aan de Eeseltweg in Kessel-Eik is een populaire plek voor de kinderen in het dorp. Er wordt gevoetbald, geskatet en gespeeld. Het veldje kan echter wel een opknapbeurt gebruiken vonden een paar jongens uit het dorp. Dus belden ze met gemeente Peel en Maas die intussen haar medewerking heeft toegezegd.

Werken aan bewustwording

Meijel pakt zwerfafval aan
Als eerste kern in de gemeente Peel en Maas gaat Meijel actief het zwerfafval aanpakken. Ze gaan de
rommel opruimen, maar werken ook aan bewustwording. Meijelnaren worden actief opgeroepen geen
rommel te maken.
Alle beetjes helpen. Rommel opruimen geeft een goed gevoel en als
je het samen doet is het nog gezellig ook. Wanneer anderen zien dat je
opruimt, en vooral als het ook nog
in de publiciteit komt, werk je meteen aan de bewustwording. Met die
instelling gaat Meijel Schoon het
zwerfafval te lijf.
Meijel Schoon is het kleine zusje
van het burgerinitiatief Peel en
Maas Schoon, die twee maal per
jaar opruimacties organiseert.
Daarmee is Meijel de eerste kern in
de gemeente die actief het zwerfaf-

val gaat aanpakken.
Meijel Schoon gaat een stapje verder dan alleen de twee opruimacties. Zo gaan ze ook meedenken
over afval bij grote evenementen
als het OLS2020. Ze gaan winkeliers
benaderen om extra afvalbakken
te plaatsen waar mensen het verpakkingsmateriaal dat ze gekocht
hebben terug kunnen brengen.
Stickers zijn al besteld met daarop
de tekst ‘Neem gerust je eigen afval
mee’. En ze gaan bewustwording
creëren. De slogan waar Meijelnaren
de komende tijd volop gaan tegen-

komen luidt: ‘Jij vindt Meijel Schoon
toch ook op z’n mooist?’

Ambassadeur
Belangrijke pijler wordt ook het
adoptieplan. De bedoeling is dat
verschillende inwoners van Meijel
een gebied adopteren.
“Bijvoorbeeld een vaste wandelroute die je toch al loopt”, zegt Wim
Strijbos die het plan coördineert.
“Als je eens in de veertien dagen de
rommel meeneemt ben je al klaar.”
Lees verder op pagina 05

Raf Teeuwen (11), Tim Peeters (11),
Tygo Geraedts (10) en Freek Peeters
(10) zitten allen op basisschool Dr. Poels
in Kessel-Eik. Met name in de zomer
zijn de jongens bijna elke dag op het
veldje te vinden. Volgens de vier is het
trapveldje echt een plek voor het hele
dorp. Het heeft echter wat achterstallig
onderhoud, vinden ze. Er zitten scheuren in het asfalt onder de skatetoestellen, kuilen in het gras en de goals
staan scheef. Een paar weken geleden
trokken ze daarom de stoute schoenen aan en belden met de gemeente.
“De gemeente pakte het meteen serieus
op”, zegt Raf. “We zijn samen met een
ambtenaar gaan kijken naar wat er verbeterd kan worden.” De gemeente gaat
onder andere het grasveld opknappen
en naar de goals kijken. Ook wordt het
bankje vervangen. Daarnaast wilden de
jongens ook graag dat het skatetoestel
wordt opgeknapt. Raf: “Maar volgens
de gemeente is dat toestel nog goed.
We hebben daarom zelf geld ingezameld om er graffiti op te laten spuiten.”

De vier hebben daarvoor bedrijven benaderd en intussen al 1.300 euro bij elkaar
verzameld. Intussen zijn ze offertes op
aan het vragen. “We weten nog niet
precies hoeveel geld het gaat kosten.
Maar als we straks wat over hebben,
kunnen we er bijvoorbeeld nog extra
verlichting bij plaatsen.” Het gemeenschapshuis in Kessel-Eik viert vrijdag
29 en zaterdag 30 november het vijftigjarig jubileum. “Op zaterdag houden we
een tombola”, vertelt Tygo, “zodat we
nog wat extra geld in kunnen zamelen.”
Ze hopen dat er ook nog een keer een
zebrapad of drempel aan de Eeseltweg
wordt aangelegd, zodat de kinderen veilig de straat naar het trapveldje kunnen
oversteken. De vier vrienden hopen dat
in het voorjaar met de werkzaamheden
begonnen kan worden. Ze zijn blij dat
het hele project voorspoedig verloopt.
“We dachten dat we er veel moeite voor
moesten doen, maar het valt allemaal
wel mee”, zegt Raf.

Tekst en beeld: Marieke Vullings
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Lieve Janssen en Kep en Kadey Metsemakers krijgen waarderingsprijs

Jeugdlintje voor Kyllian Swinkels
Vol lof sprak burgemeester
Delissen Kep en Kadey
Metsemakers, Kyllian Swinkels
en Lieve Janssen toe. Ze is vol
waardering voor de sociale rol
die deze kinderen spelen.
Minder dan een week eerder
zat hij nog in Zeist bij de KNVB.
Kyllian Swinkels (12) uit Helden.
Mar Schuringa, Coördinator
Diversiteit, schreef een hele pagina
in zijn boek dat hoort bij zijn regenboogband. En ze vertelde hem dat
hij misschien wel een voortrekkersrol kan spelen in de landelijke strijd
voor gelijke rechten in het voetbal.

Kyllian zet zich in
voor een samenleving
waarin iedereen meetelt
Kep en Kadey Metsemakers, Kyllian Swinkels en Lieve Janssen luisteren naar de complimenten van burgemeester Wilma Delissen- van Tongerlo.

Het begon in oktober 2018 bij
de voetbalwedstrijd NederlandDuitsland in de Nations League.
De spreekkoren die hij hoorde over
homo’s, deden hem besluiten in
actie te komen. Hij deed mee aan de
actie Write for Rights van Amnesty
International en besloot ook zelf
in actie te komen. Zo ontstond de
regenboogaanvoerdersband die
staat voor homo-acceptatie in het
voetbal die nu de ronde doet onder

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
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

amateurclubs.
Hij is keeper bij Helden JO13-3. Daar, en
ook op school, blijft hij opkomen voor
kinderen die gepest of buitengesloten
worden. Eerder dit jaar mocht hij de
gemeenteraad al toespreken.
Op maandagmiddag 25 november
stond hij op het podium in het Huis
van de Gemeente. De burgemeester
sprak haar waardering uit voor zijn
inzet voor een samenleving waarin

iedereen meetelt, ongeacht de culturele achtergrond. “Kyllian zet zich
in voor een samenleving waarin
iedereen meetelt.”
Lieve Janssen en Kep en Kadey
Metsemakers kregen de waarderingsprijs. Lieve werd gewaardeerd
voor haar steun en vrolijkheid in
moeilijke tijden. Haar broertje Clem
heeft zware behandelingen moeten ondergaan wegens een ernstige

ziekte. Hij is nu zo goed als genezen.
Ook na het overlijden van haar opa
was het Lieve die de moed erin wist
te houden. “Ze stond altijd klaar als
er geholpen moest worden en ook
op school is ze ontzettend behulpzaam en zorgzaam”, vertelde de burgemeester. “Lieve helpt als anderen
verdriet hebben.”
Mooie woorden waren er ook voor
Kep en Kadey die erg behulpzaam

zijn. Ze helpen hun moeder die een
ernstige ziekte heeft en zeer beperkt
is. Twee jaar geleden is hun vader
overleden, veel werk komt nu op de
kinderen neer. De twee kinderen zijn
op jonge leeftijd al mantelzorger.
“Ook op school zijn ze erg enthousiast
en dragen ze bij aan de sfeer in de
klas”, vertelde de burgemeester.
Tekst en beeld: Marc van der Sterren

HALLO op reis

Francien in
de USA
Francien Schers uit Meijel was met haar
vriend Leo Schattefor (de fotograaf) op
bezoek bij haar zoon Johan Schers en zijn
gezin in El Paso, Texas. Johan verhuisde
naar de USA vanwege zijn werk. Francien
en Leo waren speciaal naar Amerika
getogen om de Graduation van kleinzoon
Tren bij te wonen. Tren was één van de
720 afgestudeerde leerlingen van de
Coronade High School. Tren heeft de laatste twee jaar Highschool gevolgd, maar
moest er verschillende lessen van de
eerste drie jaar bijdoen om zijn diploma
te halen. Dit is hem toch gelukt, meldt een
trotse oma Francien.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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Vechten tegen windmolens tot Raad van State
Tot bij de Raad van State verzetten Camping Frerichsoord, de eigenaar van recreatiecentrum
‘Forellenvijvers De Peelvisser Meijel’, een varkenshouderij, en omwonenden zich tegen de komst van
Windpark Egchelse Heide BV.
Het College van B&W van Peel en
Maas verleende tegen de zin van
omwonenden een omgevingsvergunning voor de bouw van vijf windturbines in de buurt van de Haambergweg
in Peel en Maas. De zitting bij de Raad
van State in Den Haag vond begin
deze maand plaats. “Ze hebben er
ruim de tijd voor genomen”, vertelt
Ton Harbers, een van de omwonenden die bij de rechtszaak in Den Haag
aanwezig was. “We hebben er tweeënhalf uur gezeten en ieder kon z’n
zegje doen.”
De windturbines mogen maximaal 210
meter hoog worden. Bezwaarmakers
vrezen aantasting van hun woongenot
of zijn bang dat hun bedrijfsvoering

door de komst van de windmolens
zal worden beperkt. De rechtbank
Limburg verklaarde hun eerdere
beroepen in februari 2019 ongegrond.
Toch menen bezwaarmakers kans te
maken.

Beleidsvrijheid
Het belangrijkste bezwaar is dat de
gemeente zich niet houdt aan de
beleidsregels die het College van B&W
zelf heeft opgesteld, naar aanleiding
van wat in de gemeenteraad is besloten, legt Harbers uit. “Als plannen
niet aan die regels voldoen, moeten ze afgewezen worden. Maar de
gemeente past gewoon de regels aan.
Dat noemen ze dan ‘beleidsvrijheid’.”

De beleidsregels zijn gebaseerd op
een landschapsadvies uit 2017 dat
de gemeentes Peel en Maas, Weert,
Nederweert en Leudal met de provincie hebben opgesteld. Daarin stond
dat de onderlinge afstand tussen
twee windmolenparken drie tot vier
kilometer moet zijn.
De gemeente heeft dit vervolgens aangescherpt door in de eigen
beleidsregels een onderlinge afstand
van vier kilometer op te nemen.
Door nu toch een omgevingsvergunning te verlenen, gaat de gemeente
volledig voorbij aan de eigen regels
en de afspraken met de gemeenteraad, vertelt Harbers. “Ik vind dit een
minachting van de burgers.”

Obligatielening.

Stilstandvoorziening

Egchelse Heide manifesteert zich
juist als lokaal project met als doel
een forse bijdrage te leveren aan
het energieneutraal maken van de
gemeente Peel en Maas. De vijf
windturbines gaan samen bijna
90 procent van de particuliere
stroombehoefte in Peel en Maas
leveren.
Peel Energie, de energiecoöperatie
achter de ontwikkeling van het
park, wil juist dat de omgeving
meedoet en meeprofiteert van het
project. Dat kan door lid te worden
van de energiecoöperatie en te
zijner tijd met een obligatielening.
Het windpark gaat voor inwoners van
Peel en Maas een obligatielening van
2,5 miljoen euro uit tegen een rente
van 5 procent uitgeven.

In de omgeving is echter niet iedereen enthousiast. Harbers zegt ook
persoonlijk hinder te verwachten van
slagschaduw. Bij te veel slagschaduw, geldt een stilstand voorziening.
Om te bepalen wanneer het ‘te veel’
is, worden berekeningen gehanteerd
die Harbers arbitrair noemt. “Maar los
daarvan blijft het bij de gemeente stil
wanneer je vraagt of hierop gehandhaafd wordt.”
De gemeente blijft erbij dat het verlenen van de omgevingsvergunning binnen het beleid past. Een woordvoerder
zegt niet veel commentaar te willen
leveren en liever de uitspraak van de
Raad van State af te wachten.
Uitspraak van de Raad van State volgt
eind dit jaar of begin volgend jaar.
Tekst: Marc van der Sterren

Drugswereld te lijf met wet
Damocles en Flexteam
In het kader van het Damoclesbeleid zijn dit jaar vijf drugspandengesloten in de gemeente Peel en Maas.
De gemeente wil echter de wet aanscherpen zodat de handel in drugs en ondermijning harder aangepakt kan
worden en zet daartoe ook het Flexteam in.
De Wet Damocles werd landelijk ingevoerd om op te treden tegen coffeeshops die de voorwaarden overtreden,
maar ook tegen de handel in drugs in
andere panden zoals woningen. Kon de
gemeente voorheen alleen handhaven
wanneer er drugs in het pand werden
aangetroffen, nu kan een pand al worden gesloten wanneer hier slechts voorwerpen of stoffen worden aangetroffen
om drugs te telen of produceren.
Ook het onlangs ingevoerde Flexteam
biedt de gemeente extra mogelijkheden om op te treden tegen criminaliteit
en ondermijning, waaronder de teelt
en productie van drugs. Het Flexteam

wil voortaan maandelijks een controle
uitvoeren, op basis van signalen die via
verschillende kanalen bij de gemeente
binnenkomen.

Bouwregelgeving en
bestemmingsplan
Het Flexteam is echter een veelzijdig
instrument dat niet alleen tegen de
drugswereld kan worden ingezet, maar
tegen elke vorm van ondermijning of criminaliteit. Zo werd tijdens de eerste controles van het Flexteam geconstateerd
dat een aantal panden niet voldeden
aan de bouwregelgeving en het bestemmingsplan.

Voor het Flexteam zijn geen extra ambtenaren aangenomen, werknemers
van de gemeente gaan op een andere
manier met hun bevoegdheden om. De
coördinatie ligt bij het team veiligheid.
Per casus wordt gekeken wie nodig is,
zowel intern als extern. Dit kan zijn de
belastingdienst, de arbeidsinspectie,
of de sociale recherche. De politie gaat
altijd mee met het Flexteam. In eerste
instantie om de veiligheid van het team
te waarborgen, maar is er iets strafrechtelijk niet in orde, dan wordt dat deel
direct overgedragen aan de politie.

Bezoek nu
onze gezellige

kerst- en
sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

Tekst: Marc van der Sterren

Weer in Peel en Maas

Mist maakt plaats voor regen
Op heldere en rustige momenten, meestal onder een rug van hogedruk of een hogedrukgebied, kan de lucht
sterk afkoelen en condenseren, waardoor er op de akkers prachtige mistbanken tot ontwikkeling komen.
Zoals hier op de Randweg in de buurt van Meijel. Deze kunnen soms ineens ‘oversteken’ en hinderlijk voor het
verkeer worden, terwijl er in bosachtige gebieden dan ineens geen mist meer is. De komende dagen neemt de
wind toe en moeten de mistbanken plaats maken voor regenzones vanuit het zuidwesten. Af en toe kan de wind
dan ook een keer flink uitschieten in deze, voor het tweede jaar op rij, tamme herfst. Overigens: dat de herfst
twee jaren op rij zonder officiële herfststorm verloopt is zeer zeldzaam! / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Knoop keert terug over
de Vergelt
De Dijkknoop van Tajiri over de Vergelt in Baarlo die eind 2017
onherstelbaar beschadigd raakte tijdens een aanrijding keert
terug, zo maakte de gemeente bekend. Kosten: 82.500 euro.

Sint en Kerstman in Panningen

Jansen Bartels Installatietechniek verzorgt complete, duurzame installatie- en klimaatoplossingen. Van ontwerp en realisatie tot en met service, onderhoud en beheer.
Daarnaast zijn we een deskundige en betrouwbare partner bij het optimaliseren van
de energiehuishouding en het binnenklimaat. We geloven in een integrale aanpak,
want juist in het samenspel van gebruiker, bouwtechniek en regeltechniek is veel te
halen en kan waarde worden gecreëerd.

www.jansenbartels.nl

De kinderen in Panningen kregen zondag 24 november niet alleen bezoek van Sinterklaas, maar ook van de
Kerstman. Nadat zij in de kerk van Panningen de kinderen hadden verrast, brachten ze nog een bezoek aan
het centrum. / Beeld: Jac Willekens

Kom jij ons team versterken? We zijn op zoek naar een:

SERVICEMONTEUR
Of het nu gaat om wonen, werken of leren, wij creëren een omgeving waar het comfortabel
en aangenaam is. We bouwen op een stevig fundament van jarenlange ervaring en een
team betrokken, vakbekwame medewerkers. De sfeer en cultuur is die van een familiebedrijf:
persoonlijk, betrokken, open, toegankelijk en informeel. De lijnen zijn kort, waardoor we snel
kunnen schakelen. Tegelijkertijd leggen we de lat hoog, omdat we als professionele partner
willen worden gezien.

De gemeente heeft besloten
voor het schadebedrag, dat door
gemeente en verzekeraar is vastgesteld, postuum een nieuwe
Dijkknoop te gieten.
In goed overleg met de familie
Tajiri heeft Geraedts IJzergieterij,
die ook de oorspronkelijke knoop
heeft gegoten, de opdracht gekregen om met de originele mal de
Dijkknoop postuum te gieten.
De erfgenamen bewaken tijdens
het vervaardigingsproces de kwaliteit van het nieuwe werk.

Geraedts heeft tussen 1992 en
1997 ook de andere zes knopen van Shinkichi Tajiri gegoten.
De oorspronkelijke Dijkknoop op de
dijk ter hoogte van Vergelt stamt
uit 1997. Kunstenaar Shinkichi Tajiri
is in 2009 overleden.
De zeven knopen van Baarlo staan
symbool voor Baarlo als knooppunt
tussen Noord- en Midden-Limburg.
Ook symboliseren zij de band die
bestaat tussen Tajiri en Baarlo.
Beeld: archief

Discokerk in Meijel
Sommige Meijelnaren dachten op dinsdagavond 26 november dat het
disco was in de Sint-Nicolaaskerk. De kerk werd fel blauw uitgelicht,
dan rood, groen of wit. Soms met knipperende effecten en af en toe zelfs
rood en groen tegelijk.

Interesse? Stuur je cv en korte motivatie naar: info@jansenbartels.nl t.a.v. Marjolijne Coenradi
Meer informatie? 077 323 03 33 of 06 52 40 51 21

“We hebben een test uitgevoerd”,
verklaart kapelaan Roger Maenen.
“Voordeel van onze ledverlichting is
dat met een app alle kleuren zijn aan
te passen. Op dinsdagavond kwamen
in een minuut alle kleuren voorbij.”
Op woensdagavond werd de kerk
volledig rood beschenen. Dit in het
kader van #Redwednesday, waarbij
alle grote kerken en kathedralen in de
wereld aandacht vragen voor het recht
op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies. Afgelopen jaar
werden op #RedWednesday beroemde
gebouwen als de Sacre Coeur in Parijs,
de Sagrada Familia in Barcelona, de
Cristo Redentor in Rio de Janeiro en de
Sint-Janskathedraal in Den Bosch al in

het rode licht gezet, dit jaar dus ook
de Kathedraal van de Peel.
Doel is dat de kerk vanaf kerstavond
weer elke avond verlicht wordt.
De restauratie van de toren zal tegen
die tijd zijn afgerond, verwacht de
kapelaan. In de weekenden en tijdens
kerkelijke feestdagen kiest de kerk
het welke kleuren ledlampen worden
ingeschakeld. “Deze zijn meestal wit,
paars of groen”, zegt Maenen.
Door de week en tijdens andere
feestdagen als Moederdag, carnaval
en het OLS bepaalt de Meijelse projectgroep Winkels, Voorzieningen en
Infrastructuur het kleurgebruik.
Tekst en Beeld: Marc van der Sterren
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75 jaar bevrijding

Van Royal Canadian Legion

Erepenning voor Ome Sjeng in Canada
In zijn woonplaats Donnacona in Canada ontving Sjeng Janssen een medaille en een erecertificaat van de Royal Canadian Legion voor zijn
betrokkenheid bij het Nederlandse verzet. Janssen werd vanaf 17 mei 1944, na een inval door de Duitsers ‘duikhoofd’ in Egchel, ofwel eindverantwoordelijke voor een groep onderduikers.

met handmitrailleurs beschoten,
maar niet geraakt.
Na de arrestatie van Schaareman
nam Sjeng de opengevallen plaats als
duikhoofd in. Een knokploeg overviel voedselbureaus voor bonnen.
Een ander team moest de bonnen
onder de onderduikers verspreiden.
Het was Sjengs taak de verdeling te
coördineren. In en om Egchel bracht
hij de bonnen zelf rond. Ook bracht
hij boterhammen naar Engelse soldaten.

Gebalde vuist

Sjeng Janssen, beter bekend als
Ome Sjeng, woonde in de oorlogsjaren op de Keup. Op de
boerderij van de familie Janssen
zaten 24 onderduikers uit heel

Limburg die zich verstopten voor de
‘Arbeidseinzats’. Regelmatig verrichtte
Sjeng hand- en spandiensten voor
Wim Schaareman, het duikhoofd van
Egchel.

Op de dag dat Schaareman werd gearresteerd, kwamen de Duitsers ook op
de Keup, zo beschrijft Henk Thiessen
in zijn boek ‘Van Achell tot Egchel’.
De onderduikers op hun boerderij

sloegen op de vlucht, één van hen,
Paul Hawinckels uit Swalmen, vergat
in zijn haast zijn jas met persoonsbewijs. Toen Sjeng de jas ging nabrengen, werd hij door vijf Duitse soldaten

In 1953 emigreerde Sjeng naar
Quebec. Uit teleurstelling, zo vertelt
hij in het boek ‘het Zakdoekje: een
zoektocht naar het verzetsverleden
van mijn moeder’, geschreven door
Gé Reinders. Sjeng was een zwager
van Reinders vader.
Volgens Sjeng werd de wereld na de
oorlog helemaal niet beter. Na de
bevrijding werden collaborateurs in
Helden bijeengebracht in een danszaal waar één van de verzetsmensen een NSB’er herhaaldelijk recht
in z’n gezicht sloeg met een gebalde
vuist, tot bloedens toe. ‘Daar hebben
we toch niet voor gevochten’, dacht
Sjeng.

Tekst: Marc van der Sterren
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Wij zoeken een collega om ons

logistieke team
te versterken!
voor 38 uur per week
Miriam Willems van Meijel Schoon geeft uitleg over het voorkomen van afval tijdens een voorlichtingsavond op
dinsdagavond 26 november

Wie zich aanmeldt voor de adoptie
van een klein gebied, krijgt een raapstok, vuilniszakken en een hesje en
wordt ambassadeur van Meijel Schoon.
“Doel is dat we op die manier heel
Meijel opdelen en dat de twee dagen
opruimen in feite niet meer nodig zijn.”

Planeet
“En wat moet je doen als je ziet dat
mensen er een rommel van maken.

Zoals met de aanleg van glasvezel.
Dat was echt schandalig” klonk het uit
de zaal. “Meld het”, luidt het advies
van Meijel Schoon. Neem je eigen
rommel mee. Ruim rommel op als je
dat tegenkomt, “want het is misschien
niet jouw afval, maar het is wel jouw
planeet”, aldus Rob Custers van Peel
en Maas Schoon.
En als het de spuigaten uitloopt, als
er bergen asbest liggen, vaten of jer-

rycans met vloeistoffen, spuiten met
naalden of ander afval dat je niet vertrouwd, laat het dan liggen en bel de
gemeente. Of neem contact op met
contact@peelenmaasschoon.nl
Want de lijntjes met de gemeente
zijn kort. “De gemeente ruimt dan de
rommel op en zij zijn verantwoordelijk
voor de handhaving.”
Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Interesse?
Mail een korte motivatie en je CV naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077-3079899

De lekkerste bakker bij u in de buurt
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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

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

“Schön war es auf der Welt zu sein”

Diegene die ik liefheb verlaat ik
om diegene die ik liefhad terug te vinden

Op zondag 24 november 2019
overleed in de leeftijd van 84 jaar

Theo Ottenheijm

Riek Verhaegh- Driessen

echtgenoot van

Grashoek, 29 augustus 1932
Panningen, 25 november 2019

Ellie Ottenheijm - Simons
Pap, opa en overgroot opa van
Fred & Hua
Lian & Marc
Lis
Wan-Hua & Kay
Jimmy
John

echtgenote van

Wim Verhaegh †
Marij en Ton
Linda en Laurens, Mila, Daan
Paulien en Joop

Correspondentieadres:
Napoleonsbaan Noord 33, 5991 NT Baarlo

Johan †
Eric

Theo is in de rouwkamer van “Veldzicht”, Margrietstraat 3
te Velden. Waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag 28 november van 19.00 tot 20.00 uur.
De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op zaterdag 30 november om 11.00 uur
in de aula van crematorium “Yardenhuis”,
Grote Blerickse Bergenweg 30, Venlo.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage
voor de “Hersenstichting” op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen bedanken
voor de manier waarop wij samen afscheid hebben
genomen van ooze pap en opa

Lei Gommans

Peter
Pauline †
Heidi †
Correspondentieadres: familie Verhaegh
J.F.Kennedylaan 141, 5981 XB Panningen
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op
zaterdag 30 november om 10:30 uur in de kerk van
Heilig Hart van Jezus te Grashoek. Aansluitend begeleiden
we mam naar haar rustplaats waar ze weer samen zal zijn
bij pap en Pauline.
Speciaal een woord van dank voor de liefdevolle verzorging
in zorgcentrum de Groenling. Ook een woord van dank aan
huisarts Dr. Magis voor alle goede zorgen.

De lieve woorden, prachtige bloemen en fijne kaarten
waren een grote steun voor ons.

Dankbetuiging

Een hand… een woord…. een gebaar doen je zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Familie Gommans
Panningen, november 2019
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

Velen hebben met ons meegeleefd na het overlijden
van onze lieve pap en opa,

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag
4 januari 2020 om 19.00 uur in de kerk van Onze Lieve
Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.

Ton Verstappen
Tun de melkboer
Hartelijk dank daarvoor.
Het was hartverwarmend, dit heeft ons goed gedaan.

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl
www.opruimingshop.nl
Iedere zat. geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment brievenbussen,
fietsenrekken, fietsdragers,
parkeerbeugels. Voor meer info zie
www.opruimingshop.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.
Mooie kerstbomen te koop. Verkoop
vanaf zaterdag 30 november. Diverse
soorten en maten. Open: maandag
t/m zaterdag 10.00-17.00 uur. Extra
geopend zondag 8 december vanaf
12.00-16.00 uur. Silvrants/Café Otje,
Napoleonsweg 4, Neer.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Kinderen en kleinkinderen

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden
van mijn lieve man, onze pap, opa en overgrootopa

Meijel, november 2019

Lei Daniëls
Uw aanwezigheid bij de uitvaart, de vele kaartjes en alle andere blijk
van deelneming zijn voor ons een grote steun.
Truus Daniëls-Steeghs, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden
van mijn man, onze pap en opa

Frits Vaes

Dankbetuiging

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Dankbetuiging

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het
overlijden van mijn man, onze pap en opa

Piet Smolders
zeggen wij hartelijk dank.
Bertien Smolders-van Bussel
kinderen en kleinkleinkinderen
Helden, november 2019

Uw aanwezigheid bij de crematie, de vele kaarten
en mooie bloemen hebben ons goed gedaan.
Bertha Vaes - van Diepen
Kinderen
Kleinkinderen

Mooie kerstbomen te koop. Verkoop
vanaf zaterdag 30 november. Diverse
soorten en maten. Openingstijden:
maandag tot en met zaterdag 09.0017.00 uur. Verhees Perkplanten,
Egchelseweg 18, Panningen.

Jmt tweewielers uw fietsenmaker
van Meijel. Reparatie, onderhoud,
in- & verkoop van tweewielers.
Leemkuilen 9 5768 EM Meijel Tel. 06
15 12 59 76 Mail infojmttwewielers@
gmail.com Web jmt-tweewielers.nl

2811 \ nieuws
De directie en het personeel van EP:Tummers hebben met droefheid
kennisgenomen van het overlijden van:

Hein Tummers
Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte met het verlies.
Namens directeur Bram Verhaegen
en het voltallige team van EP:Tummers.

HALLO op reis
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Voorkeursalternatief

Dijkverlegging Baarlo kan door
Het voorkeursalternatief voor de dijkverlegging voor het traject Baarlo- Hout-Blerick kan uitgewerkt
worden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft donderdag 22 november laten weten dat de regio verder kan met de systeemmaatregelen, ook wel dijkverleggingen genoemd.
In Peel en Maas gaat het om het
traject Baarlo - Hout-Blerick. De systeemmaatregel Baarlo - Hout-Blerick
wordt uitgevoerd door de kering in
het buitengebied van Hout-Blerick
terug te leggen naar de hoge
grond en zo winterbed te behouden. Ter hoogte van Baarlo tot en
met kasteel De Berckt wordt de
bestaande kering versterkt volgens
de wettelijke norm. In het gebied
dat onderdeel van het winterbed
blijft maar buitendijks wordt, lig-

gen nu, afhankelijk van inpassing,
28 à 30 woningen. Dit gebied wordt
heringericht. Mogelijkheden tot hervestiging op hoger gelegen gronden gecombineerd met een goede
rivierkundige werking van het
gebied worden in de volgende fase
uitgewerkt. De komende maanden
wordt een beslisdocument verder
uitgewerkt waar het hele dijktraject
van Baarlo – Hout-Blerick (ligging en
type dijk) in staat. Dit wordt voor de
zomer van 2020 ter inzage gelegd

en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. De verwachting is
dat halverwege 2020 de voorkeursalternatieven kunnen worden vastgesteld.
Afgelopen juli hebben bestuurders
uit de regio een regionale voorzet
voor de systeemmaatregelen opgesteld en aangeboden aan de minister. Op 11 juli bezocht de minister
het gebied en ging in gesprek met
betrokkenen.

De Zusters Ursulinen in Nederland vormen een ouder wordende gemeenschap
van ruim 30 zusters en zijn sinds 2018 een zelfstandige communiteit
binnen de Poolse Provincie van het Instituut. Zij wonen grotendeels in
het zorgcentrum La Providence (met indicatie) te Grubbenvorst en zelfstandig
in twee communiteiten in Grubbenvorst en Venray.

Voor de communiteit in Grubbenvorst vragen zij een:

Coördinator Zorg (m/v)
voor de zusters Ursulinen

Liverpool
Gerard en Gertie Litjens uit Kessel bezochten onlangs de The Beatles
Story Exhibition in Liverpool. Hier wordt het verhaal vertelt van de vier
jonge jongens uit Liverpool die naar roem en fortuin voortbewogen
vanaf hun jeugd. Replica’s van de Casbah, Mathew Street en The Cavern
waren te zien. Tijdens de rondleiding had het stel even de tijd om de
HALLO door te bladeren.

Raad moet nieuw besluit nemen
over varkensstal Meijel
De gemeenteraad van Peel en Maas moet binnen twintig weken een
nieuw besluit nemen over de bouw van een varkensstal in Meijel. Dat
heeft zij op woensdag 20 november besloten.
Een varkenshouder in Meijel diende al in
2013 een plan bij de gemeente voor een
nieuwe varkensstal naast zijn twee al
bestaande stallen. Het College van B&W
stemde in met het plan. De gemeenteraad ging echter tegen het besluit van
het college in en wees de plannen af
vanwege de overlast die een nieuwe
varkensstal zou geven aan de omliggende glastuinbouwbedrijven. De ondernemer stapte naar de Raad van State en

de rechter gaf de varkenshouder gelijk:
de gemeenteraad moest opnieuw naar
het plan kijken. Vorig jaar besloot de
gemeenteraad dat de varkenshouder
mag bouwen als hij op de oude stallen een luchtwasser plaatst. Volgens de
Raad van State kan een gemeente echter niet in een nieuw bestemmingsplan
eisen dat er alleen een nieuwe stal mag
worden gebouwd, als bestaande stallen
moeten worden verbeterd.

Dutch Fitness Award voor
Sportcenter Balance
Sportcenter Balance uit Panningen heeft tijdens de Fitfair in Utrecht
een Dutch Fitness Award gewonnen. De sportschool eindigde op de
eerste plek van alle deelnemende clubs uit Limburg.
De uitreiking van de award vond
plaats op vrijdag 22 november.
De Dutch Fitness Awards zijn een
jaarlijkse publieksprijs. Er kan worden
gestemd op fitnessclub en personal
trainer. Er zijn provinciale, landelijke

en vakjurywinnaars. Het was de zesde
keer dat Sportcenter Balance uitgeroepen werd tot provinciale winnaar.
Zij won ook een Gold Award voor de
hoogste waardering in de gemeente
Peel en Maas en provincie Limburg.

voor gemiddeld 24/28 uur per week
De hoofdtaak van deze functie is, in nauw overleg met de lokale overste en in samenwerking
met het team, ondersteuning te bieden aan de zusters zodat zij zo goed mogelijk een religieus leven
kunnen blijven leiden.
Dit doe je onder andere door:
• Het organiseren en coördineren van de taken
van het team (5 medewerkers en een aantal
vrijwilligers).
• Het mede zorgdragen voor het lichamelijk
en geestelijk welzijn van de zusters.
• Het bevorderen van een goed leef-, woonen werkklimaat met veel aandacht voor het
religieuze leven.
• Het directe aanspreekpunt te zijn wat betreft
alle zorggerelateerde zaken.
• Gedeeltelijk uitvoerende mantelzorgtaken
te verrichten en te participeren in een bereikbare dienst.

Wij bieden:
• Een bijzondere en afwisselende baan in een
fijne werkomgeving.
• Een jaarcontract dat bij gebleken geschiktheid
voor onbepaalde tijd verlengd wordt.
• Goede arbeidsvoorwaarden. Het KNRrechtspositiereglement is van toepassing
(bijna identiek aan de CAO-VVT inclusief
pensioenopbouw bij PFZW). De functie is
vooralsnog ingedeeld in FWG 50. Door het
afnemen van de bestuurskracht zullen er meer
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
komen en zal de functie zich verder
ontwikkelen naar FWG 55.

Wij vragen:
• Een verpleegkundige met ervaring binnen de
ouderenzorg (somatisch en PG) die zorgvragen
op de juiste wijze kan inschatten en vertalen
naar de benodigde zorgverlening.
• Kennis van en ervaring op het gebied van
management op hbo-niveau.
• Affiniteit en respect voor vrouwelijke
religieuzen en hun levensstijl.
• Iemand die representatief is, met goede sociale
vaardigheden, gericht is op samenwerking en
verbinding.
• Iemand die zich zowel mondeling als
schriftelijk goed kan uiten en de Engelse
taal voldoende beheerst voor het voeren
van alledaagse gesprekken.
• Een rijbewijs B en bezit van een auto.
• Een Verklaring Omtrent het Gedrag is vereist
voor benoeming.

Geïnteresseerd en voldoe je aan de eisen?
Informatie over de functie kun je opvragen bij
Zr. Angelique van Laarhoven, lokale overste,
tel. 0478 58 21 62.
De Zusters Ursulinen laten zich bij het invullen
van deze vacature ondersteunen door MaatWerk.
Op doordeweekse dagen, tussen 18.15 uur
en 19.15 uur, kun je telefonisch vragen
stellen over de functie, tel. 06 45 94 90 84.
Je kunt via MaatWerk ook een uitgebreide
functiebeschrijving opvragen.
Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en cv
tot uiterlijk 23 december 2019 per mail sturen
naar marja@maatwerk-mw.nl
of per post: t.a.v. M. Wennekes, Kloppenland 3,
5331 RZ te Kerkdriel.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op
maandag 13 januari 2020.
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15-vragen aan

Fleur op de Laak Maasbree
Hoi

Column

Surprises
Om me heen hoor ik het de hele
tijd: iedereen is weer volop
bezig met surprises maken,
of in ieder geval ideeën ervoor
bedenken.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Fleur op de Laak
13 jaar
Maasbree
Het Bouwens
van der Boijecollege

Welke sport doe je?
Ik heb zeven jaar lang hockey
gedaan, maar daar ben ik een tijdje
geleden door omstandigheden mee
gestopt. Ik heb misschien geen
nieuwe sport, maar ik heb wel een
nieuwe hobby. Ik zit namelijk sinds
kort bij een toneelschool waar ik het
supererg naar mijn zin heb. Ook gaan
we ieder jaar skiën, dus dat zou ik
misschien ook nog wel mijn sport
kunnen noemen. Ik ben nu aan het
kijken welke sport ik nog wil gaan
doen.

Heb je een bijbaantje?
Nee, nog niet. Ik heb wel een paar
keer prei gepoot, maar dat is niet het
hele jaar door. Ik ben eigenlijk wel
nog op zoek naar iets leuks, maar nu
ga ik me eerst nog even focussen op
school.

Waarvan word jij enthousiast?
Over het algemeen word ik van heel
veel dingen enthousiast, maar ik kan
op dit moment niet iets specifieks
bedenken. Ik vind in ieder geval horrordingen wel leuk, zo houd ik van
horrorfilms en Toverland Halloween
vind ik ook echt geweldig.

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Ik maak mijn huiswerk boven, op
mijn kamer. Daar maak ik mijn huiswerk echt altijd. Ik heb daar best wel

een groot bureau, alleen is hij nu
wel rommelig doordat mijn boeken
en een hele boel andere spullen er
liggen.

Hoe verras jij iemand het liefst?
Met iets waar die persoon heel blij
van wordt, maakt niet uit of dat nou
een voorwerp is of heel wat anders.
Als die persoon helemaal van niks
weet is dat natuurlijk het leukst.
Het lijkt me dan ook wel leuk om er
mensen bij te betrekken die dichtbij
de persoon staan waar het om gaat.

Wie is je favoriete leraar?
Haha, goeie vraag. Ik vind alle
docenten eigenlijk wel prima, maar
als ik moet kiezen zou ik zeggen meneer Vaessen en meneer
Koningsveld. Meneer Vaessen zou ik
kiezen aangezien hij in de les heel
onverwachts levensverhalen gaat
vertellen waarvan je je echt afvraagt
hoe hij erbij komt. Het is altijd
gewoon supergrappig hoe hij dat
vertelt en dat maakt het echt leuk.
Meneer Koningsveld, die ook mijn
mentor is, zou ik kiezen omdat hij
iedereen heel goed begrijpt. Hij kan
zich namelijk heel goed in iemand
anders verplaatsen. Daarbij is hij
bijna altijd in de stemming voor een
grapje.

Om wie lach jij het meest?
Ik denk dan toch wel gewoon mijn
beste vriendinnen. Ik weet niet hoe,
maar er valt bij ons altijd wel iets te
lachen. Laatst was ik bijvoorbeeld
met één van mijn beste vriendinnen en moesten we letterlijk afstappen van onze fiets omdat we zo hard

moesten lachen. Anders waren we
waarschijnlijk gewoon omgevallen.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Ik zat dus op de fiets en een vriendin en ik moesten zo hard lachen
dat ik bijna geen lucht meer kreeg.
We waren allemaal dingen op aan het
noemen die waren gebeurd in ons
leven en er kwamen zo veel grappige
dingen naar boven. Sommige mensen
keken ons ook heel raar aan.

Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Ik weet niet of het echt een trend
was, maar een paar jaar geleden
had ik vaak van die pakken aan die
bestonden uit een shirt met een bijpassende joggingbroek. De combinaties waren qua kleuren eigenlijk niet
mooi als ik dat nu terugzie.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Vaak ga ik op vrijdag- of zaterdag
avond met wat vrienden afspreken
bij iemand. Dan gaan we gewoon
een beetje praten en chillen. Ook ga
ik wel eens met een vriendin logeren, dat is natuurlijk ook altijd
superleuk.

Heb je ooit gespiekt?
Vast wel een keer, maar niet dat ik
het me zo kan herinneren. Het zal
wel een keer zo zijn geweest dat ik
gewoon een woordje niet wist.

Hoe breng je het liefst een regenachtige dag door?
Als het regent blijf ik natuurlijk het

liefst binnen. Ik maak er dan een
pyjamadag van en ga YouTube en
Netflix kijken. Daarbij ga ik natuurlijk
gewoon een beetje op mijn telefoon zitten spelen. Soms doe ik ook
nog een spelletje met mijn ouders.
Maar ja, er is ook nog een hond die
uitgelaten moet worden en vaak doe
ik dat dan ook wel.

Wat is je favoriete luchtje?
Ik heb een parfum van Victoria’s
Secret. Hij heet Rush en aangezien
ik dat geurtje bij bepaalde evenementen en gebeurtenissen op heb
gehad, doet het me aan die speciale
momenten herinneren.

Wat is je grootste blunder?
In mijn leven is er geen grootste blunder, ik heb gewoon te veel
domme dingen gedaan waar ik echt
denk: ‘Hoe kun je dat nou weer
gedaan hebben, Fleur?’ Dus daar valt
er eigenlijk geen tussenuit te halen.
Alleen maar van die clichédingen,
zoals tegen een deur duwen waar je
eigenlijk moet trekken, vind ik ook
zo saai.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Ik zou superveel vrienden uitnodigen en een feestje bouwen. Ook zou
ik superveel op de bank hangen en
gewoon niks doen. Heel misschien
zou ik zelfs iets kleins aan het huis
veranderen, bijvoorbeeld een paar
meubels verplaatsen en een soort
van een nieuw interieur creëren.
Tekst: Lisa Osinga
Beeld: Jac Willekens

Dat is natuurlijk ook niet gek.
Het is alweer bijna december en voor veel mensen is dat
de maand waarin er surprises
gemaakt en natuurlijk gegeven
worden. Zelf doe ik dit jaar ook
weer mee met mijn vriendinnen
om surprises te maken. We zijn
niet met een al te grote groep en
sommigen van ons, waaronder
weer eens ik, doen al voor het
vierde jaar mee, misschien zelfs
al het vijfde jaar, dus de kans
dat je iemand hebt die je al eens
hebt gehad wordt steeds groter.
Toch blijft het leuk, om zo met
de groep weer eens bij elkaar te
komen om te kijken wat iedereen gemaakt heeft voor iemand
anders. En het draait natuurlijk
niet alleen om de surprises, het
gaat ook om de gezelligheid.

Het zal dus waar
schijnlijk ook heel veel
bijkletsen worden

Nu dat er bijvoorbeeld een paar
mensen van onze groep van school
af zijn, is het leuk om ze toch nog
te kunnen zien. Een gezellige surpriseavond is daarvoor natuurlijk
perfect. Het zal dus waarschijnlijk
ook heel veel bijkletsen worden
over alles wat we gemist hebben!
Ik heb er nu in ieder geval al heel
veel zin in. Ik weet wel al wie mij
heeft en ik heb me waarschijnlijk ook al verraden aan degene
die ik heb, maar dat weet ik echt
niet zeker, dus een echte verrassing zal het voor sommige van ons
niet meer zijn. Zoals ik al zei zijn
we ook met een kleine groep, dus
als je van twee mensen weet wie
ze hebben, zou je met een beetje
puzzelwerk al kunnen achterhalen wie wie heeft. Niet dat dat de
bedoeling is natuurlijk, maar toch is
het leuk om proberen uit te vinden
hoe het zit, zeker als het ook echt
zo blijkt te zijn. Hoe dan ook, ik heb
dus super-veel zin in de surprises
en ik hoop dat het voor iedereen
die er ook een maakt het een hele
leuke avond wordt.
Lisa
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Geplukt

Jan van Lier Panningen
Hij voelt zich het beste thuis aan de bestuurderstafel. Het is dan ook niet voor niets dat hij verschillende bestuursfuncties vervult. Daarnaast is gen dat Nel hen voor 80 procent heeft
hij sportief, hij tennist en volleyt onder andere, en gaat er graag met echtgenote Nel op uit of dat nu voor een autotochtje in de regio is, een flinke opgevoed. Ze werkte daarnaast in een
gezin met drie kinderen. Die waren
wandeling of een reis naar Canada. Deze week wordt Jan van Lier (69) uit Panningen geplukt.
echt stapelgek op haar en nog steeds
zien we elkaar op verjaardagen en zo.
“Nu past ze twee dagen in de week
op de kinderen van één van onze
dochters. Ze kan heel goed met jeugd
omgaan.” Hoewel ze beiden een druk
sociaal leven hebben, gaan Jan en
Nel er ook graag met z’n tweeën op
uit. Zo liepen ze al samen zes keer de
vierdaagse van Nijmegen. “We vinden
het leuk om met de auto een tocht in
de regio te maken, nieuwe plekken
te ontdekken. Ook gaan we al heel
wat jaren samen met een zus van
me en haar partner drie keer per jaar
op vakantie.” Een andere zus van Jan
woont in Canada en ook daar zijn Nel
en hij al regelmatig geweest. “Een van
de mooiste reizen die we gemaakt
hebben is toen we in het westen hebben rondgetrokken.” Familie betekent
veel voor Jan. Omdat hij op 21 december jarig is, viert hij op kerstavond zijn
verjaardag met zijn broers en zussen.
Zijn 70e verjaardag viert hij dit jaar
samen met zijn gezin in een vakantiepark.

Samenwerking

Jan tennist bij L.T.C in Maasbree
(waar hij ook voorzitter van is), badmintont in hetzelfde dorp, v olleyt
in Beringe, zit in het bestuur van
Stichting Thyas: kortom Jan is niet
vaak thuis op de bank te vinden.
“Ook mijn vrouw Nel heeft een
druk leven, zo past ze onder andere
op onze kleinkinderen. Woensdag
is eigenlijk de enige dag waarop
we allebei vrij hebben”, lacht hij.
Jan geeft aan zich thuis te voelen
aan de bestuurderstafel. “Ik ben
een echte regelaar.” Maar, geeft hij
toe, hij is atechnisch. “Ik heb in dit
huis geen enkele schroef in de muur
geboord. Sterker nog, ik heb niet
eens een boormachine.”

Special Award
Hij groeide op aan de
Ringovenstraat in Panningen.

Tegenover hen woonde een oom en
tante en hij kan zich nog goed herinneren dat daar een keer brand
uitbrak. “Ik moet een jaar of 6 zijn
geweest. Ik zat op de wc en ik hoorde
mijn moeder roepen: ‘Jan, er is brand
bij tante An.’” Jan is de oudste zoon
in een gezin van tien kinderen, hij
heeft nog één oudere zus. Met jongste zus Nicole scheelt hij bijna 25 jaar.
“Mijn moeder heeft op haar 49e nog
een nakomertje gekregen, ons Nicole.
Zij werd geboren met het syndroom
van Down.” Nicole schildert graag en
Jan vertelt vol trots hoe zij een tijdje
geleden een Special Award won voor
haar werk. “We waren met enkele
broers en zussen en aanhang aanwezig bij de uitreiking in Utrecht. Het was
mooi om daar bij te zijn. Na het overlijden van pap en mam heeft Nicole
haar plaats gevonden op Laatberghof

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Uitstapje
Na de lagere school ging Jan naar het
toenmalige Thomascollege in Venlo.
Na zijn diensttijd ging Jan aan de slag
op een assurantiekantoor. “Ik heb in
mijn hele werkzame leven maar op
twee plekken gewerkt. Eerst tien jaar
bij assurantiekantoor Bouten en daarna
kwam ik in dienst van de Rabobank.”
Daar vervulde hij diverse functies,

waaronder manager bedrijven, directeur van de locatie in Maasbree en
manager particulieren in Swalmen.
Hij maakte veel fusies mee tussen de
verschillende locaties in de regio en
werkte daardoor onder andere ook in
Roermond en Echt. “Ik heb een geweldige periode gehad bij de bank en ik
heb nog steeds contact met oud-collega’s. Zo is er een vereniging van ouddirecteuren, waarvan ik secretaris ben.
Zo’n drie keer per jaar maken we een
uitstapje en ook andere collega’s zie ik
nog regelmatig.”

Familie
Jan trouwde in 1972 met Nel en
samen kregen ze twee dochters, die
weer voor vijf kleinkinderen hebben
gezorgd. “Toen de kinderen nog klein
waren was ik elke avond weg, voor
studie of voor training. Ik kan wel zeg-

Black Friday actie. Div. relaxfauteuils
uit voorraad tot 40% korting
Lenders Wonen Markt 99 Panningen
077 307 79 38.

Te koop kerstbomen. Uit eigen
kwekerij in vele soorten en maten, bij
Hay Welles, Heymansstraat 9, 5927 NP
Boekend-Blerick 06 29 36 19 07.

T.k. kerstbomen, Omorika, Nordmann.
Ma/za 9-17 u zo 10-14 u v.a. 30 nov.
Janssen, Hertsteeg 7 Beringe.

Black Friday actie! Bij aankoop van
een Maison Berger luchtreiniger een
parfumverspreider met sticks t.w.v.
€ 22,- gratis. Lenders Wonen Markt 99
Panningen 077 307 79 38.

Brasserie Vios - Beringe
Menu: BrasserieVIOS.nl
Keukenhulp gevraagd.
Bel 06 53 20 55 80.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

5
5

in Panningen.” Jan vervult ook nog
de rol van bewindvoerder. Jans vader
werkte bij de staatsmijn Emma in
Zuid-Limburg en ging daarvoor elke
morgen vroeg van huis. “Ik heb veel
respect voor hem. Hij praatte niet
graag over zijn werk in de mijn, maar
het verdiende nu eenmaal goed.
Hij was een man van weinig woorden, maar hij werkte keihard. Hij is
89 geworden en onze moeder 94.”

Te koop gevraagd landbouwgrond
Te huur gevraagd landbouwgrond
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18
www.ladder-outlet.nl Iedere
zaterdag geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment ladders en (werk-)
trappen voor vakman en DHZ-er. Voor
meer info en onze zeer scherpe prijzen
zie www.ladder-outlet.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

Black Friday. Yankee Candle kaarsen
2 halen, 1 betalen Lenders Wonen
Markt 99 Panningen 077 307 79 38.

In zijn functie als voorzitter van de
tennisclub in Maasbree zit hij regelmatig met bestuurders van andere
buitensportverenigingen om de tafel.
Onderwerp van gesprek is dan ook
vaak samenwerking tussen clubs.
Een heikel punt, erkent Van Lier.
“Er komt veel emotie kijken als het
gaat om samenwerking of fusies tussen verenigingen. We moeten ons echter ook realiseren dat we niet in alle
kernen van Peel en Maas alle voorzieningen kunnen behouden en dat
het niet verkeerd is om over de oude
gemeentegrenzen heen te kijken.
Ook het steeds moeilijker vinden van
bestuursleden maar ook vrijwilligers
baart grote zorgen. We zullen dingen
samen moeten gaan doen.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Trapbekleding € 350,00 incl. tapijt.
Bel voor gratis prijsopgave 06 16 37
45 14 Woningstoffeerderij vd Broek.
T.k. kerstbomen, alle maten,
eigen teelt, met of zonder kluit, vers.
Panningen, Zelen 17.
Cadeautip voor de feestdagen. Geef
een massage cadeau! Meer informatie:
www.wellnesspraktijksanne.nl

Nordmann kerstbomen te koop.
Ook Zilverspar, Omorika, Abies.
Alle maten en alles uit eigen kwekerij.
Ma. t/m za. 9.00 tot 18.00 uur.
Zo.10.00 tot 12.00 uur. Mts Lemmen,
Peelstraat 78 Beringe tel. 307 43 46.
Te koop ruim appartement 93 m2
woonopp, bovenste etage Manoir
le Risselt Vondersestraat Horst, met
garage, 2 slaapkamers, 2e toilet,
lift, groot dakterras, ruime vliering,
rolluiken, airco, vloerverwarming,
Bezichtiging op 7-12-19 na afspraak via
risselthorst@gmail.com

Kent
Kent u
u het
het gemak
gemak
van
van onze
onze

KLEDING
KLEDING REPARATIE
REPARATIE
SERVICE
SERVICE al?
al?
Tel. 077-3072462
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
www.vanhalstomerij.nl
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Peter Winnen te gast bij reünie Olympia
De Venrayse wielerlegende Peter Winnen was zaterdag 23 november te gast bij de reünie die door Wielerclub
Olympia uit Baarlo georganiseerd werd ter ere van het zestig-jarig bestaan. Ruim zeventig (oud)-leden waren
deze avond aanwezig die plaatsvond bij Muziektheater Thalia in Baarlo.

Basisschool De Omnibus
maakt muziek
Basisschoolkinderen van groep 3, 4 en 5 van de Omnibus in Baarlo
laten op maandag 2 december horen wat ze de afgelopen zes weken
op school onder leiding van de muziekdocenten hebben geleerd.

Peter Winnen geeft presentatie

Alle aanwezigen werden op een
ludieke manier voor de schijnwerpers gehaald, zo liet de organisatie
weten. Peter Winnen gaf een presentatie over memorabele momenten uit zijn wielercarrière. Bijzonder

detail is dat Winnen zijn eerste overwinning bij de aspiranten behaalde
bij een door Wielerclub Olympia
georganiseerde Wielerronde in
Boekend. Later groeide Winnen uit
tot een nationale sportheld door het

winnen van bergetappes in de Tour
de France. “De avond werd gezellig afgesloten waarbij oude verhalen
uit het peloton werden opgehaald”,
aldus de organisatie.

Open Beugeltoernooi in Helden
Het jaarlijkse Buurt- Vrienden- en Stratenbeugeltoernooi 2019 van Beugelvereniging HBC Helden vindt plaats
op de vrijdagen 3, 10 en 17 januari.
Evenals voorgaande jaren kan er weer
met familie, vrienden, buurtgenoten of
collega’s een avondje worden gebeugeld
in Helden. Een team moet uit minimaal
zes personen bestaan, ofwel drie koppels. Koppels veranderen mag, maar elk
teamlid speelt maximaal twee partijen.

Per team mogen maximaal twee spelers
deelnemen die actief zijn in de beugelsport, maar niet hoger spelen dan de
derde klasse in de huidige competitie
van de Nederlandse beugelbond. Twee
actieve beugelaars mogen binnen een
team geen koppel vormen. Het toernooi

vindt plaats op de vrijdagen 3, 10 en 17
januari. Op elke avond kunnen maximaal
acht teams deelnemen. Opgeven kan
tot 14 december bij Geert Beurskens:
g.beurskens@home.nl of 06 81 54 96 03.
Vermeld bij de opgave welke actieve
beugelaars in het team spelen.

Cursus snoeien
Fruitbomen moeten regelmatig gesnoeid worden. Waar let je op bij de snoei van een oude boom? Hoe vorm je een
jonge boom, zodat het een mooie en veilige boom wordt? Hoe houd je een boom gezond? Stichting IKL organiseert een cursus snoeien in Peel en Maas.
In de snoeicursus staat het onderhoud van hoogstamfruitbomen centraal. De cursus bestaat uit een avond
op donderdag 12 december waarin de

theorie wordt behandeld. Op zaterdag
14 december vindt een praktijkochtend plaats waarin het snoeien van de
bomen wordt geoefend. IKL zorgt voor

gereedschap en materialen.
Voor meer informatie of aanmelden,
zie www.buitenkrachtlimburg.nl

Het Bouwens zoekt per direct:

Praktijkinstructeur O&O /
natuurkunde (1,0 fte)

Sucadelappen
Runderpoulet

Al enkele jaren werken de twee
basisscholen in Baarlo samen
met Fanfare Eendracht en DrumBrassband Voorwaarts. De uitvoering op 2 december is de afronding
van het zes weken durende project.
Het optreden vindt plaats in zaal
Unitas en begint om 18.30 uur.

Write for rights

Amnesty schrijft voor jongeren
In het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de
Mens op 10 december, doet Amnesty Peel en Maas op zaterdag
7 december mee aan de internationale schrijfmarathon Write for
Rights. Iedereen kan meedoen in het Huis van de Gemeente in
Panningen tussen 10.00 en 12.00 uur.
Tijdens de actie worden zoveel
mogelijk brieven geschreven naar
regeringen die mensenrechten
schenden. Voorbeeldbrieven liggen klaar zodat iedereen gemakkelijk kan meedoen. Dit jaar besteedt
Amnesty Peel en Maas speciaal
aandacht aan jongeren. De schrijfactie focust zich op tien jongeren
uit Canada, China, de Filippijnen,
Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran,
Griekenland, Wit-Rusland en Egypte.
Met Write for Rights hoopt Amnesty
op een lawine aan brieven en

kaarten om daarmee indruk te
maken op autoriteiten en hen zo
te dwingen mensen eerlijker te
behandelen. Geen overheid of
regeringsleider wil immers bekend
staan als onderdrukker, folteraar of
tiran. Zo heeft Write for Rights de
afgelopen jaren geleid tot bescherming of vrijlating van een aantal
mensen voor wie werd geschreven.
Voor meer informatie:
www.amnesty.nl/organiseren/
voor-wie-we-schrijven of
06 29 14 66 25.

Tegen Kronenberg

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding:

Drum-Brassband Voorwaarts heeft
het optreden van groep 3 begeleid.
Fanfare Eendracht verzorgde de
lessen voor de andere twee groepen. Groep 4 kreeg blokfluitlessen
en groep 5 kreeg de beginselen
geleerd voor het bespelen van een
echt blaasinstrument.

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 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

Wij zoeken iemand met een
mbo-opleiding en relevante
werkervaring die affiniteit
heeft met jongeren.
Jouw taken:
Je ondersteunt de docent
tijdens de les. Ook bereid je
(samen) praktische lessen
voor en koopt materialen in.
Iets voor jou?
Kijk op www.werkenbijlvo.nl
voor alle informatie.

Overwinning Flatsers Baarlo
Beugelclub De Flatsers speelde vrijdag 22 november een thuiswedstrijd tegen SV Kronenberg. Er kwam na een avondje beugelen een
kleine overwinning uit de bus rollen, de wedstrijd eindige in 3-2.
Esther speelde een goede wedstrijd
en toen de tegenstander een misser maakte greep zij haar kans en
de verdiende overwinning. Henk
begon sterk en werd alleen maar
beter gedurende de partij hij wist
dan ook makkelijk te winnen en
zo het tweede punt te pakken.
Piet begon tegen de topspeler niet
al te best maar met een mooie slag
herstelde hij dat. Jammer genoeg
liet het denkwerk hem in de steek,
nog een paar missers maakte hem
kansloos. Roy deed het bijna het-

zelfde, maar ook hij miste op het
juiste moment te veel om aanspraak te kunnen maken op de
overwinning. In de slotpartij moest
Marc alle zeilen bij zetten om de
tegenstander bij te benen. Hij deed
dat voortreffelijk en een goed
geplaatste bal voor de ring bracht
hem en het team de winst.
Zaterdag 30 november is de uitwedstrijd tegen Ell.
Tekst: Piet Geurts,
beugelclub De Flatsers
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Topvogel

Podiumplekken Meijels Pracht
Drie leden van Vogelvereniging Meijels Pracht hebben deelgenomen aan de internationale vogelshow die
vogelvereniging Ons Genoegen organiseerde van vrijdag 22 tot en met zondag 24 november in het clubhuis
van handboogschietvereniging de Schutroe in Horst.

Coen Steegs behaalde goud.
De Scotch Fancy met 95 punten was
tevens goed voor het predikaat mooiste postuurkanarie van de show.
Omdat Coen deze vogel ook nog
getipt had als mooiste vrije derby
(ook wel best in show genoemd)
behaalde hij met deze topvogel een
mooie glazen standaard.

Schimmels
Hay Minten behaalde goud met zijn
rode kleurkanaries. Werner Hegger
behaalde ook goud met een stel gloster corona’s donkerbonte schimmels.
Zeven leden van Meijels Pracht

namen deel aan de internationale
vogelshow die vogelvereniging
Leudal organiseerde. De volgende
liefhebbers vielen in de prijzen.
Hay Minten behaalde een 1e prijs met
een zwart met rode kleurkanarie met
92 punten. Ria van der Burgt won een
1e prijs met een Fiorino, ook een postuurkanarie met 92 punten. Ook voor
Karel Wijnhoven was er een eerste
prijs met een b-stel Yorkshires, eveneens postuurkanaries met 182 punten. Theo Minten behaalde met een
Llargett Espanol (ook een postuurras)
met maar liefst 94 punten ook een
1e prijs. Coen Steegs kreeg met een

Trainingsstage

Judoka Mark van Dijk
traint in Japan
Even is hij in Nederland. Judoka Mark van Dijk uit Egchel.
Net terug uit Japan gaat hij weer trainen in Marseille.

a-stam Scotch Fancy’s een 1e prijs
met 368 punten.

Klassementsprijs
Ook Ton Verheijen behaalde goede
punten met zijn rode kleurkanaries.
Zo kwamen Theo, Ton, Coen en Karel
in aanmerking voor een mooie klassementsprijs.
De volgende wedstrijd is het
Limburgs Kampioenschap van 14 tot
en met 15 december in Nieuwstadt.

Tekst: Vogelvereniging Meijels Pracht

Jan en Yar winnen drie partijen

Afsluitingstoernooi Jeu de Boules Baarlo
Jeu de Boules Club Baarlo organiseerde op maandag 18 november haar afsluitingstoernooi in de Bouledrome
in Boekend. Veertien koppels speelden verdeeld over zeven banen drie wedstrijden.

De carrière van Judoka Mark
van Dijk uit Egchel gaat hard.
Op de Bremen Masters, het
grootste Europese toernooi
met open inschrijving, werd hij
derde. Ook op het NK-21 werd hij
derde en hij won het Nationaal
Kwalificatie Toernooi voor het NK
senioren in september.
Sinds september leeft en studeert Mark in Eindhoven en
volgt daar het vereiste full
time trainingsprogramma, mits
hij niet in het buitenland is.
Op tien november vertrok hij
voor ruim drie weken voor een

trainingsstage bij de top van
Japan. Samen met een andere
Nederlandse belofte en een
Belgische topper worden ze
begeleid door ex-bondscoach
Willem Visser.
Mark mag trainen met werelden olympisch kampioenen van
nu en de toekomst in het land
van de judosport. Zijn droom
gaat hiermee in vervulling.
Op 1 december komt Mark terug
uit Japan, een week later zit
hij weer in het vliegtuig naar
Marseille voor een toernooi en
trainingskamp.
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VERBOUWINGSOPRUIMING!

Graag tot ziens bij:

Na afloop kwam één koppel met drie
winstpartijen naar voren. Dat waren
Jan en Yar van Soest. Acht koppels
behaalden twee winstpartijen. De

eindstand liet zien dat Jan en Yard van
Soest het sterkste koppel waren. Als
tweede eindigde Henri en Hetty Holtus
en op de derde plek Marij Zweegers

en Anneke Kool. Op de vierde plek eindigden Jan van Gestel en Leny van Erp.
Leider Piet reikte de prijzen uit aan de
winnaars.

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Lokaal Peel&Maas

Onze inwoners moeten weten wat er speelt
Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2020 heeft Lokaal
Peel&Maas een lans gebroken voor meer en betere communicatie met
de inwoners, een buurt of een straat. Daarvoor diende Lokaal
Peel&Maas samen met de VVD een motie in, die ook werd gesteund
door AndersNu en PvdA/Groenlinks, samen een raadsmeerderheid.
De raad behandelde afgelopen jaar
enkele voorstellen over de tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in
enkele woonbuurten. Hoewel een
initiatiefnemer in dergelijke gevallen verantwoordelijk is om vooraf
met omwonenden daarover gesprek-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

ken te voeren, is dit in de praktijk niet altijd even goed verlopen.
Met de ‘motie communicatie’ hopen
we, dat de omwonenden niet worden vergeten, als er in een buurt of
straat activiteiten plaats gaan vinden met grotere c.q. grote impact op

tegenover bewoners iets pro-actiever
moet zijn. Daarom staat het volgende
in de motie: 1. Voortaan wordt er een
vaste rubriek op de gemeente pagina
in weekblad HALLO gepubliceerd,
waar onze inwoners de gemeentelijke publicaties kunnen vinden.
2 De gemeente stuurt omwonenden
een kort briefje als een initiatiefnemer grotere of grote plannen heeft in
een bepaalde buurt.
Raadslid Joep Hermans

Geven we armen waar ze recht op hebben?

Mensen die drie jaar of langer van een minimuminkomen moeten leven, hebben recht op een inkomenstoeslag. Dat is landelijk geregeld in de participatiewet.
Bij de invoering van deze wet in
januari 2015 heeft de gemeenteraad regels gesteld voor die inkomenstoeslag. Daar is ook de hoogte
bepaald: een alleenstaande 390 euro,
een alleenstaande ouder 500 euro,
gehuwden of samenwonenden
555 euro. Alleen voor degenen die
daarvoor in aanmerking komen:
mensen die drie jaar of langer in

deze omgeving. Wij hechten aan een
sociale balans en leefbaarheid. In de
‘motie’ staan twee methodes hoe
inwoners extra en structureel moeten
worden geïnformeerd. Dat is nodig,
omdat alles langs digitale weg wordt
bekendgemaakt. Onze inwoners missen soms de kennis en behendigheid
om via de elektronische weg (computer) de veranderingen in hun buurt te
volgen. Natuurlijk heeft iedereen een
eigen verantwoordelijkheid, maar in
dit geval vinden we dat de gemeente

armoede leven. De gemeenteraad
bepaalde destijds ook dat genoemde
bedragen jaarlijks geïndexeerd worden ‘overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex
volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek’. Onlangs is geconstateerd dat deze indexering helaas niet
is toegepast. Alle minima die vanaf
2016 de inkomenstoeslag hebben

gekregen, hebben in feite te weinig
ontvangen. Raf Janssen was in die
jaren wethouder sociaal domein en
dus politiek verantwoordelijk voor
dit verzuim. Daarvoor biedt hij zijn
oprechte verontschuldigingen aan:
mensen die al heel weinig hebben, kregen door deze fout minder
dan waar ze recht op hadden. Dat is
niet goed. Wij vinden dat die fout

moet worden hersteld en dat het ten
onrechte niet uitgekeerde bedrag alsnog moet worden overgemaakt aan
de desbetreffende mensen. En de
bedragen uit 2015 moeten alsnog
geïndexeerd worden. Dat betekent
dat ze verhoogd moeten worden met
een bedrag tussen 25 en 40 euro.
In het raadsvoorstel dat binnenkort
besproken wordt, gebeurt dat niet.
Ten onrechte, vindt de fractie PvdA/
GroenLinks. Verder stelt het college
voor de jaarlijkse indexering niet

meer automatisch toe te passen.
Dat betekent een dubbele bezuiniging op de toch al veel te kleine
portemonnee van mensen die al drie
jaar of nog langer moeten rondkomen van minder dan weinig. Wij vinden dit daarom een voorstel dat
afbreuk doet aan het sociaal gezicht
van Peel en Maas.

Annigje Primowees, Frits Berben
en Raf Janssen, raadsleden

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.

Ideaal machinebouw en constructie werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door
Christiaan Coenders. In de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig
machinebouw en constructiebedrijf welke diverse (gepatenteerde) ergonomische systemen
ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw welke wereldwijd worden afzet.
Recent is het bedrijf door het management overgenomen en zijn wij per 1 januari 2020
op zoek naar een gedreven

Electrical Engineer (40 uur)
welke mede vorm geeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
In de 2e helft van 2020 verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 te Horst.
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Wij vragen:
• opleidingsniveau mbo+, richting
Elektrotechniek;
• ervaring met besturingstechniek;
• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het
genoemde takenpakket;
• rijbewijs B;
• goede kennis van Office 365
(Outlook, Word, Excel);
• je bent een teamplayer maar daarnaast
een zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in Engels en Duits is een pre;

• je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden;
• reisbereidheid ca. 10%.
Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk groeiend
zelfstandig Ideaal;
• veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke
ontwikkeling;
• prettige werksfeer binnen een jong en hecht
team;
• salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen en 13 adv-dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de
CAO Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv met motivatie naar:
pascal@ideaal.eu t.a.v. Pascal Maes
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Pascal Maes
tel.: 077 - 398 12 56.

Venloseweg 24, 5961 JD Horst, 077 398 12 56

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• zelfstandig aansluiten en monteren van
elektropanelen/machines volgens schema;
• het testen en inbedrijfstellen van een
afgewerkte machine;
• het oplossen van storingen en onderhoud aan
de machines (soms ook op locatie bij de klant);
• het analyseren en diagnosticeren van storingen,
ook via telefoon en e-mail, wereldwijd;
• waar nodig je collega’s meehelpen met
(mechanische) montage;
• beheren van de voorraad en het versturen van
spare parts;
• het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding, productie
en serviceafdeling waaronder handboeken,
spare-parts, CE documenten en gebruikershandleidingen;
• bijdragen aan ontwikkeling binnen de
engineersafdeling, zoals het opzetten van
standaardisaties, procedures en innovatie.

2811 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Racisme in amateurvoetbal is serieus probleem
De wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior werd op zondag 17 november stilgelegd vanwege racistische spreekkoren op de tribune. Daarop
volgde een week vol statements waarbij spelers en trainers, maar ook bewindslieden en bestuurders, zich uitspraken tegen racisme. Ook bij een
amateurvoetbalwedstrijd van SV Venray ging het fout. De vraag is of we spreken van een incident of van een structureel voorkomend probleem
in het amateurvoetbal.
De spreekkoren in Den Bosch waren gericht tegen de Nederlands-Guinese Ahmad Mendes Moreira, speler van Excelsior. Het duel werd daarop
door de scheidsrechter stilgelegd. Bij de wedstrijd van het eerste team van SV Venray tegen
Wilhelmina ‘08 uit Weert op zondag 3 november
waren de spreekkoren gericht tegen een donkere
speler van Weert, die daardoor zichtbaar aangedaan was. Het zijn voorbeelden waaruit blijkt
dat racisme in het amateurvoetbal een serieus
probleem is. Daarnaast is het natuurlijk zo dat
het hier zichtbaar is, omdat de wedstrijden worden gestaakt. De kans is groot dat er vaak wordt

doorgespeeld en het dus niet in de publiciteit komt.
Anno 2019 zou je mogen verwachten dat het maken van racistische opmerkingen ver achter ons ligt,
iedere opmerking is er dus één te veel en moet als
een serieus probleem worden gezien.
Aan de andere kant, zonder de incidenten te bagatelliseren, kan de vraag worden opgeworpen of er
in het amateurvoetbal week in week uit racistische
spreekkoren langs het veld te horen zijn. Het incident in Den Bosch heeft in de media enorm veel
aandacht gekregen. Ook over het incident in Venray is het nodige geschreven. Maar als één persoon,
zoals in Venray, iets roept dan is dat niet represen-

tatief voor het hele amateurvoetbal. Daarnaast lijkt
het op dit moment alsof we in een racistisch land
leven, maar incidenten die hier gebeuren staan niet
in vergelijking met wat in Oost-Europa op tribunes
gebeurt. Ook zijn er nauwelijks cijfers bekend van
de omvang van het racisme-probleem in het amateurvoetbal. Wellicht zijn het gewoon een paar gekken die het amateurvoetbalpubliek een racistisch
stempel geven.
Racisme in amateurvoetbal is een
serieus probleem, wat vindt u?

Bespreking poll week 47

Media geven te veel aandacht aan de zwartepietendiscussie
Het is inmiddels bijna een traditie geworden: de zwartepietendiscussie.
De blaadjes vallen amper uit de bomen of de
voor- en tegenstanders van Sints trouwe vriend
buitelen over elkaar heen. In elk krant die je
openslaat of talkshow die je opzet voert Zwarte
Piet de boventoon. Het lijkt ook wel alsof de discussie steeds verder verhardt. En alles wat maar

met de zwartepietendiscussie te maken heeft, krijgt
media-aandacht. Een meerderheid van de stemmers
vindt dat de media te veel aandacht geven aan alles wat met Zwarte Piet te maken heeft. Als zij wat
meer terughoudend zouden zijn in hun berichtgeving, want vaak gaat het beide partijen om aan-

dacht, dan zou de discussie misschien helemaal niet
zo groot zijn. Anderen vinden dat nieuws tenslotte
nieuws is en als nieuwsmedium wil je jouw kijker/lezer zo goed mogelijk informeren over wat er
speelt in het land als het gaat om Sinterklaas en zijn
pieten.

Ingezonden brief

Dorpsgezicht dreigt te verdwijnen
Een stuk authentiek dorpsgezicht van het Veersepad dreigt te verdwijnen: Pand Laveaux Veersepad 13.
Op dit ogenblik zijn er serieuze plannen om het pand Veersepad 13
rigoureus te veranderen. Het betreft
een zeer beeldbepalend dorpsbeeld
van het Veersepad.
Karakteristieke villa uit circa 1880
aan het Veersepad in Kessel.
Bijzonder mooi is de rustieke symmetrische vormgeving met monumentale voorgevel. Aan beide zijde
een lagere bijbouw, ook met mansardekap, waardoor een voorplein
ontstaat. Vooral de zijde naar het
Veersepad toe heeft een monumen-

tale uitstraling door de symmetrie en
karakteristieke oprijlaan. De herkenbaarheid van dit burgermanshuis is
groot, ook door de hoge oprijpoort.
In ‘Een inventarisatie plus suggesties beleidsnota B en W Kessel’:
‘Het dorpseigene van Kessel’ van de
voormalige gemeente Kessel staat
onder het hoofdstuk ‘waardering
straatwanden’ onder Veersepad het
deel aan de Maaszijde tot en met
kasteel Oeverberg als waardering
‘zeer waardevol’.
Het pand Veersepad 13 wordt

gewaardeerd als Rijksmonument
wegens zijn uitstraling en bijzondere vormgeving. Ook is in dit
rapport een verordening opgenomen. De voorgevel, afgedekt met
een mansarde kap, met wolfseinden en de doorvoering hiervan op
de aanbouwen geven het geheel
een hoge waarde aan architectuur. Typisch is de dakkapel boven
de voorgevel, afgewerkt met een
rondboog. Hier een fraaie kroonlijst van siermetselwerk met duidelijk zichtbare rondboogjes. Aan de

voorzijde tussen de uitbouwen een
staketsel waardoor er een binnenplaats is ontstaan. Het gebouw is
van circa 1880. De villa is gebouwd
als gegoede burgerwoning. De toegang naar het Veersepad is door de
oprijlaan een belangrijk deel van
het geheel.
De bijgebouwde stallen misvormen
het monumentale karakter van het
pand.
Het zicht vanaf het Veersepad is
typerend voor de landelijke, dorpse
sfeer.
Ton Hendricks, Kessel

Ingezonden brief

Woonzorgcomplex Kessel
Er zijn zorgen over het geplande woonzorgcomplex in Kessel. Het zijn zorgen, maar het drijft een wig
tussen de bevolking van Kessel. Aan de ene kant de initiatiefnemers en toekomstige bewoners en aan de
andere kant de rest van Kessel.
De gemeente spreekt van een beeldbepalend dorpsgezicht, maar geeft
wel medewerking aan het afbreken
van het pand Laveaux op Veerse
pad. En er wordt geschermd met een
voorbeeld van zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit. De stichting ‘Onze toekomst’ wil de regie
over het leven in eigen hand houden en heeft dertien deelnemers
om zich heen verzameld. Ze willen
een woonzorgcomplex met dertien
appartementen bouwen op het perceel aan het Veerse pad. Het statige

pand zal tegen de vlakte moeten.
Het is te klein en oud. Definitie van
een woonzorgcomplex: een instelling
waar bejaarden zelfstandig kunnen
wonen en de nodige zorg krijgen.
Wat is waarschijnlijk de werkelijke
reden? Deze groep mensen is nog
zeer vitaal en voorlopig nog niet toe
aan een zorgwoning. De mensen die
aan een zorgwoning toe zijn hebben geen van allen een uitnodiging
ontvangen om in te schrijven of deel
te nemen.
Eerder waren er door geïnteres-

seerden ook plannen gemaakt voor
dit pand, met drie of vijf appartementen. Dit werd echter door de
gemeente terzijde geschoven en
afgewezen.
Het afbreken en het plegen van
nieuwbouw mag nu ineens wel.
Waarschijnlijk komt het de gemeente
goed uit dat men deze plannen
heeft, ook omdat ze wil dat het
woonzorgcomplex als één woning
te boek komt staan. Dit volgens
het huidige bestemmingsplan.
Heel vreemd dat dit in de woonvisie

van de gemeente past. Ik denk meer
dat het willekeur is en ze dingen
toestaat die beter in haar straatje
past. Vanuit het oogpunt, beeldbepalend dorpsgezicht, past dit in het
geheel niet. De gemeente stelt zelf:
Het beeldbepalend dorpsgezicht in
de centra van onze elf kernen zijn zo
kenmerkend voor Peel en Maas dat
we ze graag willen behouden.
Afbreken is Not Done in dit dorp.
Een woonzorgcomplex is fantastisch,
zeker voor de mensen die het nodig
hebben, maar niet op deze plek!

Jill’s

Column

De waarheid
voorbij
“We leven in een post-truth-tijdperk”, hoorde ik. Een wat? Een
post-truth-tijdperk. Een tijdperk waarin we ‘voorbij de
waarheid’ gaan, een tijdperk
waarin meningen en emoties de
boventoon voeren en feiten uit
wetenschappelijk onderzoek te
moeilijk zijn om te begrijpen,
dus die begrijpen we dan maar
gewoon niet.
Denk aan een Donald Trump die op
Twitter klimaatverandering ontkent. Denk aan Mark Rutte die zich
‘niets kan herinneren’ over een
specifieke memo of een aantal
burgerdoden. Denk aan de haantjes die op Facebook zetten dat ze
massaal ‘100 in z’n 3’ op de snelweg gaan rijden, als tegenreactie
op de maximaal 100-kilometer per
uur-regel op de snelweg, want die
‘slaat nergens op’. Denk aan Henk
en Ingrid die geen behoefte hebben aan een AZC in de buurt of
denk aan de ouder die de leraar
wel even kan vertellen hoe het
onderwijs beter moet. Een posttruth-tijdperk heeft betrekking op
situaties waarin objectieve feiten minder invloed hebben op de
publieke opinie dan emotionele
of persoonlijke overtuigingen,
aldus Oxford Dictionary. Het was
in het VK het woord van het jaar
2016, hoewel ik er dit jaar pas van
hoorde. Ik herken het echter wel.
Als iets ons emotioneel of persoonlijk raakt, is de nuance ver te zoeken. We vinden allemaal wel wat
van het onderwijs, de zorg, Trump,
roetveegpiet, het AZC, Mark Rutte
en de 100-kilometer per uur-regel.
Dat er mensen zijn die voor dit
soort dingen pak ’m beet 10 jaar
gestudeerd hebben maakt niets
uit, want wij weten het wel beter.
En onze meningen en gevoelens
tellen ook! Sterker nog, emoties
zijn nu ook feiten. In een tv-debat
zei een Amerikaans politicus dat
het hem niet uitmaakt dat misdaadcijfers dalen, het gaat erom
dat mensen zich ‘onveilig voelen’,
want dat is ook een feit. En dit
soort mensen nemen wij nog serieus ook. Post-truth: de waarheid
voorbij, maar de schaamte blijkbaar ook.

Ruud Holthuis, een verontruste
bewoner van Kessel

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Jill
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Aangepaste openingstijden
donderdag 28 november 2019

Peel en Maas hijst vlag tegen
geweld tegen vrouwen
Peel en Maas zegt NEE tegen geweld
tegen vrouwen en sluit zich aan bij
‘Orange the World’. Daarom heeft het
college van burgemeester en wethouders
25 november de oranje vlag gehesen voor
het Huis van de Gemeente. De kleur oranje
staat symbool voor een zonnige toekomst,
vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Op donderdag 28 november 2019 zijn de balies Burgerzaken de hele dag gesloten.
Het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen is wel mogelijk.
Een spoedaanvraag reisdocument van woensdag 27 november 2019 is op
vrijdag 29 november 2019 bij ons binnen.
Aangifte geboorte of overlijden is mogelijk van 08.30 uur tot 12.00 uur.
Voor de overige dienstverlening en de bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur

Op 2 juli heeft de gemeenteraad unaniem
een motie aangenomen waarmee ze het
college van B en W verzoeken om aan te
sluiten bij de Orange the World-campagne.
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo
namens het college: ‘Als samenleving
moeten we elke dag opkomen tegen
geweld, tegen wie dan ook. De komende
zestien dagen hebben we specifiek
aandacht voor geweld tegen vrouwen en
meisjes. Wij vinden het onacceptabel dat
zoveel vrouwen en meisjes wereldwijd te
maken krijgen met geweld: lichamelijk,
seksueel of online. Met deze campagne
laten we zien dat dit niet kan!’

Rioolverstopping
Een rioolverstopping is nooit prettig. Wat te doen bij een rioolverstopping? Dit hangt af
van de plek en de oorzaak van de verstopping. Wij zetten het voor u op een rij.
Wanneer moet u de verstopping zelf oplossen?
Een verstopping in uw woning of in de riolering op eigen terrein moet u zelf oplossen.
Hiervoor kunt u niet bij de gemeente terecht. Als u dit niet zelf kunt zijn er gespecialiseerde
bedrijven die u helpen. De kosten voor het oplossen van de verstopping zijn voor eigen rekening.
Let op:
• Woont u in het buitengebied en zit uw woning aangesloten op de drukriolering dan moet u
altijd eerst contact opnemen met de gemeente. Zij controleren dan eerst of er een storing is.
• Is uw woning aangesloten op een IBA? Neem dan contact op met het Waterschapsbedrijf
Limburg via 088 842 0200.
Wanneer neemt u contact op met de gemeente?
Als de verstopping buiten de perceelgrens zit of als de verstopping alleen verholpen kan
worden via het trottoir neemt u contact op met de gemeente. Ook bij een probleem of
storing aan de drukriolering (buitengebied) neemt u contact op de gemeente. Het Klant
Contact Centrum is bereikbaar via (077) 306 66 66. Buiten de openingstijden belt u het
storingsnummer, (077) 327 9550.
Hoe weet u waar de verstopping zit?
Om te ontdekken of de verstopping in het gemeentelijk gedeelte zit of op uw eigen perceel,
moet u eerst het ontstoppingsstuk of erfscheidingsputje controleren.
Hoe doet u dit?
Op de perceelgrens zit in de meeste gevallen een ontstoppingsstuk of erfscheidingsputje.
U moet dit opzoeken en vrijmaken (graven). Op de bouwtekening staat dit vaak aangegeven.
• Staat er geen water in het ontstoppingsstuk of erfscheidingsputje? Dan zit de verstopping
binnen uw eigen riolering. U zorgt dan zelf voor het oplossen van de verstopping.
• Staat er wel water in het ontstoppingsputje? Dan zit de verstopping meestal in het
gemeentelijke gedeelte. U neemt contact op met de gemeente.
Wie betaalt de kosten?
• Een verstopping op (laten) lossen op eigen terrein betaalt uzelf. Als achteraf blijkt dat de
verstopping toch in het gemeentelijk gedeelte zat, betaalt u de kosten ook zelf. U kunt
niet achteraf de gemeente aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten. Daarom is het
belangrijk om vooraf te controleren waar de verstopping zit. Bij twijfel neemt u eerst contact
op met de gemeente.
• Een verstopping in het gemeentelijk gedeelte lost de gemeente op en betaalt ook de kosten.
Ga dus nooit zelf aan de slag. Daarom is het belangrijk om vooraf te controleren waar de
verstopping zit. Als blijkt dat de verstopping is veroorzaakt door verkeerd gebruik zijn de
kosten voor de veroorzaker. Bij twijfel neemt u eerst contact op met de gemeente.
Verstopping voorkomen?
Verstopping ontstaan vaak door spullen die niet in het riool thuis horen zoals:
• Frituurvet en motorolie. Lever dit in bij het Milieupark.
• Bouw en sloopafval zoals zand, specie en beton. Lever dit in bij het Milieupark.
• Wegwerpdoekjes zoals babydoekjes, vochtig toiletpapier en poetsdoekjes. Deze horen bij het
restafval en niet in het toilet.
• Damesverband en tampons. Deze horen bij het restafval en niet in het toilet.
Ontstoppingsbedrijven
In het telefoonboek of op internet kunt u riool-ontstoppingsbedrijven vinden.
Om misverstanden achteraf te voorkomen kunt u bedrijven inschakelen die op de hoogte zijn
van de regels in Peel en Maas.
• LP Rioolservice Meijel, 077-4660929
• Riool & Veegbedrijf M. van Dijk BV, Venhorst, 0492 552 685
• Storm Service, 06-46736634.

Wereldwijde actie
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45%
van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde
Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the
World-actie, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en eindigt op
10 december. Dit zijn de zestien actiedagen tegen geweld tegen vrouwen.

Aankondiging Raadsvergadering
Op dinsdag 03 december 2019 wordt vanaf 19.30 uur een Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.eu > vergaderingen raad > raadsvergadering
> datum 03 december 2019. De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de
webcast: https://channel.royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl
of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda:
01. Opening
02. Vragenhalfuurtje
03. Vaststelling agenda
04. Mededelingen
05. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
06. Toekomstbeeld Helden (2019-070)
07. Kredietaanvraag onderwijshuisvesting Prisma De Sprunk Koningslust (2019-065)
08. Beleidsnotitie pilot algemene voorziening hulp bij het huishouden (2019-071)
09. Bestemmingsplan omzetten dierenpension met bedrijfswoning naar een reguliere
woning Tongerlose Pad 10 te Maasbree (2019-067)
10. Bestemmingsplan Venweg 8/8a en 10 Grashoek (2019-068)
11. Suppletie-uitkering “bommenregeling” project Weidebos Helden (2019-073)
12. Bestemmingsplan Venweg 8/8a en 10 Grashoek (2019-068)
13. Aanpassing gemeenschappelijke Regeling BsGW (2019-066)
14. Verordening Jeugdhulp, individuele inkomenstoeslag (P-wet) (2019-064)
15. Verordening Belastingen en Tarieven (2019-063)
16. Verordening naamgeving en nummering (adressen) Peel en Maas (2019-072)
17. Verordening rechtspositie raadsleden Peel en Maas (2019-074)
18. Sluiting
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 17 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan
de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze
Raadsvergadering op 3 december 2019 of tijdens de Raadsvergadering van 17 december 2019.
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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

Inloopavond Kwistbeek
Benieuwd naar het schetsontwerp Gebied Kwistbeek (van de Stogger tot de dijk in Baarlo)?
Op 11 december ben je van harte welkom op de inloopavond tussen 17.00 uur en 20.00 uur
bij Unitas, Wilhelminastraat 11a Baarlo.
Meer informatie: www.metelkaar.waterschaplimburg.nl

www.peelenmaas.nl

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

Helenaveenseweg 38
5985 NM Grashoek
06 52 05 40 84
mhpvandengoor@home.nl

• Opperen van stenen
• Storten van beton
• Plaatsen van staalconstructies
• Leggen van dakplaten
• Leggen van sandwichpanelen
• Montage, onderhoud en reinigen op hoogte d.m.v. hoogwerkbak
• Werkzaamheden openmanbak
• Bomen snoeien en kandelaberen
• Bomen zagen en verwijderen
• Diverse andere werkzaamheden

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid
tot een servicecenter voor een wereldwijde
klantenkring. Naast logistieke activiteiten worden
er ook diensten geleverd op het gebied van
assemblage en customerservice. Het team van
350 medewerkers reageert snel op markt- en
klantbehoeften. Er worden continue nieuwe
diensten ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van de moderne technologie.

Bel vrijblijvend voor informatie

Wij zijn op zoek naar:

Gratis opleiding tot

www.vdg-verhuur.com

Installateur/
Chauffeur

(m/v)

met B of C rijbewijs voor A merken

FEESTELIJK GENIETEN

OP Z’N BUFKES

Veel jonge mensen hebben de ‘droom’ om
vrachtwagenchauffeur te worden, echter is het
behalen van de benodigde rijbewijzen en Code
95 een vrij kostbare zaak en vaak onbetaalbaar.
Janssen Distribution Services biedt jou de
mogelijkheid om gratis je opleiding te volgen!
Voor de interne opleiding en het behalen van
de benodigde papieren hebben wij diverse
mogelijkheden. Bij iedere kandidaat wordt een
individueel opleidingstraject afgesproken.
Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je eerst een
periode in de loods of op kantoor gaat werken of
als bijrijder meegaat. Op deze manier leer je het
bedrijf kennen en wij leren jou kennen.
We kunnen dan samen betere keuzes maken over
jouw individuele groeipad. In de tussentijd volg je
de opleidingen voor het rijbewijs.

Ook online
te bestellen!
www.bufkes.nl

BUFKES HAM

+ PARTYSAUS
INCLUSIEF BRAADZAK

BUFKES PANNINGEN, MARKT 4

GELDIG VAN 01-12-19 T/M 31-12-19

SAMEN VOOR

17

50

Wil je meer weten?

VAD (Value Added Deliveries)

Voor de afdeling VAD (Value Added
Deliveries) worden collega’s opgeleid voor
(B- en) C-rijbewijs. Op deze afdeling is het
rijden alleen niet je hoofdtaak. Als bezorgerinstallateur ben je verantwoordelijk voor het
installeren van machines op locatie.
Als je op locatie bent vertegenwoordig je
onze klant. Daarvoor is representatief zijn en
een goede communicatie belangrijk.
Je krijgt hiervoor ook speciaal gereedschap
mee zoals trappenlopers om machines op
locatie te krijgen en een laptop of andere
specifieke hulpmiddelen.
Om je kennis te verbreden krijg je regelmatig
een cursus op het gebied van techniek en
communicatie. Ben je technisch onderlegd
en werk je graag met je handen? Dan pas
jij binnen deze functie! Vaak wordt er in
projectvorm gewerkt. Dan ga je met meerdere
collega’s op pad en wordt er meestal in de
buurt van het project overnacht.

Spelregels

Als je de opleiding gaat volgen onderteken je
een studieovereenkomst met het bedrijf die je
in tijd afbouwt.
Om je te motiveren krijg je begeleiding en
afhankelijk van je wensen en in samenspraak
met Janssen Distribution Services wordt er
een invulling gegeven aan je opleiding.
Uitzondering in vergoeding van je opleiding is
dat herkansingen niet vergoed worden.
Heb jij het in je om het team te versterken?
Ben jij technisch onderlegd en sta je open
voor een nieuwe uitdaging?
Dan zoeken wij jou!

inloopavond

Kom dan naar de inloopavond op dinsdag 3 december van 19.00 tot 20.00 uur
in het Parkhotel Horst, Tienrayseweg 2 in Horst.
Mailen kan ook via personeelszaken@janssen1877.com; Newtonweg10, 5928 PN Venlo
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Grashoek pakt bonuspunt

Goud voor Judoclub Helden

Het eerste team van SV Grashoek heeft zondag 24 november een onverwacht punt gepakt tegen de op dat
moment nummer twee SSE uit Someren Eind.

Judoclub Helden nam zondag 24 november deel aan het judotoernooi
in Beek en Donk. Dit was zoals altijd een toernooi op hoog niveau.
Artoer Mkrtchyan maakte zijn rentree op de wedstrijdmat. Ondanks
dat hij nog wedstrijdritme miste,
liet hij zien dat hij het nog niet verleerd was. Uiteindelijk wist hij één
van zijn drie partijen te winnen
in een sterke poule met allemaal
lange wedstrijden. Een derde plek
voor hem dus. Luna Lucker won vier
van haar vijf partijen en pakte ook
een derde plek. Zoals altijd deed
ze dat met technisch afwisselend
judo. Ook Bo van den Brand won
in een pittige poule als eerstejaars
-15 brons, onder andere met een
mooie schouderworp. Het laatste brons was voor Lucas Colbers.
Met een aantal mooie heupworpen
en combinaties won hij drie partijen
knap. Reff Joris, Jona Holthuijsen,
Marlouk Colbers, Luuk van den Berg
en Lieke en Joris Verstappen wonnen zilver. Reff, Jona en Luuk lieten

Vooraf hadden weinig insiders
Grashoek een kans toegedicht.
Grashoek trad door de vele blessures
aan met een team dat vorig seizoen
zomaar Grashoek 2 had kunnen zijn.
Het werd een verrassende middag
want de stand-ins lieten zich van hun
beste zijde zien en vochten voor wat
ze waard waren. Op basis van deze
werklust was het punt dik verdiend.
Ook nu was de tegenstander Grashoek
voetballend de baas maar de ploeg
compenseerde veel door als team
voor iedere meter te strijden. In de
eerste helft werd Grashoek vastge-

drukt op de eigen helft en lukte het
maar moeizaam om zich uit deze
wurggreep te bevrijden. Vooral uit
dode spelmomenten waren de gasten gevaarlijk, het aluminium en Koen
voorkwamen een achterstand. Na de
thee liet Grashoek zich wat meer zien
en kreeg het drie dikke kansen om de
wedstrijd zelfs te winnen. SSE kreeg
ook zeker zijn kansen maar was niet
scherp genoeg om Grashoek te verslaan. Ondanks het doelpuntloze duel
ontpopte er zich in de tweede helft
een heel erg spannende wedstrijd
die prima werd geleid door Teun van

Oerle. Het zwaar bevochten punt was
een flinke opsteker voor de geel zwarten die ieder punt kunnen gebruiken
en vooraf zeker niet op dit punt hadden gerekend. Grashoek gaat zondag
1 december op bezoek bij Maarheeze.
Een ploeg die in de middenmoot staat
maar voor aanvang van de competitie
misschien iets hoger was ingeschat.
De wedstrijd begint om 14.00 uur.

Tekst: John Janssen, SV Gashoek
Beeld: Jac Haenraets

Kerstbomen
Keuleman 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

grote maten
Nordmann
+ standaards
verkoop vanaf 30 nov.
06 - 30 07 27 01

H.Hoeben

Braamhorst 5 Baarlo

bij de jonkies weer zien bij de top te
horen. Luuk won zelfs zes partijen
op deze dag. Marlouk moest het
alleen afleggen tegen een sterke
laatstejaars -15, de andere potten won ze. Lieke liet weer gevarieerd judo zien. Haar broer Joris
Verstappen maakte een paar goede
uchi-mata’s. Vooral in zijn laatste
partij liet hij zien met een gevarieerde pakking zijn favoriete techniek te kunnen maken. Vian van Dril
en Noa Janssen waren onverslaanbaar. Beiden wonnen ze alle vier
hun partijen en pakten ze het goud.
Meggy en Frits Hermans, Djow Joris
en Jules Verheijen misten net het
podium. De andere judoka’s konden
niet om de prijzen judoën, maar dat
gaat de volgende toernooien zeker
goed komen.
Tekst: Judoclub Helden

In Lomm

Nederlaag voor SV Egchel
De heren van SV Egchel hebben zondag 24 november in Lomm een
4-0 nederlaag geleden tegen RKDSO. De oranjehemden misten een
aantal vaste krachten om diverse redenen zodat trainer Jonn
Smedts moest improviseren. Alle goede bedoelingen ten spijt,
er zat geen beter resultaat in.
Het spelbeeld was over het algemeen rommelig. Al na 5 minuten kwam Egchel op achterstand
toen Daan van de Hombergh raak
schoot. Een half uur later belandde
de bal uit een vrije trap tegen
de paal, waarna Tim Voesten
uit de rebound raak schoot, 2-0.
Het Egchelse gevaar kwam vooral
voort uit corners. Een dubbele
wissel in de rust: Gido van Lier
en Jesse van Schaijk losten Luuk
Timmermans en Ryan Bruisten af.
In de 65e minuut ging de bal op
de stip. Bij de derde poging ging

het schot van Sven Maessen over
de lijn, 3-0. De slotfase werd nog
even hectisch. Arbiter Kanning
strooide nogal kwistig met gele
kaarten. Sami Amhaouch kreeg
zijn tweede en mocht voortijdig
naar de kleedkamer. Sven Maessen
bracht de eindstand op 4-0.
Een wedstrijd om gauw te vergeten. Zondag 1 december komt VOS
uit Venlo op bezoek. Hopelijk kan
Egchel dan wat completer aantreden.
Tekst: voetbalvereniging SV Egchel

Dressuur

Ruiters vallen in de prijzen
In Reuver vonden zaterdag 23 en zondag 24 november dressuurwedstrijden plaats, georganiseerd door PSV Voorwaarts. Daar
deden leden van zowel PSV De Cavaliers uit Helden als PSV Caprilli
uit Panningen aan mee.

Wij zijn op zoek naar:

• Projectmanager
Houtbouw
• Allround Metselaar
• Allround Timmerman
Meer info? Check onze site www.verhaeghbouwbedrijf.nl

In de klasse L1 behaalde Monique
Peeters van De Cavaliers een
3e prijs met Consciento en Inge
Maessen een 5e prijs met Houdini.
In de klasse Z1 ging de overwinning
naar Anouk Neefs met Gallardo en
met Guess behaalde ze de 3e prijs.
Vorig weekend heeft Ilse Steijvers
in Geldrop in de minimarathon een
7e prijs behaald met Bo in de klasse
enkelspan pony. In Nederweert
werd dressuur verreden door de
pony’s en hier ging in de klasse M1
de overwinning naar Hanna Neefs
met Don Diamond.
Op zaterdag 23 november nam
Simone Salemans-Dusch van
Caprilli, met haar paard Hollywood

Hills deel aan de selectie dressuurwedstrijd in de klasse B.
Met 199,5 punten wisten ze de
4de prijs mee naar huis te nemen.
Zondag 24 november nam John
Steeghs met zijn paard Gesture
S deel aan de selectiewedstrijd
(kring Midden) dressuur klasse
Z1 in Reuver. De gereden proef
was goed voor 228 punten en in
een ring met in totaal 25 deelnemers, behaalde deze mooie combinatie de gedeelde 1ste prijs
met Anouk Neefs (met Gallardo,
RV De Cavaliers).
Tekst: PSV De Cavaliers
en PSV Caprilli
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Panningen wint van GKC/RKHVC

Volleybal

Het eerste team van SV Panningen had zondag 24 november de taak om te winnen van GKC/RKHVC om in de
bovenste regionen een woordje mee te blijven spreken. Het werd een zwaarbevochten zege.

VC Kessel neemt punten
mee naar huis

Het eerste gevaar was van de gasten, keeper Jordy Nelissen redde
op een formidabele wijze een kopbal van Tim Beek. Panningen moest
tot de 21e minuut wachten voordat
het erg gevaarlijk voor het vijandige
doel verscheen. Een schot van Remco
Litjens werd ternauwernood van de
lijn gekopt. Een eerste helft met weinig scoringsmogelijkheden aan beide
zijden, in het tweede bedrijf zou dit
anders zijn. De blauwhemden kwamen beter uit de startblokken en Tim
Beek stond oog in oog met doelman

Jordy Nelissen. Deze wist Panningen
te behoeden voor een achterstand.
Vervolgens regen de kansen zich snel
aan elkaar waarbij Panningen de
bovenliggende partij was. In de 50e
minuut stuurde Idris Pakasa goaltjesdief Remco Litjens de diepte en deze
bracht Panningen aan de leiding,
1-0. Panningen nam in deze fase het
initiatief en ging vol op jacht naar
een tweede treffer, echter stond het
vizier van Panningen niet op scherp
waardoor deze uitbleef. Meerdere
100 procent- kansen werden om zeep

geholpen en tussendoor redde de paal
Panningen nog een keer. Het geloof
in een resultaat bleef zo overeind
bij de gasten en hun druk nam toe.
Panningen liep achteruit wat tot
enkele hachelijke situaties voor het
doel leidde, met name uit corners en
vrij trappen. Toen na 6 minuten blessuretijd het eindsignaal volgde was
de opluchting groot in het Panningenkamp.

Tekst: voetbalvereniging SV Panningen

Bevo Hc verspeelt in extremis voorsprong
Herpertz Bevo Hc was de betere ploeg in de Limburgse handbalderby op zaterdag 23 november tegen OCI
Lions, maar liet in de spannende slotminuten een 27-29 uit handen glippen. De thuisclub kon in Sittard nog
terugkomen tot een 29-29 gelijkspel.
Het was in Sittard weer een echte
handbalthriller. Vanaf de eerste minuut
bestreden beide ploegen elkaar op
het scherpst van de snede. In een
moordend tempo werd de wedstrijd
gespeeld. Bevo Hc sneed vrij gemakkelijk door de offensieve handbalverdediging van OCI Lions. In de eerste helft
nam Herpertz Bevo Hc zelfs een 14-11
voorsprong, maar OCI Lions knokte zich
terug in de wedstrijd. Bij rust leidde de

thuisclub met 18-17. Het hoogstaande
niveau bleef gehandhaafd. Ook in de
tweede helft was Bevo Hc de bovenliggende partij. De Panningse ploeg
had voortdurend de leiding. Toen in de
slotfase bij een stand van 27-29 in het
voordeel van de Panningnaren een speler van de thuisclub het veld uit werd
gestuurd, leek de wedstrijd beslist. Bevo
Hc maakte in de overtalsituatie echter
afspeelfouten. Dat werd de ploeg fataal,

want OCI Lions knokte zich terug naar
29-29. Bevo Hc kan zich twee dingen
verwijten: het missen van drie strafworpen en het niet goed uitspelen
van de overtalsituaties. Bevo Hc heeft
wel laten zien dat ze tot de top van de
BENE-league behoren. Komende zaterdag 30 november speelt de ploeg thuis
tegen Neerpelt om 19.00 uur.
Tekst: Mat Nellen, Herpertz Bevo Hc

IVO straft persoonlijke
Maasbreese fouten af
MVC’19 uit Maasbree heeft tegen IVO in Velden een pijnlijke, maar verdiende 3-1 nederlaag geleden. IVO, met oud
VVV-er Rick Verbeek weer in de gelederen, strafte voor rust persoonlijke fouten van MVC-ers genadeloos af.

Het eerste damesteam van VC Kessel speelde zaterdag 23 november een spannende pot in Veldhoven tegen Nuvoc dames 1.
De dames namen de punten mee naar huis.
De eerste set keken de dames
meteen tegen een achterstand
aan door een goede service van
de tegenstander. Deze werd niet
meer weggewerkt en de eerste
set ging verloren met 25-16. In de
tweede set ging de motor draaien,
maar lieten de Kesselse dames een
voorsprong uit handen glippen en
na een spannend slot werd deze
ook verloren met 27-25. De derde
set ging Kessel direct goed van
start en bouwde een voorsprong
op die leidde tot setwinst bij 17-25.
Nu moest dit goede spel vastge-

houden worden, maar de dames
maakten het toch nog spannend,
met 25-27 stond het 2-2 in sets en
moest er een vijfde set gespeeld
worden. De dames haalden met
veerkracht en vechtlust ook deze
set binnen met 15-17 en nemen
dus drie punten mee terug naar
Kessel. Dit biedt perspectief voor
volgende week, dan nemen de
Kesselse dames het op tegen
Vocala dames 1 in sporthal Achter
de Haof in Kessel.
Tekst: Anouk Rutten, VC Kessel

Beugelen

OVU zet orde op zaken
Na de nederlaag vorige week bij hekkensluiter Hoogeloon moest
OVU uit Kessel vrijdag 22 november alle zeilen bij zetten tegen de
reserves van HBC uit Helden.
De eerste twee partijen van Bas
Ottenheim en Hay Jacobs gingen
verloren maar door zeges van
Maikel Leenders, Eric Kleynen en
Roel Ottenheim werd er orde op
zaken gesteld en kon de overwinning in Kessel gehouden worden.
Hierdoor blijven ze weg uit de

onderste regionen en krijgen volgende week de kans om zich in
de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft in en tegen
Kronenberg definitief te handhaven
in de middenmoot.
Tekst: beugelclub OVU

Majorette en dans

MD Meijel start g-team
MD Meijel onderzoekt momenteel de mogelijkheid voor het oprichten van een g-team voor kinderen met een beperking die bij een
majorette- of dansgroep willen gaan.
Het g-team is voor alle kinderen
vanaf 5 jaar uit Peel en Maas en
aangrenzende gemeenten.
“Via de Stichting Iedereen Kan
Sporten hebben wij vernomen dat
er voor kinderen met een beperking nog geen aanbod is van een
majorette-/dansvereniging”, laat
een woordvoerster desgevraagd
weten. “MD Meijel wil dit gat graag
vullen. Want ook voor kinderen met

een beperking is het belangrijk om
te bewegen. Het is goed voor de
persoonlijke ontwikkeling.
Bovendien is samen bewegen
op muziek een fijn groepsproces
en geeft mogelijk ook nog eens
nieuwe sociale contacten en bindingen.” De planning is om begin
volgend jaar te starten.
Neem voor meer informatie contact
op via info@mdmeijel.nl

vintage • industrieel • brocante
Mike Peeters (r) wint duel in Velden

Op een slecht veld in Velden ging
de thuisclub veel beter om met de
beroerde kwaliteit van de grasmat.
IVO was voor de pauze de betere
ploeg dankzij een veel betere inzet en
duelkracht. MVC’19 voetbalde plichtmatig en bracht te weinig energie in
de wedstrijd. Gido Heger opende in de
11e minuut de score. In de 30e minuut
kon Lars Derks de 2-0 scoren na een
pass van Rick Verbeek in de 30e
minuut. Na Maasbrees balverlies op

het middenveld schoot Rick Verbeek
van grote afstand de bal in de kruising
achter de Maasbreese doelman Stan
Caris. Na 39 minuten was door deze
derde treffer de wedstrijd eigenlijk al
beslist. MVC’19 speelde ondermaats
en trainer Tom van Bergen was terecht
zeer teleurgesteld in de spelers.
MVC’19 begon pas na de rust beter te
voetballen en was in de tweede helft
de betere ploeg. Aanvoerder Ron van
den Kerkhof maakte in de 66e minuut

2
2.500lomop
kring

de 3-1. MVC’19 ging op jacht naar
meer treffers maar het lukte niet om
de aansluiting te vinden. Bart Crienen,
Joris Timmermans en Daan Peters kregen in de slotfase nog kansen om te
scoren, maar werden niet beloond.
Na een zeer zwakke eerste helft,
waarin teveel spelers het lieten afweten, kwam het herstel te laat.

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Tekst: Mat Nellen
Beeld: Math Geurts Fotografie

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

Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak
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Maasbreese beugelaars
verliezen nipt van Ell
De Maasbreese beugelaars hebben zaterdag 23 november het
thuisduel met Ell nipt verloren: 2-3. Jac Lintjens en Joris Wijnen
wonnen hun duels.
Jac Lintjens nam een voorsprong
van twee punten op Wiel Mennen.
Hij bouwde de voorsprong uiteindelijk uit naar zes punten en won
de partij: 30-24. Guido Sonnemans
trof in Marco Caris een tegenstander die een maatje te groot was.
Marco beugelde gemakkelijk en
won met 18-30. Jo Hendrix keek
de hele partij tegen een achterstand aan, kwam goed terug,

maar ging met 22-30 ten onder.
Hem Hendrix kwam tegen Gerard
Driessen op achterstand, boog
die om (16-16), maar moest toch
zijn meerdere erkennen in Gerard.
Het werd 26-30. Joris Wijnen zorgde
ervoor dat Maasbree toch twee
punten behaalde. Hij versloeg
Mat Tunissen: 30-26.

Bij rust beslist

Koningslust buigt hoofd voor
effectief Kessel
Koningslust heeft de derby op zondag 24 november met ruime cijfers verloren van Kessel: 0-4. De wedstrijd
was al bij rust beslist, toen een 0-3 tussenstand op het scorebord stond.

Tekst: beugelclub De Treffers

Beugelaars HBC verslaan
Hegelsom
De Heldense beugelaars hebben de vooruitgespeelde partij tegen
Hegelsom vrijdag 22 november met 1-4 gewonnen.
Alleen Marc verloor het duel namens HBC.
Hegelsom is al jaren een geduchte
tegenstander; dit seizoen hadden
ze nog maar één maal verloren
en de week ervoor koploper Neer
in eigen huis verslagen. Aan HBC
de taak het eigen herstel door te
zetten om nog enig zicht op een
toppositie te behouden. Marc verloor het eerste duel van Jan.
Johan bracht Hay vervolgens de

eerste nederlaag van het seizoen
toe. De derde wedstrijd ging tussen
Johan P. en Piet. Johan won deze
wedstrijd: 1-2. Ook het vierde duel
werd gewonnen. Daarmee was de
overwinning al binnen. Johan wist
ook het laatste duel nog te winnen.
Op zaterdag 30 november staat de
laatste wedstrijd van de heenronde
op het programma.

Clubrecord en twee PR’s bij
halve marathon Ell
De vier lopers van atletiekvereniging Helden die zaterdag
24 november meededen aan de halve marathon van Ell hebben
naar behoren gepresteerd. Er werden twee persoonlijke records
gelopen én het clubrecord werd met een seconde aangescherpt.
Soon Woo wilde een PR lopen en
het liefst ook onder de grens van
1:40:00. Na een vlakke race, met
als eindtijd 1:39:27, lukte dit ook.
Voor Roeland Spiering was het de
eerste marathon en dus volgde er
altijd een PR, maar dan moest het
wel onder de 1:50:00. Dat lukte

royaal met 1:46:07. Wiel van Lire liep
twee jaar geleden al een hele goede
tijd en dat lukte nu weer: 1:33:36.
Hij liep daarmee één seconde sneller, behaalde een eerste plaats en
liep een clubrecord. Ook Werner
Bloemen kon terugkijken op een
zeer geslaagde wedstrijd.

Afgelopen zondag stond de derby
tussen Koningslust en Kessel op
het programma. Koningslust heeft
punten nodig om niet op de laatste
plaats te belanden en Kessel strijdt
voor promotie.

Niet verzilverd
Kessel meldde zich als eerste bij
het doel van Koningslust, maar de
voorzet van Bert Lenders werd tot
corner verwerkt; een corner die
niets opleverde. Het antwoord van
Koningslust werd gegeven door Roel
Ghielen die doorbrak en net voor hij
kon afronden werd onderschept.
Na ruim 7 minuten drong Kessel
stevig aan en werd Bram Geraedts
op zo’n twintig meter van het doel
gevloerd: vrije trap. Willem Kruijk
plaatste de vrije trap niet hard
maar wel zuiver links langs het
Koningsluster tweemansmuurtje
in de hoek die Mick Berkers niet

meer bewaakte: 1-0. Koningslust
gaf gelijk antwoord en uit een vrije
trap van bijna 25 meter knalde Rob
Lemmen de bal op de lat. Kessel
bleef echter het gevaarlijkst en
in de 11e minuut was het Willem
Kruijk die zijn schot op de lat zag
eindigen. Deze bal kaatste echter
terug het veld in en werd door Rick
Peeters gecontroleerd over Mick
Berkers gekopt, die inmiddels op
de grond lag: 0-2. Het spel golfde
op en neer, waarbij Kessel liet zien
hoe effectief voetbal er uitziet.
Koningslust creëerde wel kansen, maar de Kesselse verdediging
hield Koningslust meestal op veilige afstand. Een schot van Wesley
Goeden in de 20e minuut ging een
halve meter over. In de 23e minuut
wist Willem Kruijk prima raad met
een steekpass en verschalkte hij
Mick Berkers in de korte hoek: 0-3.
Kansen op 0-4 voor Willem Kruijk en

Rick Peeters volgden. Koningslust
zag twee kansen van Bram Rongen
en Jurjen Verbong ook niet verzilverd worden.

Geen eretreffer
In de tweede helft kwam Kessel
fel uit de startblokken en hing de
0-4 in de lucht. Ook Koningslust
kwam dicht bij een treffer. De
Kesselse goalgetter Willem Kruijk
was uiteindelijk toch degene die
het net nog één keer in beweging
bracht: met een schot in de verre
hoek verschalkte hij Mick Berkers.
Koningslust streed nog voor de eretreffer: pogingen van Bram Rongen
en Roy Bos hadden een beter lot
verdiend, maar de stand bleef 0-4.

Tekst en beeld:
voetbalvereniging Koningslust

Tegen HBSV

Helden pakt op de valreep een punt
Helden heeft op zondag 24 november op de valreep een punt gepakt in het duel met HBSV uit Hout-Blerick: 1-1.
De Heldenaren staan daarmee nog altijd op de vijfde plek, en verloren dit seizoen slechts éénmaal.
Het onderlinge krachtsverschil
bleek, net als op de ranglijst, niet
groot. Het spel golfde de eerste
helft op en neer. Beide ploegen
hadden momenten waarin het wat
overwicht had maar geen van hen
kwam tot scoren. Voor de uitploeg
kwam Kevin Janssen er nog het
dichtst bij. Hij zag zijn kopbal echter over de deklat scheren. Mike
van Lier had aan de andere kant het
vizier niet op scherp staan toen hij
doelman Peeters met een bekeken
schot probeerde te verschalken. Zijn
geplaatste schot ging net naast het
doel.

Spelbeeld
Na de rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Beide elftallen probeerden
de wedstrijd naar zich toe te trekken maar mede dankzij een lastig
te bespelen veld lukte het geen
van tweeën te domineren. Met nog
een kwartier spelen op de klok was
het toch de uitploeg die op voorsprong kwam. Daan van Lare werd
op rechts weggestuurd en rondde
één op één met de Heldense doelman fraai af door de bal hard in de
linker kruising te jagen. Daarmee
leek het erop dat Hout-Blerick de
punten mee naar huis ging nemen

maar niets was minder waar. Mike
van Lier ontsnapte in de allerlaatste minuut aan de aandacht van
de Hout-Blerickse defensie waarna
de Heldense aanvaller doelman
Peeters omspeelde en afrondde.
Door deze late gelijkmaker blijven
beide ploegen in de middenmoot.
Volgende week gaat Helden op
bezoek bij Maasbree dat vooralsnog niet de beste competitiestart
beleeft.

Tekst: voetbalvereniging Helden
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Volleybal

Heren 1 pas ‘laat’ onderuit
tegen Maasdal
Het voltallig herenteam van VC Olympia uit Panningen reisde
zaterdag 23 november af naar Wessem. Daar werd het ‘late
night duel’ gespeeld tegen het ervaren VC Maasdal. Na een
goede pot volleybal moest Olympia toch zijn meerdere erkennen
in Maasdal.
De eerste set begon Maasdal
sterker dan Olympia, maar de
Panningenaren waren niet van
de wijs te brengen. Ondanks
de kleine achterstanden bleef
Olympia knokken voor elk
punt. De middenaanvallers van
Olympia scoorden deze set er
duchtig op los en daar had de
thuisploeg geen antwoord op. In
een spannende slotfase was het
team uit Wessem net iets scherper dan de bezoekers en pakten
nipt de set met 25-23.

Inhaalrace
Gesterkt door de goede eerste
set zetten de Panningenaren hun
niveau voort in de tweede set.
Al snel werd een kleine voorsprong genomen en die wisten de heren van Olympia knap
vast te houden. Gestaag werd
deze uitgebouwd mede door een
sterke blokkering. Meer dan verdiend pakten de bezoekers de
tweede set.
In de derde set begon Maasdal
wederom sterk en werden de
Panningenaren veroordeeld tot
een inhaalrace. Lang bleef het

Laatste set
Een sterke start van de
Panningenaren in de vierde set
werd beloond. Halverwege de
set werd het ervaren team van
Wessem verrast en overlopen
door Olympia. Dik verdiend sleepten de bezoekers er een vijfde
set uit, want de werklust van
Olympia werd beloond met een
duidelijke setwinst: 25-15.
In het begin van de beslissende
set liet het thuispubliek van
zich horen en bracht daarmee
Olympia van de wijs. Maasdal
had al een enorm gat geslagen,
maar Olympia gaf zich nog niet
gewonnen. Om 22.15 uur klonk
uiteindelijk het laatste fluitsignaal
in Wessems voordeel.

Tekst: volleybalclub Olympia

SOMAS/Activia te sterk voor
VC Olympia D1
Het damesteam van VC Olympia uit Panningen begon vol goede
moed aan de wedstrijd tegen SOMAS/Activia uit Sint Anthonis
op zaterdag 23 november. De dames liepen echter achter de
feiten aan. Het werd 4-0.

Spannend
De eerste set was gespeeld maar
de wedstrijd was nog lang niet
klaar. De dames van Olympia
moesten anders gaan volleyballen. Net als de eerste set kwam
Olympia de tweede set weer op
een achterstand van 5-0. Activia
zette Olympia serverend onder
druk waardoor de pass niet goed
gebracht kon worden en waardoor de aanval te doorzichtig
was. De dames van Olympia
kwamen meer in hun spel maar
Activia wist voor te blijven 14-7.
Olympia bleef vechten voor de
ballen en kwam dichterbij. Van
17-11 ging het naar 18-16. Ze wisten het verschil kleiner te maken
en zaten Activia op de hielen.
Maar helaas trok Activa aan het
langste eind.

Het eerste team van VV Baarlo speelde zondag 24 november tegen SV Blerick. Het werd een Baarlose
zege met 4-1.

gat 4 punten met de thuisploeg,
maar door Olympia werd de eindsprint ingezet toen de twintig
puntengrens werd gepasseerd.
Echter, door een knullig balletje
via de netrand ging de set alsnog
naar de thuisploeg.

Volleybal

De wedstrijd werd slecht gestart
met een 4-0 achterstand. Vanaf dat
moment bleven de dames achter
de feiten aanlopen. Activia wist
nog verder uit te lopen en haalde
de eerste set binnen met 25-15.

Baarlose zege in subtopper
tegen SV Blerick

Set drie werd wederom begonnen met een achterstand 3-0
maar deze keer wist Olympia
het verschil klein te houden.
Er werd slimmer gespeeld waardoor Activia het moeilijker kreeg.
De dames van Olympia kwamen
voor het eerst deze wedstrijd voor
te staan op Activia. Die gaf zich
niet gewonnen en bleef vechten
waardoor deze set gelijk op ging.
Activia pakte de voorsprong weer
terug en haalde de set binnen
met 25-20.

Winst Activia
Set 4 begon ook weer met een
kleine achterstand van 1-0 en
maar dit keer werd het snel
omgedraaid tot een voorsprong
van 1-3. Het ging weer een tijd
gelijk op met wederom lange
rally’s en reddingen tot een stand
van 8-8. Aan de kant van Olympia
zakte het in en Activia maakte
hier gebruik van door uit te lopen
naar 20-10.
Tekst: volleybalclub Olympia

Baarlo-middenvelder Rik Schotman aan de bal

Baarlo nam na een korte periode
van aftasten het initiatief in handen.
Dat leidde ruim 10 minuten na aanvang van de wedstrijd al tot succes na een mooie individuele actie
van Laurents van den Ham, die op
volle snelheid door het centrum de
Blerickse defensie aftroefde, 1-0.
Baarlo verzuimde daarna de voorsprong te vergroten en gaf Blerick de
tijd en mogelijkheid om weer langszij
te komen, 1-1. Maar nog voor de rust
kwam Baarlo opnieuw op voorsprong.

Jort Kluthausen strafte een slippertje
van de Blerickse doelman af, 2-1.
In de tweede helft zette Blerick meer
druk in de jacht op de gelijkmaker.
De Baarlose defensie bleef echter
fier overeind en gaf nauwelijks kansen weg. Op de counter bleek Baarlo
zelfs veel gevaarlijker en uiteindelijk ook productiever. Laurents van
den Ham werd de man of the match.
Eerst stelde hij na een uur spelen met
een fraai lobje Arman Melkonjan in
staat om van dichtbij te scoren, 3-1.

Vervolgens bracht hij bijna identiek
Matthijs de Vogel een achttal minuten voor tijd in stelling. Diens inzetten werden tot tweemaal toe door
de Blerick-doelman gepareerd, maar
vervolgens plofte de bal weer voor de
voeten van Laurents van den Ham die
het leer spectaculair via de onderkant
lat in het doel schoot, 4-1, waarmee
het duel beslist was.

Tekst en beeld: Len Gielen, VV Baarlo

Tupos DS1 verliest zwaar
Tupos DS1 uit Baarlo ging zaterdag 23 november met positieve energie de wedstrijd tegen koploper Stravoc
DS1 uit Stramproy in.
In set één scoorde Tupos direct een
punt. Gelukkig kon Baarlo dit de eerste set redelijk goed volhouden, maar
Stravoc was beter, de set eindigde met
17-25. Het enthousiasme bleef goed,
maar Tupos liet de pass hangen waardoor Lieke als een gek door het veld
moesten rennen en alle ballen door het

hele veld moest ophalen om vervolgens nog te zetten. De aanvallers van
Tupos waren hierdoor niet in staat de
ballen er vol in te slaan. Stand: 19-25.
In set drie maakte Tupos te veel fouten waardoor de teller alleen maar
puntjes aan Stravoc kon geven: 15-25.
Tupos raakte aan het begin van de set
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meteen op achterstand. Later in deze
set kon Tupos nog een klein sprintje
maken, maar het mocht niet baten:
18-25. Volgende week speelt Tupos in
de Kazing de tweede thuiswedstrijd
tegen ADC DS 3.
Tekst: VC Tupos
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Snertrit tractoren in Grashoek

Bevrijdingsfeesten Maasbree

In Grashoek vindt op zondag 1 december een ‘snertrit’ voor oude
tractoren plaats. De tocht is voor tractoren van voor 1990.

Drie dagen vierde Maasbree dat het 75 jaar geleden bevrijd is. Op 21, 22 en 23 november. Alle inwoners werden
bij het feest betrokken.

Deelnemers kunnen vanaf 12.00 uur
verzamelen op het dorpsplein.
Vertrek is om 13.00 uur, met om
14.30 uur een tussenstop met erwtensoep. Aankomst terug in Grashoek
rond 17.00 uur. Voor partners en
familieleden die mee willen is er

een verwarmde huifkar. De organisatie vraagt deelnemers er op te
letten dat hun tractor WA-verzekerd
is en dat de bestuurder een geldig
rijbewijs heeft. Opgeven kan tot 30
november via kbeumers@kpnmail.nl
of 06 18 33 31 91.

Winter Bazaar en Nepalese
Zilverparty in Panningen
Loes Fransen organiseert met haar bedrijf Sà-nùk op zondag
1 december een Winter Bazaar & Nepalese Zilverparty in
Panningen. Met het evenement wil ze Dambar helpen, een vriend uit
Nepal die er een kleine zilverfabriek heeft waar hij mannen uit de
laagste kaste opleidt tot zilversmid.
Door haar werk als reisleidster
heeft Loes Dambar leren kennen.
Enkele jaren geleden is ze zelf ook
begonnen met het verkopen van
handgemaakte, duurzame accessoires uit Nepal en andere delen
van Azië via haar eigen bedrijfje
Sà-Nùk. Ze heeft ook een eigen
zilvercollectie ontworpen van stenen, schelpen en hout dat ze tijdens haar jarenlange reizen heeft

verzameld. De zilvercollectie is
door Dambar’s fabriek gemaakt.
Tijdens deze dag wordt de nieuwe
wintercollectie tassen, sjaals en
sieraden van Sa-Nuk gepresenteerd
en is Dambar samen met zijn zoon
Jos zelf ook aanwezig met zijn zilveren sieraden. De Winter Bazaar
en de Zilverparty vinden plaats bij
Grand Café Gallery in Panningen
van 11.00 tot 20.00 uur.

Peter Knox sprak namens een afvaardiging van de in Maasbree begraven bevrijders.

Op vrijdag kwamen schrijver Ton van
Reen en een van de familieleden van
de in Maasbree begraven Engelse
bevrijders hun verhaal vertellen.
Die middag opende wethouder Wim
Hermans van de gemeente Peel en
Maas een expositie over 75 vrijheid
in Maasbree, terwijl buurtvereniging
’t Heeske bij de door onderduikers gebouwde Mariakapel op het
Langhout een bijeenkomst hield waar
opgetekende verhalen werden verteld
over de oorlogsjaren.
De belangstelling op zaterdagmorgen voor de herdenking aan de
gesneuvelden bevrijders op het

plaatselijke kerkhof was groot.
Vanaf het Wozocoplein gingen fanfare
St. Aldegundis, Schutterij St. Martinus,
het Maasbrees mannenkoor, en de
uit Engeland overgekomen familieleden van in Maasbree begraven bevrijders in optocht naar de begraafplaats.
Na een woord van welkom door de
organisatie waren er toespraken van
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo en van Peter Knox namens
de Engelse delegatie.

spelen van beide volksliederen door
de fanfare en het zingen van Land off
Hope and Glory door het mannenkoor, legden burgemeester Delissen
en wethouder Hermans een krans
namens de gemeente en Ton Boots en
Twan Smets namens de bewoners van
Maasbree.
Ter afsluiting speelde Dennis Leijsten
de Last Post en kinderen van het
basisonderwijs en bezoekers legden
rozen op de graven.

Land off Hope and Glory
Vooral zijn toespraak maakte indruk
op de vele aanwezigen. Onder het

Beeld: Math Geurts

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Maasbree rondom Broekstraat € 12,00
Panningen rondom Loo € 10,00
Panningen rondom Ringovenstraat € 10,00
Kessel rondom Heldenseweg € 7,50
Meijel rondom Heldensedijk € 10,00
Meijel rondom Berg € 12,00

bedragen per week

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

Semper Avanti huldigt twee jubilarissen
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Wim Lenssen is 50 jaar lid is van fanfare en drumband Semper Avanti in Grashoek. Jeroen Theelen is
12,5 jaar lid van de vereniging. Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest zijn de twee jubilarissen gehuldigd,
bedankt en in het zonnetje gezet.
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Adver torial

Peter Wĳnands

Snel herstel na robotoperatie
Het is nog maar een paar maanden geleden dat een kennis tegen Peter Wĳnands zei: ‘Peet, je bent nu 71, als ik jou was zou ik je prostaat eens laten checken.’ Peter, geboren en getogen in America, is niet iemand die zomaar alle adviezen opvolgt, maar bĳ deze dacht
hĳ: baat het niet, dan schaadt het niet. En dat bleek een goede zet.
Bij prostaat-onderzoek wordt in eerste instantie naar de PSA-waarden in het bloed gekeken. PSA is een eiwit in het bloed. In het
geval van prostaatkanker kan deze waarde
verhoogd zijn, maar hier kunnen ook goedaardige oorzaken aan ten grondslag liggen.
Peter hoorde van de huisarts dat bij hem een
PSA-waarde van 18 was gemeten, veel te

hoog, een directe indicatie voor prostaatkanker.
Peter: ‘Het gekke is dat ik nooit iets heb gevoeld,
ik voelde me kiplekker. Mijn grote passie is
muziek, de trompet is mijn lust en mijn leven.
Al veertig jaar heb ik m’n eigen muziekmakerij
Mekkeluk zat. Als trompettist speel je vanuit je
buik, daar zet je druk op. Ik heb daarbij nooit last
gehad van m’n prostaat of wat dan ook. Dus ja,

het is wel even schrikken als je dit dan hoort.
Je komt in de medische molen terecht.’
Een paar weken later werden er in Venray bij
VieCuri zes biopsieën gedaan: met een dunne
naald halen ze dan weefsel uit de prostaat.
De PSA-waarde was bij Peter inmiddels opgelopen tot 22, nog meer reden voor snelle actie.
De diagnose prostaatkanker was toen al
gesteld.

Robotoperatie
Daarna volgde een MRI-scan in het Roermondse
Laurentius ziekenhuis en een PET-scan in
Venlo bij VieCuri. Deze wees uit dat er gelukkig geen sprake was van uitzaaiingen.
Half september volgde een operatie in het
Prostaatkankercentrum Zuid, locatie Zuyderland
in Heerlen, waarmee VieCuri en Laurentius
samenwerken op het gebied van prostaatkanker. Peter: ‘Dat gaat met behulp van een robot,
volgens de modernste inzichten. Ze kunnen
dan heel precies al het kwaadaardige weefsel weghalen. Ik was onder narcose en heb er
niets van meegekregen, maar het is allemaal
goed verlopen. De prostaat is bij mij geheel
verwijderd, blaas en plasbuis zijn nu direct met
elkaar verbonden. De zenuwen konden gelukkig
blijven zitten. Drie dagen later mocht ik al naar
huis. Ik moet me nu heel gedeisd houden. Twee
maanden lang mag ik geen trompet spelen, dat
is nogal wat. Ook fietsen of dingen tillen is niet
aan de orde. Maar wat moet, dat moet.’
Peter is zeer te spreken over de begeleiding tijdens en na de ingreep: ‘Ik kan daar alleen maar
heel positief over zijn. Ook over de samenwerking tussen de diverse ziekenhuizen.’ Heb je
geen last van bijverschijnselen? Peter: ‘Af en toe
een beetje bloed in de urine, maar dat is normaal na zo’n operatie. Alles functioneert verder
normaal, ik doe netjes oefeningen die m’n bekken versterken. Al met al mag ik behoorlijk in
mijn handen knijpen.’

Marc de Jong, uroloog:

‘Het Prostaatkankercentrum Zuid biedt
hoogwaardige, toekomstbestendige zorg’
Sinds augustus 2019 is het Prostaatkankercentrum Zuid operationeel. Vĳf ziekenhuizen in Zuid-Nederland hebben de handen
ineengeslagen om samen de best mogelĳke zorg te bieden aan prostaatkankerpatiënten. Onderzoek naar prostaatkanker en behandeling met bestraling en of medicatie worden verricht binnen VieCuri. Prostaatoperaties vinden, indien noodzakelĳk, plaats in het
Zuyderland ziekenhuis in Heerlen, met inzet van robottechnologie.
Uroloog Marc de Jong van VieCuri verricht deze operaties in Heerlen één dag
per twee weken. Hij is enthousiast over de
nieuwe werkwijze en de samenwerking:
‘Dankzij de robot kunnen we heel nauwkeurig de prostaat weghalen. Omdat we
met driedimensionale technieken werken,
wordt de schade aan omliggend weefsel tot
een minimum beperkt en blijven zenuw-

bundels beter intact. Zo kunnen we incontinentie- en erectieproblemen beter voorkomen. Er is
ook sprake van weinig bloedverlies en patiënten knappen snel op. In de meeste gevallen
zijn ze na twee dagen weer thuis. De robot is
een fantastisch mooi hulpmiddel, al zijn het nog
steeds mensenhanden die hem bedienen.
Uiteindelijk is het de kruisbestuiving van kennis
en ervaring die tot betere resultaten leidt.’

Marjo de Bruin,
oncologieverpleegkundige Urologie

Nuttig en
dankbaar werk
Marjo de Bruin werkt al dertig jaar bĳ
VieCuri, waarvan de laatste tien jaar
als oncologieverpleegkundige op de
polikliniek Urologie. De twee hoofdtaken in haar werk zĳn het vervolg op
de slecht nieuwsgesprekken die met
patiënten worden gevoerd en de
voorbereiding op operaties aan blaas
en prostaat. Om deze reden is Marjo
ook betrokken bĳ het Prostaatkankercentrum Zuid.

Wat houdt het vervolg op die slecht nieuwsgesprekken in? Marjo: ‘Mensen willen graag
even op adem komen na zo’n gesprek.
Het gaat allemaal heel snel, je krijgt enorm
veel informatie die je nauwelijks kunt verwerken. Wij spreken het dan nog eens rustig
met ze door en gaan ook in op de vraag: hoe
nu verder? Heel nuttig en dankbaar werk.
Verder bereiden we de patiënten voor op de
ingrepen die hen te wachten staan en verlenen nazorg. Iedere patiënt heeft daarbij
steeds dezelfde oncologieverpleegkundige,
dat is persoonlijk en werkt efficiënt. Vóór de
ingreep verrichten we diverse onderzoeken,
nemen alle aspecten van de operatie met de
patiënt door, en na afloop van de verwijdering van een prostaat begeleiden we bij het
herstel na de operatie, eventueel urineverlies, etc. Best wel delicate zaken, het is fijn
als je elkaar dan inmiddels een beetje kent.’
Over het nieuwe Prostaatkankercentrum
Zuid dat net is gestart is Marjo enthousiast:
‘Door het werken met een operatierobot
verblijven patiënten niet langer dan drie
dagen in het Zuyderland ziekenhuis in
Heerlen. Daar vinden alle ingrepen plaats.
De voor- en nazorg blijft hier. Dat is ook
meteen het belangrijkste verschil.’

Teksten: Frank Heijster
Beelden: Hans van der Beele

Prostaatkankercentrum Zuid
De samenwerking in het Prostaatkankercentrum Zuid versterkt die kennis en ervaring.
Specialisten en verpleegkundigen van de ziekenhuizen Zuyderland (Heerlen, Geleen/
Sittard), VieCuri (Venlo, Venray), Laurentius (Roermond), Elkerliek (Helmond) en het
Maastrichtse MUMC werken hierin nauw samen om prostaatkanker zo effectief mogelijk
te bestrijden door het bieden van hoogwaardige, toekomstbestendige zorg. Marc de Jong:
‘Door de ingrepen op één locatie te centraliseren, bundelen we daar veel expertise. De vooren nazorg wordt geboden vanuit het ziekenhuis bij de patiënt in de buurt, zo blijft er nauwe
binding.’ Kijk voor meer informatie op www.prostaatkankercentrumzuid.nl.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Vannacht naar Dag in de
huiskamer
Actrice en zangeres Quirine Melssen, celliste Eilidh Martin en
pianist Eddy van Dijken stonden op zondag 24 november om
07.14 uur in de huiskamer van Peter en Mijntje Klaasen in Helden
om een voorstelling op te voeren voor maar liefst vijftig personen.

Cultuurpodia organiseerde deze
muzikale vertelling over oorlog,
bevrijding en vrede in het kader van
75 jaar Bevrijding en Vrede. Na de
beklemmende duisternis van de
nacht en de oorlog daagt het licht en
het perspectief van een nieuwe dag
en de bevrijding. Voor de aanwezigen maakte de muzikale vertelling
het traject van nacht naar dag tot
een indringende belevenis.
Quirine vertelde onder meer over de
geschiedenis van haar moeder die
de slag bij Arnhem meemaakte, over

veldmaarschalk Montgomery en
het leger, over het Joodse kind dat
gered werd, over de Duitse beul en
zijn kleinkind en over een Italiaanse
partizaan die afscheid moet nemen
van zijn geliefde. Flarden van verhalen van gewone burgers werden
afgewisseld met Duitse, Italiaanse
en Nederlandstalige liederen.
Tijdens het ontbijt na afloop werden
verhalen en gedachten gedeeld.

Beeld: Jac Willekens

Liedjesavond CV de
Kemphazen
CV de Kemphazen uit Egchel organiseert haar jaarlijkse liedjesavond
op zaterdag 30 november in Café Bej Manders vanaf 20.11 uur.
Na de winnende schlager van
afgelopen seizoen zullen de vier
deelnemers optreden. Te weten:
De Batjakkers, PROEM, A.P.E. en
KrangsUm. Een driekoppige jury

zal samen met de publieksjury de
winnaar bekendmaken. De avond
wordt verder muzikaal ingevuld
door D.J. Basje Basman.

Sint Caeciliafeest

Harmonie Eendracht huldigt
jubilarissen
Harmonie Eendracht uit Meijel vierde op zaterdag 23 november het jaarlijkse Sint Caeciliafeest. Tijdens deze
viering werd een groot aantal leden gehuldigd.

Vanuit de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen was bestuurslid Bart Nijs aanwezig om alle insignes uit te reiken. Speciale aandacht
was er zaterdag voor Piet van Bree
die dit jaar 70 jaar lidmaatschap viert.
“In deze jaren heeft Piet zich bewezen als een zeer trouwe muzikant die
zeldzaam afwezig was bij repetities of
concerten. Hij woont nog altijd onze
concerten bij en is een vaste kracht
op donderdagmiddag bij het klaarzetten van de stoelen en het slagwerk.
Daarnaast is hij altijd zeer betrokken

bij de vereniging, zowel jeugdorkest
als groot orkest en volgt de muziekwereld door de Klankwijzer te lezen,
concoursuitslagen te volgen en het
Peeltoernooi te bezoeken”, aldus de
harmonie. Daarnaast kregen negen
muzikanten de insigne voor 40 jaar
lidmaatschap uitgereikt: Mariëlle
Fransen, Nel Fransen, Rob Fransen,
Josette Steeghs-Janssen, Arno van
der Elsen, John van der Elsen, Marion
Verstappen-Gielen, Dave Geurtjens
en Harold Geurtjens. Ook was er
een grote groep jeugdleden die een

onderscheiding kreeg in verband
met het tienjarig lidmaatschap: Lotte
Thijssen, Jolijn Steeghs, René Naus,
Koos Hellenbrand, Luke Franssen,
Lieke Lalieu, Lotte Lammers, Liselotte
Linders, Yanina Popelier, Joyce SchriksPeters, Daan Theulen, Stijn Theulen,
Liz Fransman, Pieter Steeghs en Lidy
Vervoordeldonk- Verstappen.
Ter ere van het honderdjarig bestaan
ontving de harmonie van de LBM ook
de vergulde legpenning.

Debutante wint liedjesaovend Grashoek
Shirley Alards won, met een minimale voorsprong, de liedjesaovend van CV de Graasvraeters in Grashoek.
Zeven deelnemers stonden op de planken in café-zaal Leanzo, wat tijdens
vastelaovend wordt omgedoopt tot de
Graasvraeterstempel. Volgens de jury
lag het niveau van de liedjesaovend,
waar CV de Graasvreaters traditioneel

het carnavalsseizoen mee aftrapt, erg
hoog. Prins & Aod Prinse scoorden
een gelijk aantal punten en werden
tweede. De publieksprijs ging naar de
jeugdige groep Pap Betald Toch.
Shirley gaat met haar rustige liedje

De Allersjonste Daag de Graasvraeters
vertegenwoordigen op het P&M
liedjesfestival op 11 Januari 2020 in
Meijel.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans & Hormonale Balans
Pijnklachten en Ontsteking aan o.a.:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

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

Memphis Maniacs in Mafcentrum
In ’t Mafcentrum in Maasbree trad zaterdag 23 november na vijf jaar Memphis Maniacs op voor een volle
zaal. Na het optreden van de Memphis Maniacs nam DJ AKA Tony Thomas (Quin Smets) het stokje over.
’t Mafcentrum viert in 2020 het vijftigjarig bestaan met een aantal evenementen, waaronder een optreden
van de Celtic Soulbrothers dat inmiddels uitverkocht is.
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Inzamelactie voedselbank
De lokale voedselbank in Peel en Maas organiseert op zaterdag 7
december een actie om levensmiddelen te verzamelen. Op die dag
worden bezoekers van alle supermarkten die meewerken,
gevraagd een of enkele producten extra te kopen en die te doneren
aan de voedselbank.
Daarmee hoopt de voedselbank
voldoende levensmiddelen te vergaren om gedurende de winter van
2019/2020 vijftig huishoudens in
de gemeente wekelijks te voorzien
van een gezond voedselpakket. In
iedere supermarkt delen vrijwilligers flyers uit aan het winkelend

publiek en nemen de beschikbaar
gestelde producten in ontvangst.
Vorig jaar werden bij een soortgelijke actie honderd kratten levensmiddelen opgehaald. Neem voor
meer informatie contact op via
info@voedselbank-peelenmaas.nl

Voorstelling over dementie
in Grashoek
In gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek wordt vrijdag
29 november de voorstelling ‘Als het leven je niet meer lief heeft’
op het podium gebracht. Deze monoloog wordt gespeeld door Hay
van Hoorn.
De voorstelling gaat over Herman,
wiens hersenen langzaam worden aangetast door de ziekte van
Alzheimer. Herman probeert zijn
herinneringen levend te houden door het schrijven van brieven, beluisteren van muziek en
ingesproken cassettebandjes.
De voorstelling wordt gespeeld
met muzikale en tekstuele medewerking van Natasja van Tilburg,

Wim Naus en Wim Roeffen.
De voorstelling begint om 19.30 uur
en wordt georganiseerd door stichting Bevordering Welzijn inwoners
Grashoek (BWiG) in samenwerking
met Vorkmeer en gemeente Peel
en Maas. Na de voorstelling is er
ruimte om na te praten onder leiding van Lisette Dickhoff van Hulp
bij Dementie.

Kievelsquad jeugdwinnaar Méélse
Liedjesmiddig
De 39e Méélse Liedjesmiddig vond zondag 24 november plaats in zaal De Binger Meijel. In de categorie
volwassenen won Blieve Lache met ‘De néjje Prins van övver 20 jaor’. Ut Duumke ging naar Hepi en Kaka.
Bij de jeugd wonnen DJ Jesse en Gans Wa Anders met het nummer Vastelaovend!’ Ut Duumke.
De Kievelsquad ging voor het tweede jaar op rij met de Kievelprisj aan de haal met het nummer
‘Wéj gòn nog laang nie nò husj’. Kijk voor meer informatie op www.kieveloeet.nl

To Be Continued in Lazaristenkapel
Close Harmony Group To be Continued uit Helden sluit de concertenreeks van Orgelkring Peel en Maas af.
Dit gebeurt tijdens een samenzang in de advents- en kerstsfeer in de kapel van de Lazaristen in Panningen op
zondagmiddag 1 december om 15.00 uur.
De stichting Orgelkring Peel en
Maas is opgericht om het CavailléColl Mutin orgel van het Missiehuis
in Panningen in de schijnwerpers te
zetten. Naast concerten met gastmu-

zikanten organiseert de Orgelkring
ook educatieve muziekprojecten voor
basisscholen en andere muzikale
activiteiten. Voor To be Continued
is dit een van de laatste uitvoerin-

gen. De kerstcarrousselconcert op
21 december in kasteel de Keverberg
in Kessel is hun laatste optreden.

BLACK
FRIDAY

start onze wintersale
Ronde prijzen

€10

Zestig jaar lid van
kerkkoor
Wim Peeters is zestig jaar lid van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Grashoek. Tijdens het Ceciliafeest op zondag 24 november werd hij
gehuldigd. De huldiging van Peeters valt samen met het 100-jarig
bestaan van het zangkoor. In zijn toespraak bedankte kapelaan Roger
Maenen de jubilaris voor zijn inzet om de missen feestelijk op te luisteren.
Als dank ontving Peeters een kaars met standaard van de kapelaan.
Zoals gebruikelijk wordt het Ceciliafeest geopend met een Heilige Mis
welke wordt opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor. Het kerkbestuur
biedt de vele vrijwilligers na afloop een brunch aan in gemeenschapshuis
de Ankerplaats als dank voor de inzet voor de parochie van Grashoek.
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Geen vervolg meer voor To be Continued

Saturday Night Live

Top 2000 in Mafcentrum
Meer dan 50 muzikanten uit de hele regio treden op tijdens de
Saturday Night Live in het Mafcentrum in Maasbree. Dit keer met
klassiekers uit de Top 2000 die niet eerder vertolkt zijn tijdens een
Saturday Night Live.

Onder de muzikanten bevinden zich zowel ervaren rotten als aanstormend jong talent.
Telkens beklimmen ze in wisselende samenstellingen het podium.
Onder het motto ‘minimaal repeteren, maximaal presteren’ wordt met

slechts één gezamenlijke repetitie,
meer dan drie uur livemuziek op de
planken gezet. Saturday Night Live
vindt plaats op zaterdag 21 december in het Mafcentrum in Maasbree.
De zaal gaat open om 20.30 uur.

800 jaar Baarlo

Verhalenwandeling in de
negentiende eeuw
Ter afsluiting van het jaar waarin het 800-jarig bestaan van
Baarlo word gevierd, brengt theatergroep Kameleon een ludieke
wandeling door het Baolder van de negentiende eeuw.
Lizet Scheers en Bart Hanssen van
de theatergroep zochten samen
met Herman van Megen naar verhalen en gebeurtenissen uit die
tijd die de moeite waard zijn om te
vertellen.
Wandelaars kunnen zien hoe Baarlo
er in de negentiende eeuw uitzag en kunnen kennismaken met
Baarlonaren uit die tijd. Ook raken
ze verzeild in dorpse taferelen zoals
die zich toentertijd afspeelden.

Op drie avonden vindt vier keer
een wandeling plaats in groepen
van ongeveer twintig personen.
Een wandeling duurt ongeveer
een uur en drie kwartier en vindt
plaats op donderdag 28 november,
zaterdag 30 november en zondag
8 december. De eerste wandeling
vertrekt telkens om 18.30 uur, de
laatste om 20.00 uur.
Aanmelden is verplicht op
www.kameleonbaarlo.com

Het afscheidsconcert van To be Continued krijgt de vorm van een kerstcarrousselconcert in kasteel de
Keverberg in Kessel op zaterdag 21 december.

Het afscheidsconcert wordt groots opgezet, met de Kesselse koperblazers, de
virtuoze harpiste Oxana Thijsen, het
vermaarde strijkerstrio Col Legno, de
bengelenzang van Trio Angelico en een
vertolking van een kerstverhaal door
Marlies van de Bijgaart en Agnes Leijen.
De huiskamer van Peter en Mijntje
Klaasen blijft voortaan huiskamer.
Ook op de woensdagavond. De afgelopen dertig jaar werd Mijntje telkens
uit haar eigen woonkamer verbannen.
Bankstel en salontafel gingen aan de
kant en er kwamen genoeg stoelen
voor de twaalf zangers van de Close

Harmony Groep. Tijdens de laatste
editie van de Limburgse Koordagen in
de Oranjerie in Roermond in oktober
sleepten ze nog een tweede prijs in de
wacht. Toch is nu besloten de stekker
eruit te trekken.
Een close harmony is een uitdaging,
omdat iedere stem binnen het ensemble even belangrijk is. Het is een van
de moeilijkste vormen van zingen met
een groep, verklaart Ilse Sonderkamp.
“Met zijn twaalven ben je extra kwetsbaar, als er eentje om wat voor reden
niet kan repeteren heeft de hele groep
daar behoorlijk last van. Iedereen heeft

het steeds drukker en het wordt moeilijker om compleet te repeteren.”
Het afscheidsconcert op 21 december
begint om 19.30 uur. Verschillende ruimtes van het kasteel zijn te bezoeken in
kerstsfeer gebracht. Kaarten zijn alleen
in de voorverkoop verkrijgbaar bij Peter
Klaasen: 077 3077397, peter@klaasen.
biz. Een kersthapje en -drankje is bij de
prijs inbegrepen. Vanzelfsprekend zal To
Be Continued zelf ook acte de presence
geven en diverse Christmas Carols ten
gehore brengen. De allerlaatste kans
om het koor te beluisteren. Voordat het
doek valt.

De Lustige Freunde nogmaals op podium
Hoewel blaasorkest Die Lustigen Freunde in 2016 afscheid nam, geven de oud-leden op zaterdag 28 december nogmaals een concert. Dit vindt plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe onder de titel Treffpunkt Beringe.
De oud-leden die nog steeds bij
andere ensembles actief zijn, geven
nogmaals een concert voor hun oudleden, familie, inwoners van Beringe
en vrienden van hun blaasmuziek
en belangstellenden. Dit doen zij
onder de noemer historisch orkest

Die Lustige Freunde en als dank voor
jarenlange belangstelling en steun
tijdens de talloze optredens van de
kapel. Die Lustige Freunde bestond
van 1951 tot 2016. De netto-opbrengst
van dit concert gaat naar de jeugdopleiding van Fanfare Sint Jozef Beringe.

Het initiatief en organisatie van deze
concertavond is in handen van de
Stichting Bevordering Blaasmuziek
(SBB). In de tweede helft van het programma presenteert het blaasorkest
De Breethaler zich aan het publiek en
verzorgt de avond verder.

Schilder- en Onderhoudswerken BV
Vestigingen in Sevenum, Helmond en Gemert

Vestiging Sevenum
Van Vlattenstraat 169
5975 SE Sevenum

T 077 467 23 25
E info@dstotaal.nl
W www.dstotaal.nl

Zonnebloem Maasbree helpt Sinterklaas
De gasten van de Zonnebloem afdeling Maasbree hebben onlangs Sinterklaas een handje geholpen. Zij waren te
gast bij het bakkersechtpaar Piet en Leen Werts en leerden daar mee over het bakken van koekjes. Ze staken
meteen de helpende hand toe en demonstreerden hun bakkunsten door speculaas te bakken. / Beeld: Ity Janssen
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Harmonie en Fanfare spelen
Top 2000
Koninklijke Fanfare Maasoever, onderdeel van Muziekvereniging
Kessel, en Koninklijke Harmonie Concordia Panningen brengen
een Top 2000 in Concert.

Alaaf Airlines wint liedjesavond
Dörper kuus
Esmée Gootzen van Harmonie
Concordia verklaart net als veel
muziekkorpsen te kampen met
teruglopende ledenaantallen.
“Samen muziek maken is wat ons
verbindt en wat ons plezier brengt.
Dan is het een win-winsituatie als
je met meer dan zestig muzikanten
samen op het podium zit.”
De jeugdleden treden al een aantal
jaren samen op binnen de jeugdorkesten Peel & Maas. Francien
van Kessel van Muziekvereniging
Kessel zegt dat de samenwerking
ook door de leden van Fanfare en
Harmonie wordt gewaardeerd.
“Iedereen had er zin in om samen

iets moois neer te zetten”.
Tijdens de Top 2000 in Concert
spelen de orkesten samen met
een combo en enkele zangers,
te weten Ginny Reintjens, Ton
Janssen, Pim van Wylick en Mart
van Knippenberg. Nummers komen
voorbij zoals Stairway to Heaven,
Het Dorp, Mr. Blue Sky, This is my
life, Bohemian Rapsody en Africa.
Op zaterdag 30 november om
20.30 uur is het Top 2000 in Concert
te beluisteren in gemeenschapshuis
in Kepèl, op zaterdag 7 december
om 20.30 uur in Gemeenschapshuis
de Paort in Kessel.

Adver torial

De liedjesavond van carnavalsvereniging De Dörper Kuus vond plaats op vrijdag 22 november in ‘t Café in
Helden. In totaal tien groepen namen deel aan het liedjesfestijn. Winnaar werd Alaaf Airlines met ‘Duit Ali
ut express’. Als winnaar van de presentatieprijs kwam dit jaar de groep Geetiezer met de schlager ‘Fieëst
hel!’ uit de bus. De tweede plaats was voor De Laatkomers met ‘Bekiek ‘t mer’ en de derde plek voor
De Propellors met ‘Waor is hej de shotjesbar?’

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid
tot een servicecenter voor een wereldwijde
klantenkring. Naast logistieke activiteiten worden
er ook diensten geleverd op het gebied van
assemblage en customerservice. Het team van
350 medewerkers reageert snel op markt- en
klantbehoeften. Er worden continue nieuwe
diensten ontwikkeld waarbij gebruik wordt
gemaakt van de moderne technologie.
Wij zijn op zoek naar:

Installateur/
Chauffeur

(m/v)

met technische affiniteit voor A-merken

Jubilarissen
Maasbrees Mannenkoor
Op zaterdag 23 november, tijdens een gezellig Caeciliafeest,
werden twee jubilarissen van het Maasbrees Mannenkoor
gehuldigd. 1ste Tenor Jan Jentjens is 40 jaar actief en Ger Janssen
(met bril), baspartij, alweer 25 jaar. Beiden zijn onderscheiden
met de speld van het KNZV en kregen de daarbij behorende oorkonde. We hopen nog lang van hun beider talenten gebruik te
mogen maken.

Klanten waarderen onze gedrevenheid en
betrokken persoonlijke houding en dat is precies
waarom je bij ons zou willen werken. Je bent veel
onderweg. Soms alleen en soms met een collega.
Je brengt meestal apparaten weg en vaak sluit je
deze ook aan op locatie. Daarbij heb je contact

Wil je meer weten?

met de mensen op die locatie. Je wordt
opgeleid voor de technische handelingen te
kunnen uitvoeren en je krijgt adviezen voor
de communicatie. Daarnaast is er voldoende
ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

De functie

Distributie van goederen waarbij ook vaak
op locatie wordt geïnstalleerd.
Technische kennis en handig zijn is hiervoor
een vereiste.

Wat vragen wij?

• Rijbewijs B of C met code 95 en ervaring
met distributiewerkzaamheden.
• Servicegerichte instelling,
probleemoplossend vermogen
en affiniteit met technische en/of
installatiewerkzaamheden.
• Representatief, goede communicatieve
vaardigheden en beheersing Duitse taal.
• Bereidheid tot het regelmatig volgen van
technische cursussen.
• Woonachtig in de omgeving van Venlo.
• Werkzaamheden worden in principe in
dagritten uitgevoerd, echter gezien het feit
dat regelmatig op projectbasis gewerkt
wordt dient bereidheid tot overnachting.

inloopavond

Kom dan naar de inloopavond op dinsdag 3 december van 19.00 tot 20.00 uur
in het Parkhotel Horst, Tienrayseweg 2 in Horst.
Mailen kan ook via personeelszaken@janssen1877.com; Newtonweg10, 5928 PN Venlo
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Agenda t/m 05 december 2019

do
28
11

Speculaasactie
Tijd: hele dag
Organisatie: Fanfare Sint-Jozef Beringe
Locatie: huis-aan-huis in Beringe

za
30
11

Gezellige middag met zanger/
entertainer Paul Sellers
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

vr
29
11

Speculaasactie

Sesamstraat Live!

Tijd: hele dag
Organisatie: Fanfare Sint-Jozef Beringe
Locatie: huis-aan-huis in Beringe

Tijd: 14.30 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Oud-ijzerinzameling

Adventsconcert

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

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kloosterkapel Missiehuis Lazaristen
Panningen
2 december
ma Maandag
Durnééve Beweegcafé
02 Tijd: 11.00-12.00 uur
12 Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

Speculaasactie

Durnééve Bakcafé groep 1

Tijd: hele dag
Organisatie: Fanfare Sint-Jozef Beringe
Locatie: huis-aan-huis in Beringe

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

Durnééve Handwerkcafé

Kick-off Ik ben Alexander

Durnééve Schuif aan

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: toneelvereniging C.O.M
Locatie: gemeenschapshuid D’n Bingel Meijel

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

Inloop voor Ipad gebruikers

Leonie Meijer

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Als het leven je niet meer lief heeft

zo
01
12

wo
04
12

Durnééve Schuif aan
Tijd: 09.30-12.00 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

Snertrit oude tractoren

Soundos

Tijd: 12.00 uur
Startlocatie: Dorpsplein Grashoek

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Cultuurprijs Peel en Maas 2019

Expositie Meijel 75 jaar bevrijd

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Gemeente Peel en Maas
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Heemkunde vereniging Medelo
Locatie: Museum Truijenhof Meijel

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

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Ankerplaats Grashoek

Op zoek naar...
De allertofste baan in de horeca?
Solliciteer direct óf schrijf je in voor onze info avond via werkenbijdeleistert.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op
dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 01 december
H. Mis 1e Advent 09.30 uur
Woensdag 04 december
H. Mis 0.900 uur in sacristie
Zondag 08 december
H. Mis 2e Advent 09.30 uur met
koor t.i.v. Lei Willemsen (jaardienst);
de overl. familie GrommenBoots; Wiel Grommen en Bertha
Grommen-v. Ratingen (jaardienst)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zaterdag 30 november
Kerkhof 14.00 uur: bijzetting urn
Hans Meijnen
Zondag 1 december
Geen H.Mis
Zondag 8 december
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 6 december
Eerste vrijdag van de maand
Vanaf 9.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.
Zondag 1 december
1e Zondag van de Advent
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten –
Mevr. Marianne Verhappen
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Jaardienst overl.
ouders Willems-Janssen en overl.

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 30 november
H.Mis 19.00 uur 1e Advent t.i.v. de
zieken in onze parochie
Zondag 8 december
H.Mis 11.00 uur 2de Advent
t.i.v. Pastoor Albert Raijmaekers
(jaardienst); Riek WaterschootLepelaars (verj)

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 30 november
Geen H. Mis
Zaterdag 7 december
H. Mis 17.30 uur

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 1 december
H. Mis 1ste Advent 10.00 uur
– herenkoor t.i.v. Jan Nijssen
(jaardienst); Johannes Janssen en
Maria Haenen; Giel van Lier en Leen
van Lier-v.d. Hurk (jaardienst); Paul
Verhees (jaardienst);
Zondag 8 december
H. Mis 2de Advent 10.00 uur
- herenkoor t.i.v. Piet Steeghs
(jaardienst);

familieleden. Jaardienst overl. ouders
Wijnen-Smets en overl. familie. Sjaak
Roeven (verjaardag) en dochter
Bernie. Jac Hendrix (verjaardag).
Mededeling
Zondag 1 december
Eerste zondag van de maand
Na de H. mis van 11.00 uur is er gelegenheid om samen met kapelaan
gezellig bij te praten onder het genot
van een kop koffie of thee.
U bent van harte welkom in de
Doopkapel.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 30 november
1e zondag van de Advent
19,15 uur H.Mis voor de parochie.
Woensdag 4 december
H.Mis voor de zieken van de parochie.

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 1 december
H. Mis 1ste Advents en
patroonsviering 11.00 uur met damesen herenkoor t.i.v. Riet GoodenHendriks en Gerard Gooden (gest.
jaard); Cor Nijssen-Dirkx (coll); Piet en
Toos Bongers (jaard); Willem van
Bommel, Sjeng Vissers, Leen VissersMestrom (jaard); Jacques en Netje
Geraets-Lenders en fam, Jean en
Agaath v.Berlo-Foss en fam, Karel en
Greet Horning en fam, Fam. Wedding
en uit dankbaarheid

Zaterdag 7 december
Voor Mevr. Mia Hendriks-Sturme en
voor Ron Geraedts vanwege zijn verjaardag.
Voor Jrd. Har Hanssen.
Mededelingen
Mocht u graag bij het kerkkoor willen
komen? Wij ontvangen u met open
armen.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 30 november
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 1 december
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Voor het welzijn van alle parochianen.

Maandag 2 december
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 3 december
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 5 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zaterdag 7 december
H. Mis 2de Advent 19.00 uur met
dameskoor t.i.v. Mia HuijerjansDirks (coll/verj); Leo Slaats (coll);
Jan en Jet Walenberg-Pijnenburg;
uit dankbaarheid.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 30 november
H. Mis 19.00 uur 1e Advent – gemengd
koor t.i.v. Henriëtte Haffmans
(zeswekendienst); Fien SchmitzGiesen (jaardienst); Sjeng Giesen,
Gritje Giesen-Brummans, zoon Piet
en dochter Lies (gest. jaardienst);
Bernard Segers en Gertruda SegersPubben, Julie Segers; Jo Wilms en Mia
Wilms-Segers en overl. fam.; Lei Huijs

Donderdag 5 december
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 6 december
vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen thuis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 1 december
9.30 uur Zes wekendienst, Wiel Derix
Zondag 8 december
9.30 uur Feest van de patrones van
onze parochie, Maria Onbevlekt
Ontvangen.
Mededelingen
2019 is bijna teneinde. Verschillende
mensen hebben hun kerkbijdragen al
voldaan. Hiervoor alvast onze dank.
Echter willen onze andere parochianen
er nogmaals aan herinneren. De kerk-

(vw. coll); Jos van Horen
(jaardienst) en ouders van HorenHendrickx en Bertien van Nisselroyvan Horen.
Extra collecte misboekjes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 6 december
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht
Zaterdag 7 december
H. Mis 19.00 uur 2e Advent gemengd koor t.i.v. Wits Beumers
(zeswekendienst); Jeanne BrielsJanssen (jaardienst); Harry
Smeets (jaardienst); Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden
en zoon Sjraar; Karel Teeuwen,
Harrie Teeuwen en Nel TeeuwenLeenders en Peter van Loon

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

bijdrage is een belangrijke bron
van inkomsten voor onze parochie.
Hiermede worden o.a. de noodzakelijke onderhoudskosten van
betaald. U bijdrage is daarvoor van
groot belang. Alvast dank voor uw
bijdragen

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

Kerstbal met Vlugzout
Speciaal voor iedereen die een foute kersttrui in de kast heeft hangen, maar geen gelegenheid vindt om deze
te dragen, organiseert cabaretgroep Vlugzout uit Panningen een ouderwets kerstbal in Dok6.
Cabaretgroep Vlugzout wil de sfeer van
vroegere kerstavonden terugbrengen.
Avonden die ze als kind hadden, met
de kerstviering, het samen tafelen en
Sisi kijken op televisie. De vraag is of
het lukt, want niet alles is klaar voor
het Kerstbal. De dennenboom moet

nog opgetuigd en het diner klaargemaakt.
Ondertussen komen enkele gasten
langs met muzikale onderbrekingen
die de zaak ophouden in de aanloop
naar het plaatsen van een mooie piek.
Of dat uiteindelijk lukt is de vraag,

maar Vlugzout belooft de gasten een
‘ouderwets gezellige en muzikale kerst’
tijdens.
De show is op zaterdag 15 december
om 20.15 uur. Vlugzout verzoekt het
publiek vriendelijk doch dringend om in
een foute kersttrui te komen.

TE KOOP Kerstbomen

Nederweerterdijk
Meijel. Ma
Ma t/m
za 8.00
8.00 -- 20.00
20.00 u.
u.
Nederweerterdijk 99 Meijel.
t/m za
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BLACK FRIDAY
* Na €50,- cashback van Samsung. Geldig t/m 15-12-2019.

GELDIG VAN VR 29 NOV T/M MA 2 DEC
10
KG

1400
T/PM

GRATIS
BEZORGD!

VAN

749,*

449,-

8

KG

GRATIS
BEZORGD!

VAN

799,-

549,Warmtepompdroger WT45RV90NL
• Warmtepomp • 8 kg • A++ • softDry trommelsysteem

• 10 kg • 1400 tpm • A+++ • Eco Bubble technologie

VAN

SMART

13 55
9 ’’
cm

10 43
9 ’’
cm

OP=OP!

GRATIS
BEZORGD!

4K

VRIJDAG

29
NOV

65
dB

Wasmachine WW10N642RBA/EN

ULTRA HD

OP=OP!

379,-

299,-

GRATIS
BEZORGD!

VAN

1199,-

849,-

4K

ULTRA HD

4K TV 43UM7000

4K TV KD55XG8599

• 43 inch (109 cm) • 4K Ultra HD • Quad Core Processor • 4K IPS Display
VAN

• 55 inch (139 cm) • 4K Ultra HD • Triluminos display • 100 Hz paneel
VAN

24,95

149,-

75,-

15,-

STOOMSYSTEEM IS 2043 BL

TRIMMER +TONDEUSE
HomePro100 Combo
• Incl. diverse opzetstukken,
borstel en reistasje
• Lengte-instelling: 3-25 mm
• Draadloze trimmer

4 JAAR GARANTIE *
100 DAGEN OP PROEF

• DoubleSteam-technologie
• Silent technologie
• Auto-off strijkijzer
• Antikalkfilter
• Eco-modus

VAN

49,95

25,OORDOPJES T205BT
• JBL Pure Bass-geluid
• Batterijduur tot 6 uur
• Handsfree bellen

* Na online registratie. Geldig t/m 31-12-2019.

WD!

Tummers

VERNIEU

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

