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parkhotelhorst.nl
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Baarlo Leeft!
wint Cultuurprijs
Stichting Baarlo Leeft! is de winnaar van de Cultuurprijs Peel en Maas 2019. De stichting ontving de prijs op vrijdag 29 november uit handen van burgemeester Delissen in DOK6 Theater in
Baarlo. Stichting Baarlo Leeft! organiseert al 10 jaar vele culturele activiteiten in Baarlo en betrekt daarbij de gehele gemeente Peel en Maas. Zoals het ‘Theater op Straat’ dat dit jaar voor de
tiende keer is georganiseerd. De Kepèlse Initiatiefgroep kreeg de Stimuleringsprijs voor het Behoud van de Lazaristen Kapel en de Publieksprijs ging eveneens Stichting Baarlo Leeft!. De andere
genomineerde kandidaten waren Jac Kranen uit Helden en Peter en Mijntje Klaasen uit Helden. De gemeentelijke Cultuurprijs werd voor de 30e keer uitgereikt. / Beeld: Dick Holthuis

Polendorp bij McDonalds
Kafra Housing gaat vlakbij de McDonald’s in Maasbree 316 arbeidsmigranten huisvesten op een perceel
van de gemeente Peel en Maas. Met vrachtwagens en kranen worden de 79 chalets op hun plek gezet.
De ‘Internationale werknemers’
zoals de LLTB de arbeidsmigranten
liever noemt, gaan aan de slag bij
agrarische en logistieke bedrijven in Beringe en Maasbree, maar
vooral op Greenport Venlo en op
Venlo Tradeport West.
Kafra is een samentrekking van
de voornamen van de initiatiefnemers Karolina Swoboda
en Frank van Gool, eigenaren
van OTTO Work Force in Venray.
Kafra Housing wil de komende
jaren huisvesting voor 20.000
Polen en andere arbeidsmigranten
realiseren en is daarvoor actief in
verschillende gemeenten in met

name Noord-Limburg en Brabant.
De arbeidsmigranten waarvoor in
no time een dorp verrijst mogen
dan ver buiten de bewoonde
wereld komen wonen, ze zitten wel
vlakbij de zeven restaurants langs
afrit 38 van de A67. “Nee hoor, met
die restaurants heeft die locatie
niks mee te maken”, lacht Frank
van Gool. “Ze hebben allemaal een
mooie keuken in hun huis.” De locatie is gewoon in samenspraak met
de gemeente overeen gekomen,
verklaart hij.
PvdA/GroenLinks laat weten dat
een grootschalige locatie ver van
de bewoonde wereld niet ten

goede kan komen van de integratie. En dat terwijl het beleid van de
gemeente is erop gericht dat buitenlandse werknemers zich blijvend
vestigen om zo de vergrijzing binnen de gemeente tegen te gaan.
Frank van Gool noemt het een misvatting dat arbeidsmigranten willen
integreren. Ze willen gewoon werk.
“In de eerste fase willen mensen
helemaal niet integreren. Je moet
denken vanuit de migrant. Niet als
Nederlander. En migranten kunnen
ook naar andere landen.”

Lees verder op pagina 03

Basisschool in het
gemeenschapshuis
Gemeente Peel en Maas stelt 750.250 euro beschikbaar voor het bouwen
van een basisschool in gemeenschapshuis De Sprunk in Koningslust.
Vier kinderen uit Koningslust zaten
dinsdag 3 december op de publieke
tribune om de raad unaniem te horen
instemmen met de plannen om basisschool De Springplank te verplaatsen
naar Gemeenschapshuis De Sprunk.
Twee kinderraadsleden en twee kinderleden van de Dorpsraad. Stichting
Prisma gaat de bouw van de basisschool in overleg met de gemeenschap realiseren en integreren in het
gemeenschapshuis. Het huidige schoolgebouw is verouderd en in een kleine
kern als Koningslust staat het onderwijs toch al onder druk. Naar verwachting telt de basisschool in 2030 nog
slechts 65 kinderen. Met schoolloka-

len in een gemeenschapshuis is er
met minder financiële middelen meer
te organiseren om de school voor het
dorp te behouden. Al in 2017 liepen er
gesprekken met de gemeente om jong
en oud onder één dak te huisvesten,
zo lichtte raadslid Lon Calaers (CDA),
zelf uit Koningslust, de plannen toe.
Stichting de Sprunk levert ook zelf een
eigen bijdrage van 137.000 euro voor
aanpassingen in het gebouw. “Op die
manier wordt het gemeenschapshuis
een multifunctionele accommodatie
voor alle inwoners van Koningslust.”

Tekst: Marc van der Sterren
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Arizona Chain in The Voice Family
De zussen Bregje Peeters, Chantal Spreuwenberg en Maartje Peeters,
afkomstig uit Maasbree en Panningen, vormen samen met hun tante
Esther Brouns Arizona Chain. Ze timmeren nog maar een klein jaar
gezamenlijk aan de weg en zijn nu al een van de acht kandidaten van de
online zangwedstrijd The Voice Family.
“We hebben altijd muziek gemaakt”,
zegt Chantal. “Met mijn zussen ben ik
bij het kinderkoor begonnen en later
zongen we ook in het jongerenkoor, net
als Esther. Bregje, Maartje en ik hebben samen in de band Katnis gespeeld
en met Maartje vormde ik 7th Heaven.”
“Hoewel we nog nooit echt met z’n vieren een band hadden gevormd, speelden we wel al langer met het idee een
keer een theatervoorstelling te geven”,
voegt Maartje toe. “Dat bleef bij een
droom”. Vorig jaar waren zowel Bregje
als ik zwanger. Het muziek maken stond
op een lager pitje, maar het bleef wel
kriebelen. Dus kwamen we een keer
per week bij elkaar om wat te ‘jammen’
met z’n tweeën.” Ook Esther en Chantal
sloten af en toe aan. Het was Bregje die
uiteindelijk het idee opperde om samen
een band te gaan vormen.

Kracht
Met je familie op het podium staan
voelt heel vertrouwd, zeggen de vier
zangeressen. Maartje: “We kennen
elkaar en weten waar elkaars kracht
ligt. Daardoor kunnen we ook eerlijk
zijn.” “Samen zingen voelt heel natuurlijk”, beaamt Esther. “Onze stemmen
vullen elkaar goed aan. En vergeet

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

daarbij onze band niet. We hebben echt
hele goede muzikanten om ons heen
staan.” Hun stijl omschrijven ze als
‘country americana meets pop’. Chantal:
“Maartje en ik houden van mainstream
muziek, daarom hebben we bijvoorbeeld drie nummers van Lady Gaga op
onze setlist staan. Maar we houden ook
van de nummers van The Dixie Chicks
en Heart.” Het zijn liedjes die echt bij
hen passen, geeft Bregje aan. “In het
verleden maakten we wel eens muziek
waarvan we dachten dat die goed bij
het publiek zou scoren en daar pasten
we de optredens op aan. De nummers
die we nu zingen vinden we echt allemaal te gek. Daarbij schrijven Esther en
ik eigen nummers die we ook zingen.”
De bandnaam is ontstaan uit hun interesse voor de Verenigde Staten. Esther:
“Behalve Maartje zijn we er allemaal al
verschillende keren geweest. Arizona is
een Amerikaanse staat en chain staat
voor de ketting die ons verbindt.”

Geraldine Kemper
De afgelopen maanden hebben ze
op diverse locaties in de regio opgetreden. En ze hebben zich opgegeven voor The Voice Family. “Ja, dat is
mijn schuld”, lacht Chantal. “Wij kre-

gen allemaal wel eens de opmerking
waarom we ons niet zouden aanmelden voor The Voice. Maar in je eentje
op tv komen, is toch wel erg spannend.
Ik hoorde van The Voice Family en
dacht: dat past bij ons. Het wordt alleen
online uitgezonden, dus het is wat
laagdrempeliger, en we staan er met
z’n vieren.” Esther: “We vonden het
heel spannend, maar dachten, laten
we er nu eens gewoon voor gaan.”
Dus namen ze een nummer op voor de

auditie en kwamen tot hun verbazing
steeds een ronde verder. Totdat presentatrice Geraldine Kemper ineens
in Panningen bij Maartje voor de deur
stond. Chantal: “We wisten wel dat ze
langs zou komen, maar we wisten niet
of we door waren.” Arizona Chain is nu
een van de laatste acht kandidaten.
De opnames voor de ‘Battles’ hebben
ze inmiddels achter de rug, waar ze
natuurlijk niets over mogen zeggen.
Bregje: “Als ik het goed heb worden

die in januari uitgezonden en vervolgens mag het publiek gaan stemmen.
Het zijn dus de kijkers die uitmaken wie
uiteindelijk wint.” De winnaars mogen
vervolgens, voorafgaand aan de finale
van The voice of Holland, op het grote
Voicepodium optreden.
Op zaterdag 21 december staat Arizona
Chain in Ut P&M Hoes in Panningen.
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Renee Verberne

Tijdelijke woning Grashoek moet weg
Een inwoner van Grashoek moet de tijdelijke woning in zijn tuinbouwloods verwijderen. Dat heeft de Raad van State beslist.
In 2004 verleende gemeente Peel en
Maas een vergunning voor het realiseren van een tijdelijke bedrijfswoning. De woning mocht vijf jaar
blijven. “In de tussentijd zou een
nieuwe bedrijfswoning gebouwd
worden”, laat een woordvoerder van
de gemeente desgevraagd weten.

“Dit is ook gebeurd. De oude tijdelijke bedrijfswoning is echter in stand
gehouden.” Het college sommeerde de
eigenaar in 2017 de tijdelijke bedrijfswoning te verwijderen. Die voerde
aan dat toen hij in 2009 de vergunning
aanvroeg voor de nieuwe bedrijfswoning, de gemeente hem niet heeft

gezegd dat hij de andere woning
moest afbreken en dat er geen sprake
zou zijn voor een maximale periode
van vijf jaar. Volgens de rechtbank is
dit echter wel in de bouwvergunning
die destijds werd verleend, opgenomen. De rechtbank besliste eerder in
2018 dat het college een nieuw besluit

moest nemen. Daar ging de inwoner van Grashoek tegen in beroep.
Dit hoger beroep is nu door de rechtbank afgewezen. “De tijdelijke woning
moet ongedaan gemaakt worden.
We gaan in het traject dat nu opgestart
wordt, met de betreffende inwoner in
gesprek”, aldus de woordvoerder.

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

Commercieel adviseurs

Helden krijgt nieuw centrum

077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

De gemeenteraad heeft de centrumvisie van Helden omarmt. Om Helden een ander aanzicht te geven stelt de gemeente bijna 750.000 euro aan
kredieten beschikbaar.

Bezorgklachten

Peter Kurvers, voorzitter van de
werkgroep beeld en kwaliteit van
het Dörper Overleg, snakt naar actie,
zo liet hij weten voorafgaand aan de
Raadsvergadering van 4 december.
Hij maakte gebruik van zijn spreekrecht om te benadrukken hoe hoog
de nood is. De Molenstraat dient te
worden aangepakt, de Kaupman
moet meer uitstraling krijgen en het
dorp moet meer beeldkwaliteit krijgen. Zoals Meijel met zijn Peelgeluk.
Wel is hij blij dat de problemen met

garcon.nl

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

het parkeren zijn aangepakt, door
de sloop van de discotheek waar
vervolgens 30 tot 40 parkeerplaatsen kunnen komen. De Raadsleden
toonden zich verheugd met de plannen en vonden unaniem dat het
tijd wordt dat er iets moet gaan
gebeuren. Zo ook Raadslid Peter
Craenmehr (AndersNu). Over het nut
van de parkeerplaatsen op de plek
van de discotheek is hij echter niet
overtuigd. “Ik zie daar liever levensloopbestendige woningen verrijzen.”

Volgens hem zijn er voldoende
parkeerplekken achter Club Ultra.
“Niemand weet die te vinden, maar
met goede wegbewijzering is dat op
te lossen.”
Wethouder Anget Mestrom (Lokaal
Peel en Maas) wees hem er echter
op dat de parkeerplaats achter Club
Ultra een privéparkeerplaats is. “Dat
weet ik niet. Het staat nergens”, reageerde Craenmehr. Bovendien gaat
hij uit van de welwillendheid van de
ondernemer. “Wij helpen de onder-

nemers, wellicht wil hij ons ook helpen. Het is allemaal voor het belang
van Helden Dorp.” Wethouder
Mestrom heeft daarop toegezegd in
gesprek te gaan met de ondernemer
om te vragen of de parkeergelegenheid gebruikt mag worden voor het
dorp op de momenten dat de Club
geen parkeergelegenheden nodig
heeft.

Tekst: Marc van der Sterren

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

Pieterpoort voor kinderen met beperking
Jeanne van de Vorst en Wil van der Coelen uit Koningslust beginnen een nieuwe woon-leefgemeenschap voor 24 bewoners met een meervoudige of
verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel in Peel en Maas.

databankrecht.

Jeanne en Wil zijn de ouders van Isha,
een jongen met een meervoudige
visuele beperking. Bij het ontwikkelen
van de Pieterpoort, zoals het woon-

zorgcomplex gaat heten, lieten ze
zich inspireren door het Elzeneindhuis
in Oss waar gewerkt wordt volgens
het SlowCare-concept en zich richt op

kwalitatief betere zorg. Voor ouders
van kinderen met een beperking die
belangstelling hebben in een nieuwe
vorm van wonen en zorg, vindt er een

infoavond plaats op 10 december om
20.00 uur in Dorpshuis de Sprunk in
Koningslust. Aanmelden kan via jeannevdvorst@home.nl
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Wereldlichtjesdag Peel en Maas

Een lichtje voor Milou en alle
andere overleden kinderen
Op Wereldlichtjesdag, de tweede zondag van december, gaan overal ter wereld lichtjes branden. Want ook een
kind dat niet meer onder ons is, mag er zijn. Nu ook in Peel en Maas.

VAKGARAGE
PEETEN BV

APK

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

(06)123 689 65

tel. 077 477 15 90

www.poelselektrotechniek.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
Een verloren kind mag er tegenwoordig ook zijn. “Ik zou er niet aan
moeten denken dat ik er niet over
zou mogen praten”, vertelt Arianne
Steeghs. De tijden zijn gelukkig
voorbij dat een overleden kind in de
vergetelheid werd gestopt. ‘Praat er
maar niet over’, luidde vroeger het
devies. Arianne kan het zich niet
voorstellen hoe ze op die manier verder zou moeten leven.
Openheid is voor de meesten ontzettend belangrijk, weet Monique
Verhaegh. “Met het verdringen van
je emoties wordt je gevoel ontkend.”
Monique is als rouw- en verwerkingsbegeleider professioneel betrokken
bij alles wat over het verlies te maken
heeft, maar heeft ook persoonlijk het
een en ander meegemaakt. Zo zijn
drie familieleden om het leven gekomen tijdens de ramp met de MH17.
“En onze dochter was goed bevriend
met de overleden dochter van
Arianne.”

Complicaties
Milou heet ze. De dochter van Arianne
en Ron. Geboren op 8 mei 1997. Toen
ze tien was werd er, na veel dokteren, een afweerstoornis geconstateerd. Met elke drie weken een infuus
zou ze daar vanaf geholpen kunnen
worden. Maar gaandeweg de behandeling deden zich complicaties voor
waar de doctoren de vinger niet op
konden leggen.
Ze slikte veel medicijnen met elk

hun bijwerkingen, maar het werd
van kwaad tot erger. In 2010 was
haar alvleesklier ontstoken, evenals andere organen. In maart 2011
volgde een stamceltransplantatie.
Met chemokuren moest haar eigen
beenmerg worden vernietigd om
ruimte te maken voor nieuwe stamcellen. “Daar ging alles fout wat
maar fout kon gaan”, vertelt Arianne.
“Milou heeft hard geknokt, maar
uiteindelijk is ze toch overleden.
Op 21 juli.”

Tropenjaren
Thuis hadden Arianne en Ron een
gezin met nog twee dochters en
een zoon. Kinderen in de puberteit.
Arianne vertelt heel openlijk over de
zware tijd die ze tegemoet gingen.
“De eerste vijf jaren waren echt tropenjaren. We moesten weer helemaal
opnieuw leren een gezin te zijn.”
Het medeleven van familie en vrienden sleepte hen erdoor. De warmte,
de aandacht helpt zeker bij het
verwerkingsproces. Maar Arianne
komt er nooit overheen. “Wat een
rotwoord. Eroverheen”, reageert
Arianne. “Alsof ik Milou zou vergeten.
Dat kan echt niet. Ik moet er gewoon
mee leren leven.”
En daarom zoekt ze sinds het
overlijden van haar dochter naar
houvast. Elk jaar bezocht ze de
Wereldlichtjesdag in Sevenum. Ze zou
het zo mooi vinden als er ook in Peel
en Maas een dergelijk initiatief zou

zijn, maar om het zelf op te staren,
dat was haar nog te pittig, met alle
bagage die ze met zich meedroeg.

Blokhut Jong Nederland
Samen met Monique Verhaegh en
Marjo Peters is het eindelijk gelukt.
Afgelopen zomer hebben ze de
koppen bij elkaar gestoken en op
8 december is Wereldlichtjesdag Peel
en Maas een feit.
Om 18.30 uur begint de bijeenkomst
bij de Kaupman in Helden. Hier worden kandelaars met lichtjes uitgedeeld aan de deelnemers. Wie zelf
een overleden kind heeft en graag
wil dat de naam, later deze avond,
wordt voorgelezen, kan dit nu doorgeven aan de organisatie.
Om 18.45 uur vertrekt de lichtjestocht
naar de blokhut van Jong Nederland.
Om 19.00 uur worden hier de lichtjes geplaatst in de vorm van een
groot hart. Hier start de bijeenkomst.
Wie slecht ter been en de route niet
kan meelopen, kan rechtstreeks naar
de Blokhut komen.
Tijdens deze bijeenkomst worden
teksten voorgelezen en is er muziek.
Zo zal ook het lied Precious Child
worden opgevoerd, een lied speciaal
geschreven voor Wereldlichtjesdag.
Het officiële deel zal rond 19.30 eindigen, waarna er tot 20.00 uur gelegenheid is elkaar te spreken.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Maasbree rondom Broekstraat € 12,00
Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00
Kessel rondom Heldenseweg € 7,50
Kessel rondom Burg. Haffmansstraat € 6,00
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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

ISTE KERSTBOMEN
DE MOO
alle soorten en maten!
in

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Vervolg voorpagina

Polendorp bij McDonalds
Slechts één op de zes arbeidsmigranten wil naar Nederland. En van de
migranten die naar Nederland komen,
wil 18 tot 20 procent uiteindelijk hier
blijven en integreren, weet Van Gool.
“Deze mensen gaan wij helpen bij het

huren of kopen van een woning in
Maasbree of elders in de gemeente.”
Volgens de gemeentelijke vergunning gaat het hier om een tijdelijke
huisvesting voor maximaal tien jaar.
“Misschien mogen we het nog eens

met vijf jaar verlengen”, vertelt Van
Gool, “maar dan moeten we echt
weg.”

Tekst: Marc van der Sterren

Laat jouw kerstboom
bij ons voorboren en
je kerstboom komt
kaarsrecht te staan
met de Easyfix!

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL
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Treur niet om mij, want zo is het leven
nu eenmaal. Hef het glas, zoals ik dat
vaak deed met een lach en een traan
en dan gewoon weer verder gaan.

Jan Wilhelmus Heinekamp

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
als veel je wordt ontnomen
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
dan komt een tijd dat ’t einde goed is.

Ria Rooijakkers - van den Broek

Echtgenoot van

echtgenote van

Barbara Heinekamp-Góralska

Dré Rooijakkers †

Rheden,
21 mei 1945

Horst,
28 november 2019

Een laatste groet aan allen, die mij tijdens mijn leven genegenheid, vriendschap, liefde en hulp hebben gegeven, mijn hartelijke
en welgemeende dank hiervoor.
Jan heeft zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld
dus geen crematie, begrafenis, pracht, praal, bloemen of toespraken. Echter t.z.t. een bezoekje, kaartje, of telefoontje naar Barbara
wordt zeer op prijs gesteld. Het gaat jullie goed allemaal,
mijn zorgplicht houdt nu op, ik blijf echter waken.
Correspondentieadres:
Barbara Heinekamp-Góralska
Lindelaan 324 6043 GN Roermond

levensgezel van

Mart Linders †
* 14 maart 1936

† 26 november 2019

Meijel: Hanny en Jo
Rob en Anne
Sanne en Jeroen, Elin
Esther en Bram
Panningen: Wilma en Leo
Ken en Diede
Nick
Mandy
Meijel: Stefan en Silvana
Youri en Melanie

“Eine schoëne mins is van ôs weggegaon”
Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van onze broer, schoonbroer en oom

Jack Verlinden
* Maasbree, 1 januari 1931
† Strathroy (Ontario, Canada) 24 november 2019

In kleine kring hebben wij op donderdag 28 november
Jack herdacht en vele fijne herinneringen aan hem gedeeld.

Meijel: Geert en Monika
Rick en Zoë

Correspondentieadres:
Hanny van der Weerden - Rooijakkers
Nederweerterdijk 27, 5768 PG Meijel
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden
op zaterdag 30 november in de St. Nicolaaskerk te Meijel,
waarna we mam bij pap te rusten hebben gelegd
op het kerkhof aldaar.

Subsidie voor
vervangen
cv-installatie
D’n Binger
Vooruitlopend op de renovatie
van gemeenschapshuis d’n
Binger in Meijel, stelt
gemeente Peel en Maas nu al
18.813 euro beschikbaar voor
het vervangen van de cvketels in het gebouw.
Stichting Gemeenschapshuis
D’n Binger heeft plannen om het
gebouw te renoveren. De verwachting is dat het voorstel
daarvoor volgend jaar naar de
gemeenteraad gaat. Uit een
onderhoudscontrole is echter
gebleken dat de vijf cv-ketels, die
18 jaar oud zijn, in het pand aan
vervanging toe zijn. Volgens het
installatiebedrijf dat de inspectie
heeft uitgevoerd, zijn de ketels
niet meer te repareren en zijn
drie van de vijf in een dusdanig
slechte staat dat ze niet meer
mogen branden. Bij een rookgastest kwam er rook in de verwarmingsruimte, waardoor begin
november is besloten de drie
ketels uit te zetten. De overige
twee hebben niet voldoende
capaciteit om het volledige
gebouw voldoende te verwarmen in de winterperiode. Met het
vervangen van alle vijf de ketels
is een bedrag van 25.083 euro
gemoeid. Het College van B&W
heeft besloten de stichting een
investeringssubsidie van 18.813
euro toe te kennen, om zo 75
procent van de kosten te dekken.

Familie Verlinden
Correspondentieadres:
Iet Lamberts-Verlinden
Heideweg 19
5993 CM Maasbree

Weer in Peel en Maas

Op 23 november kregen wij te horen dat ons zeer gewaardeerd lid
en penningmeester

Peter van Eijk
van ons heen is gegaan.
We zullen zijn inzet, betrokkenheid en zijn persoonlijke interesse
gaan missen.
De Jonges en Maedje van De 1 Mei Vriendenclub Baarlo

Dankbetuiging
Zoveel kaarten,
Zoveel hartelijke woorden
Zoveel warme belangstelling
Zoveel troost
Het doet ons goed.
Wij danken iedereen die heeft meegeleefd na het overlijden van

Ria Megens-Hekkens
Het was hartverwarmend.
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, december 2019

Koudere nachten
Het was het grootste gedeelte van deze week rustig weer door een langgerekt hogedrukgebied wat zich
uitstrekt vanaf de Britse Eilanden tot over het Europese continent. Wij zaten dan in een west tot noordwestelijke aanvoer van frisse zeelucht. Daarbij kwam ook veel vocht mee, waardoor het in de nacht door rustige
condities en opklaringen wel stevig kon afkoelen, maar het landschap gelijk volliep met mist. Daar komt deze
dagen echter spoedig verandering in! De lagedrukgebieden, die al die tijd ten noorden zaten, kiezen weer een
zuidelijkere koers waardoor de spreekwoordelijke bezem door de atmosfeer zal gaan. Af en toe, en dan met
name tijdens de zonsopkomst of ondergang, kunnen er dan zeer mooie plaatjes geschoten worden. Zoals hier
op deze foto, die genomen is op de Witdonk in Meijel. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Geplukt

Adriana Bronneberg Baarlo
Tot haar 32e worstelde ze met haar identiteit, totdat een bovennatuurlijke ervaring haar de weg wees. Nu draait haar hele leven om het christelijk
geloof. Deze week wordt Adriana Bronneberg (58) uit Baarlo geplukt.

“Kom binnen, heb je het gemakkelijk kunnen vinden?”, vraagt Adriana
Bronneberg met een accent dat
duidelijk maakt dat haar wieg niet
in Noord-Limburg stond. “Dat klopt”,
beaamt ze, “ik ben geboren in
Sittard. Mijn moeder kwam oorspronkelijk uit Beieren. We gingen
in de zomer vaak naar mijn grootouders in Beieren, dat waren echt
geweldige vakanties.” Adriana is de
middelste van drie dochters. Ze had
een hekel aan school, vertelt ze, al
kwam ze pas jaren later achter de
oorzaak. “Ik kan me nog herinneren dat ik naar de eerste klas ging.
Ik wilde heel graag naar school, maar
was zo teleurgesteld toen we in de
eerste les begonnen met de letter a.
Ik kon namelijk al lezen, dat had ik
me zelf aangeleerd.” Ze verveelde
zich op school, legt ze uit, en ontwikkelde daardoor leerluiheid in klas 3.
“Ik werd niet genoeg gestimuleerd.
Ook op de havo ging het me allemaal
te gemakkelijk af, maar ik haalde wel
hele slechte punten, want ik maakte
veel liever lol op school.”

Cultuurshock

180 graden

Na de middelbare school ging ze naar
de meao, omdat één van haar vriendinnen daar ook ging studeren. “Maar ook
daar haalde ik slechte punten. Voor een
dictee haalde ik bijvoorbeeld een 2,
terwijl mijn artikelen voor de schoolkrant foutloos waren.” Ze stopte met
de opleiding en kwam via het toenmalige arbeidsbureau bij de belastingdienst terecht, waar ze 11 jaar heeft
gewerkt. Intussen had ze haar echtgenoot leren kennen. Haar man startte na
een aantal jaren een hoveniersbedrijf,
waar Adriana de administratie voor verzorgde. “Daar moest ik eerst toestemming van het ministerie van Financiën
voor vragen, als rijksambtenaar mag
je namelijk niet zomaar bij een ander
bedrijf werkzaam zijn.” Intussen waren
ze verhuisd naar een carréboerderij.
“Dat was wel een cultuurshock. Tot mijn
23e had ik altijd in een flat gewoond en
nu woonde ik op zo’n grote boerderij.
Elf jaar heeft de verbouwing geduurd,
ik heb er onder andere artrose aan mijn
hand aan over gehouden.” Ze kregen
samen een zoon en dochter.

Met Adriana ging het echter steeds
minder goed. Na de geboorte van
haar eerste kind kreeg ze een zware
postnatale depressie. Ook worstelde
ze nog steeds met haar zelfbeeld en
identiteit en haar huwelijk liep niet
goed. “De familie van mijn man was
Jehova’s getuige, alhoewel hij zelf niet
praktiserend was. Mijn ene buurvrouw
was katholiek en de ander ‘vol evangelisch’. Ik was zoekende, mijn leven
zat compleet aan de grond en vanaf
mijn 15e was ik bezig met de astrologie, new age, esoterie en occulte
dingen.” Totdat ze op een nacht, na
het lezen van het boek Muren van mijn
hart, een zoals ze het noemt bovennatuurlijke ervaring kreeg. “Ik was
in een groen landschap en liep over
een pad. Plots was ik geen volwassene meer, maar weer een kind van
een jaar of 5. Het landschap was nu
donker met nevel en verkoolde struiken. Ik liep hetzelfde pad terug en was
weer volwassen. Daar was opeens
Jezus Christus. Hij kwam naar mij toe.
Hij straalde compleet pure liefde uit.
Hij wist alles van mij, er was totaal
geen verwijt. Hij hield van mij zoals ik
was en zijn ogen spraken: kom met me
mee. We liepen door natuur die steeds
mooier werd, totdat we uitkwamen bij
een picknicktafel met daaraan een kind
en een vrouw. ‘Ga niet met hem mee’,

Puzzel

Sudoku

zeiden ze, maar Jezus hield me stevig
vast en we liepen verder. Het landschap werd steeds mooier. Het leek wel
het paradijs. We kwamen uit bij een
grote tempel met grote gouden poorten. Deze stonden op een kier. Ik liep
er naartoe en keek door de kier. Ik zag
het mooiste witte stralendste licht wat
je je maar voor kunt stellen. Ik wilde
door de poorten naar binnen, maar
Jezus hield mij tegen. Toen ik ’s morgens wakker werd, voelde het alsof
mijn leven 180 graden was gedraaid.
De schellen waren van mijn ogen
gevallen. Ik pakte alle verkeerde boeken die in mijn boekenkast stonden en
gooide ze letterlijk in onze brandende
kachel. Daarna kocht ik mijn eerste
bijbel. Ik heb 7 jaar nodig gehad om in
balans te komen van die paar luttele
seconden van die liefdesblik van Jezus
voor mij. Daar, na die ervaring, op mijn
32e, begon mijn leven pas.”

Puzzelstukjes
Drie jaar later kwam ze in gesprek met
hoogleraar Hein Blommenstijn, professor in de mystieke theologie, die haar
vertelde dat dat wat ze had meegemaakt een complete Godsinslag was
geweest. Deze ervaring had een gigantische invloed op haar. “Ik heb negen
maanden gehuild, alles kwam eruit.
Mijn man had me intussen verlaten
en ik bleef met twee kleine kinderen

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Waarom werken bij ICS Groep?

€
Goed salaris

Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

Opleidingen

achter. Ik merkte dat mijn zoon, die
toen naar groep 2 ging, niet goed in
zijn vel zat. Door een opmerking van
zijn juf en het blad J/M, waar destijds
een artikel in stond over hoogbegaafde
kinderen, en vervolgens een test bij
het CBO, verbonden aan de universiteit van Nijmegen, bleek dat mijn zoon
hoogbegaafd was, net als mijn dochter. Kinderen die hoogbegaafd zijn,
maar waar dit niet bij wordt herkend,
gaan onderpresteren op school. In de
tussentijd deed ik mee aan de Mensatest en bleek dus ook hoogbegaafd te
zijn. Toen pas vielen de puzzelstukjes
op zijn plek.” Adriana verdiepte zich in
het christelijk geloof en las alles wat ze
tegenkwam. Ze ging enkele keren op
retraite en startte onder andere met
een theologieopleiding. Omdat ze in de
bijstand zat, moest ze hier echter mee
stoppen. Daarna werkte ze een jaar
op kantoor bij een dekenaat. Nadat ze
daarna in de WW terecht was gekomen, besloot ze in 2008 een christelijke boekhandel op te zetten. Nadat
er echter in 2011 borstkanker bij haar
werd geconstateerd, moest ze die
noodgedwongen sluiten. Drie jaar later
werd weer borstkanker geconstateerd
en ze woonde toen in Munstergeleen.
Daarna besloot ze te verhuizen. “Ik had
altijd gezegd dat ik niet in NoordLimburg wilde wonen, dat vond ik zo’n
industriegebied. Mijn geestelijk leidsman zei toen: ‘Als je echt de weg van
de Heer wilt gaan, mag je geen gebieden afbakenen.’ Ik was al vier jaar
ingeschreven voor een andere huurwoning. Er kwam een huis in Baarlo vrij
en toen ik deze straat inreed wist ik, dit
wordt het.”
Inmiddels woont ze vijf jaar in Baarlo.
Ze heeft zich aangesloten bij de parochie en richtte vorig jaar een connectgroep op, waarin mensen onder andere
in gesprek gaan over het geloof. Ook is
ze lid van Mensa, waar ze initiatiefnemer is van de Christen-Sig, een ‘special
interest group’ voor christenen binnen
de vereniging. Daarnaast houdt ze van
tuinieren en maakt ze graag foto’s van
de natuur. “En ik bid, vooral ’s nachts.
Voor de parochie, maar ook voor heel
Peel en Maas. Zodat mensen weer
honger krijgen naar geloof. Het geloof
geeft je identiteit en maakt je authentiek.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings
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I never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words, i don’t just say
And nothing else matters

André Boots
Tegelen, * 25 juli 1968
Venlo, † 29 november 2019
levenspartner van
zoon van
broer en schoonbroer van
schoonzoon van
schoonbroer van

Maria Engels
pap† en mam Boots-Keunen
Marleen en Laurens
pap† en mam Engels-Trijbels
Jeanne en Rick
Henry en Doriet
Maarten en Fabian
Alle nichten en neven

Correspondentieadres:
Spilstraat 28, 5993 AH Maasbree

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten wij
met veel verdriet afscheid nemen van mijn innig geliefde man
en onze lieve, zorgzame pap en opa

Toon Wijnen
Toon van de Lieuwerik
* Maasbree, 23 februari 1941

† Venlo, 30 november 2019

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

allerliefste man van

Mien Wijnen-Verlinden
allerliefste pap van
Miranda, Geertje ✰, Janine en Marco, Geert en Carry
trotse opa van
Jelske, Eefje
Familie Wijnen | Familie Verlinden
Leeuwerik 5, 5993 PZ Maasbree

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

De uitvaartdienst is op vrijdag 6 december om 10.30 uur
in de St. Aldegundiskerk te Maasbree, waarna wij Toon, pap, opa,
in besloten familiekring naar het crematorium begeleiden.

Baarlo
Kessel
Maasbree

Toon is thuis, u kunt dagelijks, tussen 14.00 uur en 17.00 uur,
afscheid van hem nemen.

Wij nodigen jullie uit voor de afscheidsdienst op
zaterdag 7 december om 14:00 uur in Aerdehof,
Grote Blerickse Bergenweg 24 te Venlo.
Vanaf 13:30 uur is er gelegenheid tot een schriftelijk
condoleren.
Aansluitend aan de dienst begeleiden we André naar
natuurbegraafplaats Maasbree.
Liever geen bloemen maar een gift voor
kindervakantiewerk Maasbree wordt zeer op prijs gesteld.
Hiervoor staan bussen op de condoleancetafel.

In plaats van bloemen, vragen wij u een gift
voor het Longfonds te doen in de collectebussen
op de condoleancetafels achter in de kerk.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046
Heel verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen,
hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen
van onze dierbare

Toon
Wij wensen Mien, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
Familie Wijnen, Familie Verlinden
Neven en nichtjes

Dankbetuiging

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling en het
medeleven, in welke vorm dan ook getoond, na het overlijden
en bij het afscheid van mijn vrouw, oos mam, schoonmoeder
en oma

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.
Zoveel lieve woorden, bezoekjes, de vele kaarten
en uw aanwezigheid bij de uitvaart van

An Peeters-Verlinden
Dit heeft ons goedgedaan, wij hebben hier veel steun aan.
Onze oprechte dank hiervoor.

An Smets - Philipsen
hebben ons enorm veel steun en troost gegeven.
Hartelijk dank daarvoor.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hai Peeters
Sjeng
Piet en Linda
Jan
Silke
Tun

Beringe, december 2019

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 15 december
om 9.30 uur in de parochiekerk H. Jozef te Beringe.

Helden, december 2019
De zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 15 december om 10.00 uur in
de St. Lambertuskerk te Helden.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

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.

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

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.

Ik wil in contact komen met mensen
die gevallen zijn over de paaltjes
tussen het fietspad en de weg bij
de Pool in Helden.
Zelf heb ik hier een ongeluk gehad
en moet nog afwachten of alles weer
goed komt. Graag een berichtje naar
PaaltjeMariaplein@outlook.com

T.k. kerstbomen, alle maten,
eigen teelt, met of zonder kluit, vers.
Panningen, Zelen 17.

HAN-MARK
ARENDSE

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Opruiming. Diverse kleurproducten.
www.mayproosten.nl

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.
Flexibel yogalessen volgen? D
at kan al 5 jaar bij Lekker Laeve!
Voel je welkom bij www.lekkerlaeve.nl
Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
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.
Te huur appartement in Panningen,
telnr. 06 44 54 79 72.

Huishoudelijk medewerkster
gezocht die mee zorgt draagt voor
een schone werkomgeving op onze
zorgboerderij maar tevens ook lekker
kan koken voor een grotere groep
ouderen. 15 -18 uur in 3 dagen.
info@bergerbaan.nl.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
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.
Winterse sfeermarkt diverse
(ook kinder-) activiteiten bij Pluk en
theetuin in de 7e Hemel, Belgenhoek 7,
Grashoek. 14&15dec 11u tot 17u.
Garageverkoop Zaterdag
7 december van 9.00 tot 17.00 uur
Prins Bernhardstraat 51 Horst.

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

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
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Voetbal

Egchel 1 verliest nipt
Een gelijkspel zat er voor de mannen van trainer Jonn Smedts niet in op zondag 1 december. Egchel verloor de
thuiswedstrijd tegen het Venlose VOS op een koude eerste december nipt met 1-2.
Een kwartier voor tijd werd een
doelpunt van Egchel van Colin
Bruisten op aangeven van de VOSgrensrechter ten onrechte afgekeurd.
Egchel trad ook niet in haar sterkste
formatie aan maar de vervangers
kweten zich uitstekend van hun taak.
Na een gelijk opgaand eerste deel
nam VOS in de 23e minuut de leiding
met Okan Karaca. Vijf minuten later
was de stand weer in evenwicht
toen Lars Boeken zijn eigen doelman
passeerde. Het vlagsignaal van de
grensrechter voor vermeend buitenspel werd terecht weggewuifd.

Na ruim een halfuur kwam Egchel
met een man minder te staan toen
Paul Ververgaert na een onbesuisde
actie in een duel om de bal met rood
van het veld moest. Het Egchelse
tiental bleef echter knokken voor
een goed resultaat. Vlak voor rust
volgde nog een schot van VOS tegen
de lat.
VOS kwam wederom op voorsprong.
Een onachtzaamheid in de Egchelse
verdediging werd door Yusuf Gungor
afgestraft, 1-2.
De oranjehemden gaven zich niet
gewonnen en bleven met volle inzet

jagen op de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd leek deze er ook te
komen. In de slotfase werd er nog
driemaal gewisseld bij Egchel.
Een schot van VOS belandde op de
Egchelse paal. Het laatste wapenfeit was een kopbal van Luc
Crommentuijn net naast. Het bleef
bij een nipte 1-2 nederlaag voor
Egchel dat volgende week afreist
naar Swolgen-Tienray om Sporting ST
partij te geven.

Tekst: Thijs Joosten

Atletiek

Nico Verstraten Limburgs Kampioen cross
De M65-atleten Wiel van Lier en Nico Verstraten van Atletiek Helden moesten het tijdens de Limburgse
Kampioenschappen Cross op zondag 1 december opnemen tegen de M60-mannen. Nico, vorig jaar nog derde,
werd Limburgs kampioen. Wiel eindigde als vierde.
Het parcours van 7.200 meter
bestond uit vier rondes in het
Kapellerbos in Landgraaf met een
behoorlijk hoogteverschil. Nico liep
op dit zware parcours een tijd
van 32.14 minuten. Wiel deed er
34:44 minuten over.
Ron Koster liep in de categorie M40.
Hij had lange tijd uitzicht op een

overwinning maar kwam hij op
het eind net te kort. Hij rende de
7.200 meter in 28:41 minuten.

Limbra-competitie
De pupillen Fien Houben en Daniek
Grommen van Atletiek Helden behaalden een tweede plaats bij de vierde
wedstrijd in de Limbra-competitie.

De 1.200 meter rende Fien in 5.55 en
Daniek in 5.57 minuten.
Anouk Bussemakers liep naar een
tweede plaats bij de meisjes junioren A, zij rende 3.100 meter in
13.50 minuten

Tekst: Wiel van Lier

Maarheeze maat te groot voor zwak
Grashoek
In het sportpark de Romrijten in Maarheeze is SV Grashoek zondag 1 december tegen een ontluisterende 5-1
nederlaag aangelopen. Dit betekende de vijfde uitnederlaag op rij.
In de eerste helft hield Grashoek
overigens nog aardig tred met gastheer Maarheeze dat na 13 minuten op
voorsprong kwam door Sammy Dirkx.
De 17-jarige A-speler van Grashoek
Job Janssen zorgde na een knappe
solo met een mooie schuiver voor de
gelijkmaker. Grashoek kreeg er fleur
van en kreeg hoop op een goed resultaat. Die hoop werd de tweede helft
de bodem ingeslagen. Met niet afla-

tende aanvalskracht werd het geelzwarte team gedemonteerd. Grote
man was Sammy Dirkx. Hij scoorde
scoorde nog drie keer, in de 55e
minuut 2-1; 60e minuut, 3-1 en 85e
minuut 5-1. Tussendoor had Joey van
Hoof in de 65e minuut met een pegel
in de kruising de 4-1 voor zijn rekening genomen. Het was weinig wat
Grashoek daar tegenover kon stellen.
Het eindsignaal van de goed leidende

scheidsrechter Jan Aben klonk als een
opluchting voor Grashoek en de teleurgestelde supporters.
Zondag 8 december komt DESM
naar De Peelrand dat deze zondag
knap 2-2 gelijkspeelde bij koploper
FC Cranendonck.

Benauwde maar verdiende
overwinning Panningen
Het eerste team van SV Panningen trad zondag 1 december aan
tegen RKESV Ell. Het werd 1-2 voor Panningen.
Panningen startte uitgesproken zwak of anders gezegd,
RKESV startte uitgesproken sterk.
In de 10e minuut kreeg RKESV
loon naar werken; Cas Janssen
scoorde 1-0. De voor de gelegenheid in het zwarte uittenue
gestoken Kepelsen probeedren wat terug te doen en Nick
Wilmer zorgde in de 14e minuut
voor gevaar aan de andere kant.
In de 15e minuut was het weer
de lange Cas Janssen die namens
RKESV voor gevaar zorgde.
Maar langzaam maar zeker kreeg
Panningen greep op de wedstrijd.
Nick Wilmer kon nog niet scoren,
maar toen Remco Litjens en Idris
Pakasa elkaar in de combinatie
vonden, werd de gelijkmaker 1-1
gescoord.

Domme pech
Na rust kreeg Panningen enkele
nauwelijks te missen kansen,
maar een oud euvel, onvoldoende scherpte in de afwer-

king, of was het gewoon domme
pech, stak weer de kop op.
Respectievelijk Remco Litjens,
Idris Pakasa en Tom Wulms kwamen niet tot scoren. Ook Lars
Mestrom kon een vrije kopkans
uit een voorzet van Tom Wulms
niet verzilveren. Maar in de 78e
minuut was het dan toch eindelijk zo ver; Tom Wulms, terriër
van de ergste soort, zette door
en een Ellse verdediger kon hem
alleen met een handsbal binnen
het zestienmetergebied stuiten.
Penalty beslist referee Janssen en
Remco Litjens benutte dit buitenkansje, 1-2. Panningen kreeg nog
wat kansen, maar scoren was de
grote makke. RKESV perste er nog
een slotoffensief uit, maar verder
dan een gevaarlijk moment door
een uitglijder van de Panningse
invallerdoelman Levi van Dijk
kwamen ze niet.
Tekst: voetbalvereniging
SV Panningen

Prijzen voor ruiters, pony’s
en paarden
Amber Huskens en haar pony Just For Fun van PC de kleine
Caveliers van PSV Caprilli namen op zaterdag 30 november deel in
de klasse dressuur AB L1. De met 195,5 punten gewaardeerde proef
leverde hen de eerste prijs op. Daarmee nomineerde deze combinatie zich voor de Limburgse Kampioenschappen in januari.
Anne Pouwels met Jarona van PSV
De Cavaliers uit Helden haalde een
overwinning en een tweede prijs
binnen tijdens dressuurwedstrijd op
zondag 1 december in Venray.
Bij manege de Vosberg behaalde
Nikki Hanssen een vijfde prijs met
Mutsaards Pascha in een dressuurwedstrijd met pony’s in de klasse
D-B. In de klasse D-M2 behaalde
Hanna Neefs een tweede prijs met
Don Diamond.
Namens de Maasruiters in Kessel

reed Hanna Gubbels met Marduc
op 1 december een bixie-dressuurwedstrijd en behaalde daarmeee
een derde prijs. Loys Bergs met
Goldy behaalde in de klasse CB een
tweede prijs bij een dressuurwedstrijd in Helden.
Danice Giesbertz met Whoopi haalden op zaterdag bij De Peelbergen
een tweede prijs in de klasse
B. Op zondag wonnen ze een
negende prijs in de klasse L.

Tekst: voetbalvereniging SV Grashoek

Koploper Onder Ons Neer te sterk voor
De Treffers Maasbree
Tegen de koplopers uit Neer werd vrijdag 29 november ieder foutje van De Treffers afgestraft. Het werd 4-1.
Jo Hendrix begon tegen Erik
Versteegen, tot de zestien ging het
met goed spel gelijk op. Daarna sloeg
Jo twee keer een bol van Erik die niet
voor lag, belandde alleen zelf in de
goot en Erik had telkens zijn bol voor.
Het verschil is gemaakt en Erik won
gemakkelijk met 30-20.
Jac Lintjens tegen Toine Hobus: beiden
speelden geconcentreerd en goed, na
de twintig maakte Jac twee foutjes
door een bol van Toine niet onder te
slaan. Toine speelde de partij vakkundig uit en won met 30-26.
De partij van de avond is die van Hem
Hendrix tegen de nog ongeslagen

topper Rob Geelen. Beiden speelden
erg goed, in het midden van de partij flatste Hem en kwam twee punten achter. Met prachtig gespeelde
bollen kwam Hem weer op gelijke
hoogte en bij 28-28 ging Rob naar de
lat. Hem bedacht zich geen moment,
moest over de ring maar speelde de
bol van Rob feilloos in de goot en won
deze pot met 30-28.
Joris Wijnen had zijn dag niet.
Hij speelde tegen Onno van
Knippenberg die dan ook gemakkelijk
met ruime cijfers won.
De laatste partij speelde Guido
Sonnemans tegen Jochen op’t Roodt.

Guido speelde een sterke partij, maar
miste jammerlijk twee keer op de
ring. Hij wist die achterstand met mooi
gespeelde bollen goed te maken en
kwam gelijk op 28-28. Jochen zijn
speelbol lag in de goot, hij miste niet
en maakte de 30. De spelers uit Neer
maakten (bijna) geen foutjes, stonden
daarom ook bovenaan en wonnen verdiend met 4-1. De helft van de competitie zat erop. De Treffers staan in de
stand verdienstelijk in het midden.

Mini
kerstboom

Picea glauca
‘Conica’.
Ø 17 cm.
Per stuk

Actie

6.59

4.99

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Tekst: Jac Lintjens,
beugelclub De Treffers
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Belgen winnen nipt

0-3 zege

Herpertz Bevo Hc verliest weer van
Neerpelt
Herpertz Bevo Hc heeft zaterdag 30 november tegen Neerpelt ook de tweede wedstrijd verloren. De Belgen
wonnen in Panningen met 29-28.
Herpertz Bevo Hc kwam goed uit de
startblokken en nam een 4-2 voorsprong. De Belgen die voor het eerst
onder de nieuwe trainer het Franse
handbalicoon Joel Albati speelden, knokten zich terug in de wedstrijd. Tot 12-12 ging het gelijkop,
toen sloeg Neerpelt toe en namen
de Belgen een 15-12 voorsprong.
Voor rust kon Herpertz Bevo Hc
nog terugkomen naar 14-15. In het
begin van de tweede helft had het
team een opleving. De Panningse

ploeg kwam op 17-15 voorsprong.
Neerpelt sloeg vervolgens genadeloos toe. Ze bogen de achterstand
om naar een 20-17 voorsprong.
Vervolgens behielden de Belgen een
voorsprong van twee of meer doelpunten. Herpertz Bevo Hc haalde
niet het niveau van de voorgaande
wedstrijden. De ploeg liep steeds
achter de feiten. Pas in de slotfase
kwam Herpertz Bevo Hc nog terug
tot 28-29. Jeroen van den Beucken
en Yme Bertels scoorden acht doel-

Baarlo berekend en effectief
naar zege bij Liessel
De heren van VV Baarlo speelden zondag 1 december tegen
SV Liessel. Het werd 0-3 voor Baarlo.

punten. Zaterdag 7 december komt
koploper Achilles Bocholt op bezoek
in Panningen. In Hasselt begon de
opmars van Herpertz Bevo Hc in
de BENE-league door de winst op
Achilles. Kan Herpertz Bevo Hc voor
de tweede keer stunten tegen de
koploper?

Tekst: Mat Nellen,
handbalvereniging Herpertz Bevo

Team richt zich op na verlies in tweede set

Overwinning VC Kessel

Het eerste damesteam van VC Kessel speelde zaterdag 30 november tegen Vocala D1 in eigen huis. Na de
zwaarbevochten winst van afgelopen week, was het pakken van zoveel mogelijk kostbare punten ook nu weer
het doel aan Kesselse kant.
De dames gingen dan ook met een
grote strijdlust het veld in. De eerste
set begon Kessel sterk en wist mede
dankzij de vele fouten van Vocala
direct de nodige voorsprong te creëren (25-14). Set 2 verliep echter wat
minder vlotjes. Rally’s werden niet
voldoende gewonnen en de fouten-

last aan Kesselse kant nam toe (1925). Gelukkig waren set 3 en 4 weer
van een ander kaliber. Overtuigend
spel werd gespeeld. Kessel wist met
gemak te scoren met zowel aanval als
service (25-14) en (25-22). Een mooie
3-1 winst en dus vier waardevolle
punten. De overwinning werd uitbun-

dig gevierd. Kessel maakt zich deze
week klaar voor de uitwedstrijd tegen
VC Volt D1 zaterdag 7 december om
17.00 uur in Beers.

Tekst: Astrid Hermans, VC Kessel

Tien van laatste elf duels verloren in Kronenberg

Kesselse beugelaars verloren als voorzien
De Kesselse manschappen leden een ingecalculeerde nederlaag in Kronenberg. Van de laatste tien uitwedstrijden in Kronenberg gingen er negen verloren. Daar werd op zaterdag 30 november een vervolg aan gegeven.
Hay Jacobs voorop begon sterk, pakte
een voorsprong van 4 punten en
kwam niet meer in de problemen.
Roel Ottenheim op twee kon niet het
niveau halen van de rest van het seizoen, produceerde drie flatsers en had
dan geen kans op de winst.
Bas Ottenheim op drie ging tot halverwege de partij gelijkop, maar toen zijn
tegenstander eenmaal op voorsprong
kwam liep deze langzaam uit naar de

30. Eric Kleynen kreeg de kans om OVU
op gelijke hoogte te brengen, maar
dat lukte niet. Ook hij produceerde een
aantal flatsen en kon geen aanspraak
maken op de winst.
Captain Maikel Leenders hield in de
laatste partij de schade beperkt en
noteerde de 3-2 op het bord. Dit ging
niet vanzelf, maar de 30 telt en met
2 punten in Kronenberg mag OVU,
zeker gezien het matig vertoonde spel,

absoluut niet ontevreden zijn.
De eerste helft van de competitie
zit erop en OVU handhaaft zich in de
middenmoot. De stijgende lijn van de
laatste weken zal Kessel in de thuiswedstrijd tegen Baarlo om moeten
zetten in een overwinning.

Tekst: Coy Sieben

Grote
vlooienmarkt
Tegelen

Zondag 8 december
C.C. Haandert, Haandertstraat 6
van 10.00 tot 15.30 uur
+/- 120 kramen
077 474 38 20

niemans-markten.nl
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hemdjken
en
2 over
n en stri

gratis
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*

Kostuum
reinigen

pantalon+kolbert
* Actie geldig tot 31 januari.
De overhemden worden
hangend terug geleverd.

www.vanhalstomerij.nl

De nummer drie tegen de nummer vier, een duel dat normaliter
het predicaat ‘subtopper’ krijgt
opgeplakt. In de eerste helft was
daar echter totaal geen sprake van.
De defensies overheersten, mede
doordat bij beide ploegen veel fout
ging in de opbouw. Nauwelijks
doelgevaar, alleen een paar kansloze afstandsschoten. Na een
minuut of vijf na rust begon het
plots te lopen, althans bij Baarlo.
Een waarschuwingsschot van
Arman Melkonjan miste nog nipt
het doel, maar een vijftal minuten
later verlengde Jort Janssen koppend de indraaiende bal uit een
hoekschop van Tayo Janssen naar
en in de verre hoek, 0-1. En nog
geen twee minuten daarna was het
Jort Pouls die na een fraaie aanval
de bal met precisie teruglegde op

de vrijstaande Laurents van den
Ham, die de Liessel-defensie geen
enkele kans gaf: 0-2.
Met nog een half uur te spelen
ging de thuisclub nog wanhopig op
zoek naar de aansluitingstreffer,
maar zonder succes. De definitieve
genadeklap door Baarlo was een
kwestie van tijd en die viel uiteindelijk ook in de slotfase van dit
‘runners up duel’. Uit een steekpass
van Matthijs de Vogel dwars door
het centrum was Laurents van den
Ham iedereen te snel af incluis de
uitkomende Liessel-goalie: 0-3.
Vier grote kansen, drie treffers.
Een vooral heel efficiënte én verdiende zege van Baarlo.

Tekst en beeld: Len Gielen,
voetbalvereniging SV Baarlo

Afgetekende zege

Tupos Dames 1 pakt volle buit
ADC uit Stein kwam op zaterdag 30 november op bezoek bij Tupos
in Baarlo. Met veel supporters op de tribunes begon Dames 1
enthousiast aan de wedstrijd. Een enthousiasme dat tot een overwinning leidde.
De dames van Tupos werkten hard
en dat betaalde zich uit. Mila Caris
speelde de eerste rally. De eerste set werd binnengehaald met
25-21. Dit enthousiasme was in de
komende sets hard nodig, want
ADC zou beter in haar spel komen.
Er volgde veel lange rally’s, maar
gelukkig trok Tupos vaak aan
het langste eind. De tweede en
derde set werden beide met 25-19
gewonnen. De winst was dus bin-

nen, maar Tupos wilde de laatste
set ook niet meer afstaan.
Na een slechte start stond Tupos
gelijk met 7-1 achter, maar door
goede serverseries kon Tupos weer
gelijk komen. Uiteindelijk won
Tupos deze set nipt met 25-23.
Volgende week gaat Tupos op
bezoek bij vcLimac.
Tekst: Lieke Rutten,
volleybalvereniging Tuppos
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Puntje voor de Flatsers
Beugelclub de Flatsers uit Baarlo behaalde op zaterdag 30 november één puntje, na een avond beugelen tegen
de mannen uit Ell. De eindstand werd 4-1.
Gezien het vertoonde spel is één
puntje te weinig, maar Vrouwe
Fortuna stond deze avond niet aan
de zijde van de Flatsers. Piet begon
goed, maar gaande de wedstrijd miste
hij het gevoel om de bollen op de
juiste plek te leggen. En daar wist zijn
tegenstander wel raad mee.
Helaas kon Marc in de tweede partij een 22-14 voorsprong niet over de

eindstreep brengen. Op drie speelde
Esther weer een klassewedstrijd tegen
de topspeler van Ell, maar helaas liep
de laatste speelbal twee centimeter
te ver.
Roy had een makkelijke avond.
Ondanks een paar schoonheidsfoutjes
wist hij met 16-30 toch zeer ruim te
winnen. In de slotpartij speelde Henk
een dijk van een wedstrijd tegen de

tweede topper van Ell. Louter vast
vallende ballen hielden hem van een
overwinning af.
Op 13 december spelen de Flatsers uit
tegen Kessel. In hetzelfde weekend
scoorde Flatsers 2 tegen Maasbree 4
een stand van 2-3 en Grathem 3 tegen
Flatsers 3 werd 1-4.
Tekst: Piet Geurts

VC Olympia DS1 sleept winst binnen
Van te voren wisten de dames van volleybalclub Olympia uit Panningen dat het zaterdag 30 november een
spannende pot zou worden tegen Merkala Zaanstad DS 1. Tijdens de voorbespreking zaten de dames al vol
vechtlust. Dit werd beloond met een 3-2.
De wedstrijd startte erg goed.
Goede servicedruk, fouten aan de
kant van Zaanstad en veel enthousiasme. Olympia sleepte de eerste set
binnen met 25-19. Vol goede moed
begonnen ze de tweede set, maar
als snel stond het 2-8 voor de meiden van Zaanstad. De rollen waren
omgedraaid. Olympia maakte enorm
veel passfouten, kon het punt niet
afmaken en de koppen gingen steeds
verder zakken. Toen het 2-12 stond
moest er een knop omgezet worden.
Vanaf toen werden er weer wat meer

punten gemaakt, maar de achterstand
was echt te groot. Deze set was voor
Zaanstad met 13-25. Snel vergeten en
door naar de volgende set. De derde
set begon weer helemaal anders.
Servicedruk was weer terug, enthousiasme, vertrouwen en weer goed
teamwork. Dit resulteerde ook in een
setwinst van 25-20.
De laatste set startte een stuk beter
dan de 2e set. Het liep gelijk tegen
elkaar op, totdat de dames van
Zaanstad een goede servereeks hadden. Olympia liep elke keer net achter

de feiten aan en dat zorgde voor de
stand 18-25.
Waar de dames net niet op hoopten, gebeurde dan toch: een de 5e
set. Dit seizoen spelen de dames van
Olympia niet anders dan 5-setters.
De dames hadden veel servicedruk,
enorm veel plezier en de power knalde
er vanaf. Zaanstad wist het allemaal
even niet meer, maakte veel eigen
fouten en dit zorgde voor een 3-2 winst
voor Olympia, 5e setstand: 15-6.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Panningen rondom Loo € 10,00
Panningen rondom Ringovenstraat € 10,00
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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Tekst: volleybalvereniging Olympia

Kiëtteknalle oppe Schor
Schutterij St. Martinus in Maasbree organiseert op vrijdag 10 januari om 20.00 uur voor het tweede jaar een
schietwedstrijd voor alle kiëtte- en vriendengroepen uit Maasbree op het Schuttersterrein Oppe Schor.
De wedstrijden bij het Kiëtteknalle
worden verschoten met de windbuks
en staan open voor viertallen. Er wordt
geschoten op bölkes en de winnaars

ontvangen niet alleen de wisselbeker,
maar ook een mini OLS. Dit wil zeggen: een frikandellenmenu, de nodige
penningen en ze mogen schieten met

de zware buks. Deelnemen kan vanaf
16 jaar, aanmelden kan tot 5 januari
via het opgaveformulier op
www.schutterijsintmartinus.nl

Wij zoeken een

collega

voor in onze winkel
in Panningen
voor minimaal 24 uur per week.

MO-19-01 SVO Peel en Maas kampioen
De meiden van SVO Peel en Maas MO19-01 zijn drie keer achter elkaar kampioen geworden. Na periodekampioen in 2018, kampioen zomer 2019 nu weer periodekampioen in de 1ste klasse. Acht wedstrijden
gespeeld, acht keer gewonnen en dus ongeslagen kampioen met een doelsaldo van 36. Een bijzondere
prestatie voor een club die slechts 2 jaar bestaat. De meiden uit verschillende dorpen van de gemeente Peel
en Maas hebben niet alleen in Limburg laten zien dat zij de beste zijn, maar ook in het oosten van NoordBrabant zijn ze hier inmiddels van op de hoogte. Wat het nieuwe voetbalseizoen gaat brengen is nog de
vraag. Het team gaat eerst genieten van dit resultaat. / Tekst en beeld: SVO Peel en Maas
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Interesse?
Mail naar personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077-3079899

De lekkerste bakker bij u in de buurt
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Twee eigen doelpunten

MVC’19 speelt ongelukkig duel tegen
Helden
MVC’19 uit Maasbree zit in de hoek waar de zware klappen vallen in de 3e klasse C. De derby tegen VV Helden
ging zondag 1 december na een gelijk opgaande wedstrijd in de eerste helft met 5-1 verloren tegen Helden.
Bizar in deze wedstrijd was het feit dat MVC’19 met twee eigen doelpunten een groot aandeel had in de verdiende, maar te hoog uitgevallen nederlaag.
MVC’19 begon overigens goed aan
de wedstrijd en kreeg vele kansen in de eerste helft. De Heldense
doelman Nick Bouten redde enkele
malen fraai. In de 35e minuut kwam
MVC’19 verdiend op voorsprong,
toen Bart Crienen na een vloeiende
combinatie de 1-0 scoorde. Helden
kreeg ook genoeg kansen, maar
was niet zo gelukkig in de afronding In de slotminuut van de eerste helft kwam Helden toch op 1-1.
Joost Hesen scoorde in eigen doel
na een chaotische situatie voor het
Maasbreese doel.

Drama
Beide ploegen wilden na rust jagen
op de gelijkmaker. Het werd echter een drama voor de Maasbreese
ploeg. In de 51e minuut kon Stan
Caris de Maasbreese doelman een
zwabberschot van Freek Kessels niet
onder controle krijgen. Op een of
andere manier verdween de bal in
het Maasbreese doel. Nog geen drie
minuten later strafte Mike van Lier
een reeks communicatiefouten in de
Maasbreese defensie af. MVC’19 was
aangeslagen. Tren Giesen scoorde in
de 83e minuut 1-4. In de 87e minuut

werd het zelfs 1-5 toen doelman
Stan Caris over een terugspeelbal van Ron van den Kerkhof heen
maaide. Een curieus eigen doelpunt.
Gelukkig dat na afloop in de volle
kantine veel geld werd opgehaald
voor de actie Movember Prostaat en
Teeltbalkanker die VV Helden organiseert.

Tekst: Mat Nellen,
voetbalvereniging MVC’19

Tegen GKC / RKHVC

Koningslust speelt frustraties van zich af
met 0-6
Het standaardteam van Koningslust toog zondag 1 december naar de fusievereniging van Kelpen-Oler,
Grathem en Hunsel: GKC / RKHVC. Het was een duel in de onderste regionen, waarbij Koningslust moest
voorkomen de rode lantaarn van GKC te moeten overnemen. Dat lukte wonderbaarlijk goed.
Al in de eerste helft werd GKC op
een onoverbrugbare achterstand
gezet. Hoewel het eerste wapenfeit, een schot op doel, nog voor
GKC was, werd al gauw duidelijk
dat de spelers van Koningslust met
scorend vermogen het vizier deze
keer op scherp hadden staan: Jurjen
Verbong gaf voor op Bram Rongen
die de bal schampte en zo voor de
openingstreffer zorgde. Even later
kwam Wesley Goeden door het midden opzetten. Met zijn schuifbal
maakte hij de 0-2. Daarna was het
weer Jurjen Verbong die deze keer
Roel Ghielen bediende. Zijn bal werd

echter onderschept en viel voor de
voeten van Roy Bos, die de bal binnenschoof, 0-3. Even later was het
Wesley Goeden die doortikte op
Jurjen Verbong. Laatstgenoemde
tekende voor de 0-4.

Eretreffer
Uiteindelijk was het Roy Bos die de
ruststand bepaalde, 0-5. Er volgde
nog een aantal kansen, met
name voor de voorwaardsen van
Koningslust, maar GKC wist de 0-5
vast te houden.
In de tweede helft opende Bram
Rongen het aanvallende ver-

FASHION & LIVING

KERSTACTIE

volg. Zijn doelpoging ging over.
GKC streed nog voor een eretreffer. Het spreekwoordelijke slotakkoord was van de hand van Wesley
Goeden: na een solo haalde hij uit
en zette hij de 0-6 op de borden.
De aanvallende aspiraties aan beide
zijden leverden daarna geen noemenswaardige kansen meer op.
Koningslust mag zich daarom met
een goed gevoel gaan opmaken
voor de derby tegen Beringe, dat
ook in de lagere regionen is beland.

Tekst: VV Koningslust

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

H.Hoeben

Braamhorst 5 Baarlo

Dan-examens
Het district Limburg van de Nederlandse Judo Bond organiseerde op
zondag 1 december de Dan-examens. Namens Judoclub Helden behaalde
Quinn Janssen zijn tweede Dan en Owen van Dijk zijn eerste Dan.
/ Tekst en beeld: Judoclub Helden

Heren 1

Peelpush pakt belangrijke
punten tegen Rijswijk
De heren 1 van volleybalvereniging Peelpush in Meijel traden
zondag 1 december aan tegen Inter Rijswijk H1. Een belangrijke
wedstrijd die werd gewonnen door Peelpush.
In set 1 liepen de scores lang gelijk
op. Rijswijk had vooral baat bij zijn
veel scorende passer loper, terwijl
Peelpush het vaker als collectief op
kon lossen. Er ontstonden mooie
rally’s en stukje bij beetje kon
Peelpush uitlopen. Uiteindelijk werd
Thijs op een stand van 24-21 afgeblokt, maar sloeg de bal met zo veel
overtuiging dat de diagonaal van
Rijswijk een netfout maakte, 25-21.
Set 2 begon op eenzelfde wijze
als set 1. De scores liepen gelijk
op, maar Peelpush kon steeds een
puntje uitlopen. Peelpush stond
verdedigend sterk, dit resulteerde in
een setwinst met 25-18.
In set 3 sloeg het spelbeeld volledig
om. Rijswijk leek vleugels te krijgen
en speelde zich in een mum van
tijd naar een stand van 3-13. Toen
werden de wissels aan de zijde van
Peelpush binnen de lijnen gebracht.
Hierdoor kwamen ze bij tot 22-22.
Helaas was Rijswijk net op tijd bij de

les en pakte ze de set alsnog met
23-25.
In de vierde set was goed te zien
dat beide teams flink aan elkaar
gewaagd waren, want mooie rally’s
werden afgewisseld met snelle sideouts. Hierdoor kwamen de punten
langzaam maar zeker op het scorebord en werd uiteindelijk Koen
weer terug gewisseld voor Peter op
de service. Na een aantal vuurpijlen stond Peelpush een paar punten
voor, maar spartelde Inter nog even
tegen. Uiteindelijk was het Brent die
de laatste punten van de wedstrijd
mocht maken, want op 24-23 sloeg
hij de bal tegen het gele shirtje
van de libero aan en was het spel
gespeeld. Een 3-1 overwinning.
Door deze 3 punten stijgt Peelpush
naar plek 9 op de ranglijst, wat het
team weer wat adem geeft richting
de tweede seizoenshelft.
Tekst: volleybalvereniging Peelpush

Turners Zuid-Nederland
kwalificeren zich in Piushof
* Ac tie loopt van

5 t/m 24 decemb

er 2019

Bazus Markt 15
In passage De Bazus aan het
mooie marktplein van Baarlo
gratis parkeergelegenheid

www.bazus.nl

Garagebedrijf
W. Aarts

VEILIG OP WEG
NAAR 2020!
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

De eerste kwalificatiewedstrijd van dit seizoen voor N-turnsters
en voor de tweede en derde divisie van SC Pareja vindt plaats op
zaterdag 7 en zondag 8 december in de Piushof in Panningen.
De kwalificatiewedstrijd is voor alle
turnsters van deze niveaus uit ZuidNederland. In totaal worden zo’n
480 turnsters verwacht uit Zeeland,
Brabant en Limburg. Zestien turn-

sters van SC Pareja zullen tijdens dit
weekend hun eerste wedstrijd van
het seizoen turnen. De wedstrijden
vinden op beide dagen plaats tussen 09.00 en 19.00 uur.
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Aangepaste dienstverlening
donderdag 12 december
Donderdag 12 december is er vanaf 13.00 uur beperkte dienstverlening.
Het aanvragen en/of afhalen van documenten Burgerzaken (zoals identiteitskaart, paspoort of
rijbewijs) en aangifte geboorte of overlijden kan tot 13.00 uur.
Voor de overige dienstverlening en de bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.

Gefeliciteerd winnaars
Cultuurprijs Peel en Maas 2019
Cultuurprijs Peel en Maas 2019 én Publieksprijs:
Stichting Baarlo Leeft.
Stimuleringsprijs: De Kepèlse Initiatiefgroep
voor het Behoud van de Lazaristen Kapel

‘Keer Diabetes2 Om’
start ook in Venlo
‘Keer Diabetes2 Om’ is een leefstijlbehandeling gericht op het omkeren van diabetes type
2. Bij ‘Keer Diabetes2 Om’ zet je zes maanden voeding, beweging, slaap en ontspanning
in als medicijn. Dit doe je uiteraard samen met een medisch team. Het resultaat is meer
energie en minder medicatie.

WhatsApp

Ben jij gemotiveerd om jouw leefstijl te veranderen? Op 13 en 14 februari start weer een nieuwe
groep van 20 deelnemers bij The Scelta Kitchen in Venlo. Het programma is toegankelijk voor alle
inwoners in de regio met diabetes type 2, dus ook voor mensen uit Peel en Maas.
Ben jij onder de 80 jaar,
gebruik jij medicatie voor
diabetes type 2 en heb jij een
vergrote buikomvang…. dan
wordt jouw deelname door de
VGZ zorgverzekering vergoed.
Mensen die al eerder hebben
meegedaan, hebben meer
energie, gebruiken minder
medicatie, slapen beter,
ervaren meer rust en hebben
meer grip op hun leven…
kortom hun kwaliteit van leven
is verbeterd.

nummer 06 12 36 09 04. Wij beantwoorden

De eerstvolgende informatieavond is op woensdag 11 december om 19.00 uur in het Stadskantoor
Venlo, Hanzeplaats 1 in Venlo. Ook deelt een oud-deelnemer zijn/haar ervaringen en kun je al jouw
vragen stellen aan het begeleidingsteam.
Kijk voor informatie keerdiabetesom.nl > knop rechtsboven ‘informatie bijeenkomst’ en linksonder
op deze pagina bij ‘Venlo 2019-12-11’ kun je je gratis aanmelden voor de informatieavond.

Container niet vol?
Is uw container niet vol? Overweeg dan of deze een inzamelbeurt kan overslaan.
Hierdoor kunnen we effectief blijven inzamelen.

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via WhatsApp
WhatsApp berichten maandag t/m vrijdag van
08.30 uur tot 17.00 uur.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Glas in de glasbak
of naar Milieupark
Verpakkingsglas zoals glazen potten en flessen gooi je in de
centrale glasbak bij u in de buurt. Glazen potten en flessen mag
u met deksel en kleine restjes in de container gooien.
Andere glassoorten glas zoals: hittebestendige drinkglazen en
schalen, spiegels en vensterglas kun je gratis inleveren bij het
milieupark.
Het plaatsen van glas naast de centrale inzamelcontainer is onveilig en leidt ook
vaak tot vernieling.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

VVD Peel en Maas

Een kwestie van goede manieren

Een opmerkelijke discussie bij de begrotingsbehandeling 2020. Elk jaar debatteert de raad weer over de
lokale heffingen en belastingen voor het komend jaar.
Zo ook over de afvalstoffenheffing.
Doordat we in Peel en Maas bovengemiddeld veel afval scheiden,
hebben we een relatief laag tarief
van 147 euro voor een eenpersoonshuishouden en 197 euro voor
een meerpersoonshuishouden in
2020. Alle gemeenten in Nederland
werden in 2019 en worden voor
2020 geconfronteerd met hogere

kosten voor de verwerking van
restafval. Een gegeven waar we
in Peel en Maas geen invloed op
hebben en waar we mee moeten dealen. Omdat ons milieupark
met een heffing van 5 euro per
kuub afval heel erg goedkoop (en
ver beneden de kostprijs) was,
stelde ons college van B&W voor
dit te verhogen naar 10 euro en

de prijsverhoging niet volledig af
te wentelen op huishoudens die
hun afval netjes scheiden. In Peel
en Maas kun je immers zó goedkoop je grof vuil kwijt, dat er zelfs
sprake is van ‘afvaltoerisme’ vanuit
omliggende gemeentes op kosten
van de inwoners van Peel en Maas.
Uitgerekend de PvdA-GroenLinks
kwam met een amendement om

de heffing op 5 euro per kuub te
houden en dan de afvalstoffenheffing voor de gewone man maar te
verhogen. Een partij die normaal
de mond vol heeft van heffingen
die de ‘consumptiemaatschappij’
duurder maken en van de vervuiler die moet betalen neemt nu
alle prikkels weg om zoals ze dat
altijd noemen te ‘consuminderen’.
Een goed debat leerde ons dat men
bang was dat onze inwoners afval
in de natuur zouden gaan dumpen

als het milieupark 5 euro per kuub
duurder wordt. Wij als VVD geloven in elk geval in normaal doen.
Als je een kuub bouwafval hebt
betaal je een eerlijk bedrag voor
het afvoeren en dump je die niet in
de natuur om 10 euro te besparen.
Kwestie van goede manieren.

Teun Heldens, gemeenteraadslid

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.
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Lokaal Peel&Maas

Het stimuleren van de woningopgave
Tijdens de begrotingsbehandeling is de motie Stimulering
Woningopgave aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Hoewel wij erkennen dat er op het gebied van woningrealisatie een groot aantal stappen is gezet, zijn wij als Lokaal Peel &
Maas van mening dat we onze woonvisie als gemeente en raad veel
actiever moeten uitdragen en faciliteren.
Met het door ons in stemming
gebrachte voorstel hebben we aandacht weten te vragen voor onder
andere: innoverende initiatieven, aandacht om de leegstand van grotere
panden in de kernen te ontwikkelen en een hernieuwde belangstel-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

CDA Peel en Maas

Robert Hermans, Tiny Valckx

Arbeidsmigranten niet wegstoppen in ver-weg-locaties

Op een perceel aan de Middenpeelweg, langs McDonalds, bij een druk verkeerspunt, wordt gewerkt aan de
huisvesting van bijna vierhonderd arbeidsmigranten. Het is de zoveelste plek waar een groot aantal
arbeidsmigranten gehuisvest wordt, ver van de bewoonde wereld.
Een paar kilometer verder langs de
Middenpeelweg ligt een soortgelijke
grootschalige huisvestingslocatie,
weggestopt achter een bedrijfscomplex. En aan de rand van een industrieterrein in Venlo hebben ze ook
zo’n woongigant weggestopt achter geluidswallen van de drukke
verkeersader die erlangs loopt.
In omvang worden deze nieuwe loca-

ling voor woningsplitsing. Wij hebben
ons als partij dus sterk kunnen maken
voor een samenleving waar ruimte is
voor alternatieven op de traditionele
stenen woning. Een leefgebied waar
ook burgers samenwerken om gezamenlijk leegstand en herontwikkeling

van panden in hun kern te realiseren.
En tot slot, door creatieve omgang met
bestaande woningen, niet alleen flexibel om te gaan met vraag en aanbod.
Maar bovendien ook de ruimte te creëren om voor elkaar te zorgen, binnen je
eigen mogelijkheden. Ben je geïnteresseerd in de motie? Of heb je zelf hinder
ervaren met een creatieve invulling van
je woonidee? Kijk dan eens op
www.lokaalpeelenmaas.nl

ties nog steeds ver overtroffen door
de oude bekende wooncomplexen in
Peel en Maas, te weten Breebronne
en De Berckt. Dat zijn complete dorpen. PvdA/GroenLinks vindt dergelijke
grootschalige huisvesting ‘in the middle of nowhere’ geen gezonde ontwikkeling. Het is in tegenspraak met
het integratiebeleid dat het college
zegt na te streven. Wij zijn voorstan-

der van kleinschaliger huisvestingsvormen, binnen of direct aan de rand
van woonkernen. Nabijheid is een
belangrijke voorwaarde voor integratie. Verblijf dat de arbeidsmigrant eerder koppelt aan de werkplek dan aan
de kern, werkt integratie tegen.
Bovendien is bij de huisvester het
hemd nader dan de rok: de investeringen in de grootschalige accommo-

daties kunnen slechts terugverdiend
worden als deze accommodaties
maximaal bezet blijven. Voor een
gezonde ontwikkeling van het buitengebied is het van belang evenwichtige en goed onderbouwde
afwegingen te maken tussen diverse
gebruiksmogelijkheden zoals natuur,
landbouw, recreatie, werken, wonen.
Het is moeilijk deze afweging met
een zekere objectiviteit en neutraliteit
te maken als bij voorbaat nauwelijks
tot geen grenzen gesteld worden aan
mogelijke locaties waarop huisves-

tingsinitiatieven ontwikkeld kunnen
worden.
PvdA/GroenLinks heeft voorgesteld
dat de gemeenteraad het laatste
woord heeft wat betreft de huisvesting van zulke grote aantallen arbeidsmigranten. De meerderheid van de
raad heeft deze beslissingsbevoegdheid overgedragen aan het college en
daar voert de VVD als kleinste partij
het hoogste woord.
Annigje Primowees, Frits Berben, Raf
Janssen, raadsleden

Grote sprong naar de Sprunk in Koningslust
De raad besprak afgelopen dinsdag het voorstel om krediet te verlenen voor de bouw van een bijzondere onderwijshuisvesting in
Koningslust. Het CDA was al vanaf de start positief over dit plan en
stemde dinsdag in met het voorstel. Een mooie, maar ook heel belangrijke stap voor de toekomst van Koningslust.
De raad stemde unaniem in om
750.250 euro te verstrekken voor
de bouw van onderwijshuisvesting
aan de Sprunk. Al eerder was er
een voorbereidingskrediet verstrekt
van 60.000 euro voor de uitwerking van de plannen. De huisvesting

integreert hiermee met gemeenschapsaccommodatie. Uniek in Peel
en Maas. En het CDA is hier heel
enthousiast over.
Om uiteindelijk tot dit resultaat
te komen is een heel proces aan
vooraf gegaan. Belangrijk uit-

gangspunt was dat de kwaliteit van
goed onderwijs behouden blijft.
Uiteindelijk is er ontwerp uitgerold, waarbij het gebouw flexibel
gebruikt kan worden en geheel naar
de eisen van de tijd. Er zullen nog
wat puntjes op de i gezet moeten
worden en het bouwen kan beginnen. Complimenten aan alle betrokken inwoners, de school, betrokken
ambtenaren en onze onderwijswethouder Wim Hermans.
Het dorp onderzoekt de herinvul-

ling van de oude school. Het dorp
is intensief aan de slag gegaan.
Ook die ontwikkelingen zullen we
van zeer nabij volgen.

Lon Caelers-Bos, raadslid

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.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Polen zitten bij McDonalds
uitstekend op hun plek
Wie vanuit Panningen richting McDonalds rijdt, ziet ze amper liggen: de 79 chalets die achter het fastfoodrestaurant verrijzen. Zo’n 316 Polen
en andere arbeidsmigranten kunnen hier komen wonen.
Voor de arbeidsmigranten zelf is het een
mooie locatie, zo vlak bij de zeven restaurants.
Maar vooral vlakbij de oprit bij de autobaan richting Eindhoven en Venlo. Veel van de werknemers moeten in de spits naar Venlo Tradeport of
naar Greenport Venlo en veroorzaken dus geen
overlast in de dorpen.
De inwoners van Peel en Maas zullen nauwelijks
iets merken van het Polendorp. Het ligt tussen

Koningslust en Maasbree, maar wel op een behoorlijke afstand.
Die afstand is echter wel een probleem voor de arbeidsmigranten zelf. Vooral wanneer ze willen integreren in Nederland en mee willen doen met het sociale
leven in een van de dorpen. Naar het MFA in Maasbree
is het zes kilometer fietsen, naar gemeenschapshuis
In de Sprunk in Koningslust ook ruim drie kilometer.
Meedoen is er voor deze mensen dus niet bij.

Wat vindt u? Zouden de arbeidsmigranten beter in
de dorpen zelf kunnen wonen? Of is het huisvesten
van buitenlands personeel in Nederland überhaupt
een slecht idee? Of zitten de Polen goed op hun plek
achter de Mac?

Polen zitten bij McDonalds uitstekend
op hun plek. Wat vindt u?

Racisme in amateurvoetbal is serieus probleem
Er is maar een paar procent verschil tussen de voor- en tegenstanders van de stelling van vorige week.
amateurvoetbalwedstrijd van SV Venray ging het
fout. Racisme is een serieus probleem in het amateurvoetbal vindt 49 procent. 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. Het incident in Den Bosch
heeft in de media enorm veel aandacht gekregen.
Maar als één persoon, zoals in Venray, iets roept dan

is dat niet representatief voor het hele amateurvoetbal, vindt de overige 51 procent. 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. Wellicht zijn het gewoon een paar gekken
die het amateurvoetbalpubliek een racistisch stempel geven.
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Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren

op

VERBOUWINGSOPRUIMING!
WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Graag tot ziens bij:

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

OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Ingezonden brief

De Knoepert van Kessel
Naar aanleiding van de plannen voor een woonzorgcomplex aan het Veersepad in Kessel ontstond er enorme commotie in Kessel. Ook wij, de
familie Laveaux, zijn geshockeerd en verbijsterd.
Wij distantiëren ons volledig van
dit megalomaan initiatief en haar
bestuur. Wij zijn bij het tot stand
komen van deze snode plannen niet
betrokken geweest of geïnformeerd.
Wij waren tegen plaatsing van welk
persbericht dan ook, desondanks
werd het tóch geplaatst, zelfs voor
oplevering, sleuteloverdracht of
betaling van het huis. Om er toevallig achter te moeten komen dat er
een persbijeenkomst had plaatsgevonden waarbij de bestuursleden
van de Stichting zich voorbarig en
trots eigenaar noemden.
Zouden de initiatiefnemers zo naïef

kunnen zijn en verwacht hebben dat
alle Kesselnaren over elkaar heen
buitelen van enthousiasme? In het
diepste geheim bekokstoofden zij
samen met de gemeente het plan
deze statige oude villa te slopen, het
mooiste huis van de straat. Om vervolgens het hele perceel vol te kunnen bouwen met een flatgebouw,
over de volle breedte van het perceel, vier tot vijf verdiepingen hoog,
20 meter diep, met twaalf appartementen en twee penthouses, voor
maar liefs 25 bewoners.
Dat sloop van de statige oude villa
onvermijdelijk zou zijn ten gevolge

van de slechte bouwkundige staat
kan niet zomaar gesteld worden.
De Stichting heeft nooit een bouwkundig onderzoek laten doen.
Het Veersepad valt bovendien onder
beschermd dorpsgezicht.
In onze ogen de meest voor de
hand liggende oplossing: het perceel splitsen en de oorspronkelijke
situatie van 1958 terug brengen,
waarmee een prachtige bouwkavel
beschikbaar zou komen voor nog
een villa, passend in het dorpsgezicht. Dit werd afgewezen omdat er
maximaal één woning op het perceel
mocht komen, dat vroeger uit twéé

Column

Bladerval
dagen
Tijdens de bladervaldagen,
zoals Thijs Zeelen de periode
noemt waarin de zwaartekracht
de bladeren steeds meer parten
gaat spelen, wordt het tijd voor
contemplatie.

Bespreking poll week 48

De redactie vroeg de lezers hun mening over
het toenemende racisme in het amateurvoetbal. Aanleiding was onder andere de wedstrijd
FC Den Bosch tegen Excelsior die op zondag
17 november werd 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

Marcs mening

percelen bestond.
Met de huidige plannen vragen wij
ons af wat het bestuurslid van de
stichting beweegt die er voorlopig
niet wil gaan wonen. Een kok die
zijn eigen eten niet eet, daar moet je
beducht voor zijn. Het verbaast ons
niet als dit gewoon een commerciële
investering in projectontwikkeling
is. Wat beweegt de financier Noud
Jacobs om met deze Stichting in zee
te gaan? Wat is hier gebeurd?

Rosalie Laveaux,
namens familie Laveaux, 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.

Over fake news bijvoorbeeld.
Sociale media doen de waarde
van onze waarheid devalueren.
We belanden in een periode waarin
we niet meer weten wat echt is en
wat niet. Al in 1996, ver voor de
komst van sociale media, voorspelde
de Amerikaanse wetenschapper Carl
Sagan, een tijd waarin mensen ‘niet
meer in staat zijn onderscheid te
maken tussen wat goed voelt en wat
waar is. Een wereld waarin onwetendheid wordt gevierd als deugd
en we terugglijden in bijgeloof en
duisternis.’
Die tijd is dus nu aangebroken.
Sociale mediariolen als Insta en
Youtube scheppen de meningen
van hele volksstammen. Maar liefst
16 procent van de Amerikanen
twijfelt nu al of de aarde wel rond
is. Helemaal verontrustend is dat
zelfs democratisch verkozen politici die waarheid kunnen kneden
naar eigen goeddunken en daar
hun beleid op baseren. Ronduit
beangstigend ja. Maar, ik heb goed
nieuws: het waait wel weer over.
Kijk bijvoorbeeld naar het
Christendom. Zoals elke religie is
ook de leer van Jezus Christus volledig gestoeld op fake news. De bijbel
geeft het zelf toe. Zo schrijft Paulus
in Romeinen 3.7: ‘Want indien de
waarheid Gods door mijn leugen
overvloediger is geworden, tot
Zijn heerlijkheid, wat word ik ook
nog als een zondaar geoordeeld?’
In de westerse wereld laten we die
Christelijke leugens langzaamaan
achter ons. Dan kunnen ze in Meijel
de Kathedraal van de Peel nog zo
mooi verlichten, het is slechts uiterlijke schijn. Binnen zit bijna niemand meer. Gelukkig.
Gelukkig nemen we niet meer lukraak aan wat de Kerk ons verteld,
maar zijn we zelf na gaan denken.
Alleen wil het met dat denken nog
niet echt lukken. Uit de sociale
media ontstaat tot nog toe immers
weinig goeds. Ik hoop maar dat de
zwaartekracht, de stormen en ander
goddelijke voorzienigheden de bladerdagen nog even kunnen rekken.
Want we zijn nog lang niet klaar
met contempleren.
Marc
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Jetske Versteegen Helden
niet echt meer over zou willen doen.
Ik stond toen onder zo’n groot ding in
het zwembad met van die emmers die
zo vollopen met water en dan ineens
allemaal water over je heen gooien als
ze eenmaal vol zijn. Nou, zo’n emmer
viel dus over mij heen en ineens stond
ik toen met mijn blote kont naar het
zwembad toe! Nu is het wel grappig en
om te lachen, maar het is niet echt iets
wat ik weer eens over zou willen doen.

Wat is iets waar jij heel erg enthousiast van wordt?
Ik word eigenlijk wel van best veel dingen blij, maar ik denk dat ik altijd ècht
heel erg enthousiast word van een overwinning bij het voetballen.

Welke trend heb jij gevolgd die je nu
eigenlijk helemaal niet meer zo leuk
vindt?

Naam:
Woonplaats:
Leeftijd:
School:

Jetske Versteegen
Helden
12 jaar
het Bouwens
van der Boijecollege

Wat is je favoriete toetje?
Oei! Dit vind ik best wel een moeilijke vraag, omdat ik van mezelf
weet dat ik altijd best wel een toetjesmonster ben, haha. Verder hou ik
ook heel erg veel van ijs, maar als ik
echt iets zou moeten kiezen, dan zou
ik de zelfgemaakte speculaaspudding van mijn moeder kiezen.

Heb je ooit gespiekt?
Nou…ooit, misschien wel ietsjes
vaker dan ooit. Vaak maak ik het
meeste huiswerk wel gewoon zelf
of doe ik het samen met iemand
anders, maar als ik er een keertje eens echt helemaal niet uit zou
komen pak ik er wel eens het nakijk-

boekje bij of kijk ik even snel met de
buren mee.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
gekregen hebt?
Ik ben in principe eigenlijk altijd wel blij
met elk cadeau dat ik krijg, hoe klein
dan ook, maar ik was toch wel echt
superblij toen ik mijn eigen telefoon
kreeg met Sinterklaas. Ik denk dus dat
dat wel het beste cadeau ooit moet zijn.

Wie is je favoriete docent op dit
moment?
Ik ga nu voor het eerst naar de middelbare school, dus ik heb daar nog niet
echt de kans gekregen om een favoriete
leraar te kiezen, maar op mijn oude
basisschool vond ik mijn juf Luin altijd
het leukst, dus je zou kunnen zeggen
dat zij mijn favoriet was.

Wat is jouw favoriete kledingstuk?
Ik weet niet echt zeker of je dit wel een

Goede bereikbaarheid en
eventueel parkeergelegenheid.
Loods is niet verwarmd.

Tel: 06 - 53 21 13 65
Email: info@segersdak.nl
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Bedrijfsruimte op afsluitbaar
terrein, vloeroppervlak
400 m2, met 2 toegangsdeuren
op vrachtwagen niveau.
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favoriet kledingstuk kunt noemen, maar
in mijn vrije tijd loop ik eigenlijk bijna
altijd wel rond in mijn trainingspak,
gewoon omdat ik die heel erg lekker en
comfortabel vind zitten.

Wat is de leukste vakantie die je ooit
gehad hebt?
Mijn leukste vakantie was in 2016.
Wij zijn toen naar Oostenrijk geweest.
Op de plek waar wij die tijd verbleven
hadden ze twee schattige kittens en
echt ontzettend veel koeien. Verder heb
ik het daar ook gewoon heel erg leuk
gehad.

Wat is iets dat jij echt nooit meer
over zou willen doen?
Ooh, dit vind ik best een lastige vraag.
Ik heb namelijk niet echt veel dingen
waarvan ik spijt van heb en dus nooit
meer over zou willen doen. Maar laatst
op vakantie was mij wel iets grappigs overkomen wat ik toch misschien

Ter aanvulling op ons team
op de nieuwe locatie zoeken wij een:

m/v
ervaren
tandtechnicus

m/v
junior
tandtechnicus

balie-assistente
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
Timmermannsweg 89,
Ysselsteyn, poort 2

m/v

Bel voor meer informatie of een afspraak
na 17.00 uur met dhr. Rahimi 06 44 11 92 51

Tandprothetische
praktijk Persepolis
Wilhelminastraat 6a
Panningen
T: 077 30 71 620
www.persepolistand.nl

Ik heb best wel veel trends gevolgd de
laatste jaren, maar ik denk dat de trend
van de fidgetspinners echt een trend
was die ik in het begin echt helemaal
geweldig vond, maar nu echt helemaal
niks meer aan vind.

Wat zou je kiezen? Iedereen kan
horen wat jij denkt, of jij kan horen
wat iedereen denkt?
Ik zou het liefst willen horen wat iedereen zou denken. Ik kies hiervoor omdat
ik het eigenlijk helemaal niet nodig vind
dat iedereen om mij heen precies zou
kunnen meeluisteren met mijn gedachten, haha.

Welke superkracht zou je graag
willen hebben?
Mij lijkt het echt heel erg leuk om te
kunnen teleporteren. Je hoeft dan bijvoorbeeld nooit meer in rijen te wachten of je hoeft niet meer voor zo’n dure
vliegtuigreizen te betalen om naar een
bepaald land te gaan.

Wat zou een perfecte dag voor jou
zijn?
De perfecte dag zou voor mij zijn als ik
een debuut zou mogen maken in het
nationale vrouwenelftal (met voetbal).

Wat staat er nog op je bucketlist?
Ik zou sowieso nog een keer naar ZuidAfrika willen gaan. Verder wil ik een
echte profvoetbalster worden en, net
als Lieke Martens, bij Barcelona willen
voetballen en de beste speelster van de
wereld worden.

Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Oei, dit weet ik eigenlijk niet helemaal
zeker, maar iets wat ik me wel kan herinneren is dat ik een SpaceScooter van
mijn eigen geld kocht. Dat is zeker niet
het éérste, maar waarschijnlijk wel één
van de eerste dingen die ik van mijn
eigen geld kocht.

Hoi

Column

Koud!
Misschien hebben sommigen
het nog niet opgemerkt, of
hebben anderen het al veel
langer gevoeld, maar sinds een
paar dagen geleden viel het mij
pas echt op dat het buiten
ineens echt heel erg koud was.
Normaal is het pas midden in de
winter dat het echt zo veel kouder
wordt, maar ik zat dus op de fiets
richting mijn werk en dan voel
je toch echt wel de koude wind
langs je heen gaan. Het is ook
niet zo’n soort wind dat je denkt
van een beetje koud, maar het
kan nog wel, nee het was echt
zo’n soort wind waarbij je echt al
je handschoenen en sjaal en wat
je nog meer aan warme winterspullen nodig hebt voor moest
pakken. Ik had dit natuurlijk niet
meegenomen.

Warme chocomelk
en Netflix
Er zitten natuurlijk ook nog wel
een paar voordelen aan de kou,
ook al zijn het er maar een paar.
Nu het zo koud is heb je een lekker excuus om de hele tijd met
warme chocomelk op de bank te
kruipen en Netflix te kijken, want
tja, het is koud, wat kun je verder nog doen? Een ander voordeel
aan de kou, ook al is dit misschien
meer een persoonlijke voorkeur
van mij, is dat de kleding die je
in de winter kunt dragen zo fijn
is. Je hebt in de winter namelijk sweaters en warme truien
en mooie winterjassen, en dat
zit allemaal zo comfortabel.
Maar natuurlijk kan jouw mening
anders zijn, als jij zomerkleding
juist fijner vindt.
In het algemeen vind ik de winter ook veel leuker, vanwege alle
feestdagen en de gezelligheid.
Ik hoop dat iedereen in die laatste
maand van 2019 er nog iets moois
van maakt en het net zo gezellig
zal gaan hebben als ik het waarschijnlijk zal hebben.

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Ik help altijd heel graag iemand, maar
de laatste keer dat ik iemand echt met
iets groots heb geholpen was toen ik,
samen met Niels, Jimmy en Femke,
mij inzette voor de zeeschildpadden.
Tekst: Lieke Stevens
Beeld: Jac Willekens

Lieke
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Nieuwe heersers en liedjesavond

Carnaval in Kemphazenrijk
Carnavalsvereniging de Kemphazen uit Egchel organiseerde zaterdag 30 november de jaarlijkse liedjesavond. Winnaar was De Batjakkers. Eerder werd de nieuwe prins al bekendgemaakt.

Twaalfde editie

Sjééle Waazel
De twaalfde editie van het Sjééle Waazel Gala van carnavalsvereniging De Kieveloeët, in D’n Binger in Meijel op zaterdag 7 december wordt een avond vol Limburgs en Brabants talent.
Als Limburgers betreden jeugdbuuttekampioen Dylano
Driessens, finalist van 2019 Helga
Cornelissen, en Gilbert Petit,
Limburgs Kampioen van 2016 de
ton. Uit Brabant komen theatermaker en tonprater Marlon Kicken,
meervoudig finalist Hans Keeris en
meervoudig Brabants Kampioen

Berry Knapen.
De avond wordt verder ingevuld met muziek van Die Heimat
Kapelle en dans van showgroep
Let’s Do It.
Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij
D’n Binger in Meijel of via kieveloeet.nl

GRATIS CURSUS
DEMENTIEVRIJWILLIGER
Dementievrijwilliger is heel dankbaar werk!
Meer informatie of aanmelden:
clairevanbekkum@proteion.nl of 06-467 264 21
De liedjesavond vond plaats in café Bej
Manders. Naast De Batjakkers, namen
ook Proem (Pro-Egchelse Maedjes),
Kramgsum en APE (Aod Prinsen Egchel)
deel. De publieksprijs werd gewonnen
door APE.
Op zaterdag 16 november werden de nieuwe heersers over het

Kemphazenrijk uitgeroepen. Jeugdprins
Rens (Verheijen) en jeugdprinses Nele
(Verhaegh) gaan dit jaar voorop bij de
Egchelse kingervastelaovend. Ze regeren met de spreuk ‘Van Jacobusstraot
tot Zelen. Euveral is ut fiëst mit Rens
en Nele!’. Prins is Christiaan I (van
Roij). Christiaan is 35 jaar en woont

samen met zijn vriendin Joyce. In het
dagelijks leven is hij zzp’er in de zorg.
Christiaan is lid van de vastelaovesact
Traogpaeper en actief binnen SV Egchel
en EGOpop. Zijn spreuk is ‘Neemes veur
Spek en Boënen, idderein duit mit.
Laot zeen det de leefde in dien vastelaoveshert zit!’.

Strijd om het Lindebuimke in Meijel
Meijel is de plaats waar niet alleen het OLS 2020 plaatsvindt, maar ook het P&M liedjesfestival 2020. De strijd
tussen alle winnaars van de liedjeswedstrijden van alle kerndorpen van gemeente Peel en Maas plus die van
Neer brandt los op 11 januari.
De twaalf artiesten gaan strijden om
het felbegeerde Lindebuimke om uit te
maken wat het beste vastelaovesnummer van 2020 is uit de gemeente Peel
en Maas en Neer. De editie van 2020
is in handen van C.V. De Kieveloeët

en vindt plaats in gemeenschapshuis
D’n Binger. Naast alle artiesten uit de
dorpen staan dit jaar ook De Breurkes,
Let’s Do It en De Brummerkes op het
podium. De afsluiting is in handen van
DJ Willie en DJ Basje Basman.

Het P&M Liedjesfestival op zaterdag
11 januari, vindt plaats in D’n Binger
in Meijel. Kaarten zijn te bestellen via
www.pmliedjesfestival.nl

Dialoog over klimaat
De Kepèlse Initiatiefgroep organiseert op de maandagen 6, 13, 20 en 27 januari vier bijeenkomsten met als
thema klimaat. De bijeenkomsten vinden vanaf 19.30 uur plaats in een nevenruimte van de Lazaristenkapel
in Panningen.
Tijdens de thema-avonden komen
diverse vragen aan de orde, zoals wat
de oorzaken zijn van de klimaatverandering en of er een samenhang is
tussen het milieuvraagstuk en het
armoedevraagstuk. Uitgangspunt voor

de gedachtewisseling zijn enkele korte
passages uit de encycliek Laudato Si’
van paus Franciscus. Tijdens de bijeenkomsten worden passages gelezen
en besproken. “Samen van gedachten wisselen over een actueel vraag-

stuk leidt tot een bredere en diepere
kijk op zaken en mogelijk her en daar
tot wat anders doen”, aldus de organisatie. Neem voor meer informatie
contact op via
kepelseinitiatiefgroep@gmail.com

Padako en Ademnoët in Lazaristenkapel
Dameskoor Padako heeft voor het jaarlijkse kerstconcert Mannenkoor Ademnoët uit Kessel uitgenodigd.
Samen treden ze op in de kapel van de Paters Lazaristen in Panningen.
Het kerstconcert vindt plaats op
zondag 15 december om 14.30 uur.
Vanaf 14.00 uur is de kapel

geopend. Dirigente van Padako is
Saskia Ramakers en Jack Lemmen
begeleidt het koor op piano.

Ademnoët staat onder leiding van
Ron Hanssen.

ADVERTENTIE W E E K
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Dansmiddag in Beringe

Ut letste kroët van Mannenwerk

In De Vriendschap in Beringe vindt donderdag 12 december een
dansmiddag plaats. De dansmiddag duurt van 14.00 tot 16.30 uur.

‘Ut letste kroët…’ heet de tweede theatershow van het Kesselse acapellakwintet Mannewerk zaterdag
14 december in Dok6 in Panningen. Het wordt een filosofische avond rond een existentiële vraag.

Deze middag, die in het teken staat
van Kerstmis, is speciaal voor voor
en met mensen met dementie en
hun mantelzorgers. Maar ook anderen die graag dansen, zijn welkom.

Neem voor meer informatie over de
dansmiddag contact op met Maria
Hodzelmans via 06 22 63 02 26
of Jo Basten 077 466 20 26 of
06 24 67 56 12.

Volksfeestenkalender Baarlo
Stichting Volksfeesten Baarlo brengt zaterdag 7 en zondag
8 december de Volksfeestenkalender rond in Baarlo.
De Volksfeestenkalender wordt al
twintig jaar in Baarlo uitgegeven.
In de kalender staan de activiteiten en evenementen vermeld
die het komende jaar in het dorp

plaatsvinden. De kalender wordt
gratis huis aan huis bezorgd. Wie
de kalender niet ontvangen heeft
kan contact opnemen met
volksfeesten@baarlo.nl

VACATURE

Interieurbouwer
Buitendienst
fulltime - Meijel
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega
die keukens en complete interieurs monteert
bij onze klanten. Al onze keukens en interieurs
worden op maat gemaakt in onze eigen
fabriek in Meijel.

Hans Koman, Sjors Fassotte, Mart van
Knippenberg, Emiel Sillen en Peter
Bouten staan op een kruispunt in
het leven. Er is tenslotte meer om
op terug te kijken dan op vooruit te
blikken. Samen met het publiek gaan
de mannen op zoek naar een antwoord op de vraag of Mannewerk

nog steeds bestaansrecht heeft, of
dat ‘ut letste kroët’ reeds verschoten
is. Het wordt zelfs een avond rond de
existentiële vraag of mannen er überhaubt nog toe doen. Wellicht is er
sprake van een overbodig organisme.
Mannewerk belooft een interactieve
verkenningstocht aan de hand van

in het Kessels dialect gezongen, licht
filosofische liedjes. Het programma
vindt plaats in Dok6 op zaterdag
14 december om 19.45 uur en duurt
tweemaal drie kwartier, met een
pauze van vijftien minuten.

Nieuwe editie van de Vastelaoveskrant
In Meijel wordt alweer druk gewerkt aan de nieuwe editie van de Vastelaoveskrant. Carnavalsvereniging
De Kieveloeët is nog op zoek naar ludieke herinneringen van Meijelnaren van het afgelopen jaar die in het
carnavalsblad gezet kunnen worden.
De redactie van de Vastelaoveskrant
acht de feestdagen de juiste tijd om
nog eens goed terug te denken aan
het afgelopen jaar en herinneringen

op te halen. De redactie bestaat uit
Annelies Daniëls, Hans Martens, Fred
van Rijt, Frans Strijbos, Jeroen Schriks,
Bart Verstappen en Koen Verstappen.

Zij is te bereiken via 077 466 28 12 of
koenverstappen@home.nl
Kijk voor meer informatie op
www.kieveloeet.nl

Geïnteresseerd?
Stuur een email met cv of bel Ingrid Vollenberg
ivollenberg@mereno.nl 077-3998850

Jubilarissen Fanfare St. Aldegondis
Fanfare St. Aldegondis uit Maasbree heeft onlangs haar jubilarissen gehuldigd tijdens het Ceciliafeest.
Johan Trepels was 50 jaar lid,Peter Kerren 40 jaar en Kirsten Zegers, Julia Poulissen, Demi Janssen,
Reneé Hoex, Kim Jacobs en Ruud Jacobs waren elk 10 jaar lid van de fanfare. Tijdens het Ceciliafeest
werden ze op een passende wijze geëerd door de overige korpsleden.

0512 \ cultuur

Boom voor 75 jaar
bevrijding Egchel
In het kader van 75 jaar bevrijding hebben het Dorpsoverleg van
Egchel en basisschool De Kemp de handen ineen geslagen. Op vrijdag 13 december wordt met twee activiteiten stilgestaan bij de
bevrijding.
De eerste activiteit is het planten van een bevrijdingsboom
naast de school. Deze bevrijdingsboom wordt opgedragen aan Giel
Vestjens. De naam van kapelaan
Naus is in Egchel al op verschillende
plaatsen te vinden en voor Mathijs
Joosten is een herdenkingskruis
geplaatst aan de Roggelseweg.
De naam van Giel Vestjens komen
we, in dit verband, in Egchel echter
niet tegen. Enkele kinderen van
de school planten om 11.00 uur
samen met vier Egchelnaren deze
boom. Dit gebeurt onder muzikale

begeleiding van Muziekvereniging
Egchel.
Als tweede activiteit wordt op die
dag in gemeenschapshuis ‘t Erf om
13.00 uur een historische expositie
geopend. Hierin heeft Henk Thiesen
de oorlog en bevrijding van Egchel
uitgewerkt op 75 tentoonstellingsplaten. Deze expositie wordt aangevuld met werkstukken van de
kinderen van Basisschool de Kemp.
De expositie is te bezichtigen van
13 december tot en met 7 januari
op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.
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Nog één keer To Be Continued
Close harmony groep To Be Continued uit Helden gaf haar één na laatste optreden tijdens een adventsconcert
in de Kapel van de Paters Lazaristen in Panningen op zondag 1 december.
Op 21 december vindt het allerlaatste optreden plaats in Kasteel
De Keverberg in Kessel. Dit tijdens
een kerst-carrousselconcert waarbij
het publiek door verschillende ruim-

tes van het kasteel wordt geleid dat
helemaal in kerstsfeer is gebracht.
Daarbij zijn tevens optredens van
Kesselse koperblazers, harpiste Oxana
Thijsen, strijkerstrio Col Legno en het

Trio Angelico. Marlies van de Bijgaart
en Agnes Leijen vertolken het kerstverhaal. En uiteraard brengt ’To Be
Continued’ zelf diverse Christmas
Carols ten gehore.

Voorzitter Harmonie
Eendracht stopt
Anget Mestrom heeft donderdag 28 november tijdens de ledenvergadering van Harmonie Eendracht in Meijel haar functie als voorzitter
neergelegd. De wethouder was 9 jaar voorzitter van de harmonie.

Jubilarissen SOM
Tijdens het jaarlijkse Sint Caeciliafeest op donderdag 28 november heeft de SOM, seniorenorkest Meijel
e.o., drie leden gehuldigd. Karel van de Riet (voorzitter), Huub Lichteveld (penningmeester) en Leo Tittulaer
(secretaris) werden allen gehuldigd vanwege het feit dat ze 12,5 jaar lid zijn.

Diga Colmore Venlo B.V. is een groothandel in luxe woondecoratie en meubelen.
Vanwege sterke groei van onze organisatie, zijn we op zoek naar een klantgerichte kassière. Het betreft
een functie voor 20 uur, maar in drukke tijden ben je bereid om maximaal 24 uur te worden ingezet.

Kassière
De voorzitster kondigde haar vertrek een jaar geleden binnen het
bestuur al aan. Na een periode
van 9 jaar voorzitterschap was
het volgens haar tijd voor nieuw
bloed. Daarnaast werd zij dit jaar
benoemd tot wethouder van

gemeente Peel en Maas. Dit betekende dat zij niet langer voorzitter
kon blijven. Tijdens de voorjaarsvergadering kondigde zij dan ook
aan de vereniging aan in november haar taak als voorzitter neer te
leggen.

Lezing soldaat Petran Görtz
Historische Werkgroep de Borcht Baarlo organiseert op dinsdag
10 december de laatste in een reeks lezingen in het kader van
800 jaar Baarlo. De lezing over de Baarlose soldaat Petran Görtz
start om 20.00 uur in de MFC De Engelbewaarder.
Herman van Megen vertelt deze
avond over de Franse Tijd en in
het bijzonder het relaas van de
Baarlose soldaat Petran Görtz
die deelnam aan de grote veldtocht van Napoleon naar Rusland.
Petran sneuvelde in Wit-Rusland.
Hij schreef brieven naar zijn thuis in
de Vergelt die zorgvuldig bewaard
gebleven zijn en die een interessante bron vormen voor historisch

onderzoek. Van Megen heeft een
familiaire band met Petran en dat
maakt het voor hem extra bijzonder over deze soldaat te vertellen. Hij treedt als het ware in de
voetsporen van deze Baarlonaar.
Herman heeft enkele plekken
bezocht waar Petran tijdens zijn
diensttijd verbleef. Toegang tot
deze lezing is gratis.

Een kassafunctie bij Colmore is geen reguliere
kassafunctie. Je draagt zorg voor een vlotte en
nauwkeurige afhandeling van alle transacties
aan de kassa. Dit kan gaan om het afrekenen van
producten, maar ook van transacties van goederen
die op transport gaan. Een secure afhandeling van
de administratie richting ons externe magazijn
(bijv. afhaalbonnen) is hierbij noodzakelijk.
Naast kassawerkzaamheden draag je zorg voor
voldoende voorraad van de artikelen in de winkel en
zorg je voor een representatieve winkelruimte.
Wat wij vragen
• Collegiaal, flexibel en graag zelfstandig aan het werk
• Ervaring met kassawerkzaamheden, ervaring met
Exact is een pre
• Klantvriendelijk, accuraat en stressbestendig
• Bereid om in het weekend te werken
(om het weekend)
• Niet bang om de handen uit de mouwen te steken
• Communicatief vaardig en je beheerst de
Nederlandse, Duitse of Engelse taal (in woord)
• Fysiek in goede conditie i.v.m. de aard van de
werkzaamheden

20-24 uur

Wat wij bieden
• Aantrekkelijke personeelskorting op onze meubels
en woondecoratie
• Marktconform salaris, 8% vakantiegeld,
pensioenregeling en collectieve zorgverzekering
• Toeslag voor werken in het weekend en met
feestdagen
• Je werkt in een leuk team, met spontane collega’s
• Informele werkomgeving
Kortom; jij bent het visitekaartje van Colmore en
zorgt ervoor dat klanten met een glimlach naar
buiten gaan.
Solliciteren
Ben jij die persoon die wij zoeken? Solliciteer dan nu!
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Diga Colmore
Venlo B.V. t.a.v. dhr. Ad Remmers, Floralaan 25,
5928 RD Venlo, maar bij voorkeur per e-mail naar
ad.remmers@colmore.nl
Meer informatie
Wil je eerst meer informatie over de vacature neem
dan gerust contact op met Ad Remmers 077-3241930

WWW.COLMORE.NL
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Agenda t/m 12 december 2019
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Kienmiddag

Repair Café

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 10.00-12.30 uur
Locatie: Dorpscentrum Kerkeboske Helden

vr
06
12

Kerstbomenactie

Durnééve Engels café

Lezing Herman van Megen

Tijd: 09.30-18.00 uur
Organisatie: Schuttersgilde St. Lambertus
Locatie: Kapuman Helden

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

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

Durnééve Handwerkcafé

Durnééve Bakcafé groep 2

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

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

Durnééve Eetpunt groep 2

Sjééle Waazel Gala

The Wieners play The Everly Brothers

Tijd: 12.00-13.00 uur uur/ 13.00-14.00 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Dok6 Theater Panningen

Oudijzeractie

Top 2000 in concert

Kip-actie

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: buurtvereniging De Brookdiehk
Locatie: Koningslust.

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Poart Kessel

Tijd: 17.45 uur
Organisatie: Handboogschutterij OVU
Locatie: bebouwde kom Grashoek

za
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Kerstbomenactie
Tijd: 09.30-16.00 uur
Organisatie: Schuttersgilde St. Lambertus
Locatie: Kapuman Helden

zo
08
12

Tijd: 13.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis de Paort Kessel

Dansmiddag
Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

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

Classical Gala

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

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Kasteel de Keverberg Kessel

Organisatie: Amnesty Peel en Maas
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Huis van de Gemeente in Panningen

do
12
12

KBO kienmiddag

Expositie Meijel 75 jaar bevrijd

Durnééve Repaircafé

Write for Rights

di
10
12

bij Genealogie Café
ma Kerst
Tijd: 18.30 uur
09 Locatie: bibliotheek Panningen
12

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

Van Duren Groenservice
zoekt nieuwe collega!
Door de continue groei in onze uitgebreide klantenkring
zijn wij op zoek naar een nieuwe (fulltime/parttime) collega
die ons team komt versterken

Zelfstandig Hovenier
Allround Hovenier
Wat VRAGEN we van JOU?
• Opleiding en bij voorkeur al
ervaring in hovenierswerk
• Man/vrouw
• Fulltime/parttime
• Leeftijd: zo jong/oud
als je je voelt
• MBO werk- en denkniveau
• Collegiaal en betrouwbaar
• In bezit van rijbewijs B(E)
• Een goed humeur...

Wat BIEDEN we aan JOU?
• Afwisselend werk (aanleg,
renovatie en onderhoud)
• Continuïteit bij een groeiend
bedrijf met een jarenlange
reputatie:
- 9,3 op hoveniernederland.nl
- Tuinkeur-gecertificeerd
- SBB-erkend Leerbedrijf
• Zelfstandig werk in een veilige
omgeving
• Prima arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse of wil je gewoon eens een dagje met ons meelopen,
neem dan gewoon contact op via 06 - 29240433
of info@vandurengroenservice.nl
Maasbreeseweg 12B, Panningen
Tel. 077 - 720 19 95
www.vandurengroenservice.nl

Mini-concert Aan de slag
Als afsluiting van het project Aan de slag, gaven de leerlingen van groep 3 van basisschool De Diamant
in Baarlo donderdag 28 november een mini-concert. De afgelopen weken hebben de kinderen in
samenwerking met Drum- en brassband Voorwaarts geoefend met ritmes en slaginstrumenten.
Het concert vond plaats in zaal Habets en werd uitgevoerd onder leiding van Ruud Logtens van Drumen brassband Voorwaarts. / Beeld: Jac Willekens

0512 \ service
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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 08 december
H. Mis 2e Advent 09.30 uur met koor
t.i.v. Lei Willemsen (jaardienst); de
overl. familie Grommen-Boots; Wiel
Grommen en Bertha Grommen-v.
Ratingen (jaardienst)
Woensdag 11 december
H. Mis 0.900 uur in sacristie
Zondag 15 december
H. Mis 3e Advent 09.30 uur met
koor t.i.v. An Smets-Philipsen
(zeswekendienst); Louis Peeters, Ton
Peeters, ouders en familie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 8 december
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Guillaume
Hendrikx en Theresia Dorothea
Hendrikx-Peeters

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 december – 2e Zondag
van de Advent 11.00 uur: Zang
Herenkoor
Lectoren: Mevr. Jeanne Senden –
Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Overl. ouders Piet
Hermans en Marie Hermans-van der
Schoot en overl. familie. Jaardienst
Maria Vaessen, overl. ouders en
Toon en Sjeng Vaessen. Jaardienst
Hay Haenen en overl. ouders
Haenen-Grutters en overl. ouders
Linssen-van Deurzen en kinderen.
Mededelingen
Vrijdag 20 december wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
thuisverblijvende ouderen.

Zondag 15 december
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 8 december
H.Mis 11.00 uur 2de Advent t.i.v.
Pastoor Albert Raijmaekers (jaardienst);
Riek Waterschoot-Lepelaars (verj)
Zaterdag 14 december
H.Mis 19.00 uur 3de Advent t.i.v. Theo
Spreeuwenberg (jaardienst); overl.
ouders Dien en Harry HunnekensHendriks en overl. fam.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 6 december
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 8 december
H. Mis 2de Advent 10.00 uur
– herenkoor t.i.v. Piet Steeghs
(jaardienst);

Willen degenen die niet via de gebruikelijke “eerste-vrijdag-lijst” bezocht
worden en toch graag rond Kerstmis de
H. Communie ontvangen, tijdig bericht
geven op de pastorie
(telefoon 477 12 75).
H. Missen rond Kerstmis
Dinsdag 24 december
19.30 uur: Gezinsmis
Dinsdag 24 december
21.00 uur: Nachtmis
Woensdag 25 december
11.00 uur: Hoogmis
Donderdag 26 december
2e Kerstdag - Geen H. Mis
Zondag 29 december 11.00 uur
Dinsdag 31 december 18.00 uur:
Oudejaarsviering
Woensdag 1 januari
Nieuwjaarsdag - Geen H. Mis

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 7 december 2e zondag van

Milou en Elke in finale TVK
Door het behalen van 829 stemmen, hebben Milou en Elke uit Kessel een
plekje weten te bemachtigen in de finale van het Tiener Vastelaovend
Konkoer (TVK). De finale vindt op zaterdag 25 januari plaats in Tegelen.
Naast de vijftien al bestaande finaleplaatsen, gaf de organisatie van het
TVK ook twee zogenoemde wildcards
weg. Het publiek kon stemmen op
haar favoriet zodat er nog een artiest

in de finale zou belanden. Milou en
Elke wisten met het nummer ‘Weej
danse de ganse vastelaovend door’
829 stemmen te behalen en staan
daarmee in de finale.

Zondag 15 december
H. Mis 3de Advent 10.00 uur
– herenkoor t.i.v. Piet Peeters
(zeswekendienst) en Mia PeetersOttenheijm (b.g.v. verj); An PeetersVerlinden (zeswekendienst) en overl.
fam.; Petronella Helena Hendricks; Giel
Mewiss, Nellie Mewiss – v. Heugten en
zoon Pierre

Parochie Koningslust
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 7 december
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 14 december
Geen H. Mis

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
Zaterdag 7 december
H. Mis 2de Advent 19.00 uur met
dameskoor t.i.v. Mia Huijerjans-Dirks
(coll/verj); Leo Slaats (coll); Jan en Jet

de Advent. Voor Mevr. Mia HendriksSturme en voor Ron Geraedts vanwege
zijn verjaardag. Voor Jrd. Har Hanssen.
Woensdag 11 december
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 14 december 19.15 uur. Zes
wekendienst voor Mevr. Wies Houba –
Janssen. Voor Pierre Vervoort vanwege
de verjaardag.
Zondag 15 december 14.00 uur. Doop
van Liz Vromans. Karel Appelstr. 19.
Mededelingen
Onze oprechte deelneming met het
overlijden van Dhr. Jan Roessen, waarvan de uitvaart plaats heeft gehad op
27 november.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 6 december vanaf 9.00 uur

Walenberg-Pijnenburg; Piet Franssen
(jaard) en overl. ouders FranssenSmeets en overl. schoonouders
Thijssen-Theunessen; uit dankbaarheid.
Maandag 9 december
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 10 december
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 12 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zondag 15 december
H. Mis 3de Advent 11.00 uur met
herenkoor t.i.v. Jan Rooyakkers en
Lies Rooyakkers-Boonen (gest.jaard);
overl. ouders Toos Wilmsen-Vos en Tjeu
Wilmsen; 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
Vrijdag 6 december
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht
Zaterdag 7 december
H. Mis 19.00 uur 2e Advent –
gemengd koor t.i.v. Wits Beumers

wordt de H. Communie gebracht bij
zieken en ouderen thuis.
Zaterdag 7 december 17.00 uur
H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 8 december 9.30 uur
H. Mis. Zang: Herenkoor.
Kerkdeurcollecte Adventsactie.
Jaardienst overleden ouders SchreursPeulen en dochters Netty en Truus.
Donderdag 12 december 8.30 uur H.
Mis.
Overleden: Mien Benders-Dirkx,
90 jaar, Albert Neuhuysstraat 18.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
8 december 2de zondag van de
advent 9.30 uur
Feest van de patrones van onze parochie, Maria Onbevlekt Ontvangen.
15 december 3de zondag van de
advent 9.30 uur
Jaardienst Pieter Zeelen en de over-

(zeswekendienst); Jeanne BrielsJanssen (jaardienst); Harry Smeets
(jaardienst); Piet Janssen en To
Janssen-van der Linden en zoon
Sjraar; Karel Teeuwen, Harrie
Teeuwen en Nel Teeuwen-Leenders
en Peter van Loon; Adrie Luiten
(jaardienst)
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Dinsdag 10 december
H. Mis 09.00 Cato Meuwissen-Peulen
en Jac Meuwissen en zoon Harieke
Zaterdag 14 december
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur 3e Advent –
gemengd koor t.i.v. Joke Goes;
Herm Janssen en Sie Janssen-Zeelen
(jaardienst)
Overleden: Hein Tummers 92 jaar.

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

ledenen van de Fam. Zeelen –
Nijskens.
Jaardienst Wies Bruynen-Mertens
en Toni Bruynen.
Mededelingen
24 december kerstavond is de
nachtmis om 21.00 uur

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

Bibliotheek Panningen

Kerst met familieverhalen bij Genealogie Café
De kersteditie van het Genealogie Café staat in het teken van familieverhalen. Verhalen zijn immers nodig
om iets interessant te vinden.
Genealogisch onderzoek, ofwel stamboomonderzoek begint vaak met een
familieverhaal. Familiegeschiedenis is

immaterieel erfgoed, deze mag niet
verloren gaan. Het Genealogie Café
vindt plaats op maandag 9 december

in Panningen, van 18.30 tot 20.30 uur
in de bibliotheek in het Huis van de
Gemeente in Panningen.
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249,-

169,-

SMART

FullHD

329,-

LED TV LC-32HI3012E

249,-

• 32” (81 cm) • Full HD • Quad Core processor
• HDR • Direct LED-Backlight • WebOS 4.5

299,-

229,-

349,-

*

90 DAGEN OP PROEF

799,-

649,-

4K TV 50PUS7394

Full HD TV 32LM6300

• 32” (81 cm) • HD Ready
• Active Motion 100 Hz • 3x HDMI, 2x USB

4K

ULTRA HD

• 50” (126 cm) • 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight
• 1700 PPI • HDR 10+ • Dolby Vision & Atmos

249,-

* Na €50,- Cashback van Tefal

Vrijstaande kookplaat VKI6010

Stoomgenerator GV9568

• Inductiekookplaat • 1-fase plug & play
• 4 kookzones, 9 standen per zone • Eenvoudige tiptoetsbediening

• Krachtige stoomprestaties voor snelle resultaten
• 7.2 bar pompdruk • Anti-kalksysteem • 5 instellingen

79,-

55,-

259,-

Magnetron MW7890

249,-

169,Micro stereo-systeem X-CM56-B

• Solo-magnetron • 700 Watt • Inhoud: 20 liter
• Draaiplateau • Ontdooifunctie

• 2 x 15 Watt • Basversterking
• Afspelen via CD, MP3, Radio, USB en Bluetooth

Stofzuiger EP:TUMMERS PARKET
• Airbelt technologie • 10 meter actieradius
• Regelbare zuigkracht • Parketborstel
• 5 jaar garantie

WD!

VERNIEU

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

Let op! Op pakjesavond
(donderdag 5 dec) zijn al
onze winkels gesloten
vanaf 17:00.

