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Sint weer in het land
Sinterklaas kwam op zaterdag 12 november weer aan in Kessel. Na een jaar afwezigheid komt de Sint tot en met dinsdag 6 december weer cadeaus afleveren aan alle
kinderen die zoet zijn geweest. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo verwelkomde, onder muzikale begeleiding van het tamboerkorps van schutterij Sint Hubertus en
Koninklijke Fanfare Maasoever, de goedheiligman en zijn gevolg. Ondanks de recente landelijke ophef rond de knechten, waren de Pieten bij de aankomst in Kessel zwart
gekleurd. De sint deed ook nog andere plaatsen in de gemeente aan. Zo kwam hij met een trein in Beringe en was hij te gast in Grashoek. Ondanks het koude weer waren veel
kinderen getuige van de aankomst en kregen ze pepernoten toegestopt van de aanwezige Pieten.

Rendiz nieuwe eigenaar
SIF-gebouw
Sociale onderneming Rendiz heeft het SIF-gebouw op het industrieterrein in Panningen gekocht van
 emeente Peel en Maas. Het oude fabriekspand komt vanaf maandag 2 januari in handen van het bedrijf en
g
wordt het hoofdkantoor van de onderneming. Volgens de gemeente wordt er 800.000 euro betaald voor het
gebouw. Veel van de ondernemingen die onder Rendiz vallen, verhuizen naar het SIF.
Rendiz is op verschillende
plaatsen in Peel en Maas al
verantwoordelijk geweest voor
het renoveren van historische
gebouwen. Zo werden De Fabriek in
Maasbree, De Ringoven in Panningen
en De Engelbewaarder in Baarlo
opgeknapt. “We restaureren graag
oude panden met mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt

en maken er een combinatie van
maatschappelijke en commerciële
ondernemingen van”, vertelt directeur
Peter Broekmans. “Het doel is om in
2019 veertig fulltimebanen in het SIF
gerealiseerd te hebben.”
Er werden drie plannen ingediend
bij de gemeente voor de koop van
het gebouw. Het bedrijf van Peter
Broekmans was volgens wethouder

Sanders de beste keus. “Bij dit plan
komen er meteen een stuk of dertig
mensen hiernaartoe om te werken.
Dat geeft een impuls aan de locatie.
Daarnaast biedt het bedrijf sociale
duurzaamheid door er mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
te laten werken. Dat sprak ons als
gemeente aan.”
Lees verder op pagina 04

Gemeente Peel en Maas feliciteert
Jan Reijnen BV als winnaar van de
Ondernemersprijs Peel en Maas 2016
én de Rabobank Publieksprijs 2016

Op woensdag 9 november
werden in DOK 6 Theater
de Ondernemersprijs
Peel en Maas 2016 en de
Rabobank Publieksprijs
2016 uitgereikt.
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Raad informeert zich over keuze gemeenschapshuis

Kennismaken met gebruikers toekomstig
gemeenschapshuis Panningen
“Het gemeenschapshuis in Panningen gaat er komen, dat moet gewoon”, aldus Peter Janssen, voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis in
Kepèl. Hij is er van overtuigd dat het
een gemeenschapshuis in het enige
dorp van Peel en Maas zonder een
dergelijk verenigingsgebouw,
noodzaak is voor Panningen.
U vindt deze week in HALLO
Op woensdag 9 november kwamen
de volgende bijlagen:
gemeenteraadsleden langs om
Theater de Maaspoort
kennis te maken en te praten met de
gehele gemeente
verenigingen die gebruikmaken van
het pand.
Kempen Media
gehele gemeente
Alle lokalen van het pand aan de
Kerkstraat, vroeger de huishoudschool
en inmiddels het activiteitencentrum
van Vorkmeer, zijn gevuld bij de
HALLO Peel en Maas
presentatieavond. Afvaardigingen van
is een gratis uitgave van
onder meer de computerclub, KBO
Kempen Media b.v. en verschijnt
Panningen, de Heldense Hofzangers
elke donderdag in de gemeente
en zangkoor Padako vertelden de
Peel en Maas.
raadsleden waarom ze graag een
gemeenschapshuis willen. Veel van de
Oplage 19.250 exemplaren
verenigingen huizen al in het gebouw.
www.hallopeelenmaas.nl
De steun van de gemeenteraad is nodig
om een subsidie vanuit de gemeente
Redactie en webredactie
krijgen om het pand te verbouwen.
077 396 13 57
In de begroting van de gemeente van
redactie@hallopeelenmaas.nl
volgend jaar, die onlangs bekend werd
Rob Dieleman
gemaakt, heeft het College van B&W al
Kim Jacobs
een bedrag van 850.000 euro begroot
voor onder andere de verbouwing van
Redactionele bijdragen
het gemeenschapshuis.
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters

Bijlagen

Colofon

Fotografie
Bram Becks, Bas Kleuskens en
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

houden. Daar liggen mijn zorgen. Hoe
het bestuur het aanpakt, vind ik goed
en ook het feit dat verenigingen zelf
eigenaar worden, is interessant. We
hebben als CDA nog geen standpunt
ingenomen en gaan er over nadenken
de komende weken.”

‘KBO heeft nu zeven
locaties’

DOK6 te duur voor
pensioentje

“We zijn al tien keer verhuisd”,
vertelt de biljartvereniging van KBO
Panningen. “We zouden graag vastig
heid willen en een plek waar we met
de hele KBO kunnen zitten. Nu zijn er
een stuk of zeven locaties door heel
Panningen waar de verschillende acti
viteiten plaatsvinden. Liever zitten we
allemaal samen onder hetzelfde dak.
Als het plan doorgaat, moeten we nog
één keer verhuizen. We hopen dat dat
de laatste keer is.”
De stichting heeft een heel
nieuw concept ontwikkeld en wil
alle verenigingen samen eigenaar
maken van het gemeenschapshuis.
“De verenigingen draaien zelf
bardiensten, werken in de tuin en
doen het onderhoud en beheer”,
vertelde voorzitter Peter Janssen
eerder al. “Die uren worden
bijgehouden en de verenigingen
krijgen korting op de huurprijs naar
gelang ze meegeholpen hebben.
Het eigenaarschap komt hier dus
echt bij de gebruikers zelf te liggen.”
Daarvoor is een gebruikersoverleg in
oprichting waarin maandelijks overlegt
wordt met het bestuur. Het overleg
is daarna medeverantwoordelijk
voor het reilen en zeilen binnen het
gemeenschapshuis.
De gemeenteraadsleden laten
merken dat ze een gemeenschapshuis
in principe een goed idee vinden, maar
dat ze vragen hebben over hoe er geld
genereerd kan worden. “Het concept
is goed en je ziet dat de behoefte er
is”, vertelt John Timmermans, raadslid
namens het CDA. “Het moet echter
ook op de lange termijn rendabel
zijn. Vrijwilligers worden schaarser en
je moet alle verenigingen tevreden

Die reactie heerst ook bij de
andere partijen. Eerst meer informatie,

daarna volgt een standpunt. Marij
Lenz van dameskoor Padako houdt
een vurig betoog als de raadsleden
een stukje van de repetitie van het
koor bijwonen. “Behalve hier, kunnen
wij nergens heen. DOK6 is gewoon
te duur voor ons. Dan moeten we de
contributie omhoog doen. Met het
pensioentje wat de meeste van ons
krijgen, is dat niet te betalen”, legt ze
uit om vervolgens af sluiten met een
vraag. “Lieve raadsleden, mogen we
alsjeblieft hier blijven?”

Het voorstel voor de gemeenteraad
wordt momenteel voorbereid door
het College van B&W. Het wordt in de
volgende raadscyclus behandeld, wat
betekent dat bij de raadsvergadering
op dinsdag 20 december een beslissing
valt of de stichting het geld tegemoet
kan zien. “We hebben er alle vertrou
wen in”, vertelt Peter. “We verwachten
daarna nog driekwart jaar nodig te
hebben om te verbouwen. Dan zou het
gemeenschapshuis volgend jaar rond
deze tijd klaar zijn.”

Wooncontainers Kuukven Baarlo
bekleed
Enkele derdejaars scholieren van de techniekopleiding op het Bouwens in Panningen hebben de
afgelopen tijd geholpen bij de afwerking van een appartementencomplex in de Baarlose wijk Kuukven.
Onder leiding van huisvester van arbeidsmigranten Work and Stay en bouwdocent Henk Hustings
werden de wooncontainers in twee dagen tijd bekleed met ruwe houten planken. Eén van de
ergerpunten van buurtbewoners was namelijk het aanzien van de witte prefab wooncontainers. Om die
reden besloot huisvester Work and Stay in samenwerking met de Dorpsbouwmeester van Peel en Maas
een ‘natuurlijke schil van hout’ om het gebouw te bevestigen. Het gebouw in het Kuukven, dat tien
appartementen bevat, is begin dit jaar geplaatst en biedt plaats aan mensen die een tijdelijke
woning zoeken.
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Tijdelijke woningen Ringovenpark

Commissie geeft gemeente gelijk over
woningen
De commissie bezwaar en beroep heeft gemeente Peel en Maas gelijk gegeven in de zaak rondom de tijdelijke
woningen die geplaatst zijn in het Ringovenpark in Panningen. De gemeente kreeg bijna zeventig bezwaarschriften
binnen over de woningen van woningcorporatie Wonen Limburg. Actiegroep Behoud het Ringovenpark was het niet
eens met de plaatsing en probeerde de bouw op allerlei manieren tegen te houden.

De bezwarencommissie is van
mening dat het besluit van de
gemeente om de woningen te plaatsen
de juiste is geweest en dat alle belan
gen meegenomen zijn in de besluitvor
ming, schrijft de gemeente. “De bezwa

ren liepen uiteen van onder meer
handelen in strijd met het bestem
mingsplan, zorgen over verkeersveilig
heid, de behoefte aan de woningen,
flora en fauna, draagvlak tot onvol
doende onderzoeken van alternatieve

locaties”, aldus de gemeente. “De com
missie heeft naar al deze punten geke
ken en is van mening dat het besluit
van de gemeente zorgvuldig geweest
is en dat alle belangen meegenomen
zijn in de besluitvorming. De bezwaren

het in het dan geldende bestemmings
plan past. “Daar zijn we wel heel blij
mee”, aldus Michel. “Nu hebben we
de zekerheid dat de woningen er niet
langer dan tien jaar staan en dat het
park weer terugkomt.”

hoeven daarom niet te leiden tot een
inhoudelijk ander besluit.”

Parkeerplaatsen
worden verplaatst
Actiegroep Behoud het Ringoven
park had de uitkomst wel verwacht,
maar is toch lichtelijk ontevreden.
“Het is een adviescommissie waarbij
het college eigenlijk oordeelt over
het eigen besluit, dus het was wel
verwacht”, vertelt voorzitter van
de actiegroep Michel van Lieshout.
“We hadden wel stiekem gehoopt
dat een aantal bezwaren was overge
nomen door de commissie, zoals de
klachten over de verkeersveiligheid.
Nu is alleen het bezwaar over de par
keerplaatsen meegenomen.”
De actiegroep had ontdekt dat een
aantal parkeerplaatsen bij de woningen
buiten het bestemde gebied waren
aangelegd. “Het college heeft besloten
die parkeerplaatsen te verwijderen
en binnen het bestemde gebied
aan te leggen”, laat de gemeente
weten. “Uiteraard wordt gras gezaaid
op de plek waar de parkeerplaatsen
verdwijnen.”
De gemeente gaat daarnaast op
advies van de bezwaarcommissie in
de vergunning opnemen dat Wonen
Limburg over tien jaar de oorspron
kelijke toestand van het terrein moet
herstellen of het moet opleveren zodat

Alle woningen
verhuurd
De gemeente praat ook nog over
de reden waarom de tijdelijke wonin
gen nodig waren. “We voorzien in een
maatschappelijke behoefte”, schrijft
de gemeente. “Uit de interesse voor
deze woningen blijkt dat er in onze
gemeenschap behoefte is aan dit soort
woningen. Alle tien de woningen zijn
sinds de eerste dag verhuurd.”
Of de actiegroep nog verder gaat
procederen, is nog niet duidelijk. “We
kunnen nog naar de bestuursrechter
en de Raad van State. We onderzoeken
momenteel de onderbouwingen van
de bezwaarcommissie om te kijken
of het zin heeft om verder actie te
voeren. Daar zijn we nog niet over
uit.” De actiegroep blijft wel in overleg
met Wonen Limburg en de gemeente.
Michel: “Er zijn al schuttingen geplaatst
en we hebben gekeken naar extra
groenvoorzieningen die de gebouwen
een beetje aan het zicht kunnen
onttrekken. Dat zijn kleine succesjes,
maar het hoofddoel, geen woningen, is
jammer genoeg niet gelukt.”

Spaar
voor
het
Spaar
voor
hetgratis
gratis
Boodschappenpakket.
Zorgen over verlichting zorgcomplex Boodschappenpakket.
Dorpsoverleg Maasbree

Bewoners van het woonzorgcomplex In den Clockenslagh in Maasbree hebben aangegeven dat de verlichting
bij de voordeuren van het complex onvoldoende is. Het gaat om de voordeuren van de woningen die achter de
kerk aan het plein liggen en dus buiten het zicht van het verkeer op de Dorpstraat zijn.
De bewoners gaven dit aan bij
een bijeenkomst van Dorpsoverleg
Maasbree, die het probleem
aankaartte bij de gemeente.

De bezorgde bewoners gaven op de
bijeenkomst aan dat ze ’s avonds hun
huis niet meer uit durven vanwege
de slechte verlichting.

De gemeente Peel en Maas
heeft direct een onderzoek
ingesteld, zo laat Dorpsoverleg
Maasbree weten.

Elke week zijn er
Elke week zijn er
8 actieproducten
8 actieproducten
oor extra zegels.
voor extra zegels.

Gommans

*Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak,
zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen,
toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele
overige niet wettelijk toegestane artikelen.

Project voor bijen in Meijel
Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio is samen met een aantal organisaties een project gestart in Meijel
om de bijenpopulatie een impuls te geven. De naam van het project is Bijen-Impuls Limburg. In Meijel wordt
onder meer een insectenhotel geplaatst aan de Berkenheg, waar bijen en insecten kunnen overwinteren.
Het ‘hotel’ moet nog in november gerealiseerd worden.
had Limburg veruit de hoogste
bijensterfte van Nederland”, schrijft
de organisatie. “De provincie had met
ruim 25 procent wintersterfte veruit
het hoogste sterftecijfer in het land.
Bijen bestuiven planten en zorgen voor
bloei. Ongeveer tachtig procent van de
planten is afhankelijk van bestuivingen.
Het wegvallen van bestuivers zou grote
gevolgen hebben voor de wereldwijde
voedselproductie. Het doel van het
project is bewustzijn creëren over
het belang van bijen en anderzijds het
creëren van een geschikte habitat voor
hen.” De bedoeling van de organisatie
is om het bord en het insectenhotel

50.-

Gratis
zegel
Gratis
zegel
bijbij
elke
€ 10.aan
elke
€ 10.aan
boodschappen*.
boodschappen*.

Kaupmanshof 34 | Helden

Bijen-Impuls Limburg

Meijel is samen met negen
andere dorpen in Limburg onder
deel van een pilot van het project.
Dorpsoverleg Meijel is samen met
IVN Meijel en Bijenbestuiving Strijbos
bezig om een bijenoase te realiseren.
Het insectenhotel is daar een onder
deel van. Naast het ‘hotel’ komt een
bord te staan om de aandacht te trek
ken van voorbijgangers. Ook zijn er
tien bordjes beschikbaar die in de tuin
komen te staan van vaandeldragers
van een bij-vriendelijke levensstijl.
Het project is in het leven
geroepen om de bijensterfte in
Limburg tegen te gaan. “In 2013

T.W.V.

nog in november neer te zetten aan
de Berkenheg bij de Peelrandbreuk
in Meijel. In het voorjaar willen de
projectleden nabij liggende grond
bewerken en daarna met een kruidig
mengsel dat aantrekkelijk is voor
bijen inzaaien. Ook de bijenkast wordt
in het voorjaar geplaatst. Het project
wordt tegen die tijd officieel
geopend. Plattelandscoöperatie
Peel & Maas werkt in de pilot
samen met Vereniging voor Kleine
Kernen Limburg en de Nederlandse
Bijenhouders Vereniging. Het project
is een opdracht vanuit provincie
Limburg.
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Page Toiletpapier

Original pak 40 rollen of kussenzacht,
pak 24 rollen
Per pak

10.99-13.99

OP=OP

9.

99

+1

14.99-15.96
Grolsch Pils of
Grolsch Kornuit
liter 1.25
Krat 24 flesjes à 30 cl

+1

EXTRA
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PLUS
Korenlanders Vloerbrood

Alle varianten heel brood,
combineren mogelijk, vers uit eigen oven
2 broden**
Bijv. PLUS Korenlanders vloerbrood donker, 2 broden
4.58

8.99

2.29

1
+1
GRATIS

4 VOOR 4.76

Unox Cup a Soup

Alle pakjes à 3 zakjes, combineren mogelijk
4 pakjes

2.99

**Per combinatie kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

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

plus.nl

Gommans / Kaupmanshof 34 // Helden //

Bezoek nu onze
kerst- en sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Rendiz nieuwe eigenaar SIF-gebouw
Hoeveel de gemeente precies
overhoudt aan de verkoop, wordt
pas bekend bij de jaarrekening in
december, laat de wethouder weten.

Kantoren verhuizen
naar SIF-gebouw
De kantoren van groepsuitjes
organisator Toffe Dag, sociale
onderneming De Stijlfactorij en

woonunitproducent C3, allen
onderdeel van Rendiz, verhuizen
in de toekomst grotendeels van
hun huidige plekken naar het
SIF-gebouw. De huidige gebruikers
van de kantoorruimtes zaten op
basis van bruikleen in het pand en
vertrekken in goed overleg, zo laat
de gemeente weten. C3, producent
van woonunits uit zeecontainers,
zat al sinds begin 2015 in de

fabriekshallen en wordt in de
toekomst uitgebreid. Mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
verantwoordelijk voor de bouw van
de woningen.

Gloei verhuist naar
onbekende locatie
De gemeente kocht het SIFgebouw en de grond in 2009 voor

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

een bedrag van ongeveer enkele
miljoenen euro’s. In 2014 kwam
Gloei met het idee om er een locatie
van te maken voor een coöperatie
van duurzaamheidsbedrijven.
Ze kregen een lening van 800.000
euro van de gemeente om het
gebouw in orde te maken. Nadat
eerder dit jaar de SIF-coöperatie
door onenigheid uit elkaar viel,
besloot de gemeente het pand

en de gronden te verkopen.
Duurzaamheidsplatform Gloei
gaat weg uit het pand en verhuist
naar een onbekende locatie in het
centrum van Panningen. De grond
onder het SIF-gebouw komt in
erfpacht bij Rendiz, dus op papier
blijft de gemeente eigenaar van
de grond. Rendiz betaalt jaarlijks
een nog onbekend bedrag voor
de grond.

ZijActief

Lintje voor
Truus Geraeds-Bos
De Heldense Truus Geraeds-Bos (61) heeft donderdag 10 november
in Roermond een koninklijke onderscheiding gekregen. Dat gebeurde
tijdens de algemene ledenvergadering van ZijActief Limburg die in
Roermond werd gehouden.

Jubileum D’n Hab
Carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree vierde op zaterdag 12 november het 55-jarig jubileum.
In een zaal van café Niens werd het televisieprogramma De Wereld Draait Door nagespeeld, inclusief
tafelheren, optredens en filmpjes. De vereniging was in het archief gedoken en toonde vele filmpjes en
foto’s uit het verleden van de carnavalsclub. Aansluitend aan de revue werd een feestavond in het café
gehouden. (Foto: Riny Meusen)

Truus Geraeds-Bos kreeg het lintje
door burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo opgespeld en mag
zich daarmee Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau noemen.

LLTB en Stichting
Plattelandshoés

Gaslek op St. Rochusstraat
in Maasbree
Bij werkzaamheden aan de St. Rochusstraat in Maasbree is maandag 14 november een gasleiding
geraakt. Daardoor stroomde een onbekende hoeveelheid gas uit de leiding. De brandweer van
Maasbree werd rond 13.30 uur gealarmeerd om mensen in veiligheid te brengen en ervoor te zorgen
dat het vrijgekomen gas wegkon. Enkele monteurs zijn daarna begonnen met het repareren van het
lek, wat korte tijd later voltooid was.

De Heldense kreeg de
onderscheiding vanwege haar
maatschappelijke verdiensten voor
onder meer ZijActief, de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
en haar inzet bij de Stichting
Plattelandshoés. In de periode 1989
tot 2011 was Truus onder meer
bestuurslid, secretaris en voorzitter
van de Panningse afdeling van
vrouwenbond ZijActief. Daar stelde
ze onder andere het jaarprogramma
samen en organiseerde ze activiteiten
voor de leden. Ook was ze in de
periode 2005 tot 2011 voorzitter van
de Heldense kring van de vereniging.
Inmiddels doet Truus al vijf jaar
vrijwilligerswerk bij ZijActief Limburg,

vervult ze de functie van voorzitter en
is ze betrokken bij de projectgroepen
Singles op Stap, Symposium WMO en
Algemene Ledenvergadering.

Scholing en kennis
bevordering vrouwen
Van 1995 tot 2002 was de
gedecoreerde vrijwilligster bij de
LLTB, waar ze bestuurslid was van
de vakgroep Agrarische Vrouwen en
haar rechtsopvolgers. Ook was Truus
bestuurslid van de Kring Helden,
organiseerde zij pr-activiteiten,
hield ze zich bezig met scholing en
kennisbevordering voor vrouwen en
de integratie van vrouwen in de bond.
Ook organiseerde de Heldense de
LLTB-vakantieweken voor mensen die
een moeilijke tijd doormaakten en
hielp ze hen te verzorgen. Sinds vorig
jaar is Truus nauw betrokken bij
Stichting Plattelandshoés, de hospice
in Panningen, waar ze mede-oprichter
en vrijwilliger is.
(Foto: Ed Hul, ZijActief Limburg)
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Basisschoolleerlingen leren over techniek

Ontdeklab voor techniek in Bouwens
Leerlingen van basisscholen in Peel en Maas en het Bouwens kunnen vanaf 26 november terecht in het nieuwe
Ontdeklab. Het lab, dat bij het Bouwens ligt, is een plek waar jongeren kennis kunnen maken met wetenschap en
techniek. Het project is een samenwerking tussen basisscholen, de gemeente en lokale bedrijven.

Het doel van het Ontdeklab is
leerlingen tussen de 8 en 18 jaar zo
vroeg mogelijk in aanraking laten te
komen met wetenschap en techniek,
legt Nicole Schijven uit. Zij is vanuit

onderwijsinstelling Prisma nauw
betrokken bij het lab. “De aangeslo
ten scholen zetten leeractiviteiten
op waarin technologie centraal. Dat
gebeurt in samenwerking met lokale

bedrijven die actief zijn in de techniek
of waar techniek en innovatie een
grote rol spelen. De leerlingen gaan in
het Ontdeklab onder meer hout bewer
ken, programmeren en aan de slag met

robotica en daarnaast eigenlijk alles
wat daar tussenin zit.”

Bedrijven trokken
aan de bel
Het Ontdeklab is nu nog gevestigd
in een unit op het terrein van het
Bouwens. “Na drie of vier jaar moet dat
een permanente locatie in het gebouw
van het Bouwens zijn”, vertelt Nicole.
“In het lab werken de leerlingen met
echte materialen en machines. Voor
de leerlingen van groep 1 tot en met 4
worden leskisten ontwikkeld waarmee
ze in de klas, in een veilige omgeving,
aan de slag gaan. We willen laten zien
dat techniek niet saai of moeilijk is.
Het is voor iedereen.” Er zijn vrijwil
ligers met vakkennis aanwezig die de
kinderen begeleiden bij de proefjes en
experimenten.
De basisscholen en het Bouwens
stellen de middelen en ondersteu
ning beschikbaar voor het Ontdeklab.
“Met het lab zorgen we ervoor dat er
een goede aansluiting is van het basisop het voortgezet onderwijs”, vertelt
Nicole. “Het waren de bedrijven die
aan de bel trokken over de technische
opleidingen. Er kwamen wel klassen
op bezoek, maar daarna gebeurde
er niks meer mee. Zij wilden ook iets
meer structuur. De scholen gaan nu

lessen inrichten op techniek, zodat het
lab daar op aansluit. Het moet geen
uitstapje worden naar het Ontdeklab,
maar een terugkerende les. Het liefst
zien we dat klassen zeker vier of vijf
keer per jaar naar het lab komen.”

Investering in de
toekomst
Bedrijven uit de gemeente
investeren ook in het Ontdeklab. Zo
stellen zij geld, kennis en materialen
beschikbaar. “Er veel bedrijven in de
regio op het gebied van techniek.
Voor hen is het een investering in de
toekomst”, legt Nicole uit. “Door de
jeugd nu al kennis te laten maken met
techniek, kiezen ze eerder voor een
technische opleiding wat er weer voor
zorgt dat de bedrijven meer technisch
personeel tot hun beschikking heb
ben.” Bedrijven als bakkerijmachines
ontwikkelaar WP-Haton uit Panningen,
assemblagebedrijf Rimas Technology
Group uit Beringe en automatiserings
bedrijf ELM uit Maasbree doen mee
aan het project. Het project is opgezet
door een werkgroep bestaande uit de
gemeente, lokale bedrijven, onder
wijsinstelling Prisma en het Bouwens.
Partners zijn basisschool Den Doelhof
in Meijel en de onderwijsstichtingen
Akkoord en Kerobei.

Voor nieuwe jaar aangelegd

Versmalling Peelstraat
Beringe definitief
De tijdelijke bloembakken die in oktober in Beringe geplaatst werden op de Peelstraat, worden vervangen door
een definitieve wegversmalling met een kleine drempel. Dat maakte de gemeente bekend in een brief aan de
bewoners van de straat. De versmalling is bedoeld om de snelheid van het verkeer omlaag te krijgen en moet nog
voor het nieuwe jaar geplaatst zijn.

In het voorjaar gaven omwonenden
en Dorpsoverleg Beringe bij een
bijeenkomst aan dat er vaak te hard
gereden werd op het stuk nabij de
Kanaalstraat. Daardoor ontstonden vaak
gevaarlijke verkeerssituaties, zo lieten
de omwonenden weten. De gemeente
onderzocht de snelheid en kwam tot de
conclusie dat er inderdaad vaak te hard
wordt gereden. Op het stuk Peelstraat
waar de bloembakken staan, geldt een

maximum snelheid van 30 kilometer
per uur. Uit het onderzoek bleek dat
de gemiddelde snelheid op ongeveer
50 kilometer per uur lag.
Daarop besloot de gemeente
dat een wegversmalling gewenst is.
Vanwege de kermis van 14 tot en met
18 oktober werd er eerst gekozen
voor een tijdelijke versmalling.
“Het verkeer van de Kanaalstraat
wordt bij de kermis altijd omgeleid

via de Peelstraat en met een tijdelijke
versmalling kon ook in die periode de
veiligheid vergroot worden”, laat een
woordvoerster van de gemeente
weten. “Er wordt over twee of drie
weken gestart met de aanleg van
de permanente versmalling, die
3,5 meter breed wordt. Er kunnen
dus niet twee auto’s naast elkaar
doorheen. Voor het nieuwe jaar moet
die klaar zijn.”
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Eerdere stijging jeugdtarief

Gemeente verwacht
run op paspoorten

Jan Reijnen winnaar
Ondernemersprijs
Fietsen- en doe-het-zelfzaak Jan Reijnen uit Panningen heeft de Ondernemersprijs Peel en Maas gewonnen.
Daarnaast won het bedrijf ook de publieksprijs. Het thema van de prijs was dit jaar familiebedrijven.

Gemeente Peel en Maas verwacht tot en met december meer
aanvragen voor nieuwe paspoorten en ID-kaarten. Het jeugdtarief werd
in 2012 flink verhoogd, wat eind 2011 zorgde voor een hoger aantal
aanvragen van persoonsbewijzen voor kinderen tot en met dertien jaar.
Deze moeten inmiddels vervangen worden.
Het ministerie van Binnenlandse
Zaken besloot enkele jaren geleden
het jeugdtarief voor een Nederlandse
identiteitskaart voor kinderen tot en
met 13 jaar te verhogen. Een dergelijk
persoonsbewijs kostte voorheen 8,60
euro. Sinds 1 januari 2012 is dat bijna
dertig euro.

Elk kind een eigen
persoonsbewijs
Sinds juni 2012 is het ook niet
meer mogelijk om een kind bij zijn of
haar ouder in te laten schrijven in het
paspoort en heeft elk kind een eigen
persoonsbewijs nodig.

Vanwege de flinke prijsverhoging
besloten volgens de gemeente heel
veel inwoners van Peel en Maas aan
het einde van 2011 nog een nieuw
persoonsbewijs aan te vragen voor
hun kind. Omdat die paspoorten
en identiteitsbewijzen slechts vijf
jaar geldig zijn, moeten deze aan
het einde van dit jaar vervangen
worden.
Gemeente Peel en Maas raadt
inwoners dan ook aan niet te lang
te wachten met het maken van een
afspraak om het persoonsbewijs te
vervangen. Vooral de laatste twee
weken van december wordt er
topdrukte verwacht.
Andere genomineerden waren
Bakkerij Teun uit Panningen, Van den
Broek Hoveniersbedrijf uit Maasbree,
slager Van den Beuken uit Meijel en
Plantencentrum Wim Hendriks uit
Kessel. De jury, bestaande uit Dorrie
Eilers, Norbert Panken, Wim Hermans,
Rudie Peeters en Jan Velmans, kozen

01

Jan Reijnen als winnaar. Ook het
publiek verkoos de Panningse eigenaar
van een doe-het-zelfzaak tot winnaar.
De Ondernemersprijs Peel en
Maas wordt georganiseerd door
Kiwanis Club Peel en Maas. Het was
de zevende editie van het evenement.
De opbrengst van dit jaar gaat naar

Boswachterij De Kievit in Beringe.
Herman en José van Dijnen, beheerders
van de boswachterij, kregen een
cheque van 5.000 euro. Ze realiseerden
afgelopen zomer een Prikkelpad voor
mensen met een beperking. Het geld
dat ze ontvingen wordt
11 besteed aan
een invalidetoilet.09

winkel&bedrijf
Ad ve rtorial

Bouwen met verstand van zaken
Bouwen is geen sinecure, zeker als particuliere opdrachtgever. Waar moet u op letten in de voorbereiding,
de prijscontractvorming en wie helpt bij de uitvoering? Wiek BouwConsultance kan hierin iets voor u betekenen.

Gerealiseerd project

HALLO op Sicilië
Panningnaar Bart Rutten bevond zich onlangs in ‘het hart van
de leeuw’, toen hij een bezoek bracht aan het stad Corleone op het
Italiaanse eiland Sicilië. De stad in de gelijknamige gemeente werd
bekend door het boek en de films over The Godfather.
Hoofdpersoon Vito Corleone is daarin het hoofd van één van de vijf
grootste maffiafamilies in New York. “Het was een indrukwekkend
ervaring in een memorabele plaats”, aldus Bart.

Bouwen is niet zomaar even een architect of een
aannemer in de arm nemen en aan de slag gaan. Het is
belangrijk om te starten met een goede organisatorische
aanpak en uw persoonlijke wensen te ordenen. De voorbereiding is erg belangrijk voor het uiteindelijke gewenste
resultaat. De juiste onderliggende stukken, zoals tekeningen en technische omschrijvingen, zijn belangrijk voor de
prijsaanvraag. Een complete prijsstelling is het geschikte
aanvangspunt.
Ten aanzien van de realisatie is het van belang
hetgeen wat bedacht is, ook daadwerkelijk in uitvoering
te brengen. Een organisatorische inbreng, toezicht op de
uitvoering, maar zeker ook samenwerking en communicatie met contractpartijen zijn hierbij van belang.
Wiek BouwConsultance helpt u graag met uw plannen!
Technisch beheer VvE (Vereniging van Eigenaren)
Technisch beheer voor VvE’s behoort tot de diensten
van Wiek BouwConsultance. De werkzaamheden betreffen
het organiseren van dagelijks onderhoud en meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor diverse VvE’s.

De klant aan het woord
“Wij stellen kwaliteit en een hoogwaardige afwerking
van onze woning ten zeerste op prijs. Wiek is vanaf het
eerste moment betrokken bij de bouw, verdiept zich in de
details en bewaakt de uitvoering.”
“Ben je van plan om ooit te gaan bouwen met begeleiding, dan bevelen wij jou Wiek BouwConsultance ten
zeerste aan.”
Contact
Indien u (nieuw)bouwplannen heeft of wilt gaan
renoveren of onderhouden, benader ons gerust.

Wiek Smedts, 06 12 99 23 43
www.wiekbouwconsultance.nl, wiek@bouwconsultance.nl
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Plak- en kleur
wedstrijd
Bij deze editie van HALLO Peel en Maas maak je kans op een extra
sinterklaascadeautje. Er zit namelijk een kleurplaat bij het blad van Sinterklaas, zijn pieten, de pakjesboot én Amerigo. Je mag kleuren, knippen,
plakken, verven en knutselen om de kleurplaat zo mooi mogelijk te maken.
Om iedereen een eerlijke kans te geven op een leuke prijs, hebben we een
verdeling in drie leeftijdscategorieën gemaakt: tot en met 5 jaar, van 6 tot en
met 8 jaar en van 9 tot en met 12 jaar. In elke categorie zijn er leuke prijzen te
winnen.

t/m 5 jaar

boekenbon Bruna Panningen
cadeaubon Click & Brick Meijel
3x 10-rittenkaart Speelfabriek Maasbree
(dus 3 winnaars)
6 t/m 8 jaar

cadeaubon Click & Brick Meijel
2 bioscoopkaartjes DOK 6 Panningen
boekenbon Bruna Panningen
9 t/m 12 jaar

2 bioscoopkaartjes DOK 6 Panningen
cadeaubon Click & Brick Meijel
boekenbon Bruna Panningen

SINTERKLAASACTIE
Los de puzzels op
Sinterklaas is jarig en trakteert ook lezers van HALLO Peel en Maas op cadeautjes! De komende drie weken
verschijnen er puzzels in elke editie. De antwoorden op deze puzzels samen vormen een slagzin. Vul de
slagzin aan en maak kans op een van de leuke prijzen!

1e prijs Lazy Sunday voor 2 personen
Ontvangst met een biercocktail. Daarna bierproeverij met bijpassende hapjes.
Beschikbaar gesteld door De Zoes uit Helden

2e prijs Vuurtafel
Beschikbaar gesteld door Groenrijk uit Maasbree

3e prijs 2 Bioscoopkaartjes naar keuze
Beschikbaar gesteld door DOK6 Cinema uit Panningen

Noteer de afgemaakte slagzin op de deelnemersbon, die in de editie van donderdag 1 december staat, en lever deze
uiterlijk maandag 5 december 09.00 uur in bij HALLO Peel en Maas op de Raadhuisstraat 168 in Panningen, of stuur
je antwoorden via redactie@hallopeelenmaas.nl onder vermelding van Sinterklaasactie. De uitslag wordt op donder
dag 8 december bekendgemaakt in HALLO Peel en Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.

1/3

Woordzoeker

De eerste puzzel is een woordzoeker. Streep de volgende 34 woorden weg. Zet de overgebleven
letters in vakjes onder de puzzel. Deze letters vormen het eerste gedeelte van de oplossing.
Heb je broertjes of zusjes die ook mee willen doen, dan kun je bij de
redactie van HALLO of bij één van de elf andere inleverpunten die op de
kleurplaat staan vermeld een extra exemplaar ophalen. Per kind mag je één
kleurplaat inleveren.
Alle kleurplaten moeten op donderdag 1 december ingeleverd zijn. Dat kan
bij één van onderstaande inleverpunten in Peel en Maas. Je mag de kleurplaat
natuurlijk ook naar de redactie sturen: HALLO Peel en Maas t.a.v. Sinterklaas
kleurwedstrijd, Raadhuisstraat 168, 5981 BJ Panningen. De uitslag wordt
bekendgemaakt in HALLO Peel en Maas van donderdag 8 december. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Inleverpunten
Baarlo
VVV Baarlo
Markt 21

Kessel-Eik
Basisschool Dr. Poels
Schoolstraat 7

Beringe
Gemeenschapshuis De Wieksjlaag
Kanaalstraat 94

Koningslust
In de Sprunk
Meester Caelersstraat 30

Egchel
Gemeenschapshuis ’t Erf
Kapelaan Nausstraat 5

Maasbree
DA de Klimop
Dorpstraat 8b

Grashoek
Gemeenschapshuis De Ankerplaats
Pastoor Vullinghsstraat 3

Meijel
Click & Brick
Dorpsstraat 5

Helden
PLUS Gommans
Kaupmanshof 34

Panningen
Bruna
Markt 29

Kessel
VVV Kessel
Kasteelhof 1A

HALLO Peel en Maas
Raadhuisstraat 168

Panningen

schuimpjes
staf
pieterbaas
surprise
bal
banketletter
schimmel
dak
intocht
haven
pop
schoen
pakjesavond
wuiven
zak
marsepein
boek
stoomboot
bisschop
liedje
ring
schoorsteen
pakjesboot
baard
pepernootjes
Amerigo
strooigoed
Spanje
maan
cadeaus
gedichten
speculaas
peen
haard
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Dankbetuiging

Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was je wil
Vele fijne herinneringen verzachten de smart
Voorgoed uit ons midden maar nooit uit ons hart

Wij willen iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling die wij mochten
ontvangen na het overlijden
van ons mam, oma en superoma

Jana Leijten - Roijackers

Ria

echtgenote van

Harry Leijten †

Martens - Lemmens

Ons mam is 83 jaar geworden.
Someren : Ria en Peter
Nick en Caro, Martin en Demi,
Merel, Janne
Panningen - Beegden : Adreaan en Monique
Linda en Geert, Mathijs en Marjolein,
Rogier
Panningen : Henny en Johan
Jordy en Lisa
Beringe : José en Thijs
Fer, Dani
Helden : Twan en Ricky
Sep, Puk, Lot
Kessel : Johan en Lies
Beringe : Gerry en Bas
Daan, Roos, Sarah
Beringe : Henry en Dorry
Maik, Guusje, Lieke
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de op zondag 11 december 2016 om 9:30 uur
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d parochiekerk
hi k k H.
H Jozef,
J f Kanaalstraat
K
88 te Beringe.
in
Beringe, oktober 2016 - Familie Martens

Gevonden blauwgrijze shawl op de
kasteelweide tijdens de St. Maartensviering in Baarlo. Info 06 20 53 07 57.
Woninginrichting aan huis
Zie onze website:
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
voor de aanbiedingen zoals trap
bekleden incl. tapijt vanaf €150,00.
Bel: 06 16 37 45 14.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 18 november om
10.30 uur in de parochiekerk van H. Jozef te Beringe, waarna we
mams bij pap te rusten leggen op het r.k. kerkhof aldaar.

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Private Label Meubelatelier.
Voor het repareren en herstofferen
van uw bank, fauteuil, boot of caravan.
Nieuwe banken en relaxfauteuils
met of zonder sta-op functie.
Woninginrichting. Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077 390 37 15.

Familie Roijackers
Familie Leijten
Panningen, 13 november 2016
Piushof 22, 5981 VX

Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
bellen naar 06 55 12 69 96 of mailen
naar info@heikevastgoed.nl

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

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

Appartement te huur Helden.
Te huur ruim appartement
(ca. 105 m2) met 2 slaapkamers,
berging + parkeerruimte in souterrain.
Beschikbaar vanaf 1 dec. 2016
Info: 06 15 34 00 00.

De avondwake is op donderdag 17 november om 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
Mams is thuis in haar vertrouwde omgeving.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op donderdag
van 13.30 - 14.30 uur of in overleg met de familie.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Wintersfeerdagen Livingstore bij
Beumers Interieur, Schoolstraat 55,
Panningen. Benieuwd? Kom kijken
op onze speciale openingsdagen:
18 nov.12.00-20.00, 19 nov.10.0016.00, 20 nov.12.00-17.00.
www.livingstorepanningen.nl
Gevonden omgeving Mulderstraat
Baarlo: zonnebril Armani in etui.
Info: 06 33 82 31 41.

Kerstshow
enKerstshow
tevens inschrijven
en tevens
inschrijven kerstworkshops
Kerstshow
en tevens
kerst
Kerstshow
en tevens
inschrijven
kerstworkshops
inschrijven
kerstworkshops
workshops
Zaterdag 21 nov. - Zondag 22 nov.
Zaterdag 28 nov. - Zondag 29 nov.
Zaterdag 21 nov. - Zondag 22 nov.
uur 22 nov.
Zaterdag 10.00-16.00
21 nov.
nov. -- Zondag
Zondag
Zaterdag
28
29 nov.
zaterdag
19-november
Open
iedere
zaterdag29 nov.
Zaterdag
28
nov.
Zondag
10.00-16.00 uur
van
10.00-15.00
uur
zondag
20 november
10.00-16.00
uur
Open
iedere zaterdag
Verder
op
telefonische
afspraak.
zaterdag
26 november
Open
iedere
zaterdag
van 10.00-15.00
uur
van
10.00-15.00
uur
zondag
27 november
Verder
op telefonische
afspraak.
Verder
op telefonische
afspraak.
zondag
4 november

10.00-16.00 uur

Grip op leren en opgroeien!
Professionele hulp (20 jr ervaring)
bij: dyslexie-Engels-Nederlands(begrijpend) lezen-rekenen-leren
leren-plannen-faalangst etc. Voor
basisschool, voortgezet onderwijs en
mbo tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Giel en Marij
Peeters – Rutten
50 jaar getrouwd
Pap en moeder
PROFICIAT!
Ellen, Jim, Tom en Ted
Hans & Maris, Jip

Geboren

Stef

1 november 2016
Zoon van Ab Laumans
en Miranda Blokzijl
broertje van Femke
Klaproos 3
5935 CE Steyl

Geboren

MAX
4 november 2016
Claudia & Geert Linssen
Broertje van Ben
Alsem 6
5993 HJ Maasbree

Livingstore Wintersfeerdagen
Bloom art & craft, Migo Styling,
Creatru. Voor unieke sint- en
kerstcadeaus. Beumers Interieur,
Schoolstraat 55 Panningen. Speciale
openingsdagen 18-19-20 november.
www.livingstorepanningen.nl

Workshop glasversmelten.
Maak een schaal of vlinder van glas.
Nog enkele plaatsen vij op do 17 nov
en vrij 9 dec. Voor meer info:
www.lajina.nl of bel 06 57 59 81 55.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Je relatie in een dip?
Bel eens met een spiritueel werker
over inzicht m.b.t. je levensvragen.
Liefde & relatie, kinderen, autisme,
www.betrouwbaarmedium.nl
Gevraagd: woning in het
buitengebied van Maasbree,
maar toch niet te ver van de kern.
Minimaal 3000 m2 grond, mag meer
zijn, loods van +/- 200 m2. (Hogere
prijsklasse.) Schrijf naar Hallo Peel en
Maas, br.o.nr. 402, Handelstraat 17,
5961 PV Horst.
Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.

Heldensedijk 11
Roggel tel. 0475-491315
Heldensedijk
11 Roggel
Heldensedijk
11
www.blomenboske.nl
11 68
Tel.Heldensedijk
06tel.
- 48
46 72
Roggel
0475-491315
Roggel
tel. 0475-491315
www.blomenboske.nl
www.blomenboske.nl
www.blomenboske.nl

www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

21 november 2016

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen/Frieslander belana
bintje. Het is nu boerenkooltijd:
een grote zak verse boerenkool voor
1 euro. Venkel 0.25 koolrabi 0.50.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a Pann.

HALLO in Valencia
Bart Hanssen en zijn vrouw Corry vertoefden eind oktober een paar dagen in de Spaanse stad
Valencia. “Natuurlijk hebben we HALLO meegenomen op onze reis”, laat Bart weten. Bij de Ciudad de
las Artes y las Ciencias, waar het wetenschapsmuseum gevestigd is, nam Bart heel even de tijd om
HALLO door te lezen. Bart: “Een modern weekblad tussen de moderne architectuur.”
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Startende en jonge ondernemers

Starterscafé Peel en Maas
in Panningen
Bij het Huis van de Gemeente in Panningen wordt op dinsdag 22 november een Starterscafé Peel en Maas
gehouden. Hier kunnen startende en jonge ondernemers elkaar ontmoeten en ervaringen delen.
Wie de afgelopen drie jaar is
gestart met een eigen onderneming,
of overweegt voor zichzelf te beginnen,
kan tijdens het starterscafé verder op
weg geholpen worden. De organisatie
wil twee à drie keer per jaar een
dergelijke bijeenkomst organiseren.
De avond wordt georganiseerd door

de Bibliotheek voor Ondernemers,
HJC Adviseurs Arbo Adviesbureau en
Administratiekantoor A3.
Tijdens het café op dinsdag
22 november is Jos Raeskin van Top!
Communicatie aanwezig om zijn
ervaringen te delen met marketing,
verkoop en te vertellen over zijn werk

als auteur en hoofdredacteur. Hij neemt
de aanwezigen mee in de wereld van
de offerte. De bijeenkomst begint
om 19.00 uur.
Aanmelden voor de bijeenkomst
kan via www.starterscafepeelenmaas.
com Daar is ook het volledige
programma te vinden.

winkel&bedrijf 09
Starters in de regio
Pedicure Vera
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Pedicure Vera
Vera Weerts-Verhaegen
Aan de Hagendoorn 5
Kessel
06 28 27 16 64
info@pedicureverakessel.nl
www.pedicureverakessel.nl
voetverzorging
21 november 2016
producten wordt gebruik gemaakt
van tea tree-olie. Medisch
onderzoek en praktijkgebruik
hebben bewezen dat de effecten
van tea tree-olie wonderbaarlijk
zijn en veel problemen kunnen
oplossen.

Workshops in Panningen

Inspiratiebijeenkomst
voor werkzoekenden

Doelgroep
Mannen en vrouwen.

In samenwerking met de Bibliotheek Panningen verzorgen trainers van de Toekomstwinkel op vrijdag
18 november een inspiratiebijeenkomst voor werkzoekenden uit Peel en Maas in het gemeentehuis.
Deelnemers kunnen tijdens de
bijeenkomst deelnemen aan vier
workshops die hen helpen een baan
te vinden die bij ze past. Onder andere
omgaan met ontslag, drijfveren en
talenten ontdekken, online en offline

profileren en omgaan met verande
rende inkomsten worden tijdens de
workshops behandeld. Vanuit hun eigen
vakgebied en werkervaring geven
de trainers van de Toekomstwinkel
informatie en advies. De bijeen

komst begint vrijdag 18 november
om 09.00 uur en duurt tot ongeveer
13.00 uur. Aanmelden kan via info@
debibliotheekmaasenpeel.nl Kijk voor
meer informatie over de bijeenkomst
op www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Oh, zit dat zo!

Activiteiten
Pedicure Vera in Kessel biedt
mensen een heerlijk ontspannen
pedicurebehandeling. Kwaliteit,
hygiëne en klantvriendelijkheid
staan op de eerste plaats. Tijdens
de behandeling kunnen klanten
genieten van een lekker kopje
koffie of thee. Er wordt tijdens de
behandeling gebruikgemaakt van
exclusieve kwaliteitsproducten
van het merk Courtin. In deze

Onderscheidend vermogen
Hoge kwaliteit producten, een
persoonlijke benadering waarbij
vriendelijkheid voorop staat en
een onberispelijke hygiëne zijn de
standaard bij Pedicure Vera.
Klanten kunnen dus uitgaan van
een goede service. Voor mensen
die in verband met ziekte of
beperking niet in staat zijn om
naar de praktijk te komen, is er
zelfs de mogelijkheid dat Pedicure
Vera bij de klanten thuis komt
voor een pedicurebehandeling.
Dit geldt voor klanten in een
straal van vijftien kilometer
rondom Kessel.

Benut de schenkingsvrijstellingen
Door: Ed Nijssen, directeur
Wilt u in 2016 geld schenken aan (klein)kinderen of derden?
Maak dan optimaal gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen.
éénmalig verhoogde vrijstelling’.
Er moet aangifte van worden gedaan,
maar tot dit bedrag zijn er geen
verdere voorwaarden. De vrijstelling
geldt voor alle schenkingen gedurende het gehele jaar 2016, maar is
daarna ‘verbruikt’.

€ 2.122
Dit is het bedrag van de jaarlijkse
vrijstelling voor een schenking aan
iemand die niet uw kind is. U hoeft
er niet voor naar de notaris en ook
de aangifte van schenkbelasting kan
achterwege blijven.
€ 5.304
De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen.
Het maakt niet uit hoe oud het kind
is, en u hoeft deze schenking ook
niet aan te geven of ervoor naar de
notaris.
€ 25.449
Het maximale bedrag van een schenking aan kinderen tussen de 18 en 40
jaar met gebruikmaking van de ‘lage

€ 27.570
Had u vóór 2010 al gebruik gemaakt
van de éénmalig verhoogde vrijstelling en nog niet van de vrijstelling
voor een aanvullende schenking?
Dan geldt in 2016 een vrijstelling van
maximaal € 27.570 ten behoeve van
de eigen woning, onder dezelfde
voorwaarden als voor de vrijstelling
van € 53.016. Maakt u hiervan echter
geen gebruik, dan mag u voor de eigen woning in of na 2017 alleen nog
€ 27.567 schenken. Maakt u wel gebruik van deze vrijstelling, dan kunt u
in 2017 of 2018 maar liefst € 46.984
aanvullend schenken voor de eigen
woning. Het is maar dat u het weet!
€ 53.016
De ‘lage éénmalige verhoogde vrijstelling’ van €25.449 kan tot € 53.016

worden opgetrokken als de schenking
bestemd is voor de eigen woning
van het kind. Het is zelfs mogelijk de
schenking te splitsen, waarbij maximaal € 25.449 kan worden besteed
aan andere zaken. Eén en ander moet
dan uitdrukkelijk in de schenkingsakte zijn vastgelegd. Deze vrijstelling is
alléén van toepassing als het (extra)
bedrag wordt gebruikt voor
• aankoop van een eigen woning
(hoofdverblijf)
• aflossing van de hypotheek
• afkoop van het recht van erfpacht
• aflossing van een op of na
29 oktober 2012 ontstane restschuld
• kwijtschelding van een familiebanklening
• onderhoud of verbetering van
de eigen woning

Vestiging Meijel

Vestiging Panningen

KerkveldKerkveld
2 Meijel,
077 - 306
4 61 25
2 Ruijsstraat
CM Panningen
57684BB
Meijel 5981077
Ruijsstraat
Panningen,
- 306 61 25
077- 306 6125 077- 306 6125
www.a-drie.com
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Magische- en
fami liewek

Boek tickets vlloinorgen
familievoorstaens op
en maak k rijzen!
fantastische p
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Agrarische sector
8/11

Nijssen Hortensia’s Baarlo

Peel en Maas is een landelijke gemeente met veel bedrijven in de agrarische sector. HALLO licht de komende weken een aantal van die bedrijven uit.
Van witlof telen tot koeien melken, de hele sector komt voorbij in deze serie. Henk Nijssen (51) uit Baarlo groeide op in de wereld van de groenteteelt
en had nooit gedacht dat hij bloemenkweker zou worden. Inmiddels staat hij, samen met zijn vrouw Francien (48), al acht jaar aan het roer van
Nijssen Hortensia’s.

Henk en Francien (beiden rechts) met hun vaste personeel
Henk Nijssen is naar eigen
zeggen niets zonder zijn personeel.
Het bedrijf heeft vijf dames in
dienst die parttime werken en kan
ook nog rekenen op zes scholieren.
“Het is belangrijk om een vaste
groep te hebben waar je van op
aan kunt. Er is niets zo belangrijk
als het hebben van een goede
verstandhouding op je werk”,
aldus Henk. Gedurende het jaar,
voornamelijk in het hoogseizoen,
krijgt Henk extra personeel in de
vorm van uitzendkrachten. Dat zijn
vaak Oost-Europese mannen die

het zwaardere werk kunnen doen. De
historie van Nijssen Hortensia’s gaat
helemaal terug naar 1963, toen ‘pap en
mam’ Thei en An Nijssen op de Schafelt
in Baarlo een gemengd tuinbouwbedrijf
startten. “In die tijd hadden ze allerlei
groenten die ze verbouwden”, aldus
Henk. Dat was toen een heel gewone
manier van risicospreiding. Als de
tomatenoogst mislukte, had je altijd
de tuinbonen of kool nog. Henk: “Van
een enkele kas gingen ze na een aantal
jaar naar meerdere kassen waar ze
groenten teelden. Het was een echt
familiebedrijf, want alle kinderen,

dus ook ik, moesten zo veel mogelijk
meehelpen. Maar zelf later als agrariër
aan de slag? Nooit, zei ik toen stellig.
Maar uiteindelijk is dat toch gebeurd.”

Heftigste storm in
honderd jaar
De Baarlonaar volgde de
Biologische School en begon in de
jaren 80, samen met zijn vader, een
maatschap. “Tot pap 65 jaar werd, in
1990, hebben we samen het bedrijf
gerund”, aldus Henk. Zijn ouders
verhuisden van ‘buitenaf’ naar het

dorp. Samen met zijn vrouw Francien,
die toen ook nog in de zorg werkte,
zette Henk het bedrijf voort op de
Schafelt met de teelt van preiplanten
opkweek en radijsjes, tot een zware
storm op 25 januari 1990 roet in het
eten gooide. “De heftigste storm in
honderd jaar”, aldus Henk. “Dat was de
nekslag voor de kas die er al sinds de
jaren 60 stond.

‘Roze wolk’-werk
Nijssen Hortensia’s ontstond in
2008, toen het ondernemersechtpaar
haar plannen besloot om te gooien.

Groenteteler Maatschap Nijssen werd
hortensiakweker Nijssen Hortensia’s.
“Dat kwam eigenlijk per toeval”,
aldus Henk. “Er viel een magazine in
de brievenbus dat verkeerd geadres
seerd was en over de hortensiateelt
ging. Francien leek dat wel wat.
Ik zag dat juist niet zo zitten. Ik had
geen zin om met een ‘roze wolk’ in
de kas te gaan werken, maar ben
toch overstag gegaan.”
In totaal hebben Henk en
Francien nu 18.000 vierkante meter
kas waarin de hortensia’s het hele
jaar door worden gekweekt voor de
snijbloemenmarkt. Van maart tot
oktober is de piek in het snijden en
verkopen van de bloemen, daarna
wordt alles leeggehaald en klaarge
maakt voor het volgende jaar.
Tegenwoordig worden
de bloemen in Nederland en
tegenwoordig ook steeds meer in
Duitsland verkocht aan veilingen.
Daarna gaan ze de hele wereld over.
“In het hoogseizoen is het werk
het meest hectisch”, aldus Henk.
“Omdat het weer in Nederland nooit
hetzelfde is, luistert de verzorging
van de hortensiaplanten heel nauw.
Iets te veel water of iets te lang zon
kan al een hoop schade aanbrengen.
Daarom houd ik constant
Buienradar bij.”
Het omgaan met mensen en
bezig zijn met bloemen maakt dat
Henk en Francien veel plezier halen
uit hun werk. “Sommige mensen
zien er tegenop om minimaal tot hun
67e te moeten werken”, aldus Henk.
“Ik mag het juist hopen. Dat bete
kent dat het goed gaat. Daarna zien
we wel verder. We hebben nog
genoeg plannen voor de komende
jaren. Over een mogelijke opvolger
hebben we het ook geregeld tijdens
het avondeten, maar tot nu toe
hebben onze drie kinderen andere
plannen voor de toekomst.”

vrijdag 18 november
Live muziek m.m.v.

THE SPARKS
Hoe kijkt u terug op

Hoe
kijkt
u terug
op
kijkt
u
terugop
op
HoeHoe
kijkt
u terug
uwuw
laatste
autorit?
uw laatste
laatste autorit?
autorit?
uw laatste autorit?
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl

www.noordervaart.nl

AANVANG 20.00 UUR

Café Centraal Baarlo
www.cafecentraalbaarlo.nl
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GEPLUKT John Timmermans

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

in Kessel.” John omschrijft zichzelf als
een rasechte Kesselnaar. Hij woont al
sinds 1984 in hetzelfde huis in zijn
dorpje. In zijn woonkamer leerde hij
bijna alle saxofonisten in Kessel het
instrument spelen. John: “Er was geen
muziekschool in het dorp, dus ze
kwamen allemaal hierheen. Ik weet
niet hoeveel blokfluitklassen,
pianospelers en saxofonisten in deze
kamer hebben gestaan.”

Saxofonisten opgeleid
in woonkamer

Het belangrijkste wat volgens John over zijn leven te vertellen is, is dat hij een enorme passie voor muziek
heeft. Zijn werk, hobby’s en bezigheden hebben vrijwel allemaal betrekking op muziek. Toch heeft ook het
biljarten een plekje in zijn tijdsschema gevonden. Deze week wordt John Timmermans (67) uit Kessel geplukt.
Om al zijn muzikale uitspattingen
en bezigheden op te schrijven, zijn
meer dan drie pagina’s in HALLO nodig,
verzekert John. “Als alles erin moet, zijn

we nog even bezig.” Naast de
overvloedige muzikale invloeden, is er
ook het biljarten. John: “Ik speel al heel
lang en het gaat me goed af. Series van

vijf haal ik regelmatig bij het drie
banden. Ik begon bij BC Kessel en nu
speel ik al jaren bij BV De Maasoever,
de biljartclub in café Biej Ton en Marij

John denkt dat de passie al
op jonge leeftijd tot stand kwam.
“Mijn moeder had vroeger altijd
operettemuziek op staan. Dat is niet
echt mijn muziek, maar ik luisterde er
wel naar. Op mijn elfde kwam ik al bij
fanfare in Kessel. Drummen leek mij
het leukste, maar dirigent Jean Weerts
dacht dat ik beter saxofoon kon spelen.
In die tijd protesteerde je nog niet,
dus ben ik saxofoon gaan spelen.” Op
zijn 20e vertrok John naar het conser
vatorium in Maastricht. Daar leerde
hij om muziekleraar te worden op
middelbare scholen. Dat werk deed hij
acht jaar en toen besloot John dat het
goed was. “Het was mijn ding niet”,
vertelt hij. “Ik werd er doodongelukkig
van.” Hij stopte en ging een opleiding
tot dirigent van blaasorkesten volgen
in Maastricht. “Ik kreeg les van Piet
Stalmeier. Dat is een bekende dirigent
in de wereld van de blaasmuziek.”
John werd dirigent van de jeugd
fanfare in het Belgische Kessenich en
later van de fanfare van jeugdorkest
Sint Cecilia in Helden. Daarnaast
was hij nog lid en leider van Die
lustigen Brüder, big band Opus 1 en
was hij klarinettist bij de Limburger
Muzikanten. Ook kreeg hij nog iedere
dag leerlingen over de vloer om muziek
te leren en was hij een week lang

gastklarinettist bij de band Schintaler
in Spanje. “Daar lagen we overdag op
het strand en ’s avonds maakten we
muziek”, weet hij zich nog goed te
herinneren.

Erelid Koninklijke
Fanfare Maasoever
Al die tijd was John lid van
Koninklijke Fanfare Maasoever.
Inmiddels al 56 jaar. “In december
vieren we het 160-jarig bestaan.
Dat is nog eens een prestatie, niet? Op
zaterdag 17 december hebben we een
jubileumconcert. ” John werd in januari
2015 nog benoemd tot erelid van de
vereniging. In 1996 kreeg hij ook al een
onderscheiding. Toen van carnavals
vereniging De Kevers. Vanwege zijn
grote verdiensten voor de Kesselse
‘vastenaovendmuziek’ en de liedjes
avond, het Krômme Gölde Konkoer.
“In totaal hebben zo’n dertig nummers
van mij meegedaan aan de liedjes
avond”, vertelt John. “Twee daarvan
hebben de LVK-finale gehaald. Ik com
poneer en goede vriend Mart van
Knippenberg schrijft de teksten. Dit jaar
hebben we een nummer geschreven
voor het Keverberg Kwartet.”
Naast het biljarten en de muziek
zijn er nog wel wat hobby’s. “Ik houd
van het Limburgs dialect. Ook natuur,
mijn kat en historie zijn een hobby.
Bij die laatste doel ik vooral op Kasteel
De Keverberg.” Maar daar komt weer
de onvermijdelijke muziek om de hoek
kijken. “Ik ben medeorganisator van
Den Soeten Inval, een maandelijkse
muziekochtend met Limburgse arties
ten.” Ook speelde hij de afgelopen
jaren regelmatig op de vleugel in het
ziekenhuis in Venlo.
De beste omschrijving geeft hij
zelf: “Muziek is voor mij van levens
belang, ik ben er mee getrouwd.”
(Foto: Pierre Franssen)

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Sint met de trein in Beringe
Niet met de boot, maar met de trein kwam Sinterklaas op zondag 13 november aan in Beringe.
Op de locomotief trok de sint door het dorp richting gemeenschapshuis De Wieksjlaag. Daar trad zanger
Rokke Billy op. De kinderen maakten er een gezellig feest van en gingen allemaal met een snoepzakje
naar huis.
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

aan
Maud van Megen

Opa

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Maud van Megen
18 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat is de herinnering dat mijn
vader, mijn moeder, mijn (inmiddels
overleden) zusje Demi en ik uit werden
gekozen om naar Disney World te gaan
in Amerika. Dit was in 2009 vanuit
het Rode Kruis. Er heeft toen zelfs een
groot stuk over in de krant gestaan met
foto’s van ons erbij.
Wat deed je als kind het liefst?
Het liefst speelde ik buiten. Ik klom in
bomen en bouwde hutten, maar als
het regende was ik binnen te vinden.
Daar speelde ik niet met poppen zoals
mijn zusje, maar met K’nex.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou willen parachutespringen. Ik heb
al een keer geskydived. Dat was een
erg leuke ervaring. Parachutespringen
lijkt me ook leuk, maar wel erg
eng. Ik denk dat ik er wel een grote
adrenaline-kick van zal krijgen.
Wat zou je nooit weggooien?
Het is geen voorwerp dat ik nooit zou
weggooien, maar het is de band met
mijn familie. Door wat er allemaal

gebeurd is in ons leven, zijn we heel
hecht geworden met elkaar. Dit zou ik
nooit willen missen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
De tijd dat ik in New York was. Ik vond
het een indrukwekkende stad, heel
anders dan Nederlandse steden. Ik ben
er twee jaar geleden geweest tijdens
een rondreis door Canada en Amerika.
De stad New York was hiervan mijn
hoogtepunt.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ze vertellen altijd dat ik sterk ben
gebleven, ondanks alles wat er is
gebeurd met mijn zusje en met mijzelf.
Ik heb er vaak toch wel moeite mee,
maar dat laat ik niet snel merken aan
de buitenwereld.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is volleybal,
omdat het een teamsport is. Ik vind
het sowieso leuk om actief bezig te
zijn, maar dit is de sport die ik actief en
het best beoefen. Ik volleybal al vanaf
jongs af aan en doe het nog steeds met
heel veel plezier.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, dat is het liedje Proosten van
Guus Meeuwis. Dit was het lievelings
liedje van mijn zusje Demi. Het liedje

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

vertelt precies hoe ze in het leven
stond, dus daarom is het liedje erg
dierbaar voor mij.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst ga ik samen met vrienden en
vriendinnen wat drinken of ga ik samen
met hen uit. Met familie wat drinken of
naar een verjaardag gaan, vind ik ook
altijd leuk.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Je vrienden hoeven niet te begrijpen
wat er gebeurd is met je in het
verleden. Als ze het begrijpen, dan
hebben ze het zelf meegemaakt en
dat wil ik natuurlijk niet. Ze moeten
wel snappen dat ik soms op een
emotionele manier kan reageren. Als
mensen dat niet accepteren, kwetst
mij dat.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dat was toen ik mijn rijexamen moest
doen. Ik was super zenuwachtig en heb
de nacht ervoor bijna niet geslapen.
Toen ik in de auto stapte, waren mijn
zenuwen gelukkig helemaal weg en
slaagde ik gewoon.
Waar zouden anderen zich het meest
over verbazen als ze dat over jou te
weten zouden komen?
Dat is het feit dat ik een herseninfarct

heb gehad. De meeste mensen die
het niet weten, zien het ook niet aan
me. Ik was helemaal verlamd, maar ik
heb nu al drie keer de Kennedymars
uitgelopen. Ook was mijn IQ zeer laag,
maar toch zit ik in mijn examenjaar van
het vwo. Dat zijn toch wel twee unieke
prestaties.
Wie kent jou het beste?
Het is waarschijnlijk een standaard
antwoord, maar dat is mijn moeder.
Ze kent mij door en door. Als het even
niet goed gaat, kan ik altijd met haar
praten. Ik laat niet altijd merken dat
ik van haar houd, maar dat doe ik
wel degelijk. Ook al hebben we soms
ruzie.
Optimist, pessimist of realist?
Ik twijfelde tussen optimist en realist.
Toch kies ik voor optimist. Ik probeer
altijd alles positiever en vrolijker eruit
te laten zien dan dat het is. Mijn zusje
Demi had dat ook, dus ik denk dat ik
het toch wel een beetje van haar heb
overgenomen.
Festival of discotheek?
Het maakt me niet zoveel uit, als ik
maar dansjes kan doen en er een hoop
gezelligheid is. Als ik moet kiezen, dan
kies ik toch voor de discotheek. Daar
heb je vaak meerdere soorten muziek.
Op een festival treedt één artiest voor
langere tijd op.

Kringloop en
woningontruiming

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

www.hadecollection.nl

J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

Het moment dat het nieuws
wordt meegedeeld dat je een
dierbare bent verloren, is bijna
niet te omschrijven. Wat? Hoe?
Wanneer? Waarom? Waardoor?
schieten te binnen op dat
kleine moment. Ik had zoiets
nog nooit meegemaakt.
Mijn opa is in de herfst
vakantie plotseling overleden.
Niet alleen verdriet komt hierbij
kijken. Iemand die je dierbaar
is verliezen, is niet te begrijpen
en nauwelijks te realiseren.
Iemand die altijd om je heen
was, is er plotseling niet meer.
Het is iets verdrietigs, maar al
klinkt het misschien raar, het kan
ook bijzondere dingen brengen
heb ik ontdekt.
Je deelt verdriet met de
mensen om je heen, maar door
de tranen heen kun je ook
lachen met zijn allen. Verder ben
je je bewust van het feit dat je
zoveel lieve mensen om je heen
hebt die om je geven, je willen
troosten en jou een helpende
hand toesteken.
Een kaartje sturen, een
berichtje achterlaten, een kort
belletje of een snel bezoek kan
al van grote troost zijn. Mensen
om mij heen vertelden dingen
en gebeurtenissen uit opa’s
leven en hun eigen belevenissen
met hem. ”Laat de herinneringen zwaarder wegen dan het
verlies”, zei iemand tegen mij.
Ik begon te denken aan de fijne
momenten die ik met opa heb
meegemaakt. Ook vertelde een
dierbare dat liefde altijd zal
blijven bestaan.
Ik heb het als speciaal
ervaren dat je ziet dat zoveel
mensen om iemand kunnen
geven en oprecht verdriet
hebben om hem te moeten
loslaten. De dood is iets
onbegrijpelijks. Iets waar je te
veel over na kunt denken, terwijl
je dat beter niet kunt doen.
Na dit meegemaakt te hebben,
ben ik er achter gekomen dat
het belangrijk is van het leven
te genieten en er zo veel
mogelijk uit te halen. Opa heeft
zijn leven geleefd, maar jij en ik
hebben nog een tijd te gaan.
Rust zacht opa.
Daphne
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Leuk?

Bespreking Poll week 44

Het Limburgse dialect moet meer aandacht krijgen
Een meerderheid van 67 procent van de stemmers was het eens met stelling
dat het Limburg meer aandacht verdient. Toch was George Vaessen uit Maasbree
het duidelijk niet eens met stelling. “Het Limburgs dialect hoeft niet meer aan
dacht te krijgen. Ik vrees dat onze Limburgse dialectgoeroe’s dezelfde kant op
willen als de Friezen. Daar is in woord en geschrift werkelijk alles in het Friese
dialect. Het nieuws op televisie van Omrop Fryslan moet ik helaas overslaan.
Het is onleesbaar en niet of nauwelijks verstaanbaar. Laat ons dit in Limburg

bespaard blijven.” Hij laat duidelijk merken dat niet alles in het Limburgs hoeft.
Voor mensen die geen Limburgs dialect spreken, kan het natuurlijk best lastig
zijn om alles te volgen wat gezegd wordt, zeker op televisie of radio. Toch zou de
meerderheid van de stemmers wel graag zien dat er meer aandacht voor komt.
Zo behoud je je eigen cultuur. Het is toch iets om trots op te zijn. Het zorgt ervoor
dat we anders willen zijn dan andere provincies. Blijkbaar vinden veel mensen
dat belangrijk en willen ze graag dat dat zo blijft.

Er moet meer aandacht komen voor techniek
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Vanaf 26 november heeft Peel en Maas een Ontdeklab waar de jeugd kennis
kan maken met techniek. Het project is bedoeld om meer leerlingen richting de
techniekkant op te krijgen. Lokale bedrijven trokken aan de bel over het feit dat
er te weinig mensen met een technische achtergrond zijn in de gemeente en
steken geld in het project.
Juist in de technische wereld zijn veel banen te krijgen. Door kinderen op
jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek, weten ze beter wat het
inhoudt en raken ze misschien enthousiast. Op deze manier help je de bedrijven

in de regio en de kinderen zelf. Als ze techniek niet leuk vinden, hoeven ze er ook
helemaal niet voor te kiezen.
Van de andere kant is het zo dat het kinderen wel erg opgedrongen wordt
om te kiezen voor de technische kant. Kinderen moeten niet te veel één kant op
gestuurd worden. Ze zijn makkelijk beïnvloedbaar en er zijn al veel initiatieven op
het gebied van techniek. Het is in het eigen belang van de lokale bedrijven om
het Ontdeklab te sponsoren.
Er moet meer aandacht komen voor techniek. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 45)
> Bewustwording over eenzaamheid is een goede manier om het probleem aan te pakken
> eens 71% oneens 29%
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Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

JANTI
MODE

BETAALBARE MODE
VOOR OUDEREN
MARKT 11, PANNINGEN

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/weder
hoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Lokaal Peel&Maas komt bij u langs
In de gemeenteraad vergaderen we vaak en veel en over heel verschillende onderwerpen. We bereiden ons iedere keer goed voor over de
inhoud van de verschillende raadsvoorstellen. Ook overleggen wij dan met
elkaar wat de beste keuze is voor u als inwoner. Lokaal Peel&Maas wil
altijd toetsen hoe de genomen besluiten voor u in de praktijk werken.
Daarvoor gaan we regelmatig bij
ondernemers, belangenverenigingen,
vrijwilligersorganisaties en
zorgaanbieders op bezoek. Dit om
te horen hoe u het bestuur van de
gemeente Peel en Maas ervaart.
Uiteraard proberen we voorafgaand
aan het nemen van een besluit ook
met u in contact te komen. Daarvoor
hebben we de beeldvormende
vergadering. In die vergadering kunt
u vertellen hoe u over dat onderwerp
denkt. Tijdens onze bezoeken willen

wij graag horen waar u tegenaan
loopt, kunnen we kennis delen en
eventuele verbeterpunten bespreken.
En soms krijgen we een rondleiding.
Heel interessant om te zien hoe het er
bij u aan toe gaat. Wij roepen u met
dit artikel op contact met ons op te
nemen als u uw mening wilt delen met
‘de politiek’. We zijn bereikbaar via de
website van Lokaal Peel&Maas, onder
het kopje contact. We komen graag bij
u op bezoek!
Fractie Lokaal Peel&Maas

opinie 13
Een leerling van het Bouwens
vroeg mij “Is het leuk om
pastoor te zijn?” Oei, een
gewetensvraag! Ik verklap geen
geheim als ik zeg dat het
achteruit gaat met de kerk.
Minder kerkgangers, minder
doopsels, minder communies,
minder vormsels, minder
huwelijken, minder uitvaarten,
minder vrijwilligers, minder
priesters, minder inkomsten via
collectes en kerkbijdrages. Nee,
dat is echt niet leuk. En je doet
toch je best. Als je alleen maar
naar de aantallen kijkt, zou je
depressief kunnen worden of
opgeven. Maar gelukkig zijn er
ook hele mooie momenten die
voldoening geven. Zoals een
fijne hoogmis met betrokken
mensen. Een troostend bezoek
aan een ernstig zieke. De viering
van de ziekenzalving met de
dierbaren rondom de zieke.
Iemand die langskomt om z’n
hart uit te storten bij de priester
die kan luisteren, maar ook
zwijgen. Geweldig dat je dan
iets voor iemand kunt betekenen. Of een doopviering, met
trotse jonge ouders. Natuurlijk is
een complimentje over m’n
preek ook een opsteker.
Bijzonder is het als je als pastoor
bij de familie van een over
ledene rond de tafel zit en, met
een lach en een traan, de
hoogte- en dieptepunten van dat
mens ter sprake komen. Dat je
als priester zomaar in iemands
privéwereld mag komen, dat is
heel speciaal. Te mogen bemoedigen en hoop en vertrouwen
versterken geeft voldoening.
Dat ik, met alle beperktheid,
toch iets van de liefde, de
mildheid en barmhartigheid van
Jezus, de goede Herder, mag
doorgeven. Voldoening
geven mij ook de
vrijwilligers die zich op
zoveel gebied inzetten
voor hun parochie.
Zo ben ik trots op het
nieuwe grote uitvaartkoor dat zingt in
Helden, Panningen en
Egchel. Ook aan de
inzet van de vrijwilligers trek ik mij op.
Je doet het niet alleen.
Dus toch genoeg
redenen om een
dankbare pastoor te
zijn.

pastoor
Peter van der Horst
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Aangepaste openingstijden
Huis van de Gemeente

Luiercontainer in
Kaupmanshof Helden

• Op vrijdag 25 november 2016 zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Bibliotheek is open.
• Op zaterdag 26 november 2016 zijn we de gehele dag gesloten. Bibliotheek is open.

In Kaupmanshof is een ondergrondse container geplaatst voor luiers en
incontinentiemateriaal. Luiers en incontinentieafval moeten in de speciale witte Peel en
Maas zakken. Deze zakken kunnen luchtdicht worden afgesloten. De witte luierzakken zijn
gratis verkrijgbaar bij de afhaalpunten.

Run op paspoorten verwacht
De komende twee maanden verwachten wij een flinke drukte aan de balie. Reden is dat in
november en december 2011 heel veel paspoorten en identiteitskaarten zijn aangevraagd
die nu verlopen zijn.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om niet te lang wachten om
een afspraak te maken. Vooral in de laatste twee weken van december verwachten we
topdrukte!

Wat mag erin: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat mag er niet in: maandverband, medisch afval, stoma-afval.
Op www.peelenmaas.nl staan alle locaties vermeld. Op korte termijn wordt een luiercontainer
geplaatst bij de COOP in Maasbree.
Milieupark Industrieterrein 114, Panningen
Maandag, woensdag, vrijdag: 9.00 - 16.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur
Hout sorteren
Om meer hout te kunnen hergebruiken gaan we het hout sorteren in soorten. Vooral
onbehandeld hout (A-hout) willen we een tweede toekomst geven.
Gips
Ook gips gaan we apart inzamelen. Het gips wordt gemalen en is zo weer een grondstof voor
nieuw gips.
PMD (plastic, metaal- en drankverpakkingen)
PMD kunt u ook naar het Milieupark brengen. Om vervuiling van de container te voorkomen kunt
u PMD alleen aanbieden als het in doorzichtige zakken zit. De verwerker moet kunnen zien wat
erin zit.
Let op: hard plastic zoals speelgoed en grote stukken plastic is geen PMD!

Inspiratiewoonmarkt in Egchel

Proeven aan wonen in het groen!

Op 24 november organiseert de gemeente Peel en Maas samen met enkele partners
van Giel Peetershof een inspiratiewoonmarkt voor toekomstige bouwers. Je kunt gratis
kennismaken met diverse inspirerende duurzame bouwconcepten.

In de duurzame wijk Giel Peetershof in Egchel kun je binnenkort ‘proeven’ aan een
eigentijds cradle to cradle woonconcept. Je kunt in dé duurzame wijk van Limburg
ervaren hoe het is om in een ‘tiny house’ te wonen in een ‘groene’ wijk.
C3Living realiseert, voor een periode van 6 jaar, tijdelijk 4 compacte woonruimtes.
Deze voorzien in hun eigen energie door middel van zonnepanelen en worden bekleed
met groenpanelen voor een mooie natuurlijke uitstraling die past in de omgeving.
De gemeente Peel en Maas huurt hiervan één woonruimte om te ‘proefwonen’.

De woonmarkt opent om 19.00 uur in ’t Erf in Egchel. We trappen rond 19.30 uur af
met een presentatie over Giel Peetershof, informatie over CPO en een speeddate met
onze partners. Na de gezamenlijke aftrap is er voldoende tijd om in gesprek te gaan
met de partners en met elkaar.
Maar liefst 8 partners presenteren hun duurzame concept dat geheel voldoet aan de
richtlijnen van Giel Peetershof.
Wil je graag samen met anderen bouwen in Giel Peetershof? Dat kan! Het is mogelijk
om in een zogenaamde bouwgroep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) te
bouwen. Ook deze vorm van bouwen komt aan bod tijdens de woonmarkt.

‘Proefwonen’

Hoe is het nu om in een duurzame wijk én een duurzame woning te wonen? Deze vraag
wordt regelmatig gesteld. Een volledig antwoord is er niet, je mag dit in Giel Peetershof
zelf ervaren! De gemeente Peel en Maas ondersteunt met dit initiatief het wonen met
toekomst. De ingerichte “proefwoning” geeft je de mogelijkheid om tegen een kleine
vergoeding, maximaal 1 maand, te ‘proeven’ aan duurzaam wonen in Giel Peetershof.

Tijdelijke huur C3 Living

Wat is Giel Peetershof?

Giel Peetershof is een nieuwe duurzame wijk in het landelijke gebied aan de rand van
Egchel. In deze wijk kun je jouw eigen droom realiseren. Er is geen vooraf bepaald plan
maar bouwen in vrijheid. Een wijk voor bouwers die hun droom en hart durven te volgen!
Omdat in deze wijk geen bouwstijl wordt voorgeschreven is er veel ruimte om je
eigen huis te bouwen dat past bij jouw ideeën en ambities. Je kunt je droomhuis zelf
ontwerpen of samen met een architect of een duurzame woning laten bouwen die reeds
op de markt is. Er zijn vele wegen die naar Egchel leiden.

Aanmelden

Stuur dan vóór maandag 21 november een e-mail naar info@gielpeetershof.nl.
Graag tot ziens bij gemeenschapshuis ’t Erf,
Kapelaan Nausstraat 5 in Egchel.

Wil je graag wat langer in Giel Peetershof wonen of zoek je een tijdelijk onderkomen
tijdens de bouw in Giel Peetershof? Dan kun je gebruik maken van tijdelijke huur.
De woonruimtes worden verhuurd door C3 Living voor maximaal 2 jaar. Deze zijn
te huur vanaf € 410,- per maand (huurtoeslag is mogelijk). C3 Living is een onderdeel
van Rendiz.

Voor wie?

Iedereen die duurzaam wonen en Giel Peetershof een warm hart toedraagt is welkom.
De C3 Living is geschikt voor 1 of 2 personen.

Interesse?

Wil je meer weten over de duurzame wijk Giel Peetershof, inspirerende bouwconcepten
en huurconcepten van onze partners of de mogelijkheden van het ‘proefwonen”?
Kom dan op 24 november naar de woonmarkt
in ’t Erf in Egchel.

www.gielpeetershof.nl

www.c3living.nl

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl -> Inwoners ->
Actueel -> Bekendmakingen -> Elektronisch gemeenteblad.

Elektronisch gemeenteblad

Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.
Partiele herziening van het bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen
3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
ter inzage ligt het ontwerp van de partiele herziening van het bestemmingsplan buitengebied
Peel en Maas.
Ontwerp bestemmingsplan “Baarloseweg 34a en Kloosterstraat 36c”
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen
3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
het ontwerpbestemmingsplan “Baarloseweg 34a en Kloosterstraat 36c” ter inzage ligt.
Verkeersbesluit Markt en Raadhuisstraat
De gemeente Peel en Maas heeft het volgende verkeersbesluit genomen: opheffen
geslotenverklaring Markt/opheffen fysieke wegafsluiting Markt/vaststellen voetgangerszone
Markt en Raadhuisstraat (gedeeltelijk).
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Baarlo, 5991 DC, de Voort 7A. Het oprichten van garagebedrijf A.I.S.B. B.V..
• Egchel, 5987 NC, Roggelseweg 131. Het veranderen van de inrichting; er wordt een loods
voor stalling c.q. slecht weer accommodatie gebouwd. Bij Camping ’t Vossenveld. Hiervoor is
tevens een aanvraag WABO in behandeling onder zaaknummer Z-HZ_WABO-2016-02246.
• Maasbree, 5993 PB, Lange Heide 12. Het plaatsen van een CO-2 tank bij een bestaand bedrijf
(Kwekerij W.S. Moerman).

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor Vergunning
Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en zaterdagochtend voor
Werk, Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 077 - 306 66 66.
Zij helpen u graag!

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Officiële bekendmakingen
Besluit ambtshalve opnemen adresgegevens in de Basisregistratie Personen
Het college van Peel en Maas heeft besloten
om de bijhouding van de persoonslijsten
van onderstaande personen op te schorten
omdat uit een ingesteld onderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de huidige
verblijfplaats
Naam
Ananiadis
Matwiejuk
Bozidis
Mészáros
Brink van den
Mezlonidis
Bucataru
Mihoc
Budek
Muntean
Eminidis
Nowakowska
Georgiadis
Papadopoulos
Huszák
Ragalie
Igiannidis
Schutte
Iloc
Smieszek
Kolodziejska
Sprycha
Koszulap
Sutkowska
Kotsidis

Voorletters
N.
M.
N.
C.
D.J.
K.
V.
N.
K.S.
I.
M.
A.
G.
I.
M.
B.C.
A.
H.J.
V.
A.
M.A.
R.J.
B.
Z.
A.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Geb.datum
23-05-1962
06-03-1966
24-09-1966
05-07-1986
05-11-1966
14-06-1984
09-05-1990
30-08-1969
17-04-1984
22-09-1974
11-06-1977
26-02-1955
07-07-1984
15-10-1973
09-08-1977
31-05-1984
21-07-1969
23-07-1961
15-12-1973
28-09-1982
04-05-1986
22-07-1960
04-04-1966
07-02-1959
31-08-1977

Sutkowska
Kotsidou
Szántó
Kotsidou
Toth
Kozieja
Velek
Lebedevs
Wilk
Leitans
Zarnowska
Zvolenszki

I.Z.
N.
Z.
G.
N.
A.J.
R.
M.
E.
L.
B.B.
J.

30-06-1988
14-05-1973
14-08-1992
13-11-1992
11-04-1967
14-02-1989
31-05-1979
17-11-1992
05-11-1989
14-02-1992
02-11-1968
12-02-1974

Besluit ambtshalve uitschrijving naar
‘land’ in de Basisregistratie Personen
(BRP)
Naam
Voorletters
Boloz
J.
Goncalves da Silva M.E.
Herrmann
T.
Turajska
M.W.
Zawadzki
W.

Geb.datum
11-02-1996
07-06-1949
14-01-1997
11-06-1966
11-04-1969

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift
bij ons indienen. Dat doet u binnen zes
weken na de datum van dit besluit. Daarmee
voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet
meer kunnen behandelen. U stuurt uw
bezwaar naar: het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB
Panningen.
De volledige publicatie vindt u in het
Elektronisch Gemeenteblad en op de website.

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Gratis informatieavond bij De Fabriek Maasbree

Garagebedrijf
W. Aarts

VOLDOENDE
PROFIEL
voor de winter?
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

29 NOVEMBER • 19.30 - 21.30 UUR

“Een erfenis: wat nu…?”
• Een erfenis: moet ik deze aanvaarden?
• Wat is erfbelasting en Verklaring van erfrecht?
• Wat moet ik regelen als mijn partner er niet meer is?
• Hoe kan ik mijn herinneringen vormgeven?
AANMELDEN: Tel. 077 3031070 / E-mail: info@consendo.nl
De Fabriek Maasbree, Venloseweg 25 Maasbree • Meer info: www.defabriekmaasbree.nl
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verenigingen

Markententster
treffen in Meijel
Marketentsters en zoetelaars uit heel Limburg komen op zondag
20 november naar Meijel. Het dorp is dan de plaats van handeling van de
26e editie van het marketentstertreffen. De marketentsters van de Meijelse
schutterij Sint Willibrordus zijn organisator van het evenement.

Een marketentster of zoetelaar
was vroeger een vrouw die koopwaren
als drank en voedsel aan soldaten
verkocht. Tegenwoordig lopen de
marketentsters in hun uniform mee
bij optochten van schutterijen. De dag
begint om 10.00 uur met een mis in
de kerk in Meijel. Na afloop trekken
de ruim honderd marketentsters en

zoetelaars uit Belgische en Nederlands
Limburg in optocht door het centrum
van Meijel. Ze worden begeleid door
schutterij Sint Willibrordus. In de
middag gaan de marketentsters en
zoetelaars naar het Oranje Hotel, terwijl
de mannelijke partners naar het club
gebouw van schutterij Sint Willibrordus
aan de Nederweerterdijk gaan.
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Kessel-Eik

Mantelzorg Muzieksalon
Het gemeenschapshuis van Kessel-Eik is op donderdag 24 november het toneel van de Mantelzorg Muzieksalon.
De avond voor mantelzorgers wordt georganiseerd door Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas. Musicalster
Suzan Seegers komt een optreden verzorgen.

De muzieksalon is bedoeld voor
mantelzorgers om andere mantel
zorgers te ontmoeten, bij te praten met
elkaar en vooral om te ontspannen.
De Mantelzorg Muzieksalon wordt
gehouden in het kader van de Dag van
de Mantelzorg. “Het is één van de
manieren waarop gemeente Peel en
Maas mantelzorgers wil waarderen voor
hun inzet”, laat de organisatie weten.
Suzan Seegers verwierf bekendheid
als finaliste in het televisieprogramma

Op zoek naar Evita. Ze speelde
verder in de musical Les Misérables
en won de John Kraaijkamp Musical
Award. In 2012 schitterde ze in de
onemanshow SUUS. Daarna volgden
nog een theaterprogramma met
liedjes van Toon Hermans, eentje met
nummers van Annie M.G. Schmidt
en onlangs speelde ze Jos van Rey
in Opera El Rey 2.0. Het muzieksalon
begint om 20.00 uur en duurt tot
uiterlijk 22.30 uur. De zaal gaat open

om 19.15 uur. Mantelzorgers die
geen eigen vervoer hebben, kunnen
dit doorgeven aan het Steunpunt
Mantelzorg, waarna gezamenlijk naar
een oplossing wordt gezocht. Kaarten
afhalen of reserveren kan tot en met
woensdag 23 november op werkdagen
van 08.30 tot 12.30 uur. Neem voor
meer informatie contact op met het
steunpunt via 077 307 73 50 of stuur
een mail naar steunpuntmantelzorg@
vorkmeer.nl

WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING
14 T/M 20 NOVEMBER

Van 14 tot en met 20 november is het de Week tegen Kindermishandeling.
In deze week krijgt het thema kindermishandeling extra aandacht en wordt
het thema nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Ook in Peel en Maas
krijgt de aanpak van kindermishandeling extra aandacht.
Kindermishandeling en getuige zijn van huiselijk
geweld heeft een grote impact op kinderen.
Ze raken vaak getraumatiseerd en ontwikkelen
verschillende klachten en problemen, zoals depressiviteit, zich terugtrekken, of juist agressief, ongehoorzaam en onhandelbaar gedrag.
Kindermishandeling is moeilijk te zien.
Lichamelijk geweld, zoals blauwe plekken, is nog
wel te herkennen. Vooral als het vaak voorkomt.
Maar er zijn ook vormen van kindermishandeling
waarvan de gevolgen moeilijk te herkennen zijn.
Denk eens aan seksueel misbruik, of het uitschelden of vernederen van een kind.
Ook als een kind te weinig aandacht of lichamelijke zorg krijgt, noemen we dat kindermishandeling. Minder bekend, maar niet minder
van belang, is dat het getuige zijn van huiselijk
geweld (meestal tussen de ouders) ook valt
onder kindermishandeling.
Er wordt vaak gedacht dat het allemaal wel
meevalt. ‘Gelukkig gebeurt het niet in mijn
omgeving’ en ‘ik ben het nog nooit tegengekomen’ zijn veel gehoorde uitspraken.
Maar niets is minder waar. Er heerst een
groot taboe op dit onderwerp. Onderzoeken
wijzen uit dat er jaarlijks duizenden kinderen
slachtoffer zijn van kindermishandeling.
Elk jaar wordt het aantal naar boven
bijgesteld. Zo sprak men in 2005 nog van
minimaal 107.000 slachtoffers van kindermishandeling. En nu wordt er uitgegaan
van minimaal 200.000 slachtoffers van
kindermishandeling.
Men vermoedt dat dit slechts het topje
van de ijsberg is en dat de werkelijke
cijfers nog veel hoger zijn.

Als je signalen van kindermishandeling in je
omgeving ziet, onderneem dan altijd actie!
Waarschijnlijk ben je niet de eerste die wat ziet, maar
misschien ben je wel de eerste die wat doet. Praat
met iemand uit je omgeving over het vermoeden.
Het is belangrijk dat het geweld stopt en dat er hulp
komt in het gezin. Of je nu zelf te maken hebt met
huiselijk geweld, of dat het in je omgeving gebeurt,
je kunt altijd iets doen. Als getuige van huiselijk geweld of kindermishandeling is het vaak moeilijk in te
schatten of en hoe je kunt helpen. Je kunt een aantal
instanties raadplegen voor advies of hulp.
Binnen de gemeente Peel en Maas zijn Marius
Janssen, Emmy Zegers en Jenny Brouns van Vorkmeer
de aanspreekpunten als het gaat om kindermishandeling of huiselijk geweld. Zij kunnen slachtoffers
en daders helpen om uit deze zorgelijke situatie te
komen. Zij zijn bereikbaar op 077-3077350 of via
e-mail: m.janssen@vorkmeer.nl, e.zegers@vorkmeer.nl
en j.brouns@vorkmeer.nl. Zij werken nauw samen met
de gezinscoaches van Peel en Maas. Zij zijn te
bereiken op 077-3066666.Daarnaast kunt u bellen
met Veilig Thuis: 0800-2000. Zij zijn 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar voor informatie, advies,
of een luisterend oor. Ook weten zij de weg naar de
juiste hulpverlening.
Meldcode
De gemeente Peel en Maas werkt vanaf 1 januari
2014 met de meldcode kindermishandeling.
In de meldcode is vastgelegd hoe medewerkers
om moeten gaan met signalen van huiselijk geweld
en kindermishandeling. Als gemeente vinden we
het belangrijk dat alle instellingen die werken met
kinderen de meldcode in acht nemen.
Daar maken we ons sterk voor.

www.weektegenkindermishandeling.nl

17
11

verenigingen 17
Baarlo 72 jaar bevrijd

Jubilarissen Sint Hubertus Kessel Lezing over kindervaringen als joodse
onderduiker
Vijf leden van schutterij, fluit- en tamboerkorps Sint Hubertus uit Kessel zijn bij de jaarvergadering van de
vereniging gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap. Drie leden zijn veertig jaar lid, eentje vierde het
zilveren jubileum en één lid is tien jaar bij de schutterij.
Nellie en Charles Staaks en Pierre
Hebben kregen door afgevaardigden
van schuttersbond Juliana de gouden
medailles opgespeld vanwege hun
40-jarig lidmaatschap. Jacques van
de Beuken is 25 jaar lid en Marijke
Leenders kreeg door de voorzitter van
het district Weert van de Limburgse

bond van Tamboerkorpsen de vermil
joenen speld vanwege het 10-jarig
lidmaatschap.

Jaarlijkse slotconcert
Als laatste kreeg Sigi Wellmans
een blijvende herinnering en een
bos bloemen van de voorzitter van

Sint Hubertus vanwege het behalen
van het clubkampioenschap.
Het jaarlijkse slotconcert van
het fluit- en tamboerkorps vindt
plaats op zondag 27 november in
gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
De vereniging speelt dan samen met
Spielmannszug Hinsbeck.

Zeven groepen

Liedjesmiddag Dörper Kuus
bij Apollo
In totaal zeven groepen strijden zondag 20 november tegen elkaar tijdens de jaarlijkse liedjesmiddag van
carnavalsvereniging de Dörper Kuus uit Helden. Deze vindt dit jaar plaats bij discotheek Apollo in Helden.
Het spits wordt afgebeten door
de Aod Prinse van Dörp, waarna
Waem, De Laatkomers, Alaaf Airlines,
Fris e-wig, Op de plaats rust en Vur
de Joeks volgen met het zingen

van hun eigen carnavalsnummers.
De presentatie is in handen van Gijs
van Soest. Vanaf klokslag 15.00 uur
brengen alle groepen twee keer hun
schlager ten gehore. Ook dit jaar

krijgt het publiek de kans een stem
uit te brengen. Alle zaalstemmen
vormen bij elkaar opgeteld het zesde
jurylid. Om uiterlijk 18.30 uur is de
prijsuitreiking.

Verdeeld in drie secties

Presentatie tuinontwerp
Plattelandshoés
Enkele studenten tuin- en landschapsinrichting presenteren vrijdag 18 november hun tuinontwerp voor
hospice het Plattelandshoés in Panningen. Dit gebeurt bij De Houbereij aan de Kerkstraat in Panningen.

Bij gemeenschapshuis De Engelbewaarder in Baarlo vindt maandag 21
november een lezing plaats. Wim Rosenberg vertelt over zijn ervaringen als
joods kind dat in Baarlo moest onderduiken.
De lezing wordt georganiseerd door
Historische Werkgroep De Borcht Baarlo
vanwege de bevrijding van Baarlo op
21 november 1944. De werkgroep
heeft Baarlonaar Wim Rosenberg bereid
gevonden om zijn ervaringen te vertel
len. Wim is in 1942 geboren en kreeg
in 1943 via een joodse studentenver
zetsorganisatie en via tussenpersonen
een veilig onderduikadres. Uiteindelijk
kwam hij in Baarlo terecht bij het
echtpaar Berben-Peeters in buurtschap

Vergelt. Wim vertelt zijn persoonlijke
verhaal over zijn leven als joods onder
duikkind, de zoektocht naar zijn joodse
roots en het lot dat zijn ouders en
familie tijdens de Tweede Wereldoorlog
hebben ondergaan.
De lezing heeft de vorm van een
interview dat met beeld wordt onder
steund. Wim is een ervaren spreker
en hij geeft met regelmaat lezingen
op basis- en middelbare scholen.
Om 20.00 uur begint de lezing.

Driesvenplant BV en Driessen Blueberries BV is een
bedrijf van 65 hectare blauwe bessen en 10 hectare
containerteelt. Het vermeerderen van de planten
gebeurt bij Driesvenplant BV.
Het productieproces van de bessen is ondergebracht
bij Driessen Blueberries BV.
Voor ons bedrijf Driessen Blueberries BV in Melderslo
zoeken wij een:

Allround Medewerker
Fruitteelt m/v

straks een groene toegangspoort,
een weg naar de afscheidsruimte,
parkeerplaatsen en een
fietsenstalling. In het tuingedeelte
rond de afscheidsruimte komt een
waterpartij, enkele zithoeken en
blijven de huidige bomen behouden.
De presentatie van het tuinont
werp start vrijdag 18 november om
19.30 uur.

De werkzaamheden vinden plaats op verschillende teeltlocaties
in en rondom Melderslo. De Allround Medewerker Fruitteelt
deelt het eigen werk in aan de hand van te realiseren (dag)
planningen. Dit gebeurt in overleg met leidinggevende en
directe collega’s. De functie bevat specialistische aspecten
zoals de gewasverzorging, de controle/bestrijding van ziekten/
plagen, watermanagement en het interpreteren en toepassen
van voedingsschema’s.

Caeciliafeest in Maasbree

De functievervuller is verantwoordelijk voor het zelfstandig
verrichten van werkzaamheden in de teeltvoorbereiding en
gewasverzorging, waarbij de controle van het groeiproces
en de klimaatsituatie van groot belang is.
Verder draagt de functiehouder de zorg voor het technisch
onderhoud aan het machinepark/installaties en het overdragen
van gegevens.

De verbouw- en renovatiewerk
zaamheden aan het Plattelandshoés
zijn nog bezig. Toch wilde het
stichtingsbestuur alvast vooruit kijken
en een tuin creëren waar de gasten
die straks in de hospice verblijven,
met hun familieleden tot rust kunnen
komen.
Voorzitter Frans Joosten nam
contact op met de Hogeschool

van Hall Larenstein in Velp, waar
vier laatstejaarsstudenten tuin- en
landschapsinrichting onder supervisie
van hovenier Ves Reijnders een
ontwerp maakten.
De ontworpen tuin is in drie secties
te verdelen: het entreeplein, een
tuin rond de afscheidsruimte en een
belevingstuin rond de appartementen.
Binnen het entreeplein bevinden zich

Heilige mis met verenigingen

Ter ere van de feestdag van de heilige Caecilia, patrones van de muzikanten, houden vier verenigingen uit
Maasbree een muzikale heilige mis in de kerk in Maasbree. Deze vindt plaats op zaterdag 19 november.

Wij vragen
• kennis van volle grond- en substraatteelt;
• spuitlicentie 1 en 2;
• rijbewijs CE;
• technisch inzicht;
• zelfstandig kunnen werken en oplossend vermogen;
• goede sociale vaardigheden (ook Duits talig);
• computervaardigheden en kundig met GPS;
• bereid om weekenden te werken;
• kennis van blauwe bessen (zachtfruit) is een pre.
Wij bieden
Bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op basis
van een fulltime dienstverband.
Aanvangsalaris is conform de CAO voor de Open Teelten.
Opleiding & ontwikkeling is onderdeel
van onze secundaire arbeidsvoorwaarden.

Schutterij Sint Martinus, drum
band en majoretten Maasbree,
fanfare Sint Aldegondis en het
Maasbrees Mannenkoor vieren

gezamenlijk het Caeciliafeest. Elke
vereniging levert die avond een
eigen muzikale bijdrage aan de mis,
waarin ook de overleden leden van

de verenigingen worden herdacht.
De mis op zaterdag 19 november
begint om 19.00 uur in de kerk in
Maasbree.

Reageren
Kandidaten die een bijdrage willen leveren aan het succes van
onze organisatie worden uitgenodigd om te reageren.
Uw CV en motivatie kunt u uitsluitend per e-mail sturen naar
marcel@driesvenplant.nl, ter attentie van Marcel Driessen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Twee keer verlies
OVU Grashoek
Door: handboogschutterij OVU Grashoek
Het Compound team van OVU Grashoek schoot op maandag
7 november hun vijfde indoorwedstrijd tegen ’t Trefpunt uit Tienray.
De wedstrijd werd gespeeld in Horst. De partij werd verloren met
844-819. Boy Steegs was de hoogste schutter met 280 punten.
Het Recurve team schoot op
zaterdag 12 november ook hun vijfde
bondswedstrijd tegen ’t Trefpunt uit
Tienray.

De wedstrijd eindigde in
739 tegen 720 voor de Tienrayse
schutters. De hoogste schutter was
Albert van Nierop met 252 punten.

Valse start

Baarlo loopt tegen
onnodig verlies aan
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Een valse start was uiteindelijk de voorbode voor een volkomen onnodige thuisnederlaag van Baarlo tegen
Stormvogels’28 op zondag 13 november. In de tweede helft leken de roodzwarten het onheil alsnog af te kunnen
wenden, maar ze werden in de slotfase andermaal onaangenaam verrast door de gasten uit Siebengewald, 1-2.

Kogeltje pakt nipte winst
Door: schietvereniging ’t Kogeltje
De schutters van ’t Kogeltje uit Koningslust hebben op zaterdag
12 november nipt gewonnen van de bezoekers uit Swolgen. De Rangers
werden met een 825-821 nederlaag naar huis gestuurd.
Doordat de schutters uit Konings
lust nog niet het niveau van vorig
jaar hebben gehaald, was het een
wedstrijd waarbij de onderlinge
gemiddelden klein waren. Na afloop
van de wedstrijd had alleen
Jo Rongen een goed gevoel over zijn
geschoten serie.
De puntentelling moest uitkomst
bieden over de uitslag. Uiteindelijk
wist ’t Kogeltje met maar vier ringen
verschil de winst binnen te halen.
Hoogste schutter was Manfred Boots

met 279 ringen. Jo Rongen schoot
een prima serie van 276 ringen,
Thijs Fleuren schoot 271 ringen, Ger
Rongen schoot 270 ringen en Niels
Elbers schoot 269 ringen. Juul Joosten,
die deelneemt aan de competitie
opgelegd, moest op zaterdag 12
november een wedstrijdserie schie
ten. Nadat hij uit de baan kwam, had
hij zelf zijn twijfels over de serie. Na
het waarderen van de schietkaar
ten bleek hij echter een prima serie
geschoten te hebben van 280 ringen.

Groei
jij mee?
Wij groeien en daarom zijn wij per direct op zoek naar nieuwe
collega’s voor onderstaande functies:

• Gevorderd assistent
accountant
• Beginnend assistent
accountant
Ben jij diegene die ondernemend en klantgericht is ingesteld,
die zich persoonlijk ontwikkelt maar die bovenal proactief
en resultaatgericht te werk gaat en onze klanten optimaal
ondersteunt en van een deskundig advies voorziet?

Reageer dan snel, wij zien jouw reactie graag per
omgaande tegemoet!
Meer inhoudelijke informatie over de vacatures alsook de
contactgegevens kun je vinden op onze website.

www.lenssenadvies.nl

Lenssen Peel en Maas
Roggelseweg 2a
5988 BP Helden

Lenssen Horst aan de Maas
Langstraat 20b
5963 NW Hegelsom

Nog geen dertig seconden na het
eerste fluitsignaal keek Baarlo al tegen
een achterstand aan. De Baarlose
defensie gaf te veel vrijheid aan
Stormvogels-aanvaller Ingo Custers.
Die profiteerde maximaal en haalde
vanaf de rand van het strafschopgebied
uit, 0-1.
Nauwelijks een minuut later was
Jeroen van Wijlick al weer dicht bij de
gelijkmaker. Diens schuiver scheerde
echter rakelings langs de paal. Baarlo
bleef daarna het initiatief behouden,
maar de Siebengewaldse ploeg hield
de minieme voorsprong tot aan de
rust vast.

Na de hervatting was het optisch
overwicht van Baarlo zelfs nog groter.
In de 52e minuut was er wederom een
mogelijkheid voor Jeroen van Wijlick.
Zijn schot miste echter de nodige
precisie. Uit een standaardsituatie viel
de gelijkmaker alsnog. Uit een vrije
trap van Stan Wijhers kreeg doelman
Jeffrey Koch de bal niet onder controle.
Matthijs Hanssen was er als de kippen
bij om dit slippertje af te straffen, 1-1.
Alles leek er op dat de gasten nu
rijp waren voor de genadeslag. Niets
was minder waar want een tiental
minuten voor het laatste fluitsignaal
was het Stormvogels’28 dat met een

vlijmscherpe counter over de linkerflank
de wedstrijd alsnog naar zich toetrok.
Jordy Tissen fopte namens de gasten de
Baarlose defensie en schoot diagonaal
de winnende treffer binnen: 1-2. Pal
voor tijd incasseerde Stormvogels’28spits Thomas Creemers na een forse
overtreding nog wel een directe rode
kaart, maar de tijd was tekort voor
Baarlo om nog van de overtalsituatie te
kunnen profiteren
Door dit onnodige puntverlies is
Baarlo weer koploper af, maar blijft
het nog een belangrijke achtervolger
van lijstaanvoerder Sportclub Irene.
(Foto: Len Gielen)

Fabelachtige ontknoping

Grashoek op valreep
voorbij Egchel
Door: voetbalvereniging SV Grashoek
De wedstrijd tussen de eerste herenteams van de voetbalverenigingen uit Grashoek en Egchel was nog eens een
echte lekkere derby, die met 3-2 eindigde. Op zondag 13 november vielen er veel goals en eindigde de wedstrijd
met een fabelachtige ontknoping.
De start van Grashoek was furieus.
In de eerst twaalf minuten was het een
wonder dat Egchel het doel schoon kon
houden. Maar liefs vijf goede kansen
werden door de Grashoekse aanval
lers om zeep geholpen. Juul Stammen
kreeg twee dikke kansen, waarbij de
eerste werd gered door Koen Clephas.
Bij de tweede stond de paal in de weg.
Toch was het Grashoek dat op
voorsprong kwam. In de 31e minuut
verspeelde een Egchel-verdediger
klungelig de bal aan Bas Maessen die
Chris Hunnekens al zag gaan. De pass
van Bas was perfect en Chris scoorde
met een droge schuiver de 1-0.
Grashoek probeerde voor de thee nog

door te drukken, maar tot gevaarlijke
kansen leidde dit niet.
Na de thee leek Grashoek in eerste
instantie door te willen stomen, maar
al heel snel nam Egchel het heft in
handen. Uiteindelijk resulteerde dit in
de 50e minuut tot de 1-1. Grashoek
werkte de bal maar half weg uit een
corner, waarna Mark Thiesen geplaatst
scoorde. Grashoek ging niet bij de pak
ken neer zitten.
Nog geen tien minuten na de
gelijkmaker wist Chris Hunnekens de
bal met de nodige moeite te onder
scheppen. Daardoor stond hij meteen
vrij voor doelman Jeroen Knippenburg
die met wederom een boogbal werd

verschalkt. Egchel had duidelijk moeite
om deze snelle tegentreffer te verwer
ken. Hoe verder de wedstrijd vorderde,
hoe meer de oranjehemden het besef
kregen dat er zeker nog een resultaat
in zat.
Jorrit Kersten was al heel dicht bij
die gelijkmaker toen hij de bal kreeg
aangespeeld op vijf meter voor het
doel. Hij kon zijn voet net niet tegen
de bal zetten. De verlossende gelijkma
ker viel voor Egchel in de 88e minuut
door een strak schot van Rik Rambags.
De supporters en de spelers leken zich
neergelegd te hebben bij een 2-2.
Op de valreep benutte Grashoek nog
één kansje, diep in blessuretijd, 3-2.
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Sterk begin, matige laatste set

Peelpushheren winnen
na spannend duel
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush Meijel
De mannen van het eerste volleybalteam van Peelpush uit Meijel mochten zaterdag 12 november aantreden tegen
de nummer zeven van de ranglijst: Avior H1 uit Deventer/Schalkhaar. Meijel ging er met een 3-1 winst vandoor.
In de eerste set begon Peelpush
zeer sterk. Een aantal servicereeksen
zorgden voor onrust in de passing van
Avior, waardoor Peelpush op een riante
voorsprong kwam. Avior leek niet wak
ker en Peelpush was dat juist wel. De
fouten aan Schalkhaarse zijde stapel
den zich op en de mannen uit Meijel
speelden de ballen die ze terug kregen
verzorgd uit. Binnen een mum van tijd
stond er dan ook een score van 25-6 op
het scorebord.
Peelpush zakte in de tweede set
terug in het spel en was niet meer
zo scherp als in de voorgaande set.
Avior ging daarentegen feller spelen en

vooral hun blok was lastig te passeren.
Deze set waren de rollen duidelijk
omgedraaid en hierdoor kwam Avior
op gelijke hoogte met de thuisspelende
ploeg. 17-25 in het voordeel van Avior.

Niet ontspannen spel
ondanks voorsprong
Peelpush moest aan de bak om de
wedstrijd, maar dit werd een lastige
opgave. De stand ging lang gelijk op
en Peelpush kon geen afstand nemen.
Aan het eind van de set kreeg Peelpush
het voor elkaar om weer uit te lopen.
Het spel van de eerste set kwam weer

langzaam bovendrijven. Avior leek zich
nog terug te knokken, maar Peelpush
trok op tijd aan de rem en won de set
uiteindelijk met 25-22.
Set vier begon matig. Hoewel
Peelpush een voorsprong van twee
punten had opgebouwd, werd er niet
ontspannen gespeeld. Deze set kreeg
uiteindelijk nog een spannend einde,
aangezien Avior blokkerend goed op
dreef was en de Meijelse mannen
er niet doorheen kwamen. Toch wist
Peelpush bij een stand van 24-23 aan
het langste eind te trekken, want dia
gonaal Brent Grabert sloeg de laatste
bal op de grond aan Schalkhaarse zijde.
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Kampioenen

Toernooi en LK
voor JC Helden
Door: Frans Manders, judovereniging JC Helden
De judoka’s van judovereniging JC Helden deden op zaterdag 12 en
zondag 13 november mee aan een internationaal toernooi in Den Haag
en aan de Limburgse kampioenschappen in Roermond. De club leverde
verschillende Limburgse kampioenen af.

Open Tilburgse Kampioenschappen

Medailles voor SSS Helden
in Tilburg
Door: Ellen Berkers, gymnastiekvereniging SSS Helden
Het nieuwe seizoen voor de turnsters van gymnastiekvereniging SSS Helden werd zaterdag 12 en zondag
13 november geopend met de Open Tilburgse Kampioenschappen in Tilburg.
De dames beten op zaterdag het
spits af bij het toernooi in Den Haag.
Janine Janssen judode super en werd
derde in een zware poule. Marlouk
Colbers wist als jonkie in een oudere
leeftijdsklasse het goud op te eisen.
Na de dames waren de jongens aan
de beurt. Kevin Janssen was ook
dit weekend weer in topvorm en
pakte het brons. Aron Theunissen
woog net te veel en werd daardoor
overgeschreven naar een categorie
hoger. Hij judode fantastisch en
wist vier partijen op rij te winnen.
De halve finale en de partij om het
brons gingen echter verloren.
Op zondag was het de beurt aan
de categorie -17. Artoer Makartjan
verloor de eerste partij waarin hij
nog wel voor stond. Daarna won
hij overtuigend drie partijen met

gevarieerd judo en mooie punten. Zijn
vijfde wedstrijd verloor hij en hij werd
hiermee 9e, net als Umberto en Mark.
JC Helden ging op zondag met
24 judoka’s naar Roermond voor de
Limburgse kampioenschappen voor
de jeugd. De meisjes mochten het
spits afbijten. Marlouk Colbers werden
Limburgs kampioen. Beide judoka’s
wonnen de poule en vervolgens
de kruisfinales. Suus Horvath en
Nova Peeters werden tweede.
Derde plaatsen waren er voor Sara
Theeuwen en Isis van Dril.
Bij de jongens won Sen Boonen
de poule en werd daarmee Limburgs
kampioen. Mika Tillemans werd
derde, een uitstekende presta
tie in de nieuwe gewichtsklasse.
Kep Verkoeijen en Siem Lacroix wer
den ook derde.

Meer ringen dan tegenstander Sevenum

SSS Helden begon zaterdag
12 november met twee junioren turn
sters uit divisie 3: Chayenne Bos en Tess
Smits. Tess werd verrassend eerste en
Chayenne wist een mooie tiende plaats
te behalen met het hoogste punt op
de brug.
Daarna waren de vier pupillen 1 N3
aan de beurt. Doortje Deijkers werd
eerste, gevolgd door Esmae Bos op de
derde plaats, Tessie Peeters op nummer
acht en Babs Vullings, die negentiende
werd.
In wedstrijd drie mocht Pleun Duijf
bij de pupillen 2 N3 een wedstrijd
turnen. Pleun behaalde een zesde

plaats. In deze wedstrijd mocht ook
senior divisie 3 José Ummenthun haar
wedstrijd turnen. Vooral balk en brug
gingen goed. Op vloer wat meer punt
aftrek dan verwacht, maar ze behaalde
een zesde plaats.

Eerste wedstrijd
voor instappers
Op zondag 13 november begonnen
instappers N2 Fleur Coppers en Meike
Thijssen, die hun eerste wedstrijd
turnden. Meike werd zevende en
Fleur negende. Ook Lieve Boots mocht
bij jeugd 1 N4 een wedstrijd doen.

Ze eindigde op de zevende plaats.
In wedstrijd twee mochten
turnsters 2 jeugd divisie 3 zich voor
het eerst presenteren in de keuze
oefenstof. Niki Meerts werd derde en
Lieke Teeuwen eerste.
In wedstrijd drie was het de beurt
aan pupil 1 N2 Cielke Verkoeijen.
Zij turnde superstrak met enkele
aandachtspunten. Ze wist een wel
verdiende vierde plaats te behalen.
In wedstrijd vier mocht Linda Verboeket
bij de senioren divisie 2 haar wedstrijd
turnen. Het ging allemaal goed, op een
val op balk na. Toch wist ze een derde
podiumplek te behalen.

Overwinning voor
luchtbuksschutters
Maasbree
Door: luchtbuksschietvereniging Bree 4.5
Het Maasbreese team van luchtbuksschietvereniging Bree 4.5 toog
onlangs naar Sevenum, om het daar op te nemen tegen Trefpunt. Bree
ging uiteindelijk met de overwinning naar huis.
Maasbree nam het op tegen het
reserveteam van Trefpunt. Een team
om terdege rekening mee te
houden. In eerste instantie leek
het goed gelijk op te gaan. Toch
wist Bree 4.5 met 35 ringen
meer dan de Sevenumse terug
te keren naar huis. Als het team
zo goed blijft schieten, zitten er

dit jaar nog meer verrassingen
in. Thijs Philipsen verkeert in een
blakende vorm, getuige zijn 285
ringen. Marco Vissers bleef hierbij
niet ver achter met 280 ringen.
Drees Wijnen schoot toch nog iets
meer dan een negen gemiddeld:
273 ringen. Uitslag: Trefpunt 803,
Bree 838 punten.
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Dames moeilijk gemaakt

Peelpush te lief voor geroutineerd
Flamingo’s
Door: volleybalvereniging Peelpush Meijel
Tot twee keer toe met 7-1 achter komen te staan, dat is niet verstandig tegen een ploeg als Flamingo’s.
Het overkwam het eerste damesteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel zaterdag 12 november in een
kolkende sporthal Pica Mare in Gennep.
Peelpush was veel te lief voor
de ploeg waar het tegenop kijkt.
Flamingo’s, officieel Flynth Flamingo’s
Activia Stichting, mag dan debutant zijn
in de Eredivisie, het team herbergt een
karrenvracht aan Eredivisie-ervaring.
Opgedaan bij Peelpush waar de speel
sters zelfs Europa Cup speelden.
Terwijl Peelpush met een gemid
delde leeftijd van iets meer dan 18 jaar,
exclusief de vanwege zwangerschap
ontbrekende Anne Struijk, juist veel

groentjes in de ploeg heeft. Meiden die
in de eredivisie debuteren. Daarmee
is het verschil dat zaterdagavond in
de Limburgse derby te zien was wel
verklaard.
Door het verschil in routine toonde
de Meijelse meiden te veel respect
voor de roze thuisploeg. De achterstand
die in de eerste twee sets was opge
bouwd, werd beiden keren nier meer
goedgemaakt. Vooral de oud-Peelpush
speelsters Steffie Janshen en Shannon

Gerhardt, oud-landskampioen met
Sliedrecht, maakten het de Limburgse
jonkies moeilijk.
Na de 25-17 en 25-19 gooide
Peelpush de schroom van zich af
en leek het team in de derde set
op een verlenging af te stevenen.
Lang stonden de gasten op voorsprong,
maar bij 22-22 werd het toch nog
lastig. Het werd 24-23, maar met 25-23
hield Flamingo’s de drie punten in
eigen huis.

Dames VC Kessel verliezen topper
Door: volleybalvereniging VC Kessel
De derby Hornerhof HHC tegen het eerste damesteam van VC Kessel stond op zaterdag 12 november op het
programma. Het was een strijd tussen de nummers drie en vier van de ranglijst. De ploeg uit Horn hield met een
4-0 overwinning de punten in eigen huis.

De Maasruiters op Jumping
Indoor Maastricht
In het weekend van vrijdag 11 tot en met zondag 13 november
vond in evenementen centrum MECC in Maastricht het paardensportevenement Jumping Indoor Maastricht plaats. Ook enkele
leden van paardensportvereniging De Maasruiters uit Kessel waren
daarbij. Marieke Vervoort (foto) mocht met paard Tongerveld’s
Chiko aan de start verschijnen bij het Euregio pony springen in de
klasse DL. Samen reden ze een foutloze eerste manche, waarna ze
terug mochten komen voor de barrage. Hier vielen twee balken,
waardoor Marieke in het eindklassement een negende prijs mee
naar huis mocht nemen. Datzelfde weekend werd in Reuver een
springwedstrijd georganiseerd. Lotte Hermans behaalde daar
de tweede plaats in de klasse CL met haar paard Brummerhoeve’s
Pilgrim.

De ploegen waren erg aan elkaar
gewaagd. In de eerste set nam Kessel
het voortouw, maar bij 20 punten
nam Horn de leiding. Dit resulteerde
in een 25-23 overwinning in de eerste
set voor Horn. De tweede set bleef
Kessel nog hangen in het verlies van
de eerste set. Het was te zien aan

passfouten van de uitploeg. Echter gaf
Kessel de moed niet op en knokte zich
terug in de wedstrijd. Toch ging de set
op het einde naar Horn, 25-21.
Kessel had nog hoop om de
wedstrijd om te keren, maar na een
derde set die erg gelijk op ging, pakte
Horn met 25-21 de 3-0 voorsprong.

De vierde set leek Kessel de hoop te
hebben opgegeven en Horn kwam
op een forse voorsprong. Na een toe
spraak van coach Nico Maessen kwam
Kessel terug in de wedstrijd en knokte
door tot het eind. Dat mocht niet
baten en de set werd alsnog verloren
met 25-21.

Demi Basten tweemaal trefzeker

Gehavend BEVO pakt drie punten
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe trad op zondag 13 november weer aan met een gehavend team.
Door hard werken en een beetje geluk trok het team in eigen huis tegen SSE uit Someren-Eind de drie punten
wederom over de streep, 2-1. Demi Basten scoorde beide goals.

Wij zoeken een

TAXICHAUFFEUR

m/v

(10-20 uur per week)

die het taxivervoer naar een dagbesteding
voor zijn rekening neemt.
Voorwaarden:
• woonachtig in Peel in Maas, Venlo of Sevenum;
• vaste werktijden van maandag t/m vrijdag;
• taxi vast aan huis;
• in bezit van taxipas;
• geen bezwaar tegen rolstoelvervoer;
• ook 65+’ers komen in aanmerking.
Ben je geinteresseerd, bel dan naar 077 - 351 48 08
0475 - 58 21 76 of mail naar info@autoverhuur-geelen.nl
en vraag naar Peter of Evelien.

Taxi Auto verhuur Harry Geelen
Beegderveld 14
6099 NC Beegden

Beegderweg 15
6085 AM Horn

Al in de vijfde minuut was er een
goede mogelijkheid om de score te
openen. Luuk van Rijt kopte de bal
rakelings over. BEVO drong aan en SSE
wist het de BEVO-ploeg in de beginfase
niet moeilijk te maken. Na ongeveer
15 minuten werd een kopbal van Luc
Simons op de doellijn weggekopt door
een speler van SSE.
Na verschillende grote kansen kon
BEVO twee minuten voor rust dan toch

juichen. Luc Simons bracht de bal goed
voor het doel en uitblinker Demi Basten
wist de bal binnen te schieten, 1-0.
SSE scoorde in de 46e minuut de
1-1 na onvoldoende wegwerken in de
BEVO-defensie. Na een kans in de 55e
minuut brak een mindere periode aan,
waarin BEVO wel veelvuldig in balbezit
was. De balcirculatie was echter slordig,
waardoor SSE er enkele keren gevaarlijk
kon uitkomen.

Vanaf de 75e minuut kreeg BEVO
weer grip op de wedstrijd en nam het
na een uitstekende combinatie tussen
Sam van Rijt en Demi Basten weer de
leiding. Demi haalde vanaf rechts hard
uit en het leer belandde onhoudbaar
voor de keeper in het doel, 2–1.
SSE drong nog wel aan, maar kon
het verschil niet meer maken. BEVO
deed goede zaken en pakte zelfs de
koppositie in de tweede periode.
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Zesde wedstrijd om Jos Feron Cup

Geen podiumplaatsen
MTB Baarlo
Door: Kirsten Janssen, MTB Baarlo
De zesde wedstrijd om de Jos Feron Cup werd op zondag 13 november verreden in Brunssum. Door het regenachtige weer verschenen van mountainbikeclub MTB Baarlo beduidend minder renners dan gewoonlijk aan de start.
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Handballers Bevo ten
onder in Volendam
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Een gemotiveerd Kras Volendam besliste de wedstrijd tegen het
eerste herenteam van Targos Bevo Hc uit Panningen op zaterdag 12
november pas vijftien seconden voor het slotsignaal. De 24-23 zege ging
volkomen terecht naar de Volendammers.
Bevo holde vanaf de eerste
minuut achter de feiten aan. Kras
Volendam had bijna de gehele
wedstrijd het initiatief. Aan Panningse
zijde werden teveel fouten gemaakt.
De ploeg speelde slordig en de echte
wil om te winnen ontbrak. Bij de rust
leidde Kras Volendam met 12-11.
Na de pauze kende Targos Bevo
Hc een korte opleving. De gasten
namen zelfs een 15-13 voorsprong.
Bevo verspeelde op kinderachtige
wijze deze voorsprong. In ondertal
kwam Kras Volendam op gelijke

hoogte. In de slotfase kwam Targos
Bevo Hc na een 23-20 achterstand
vlak voor tijd op 23-23. In plaats van
dit gelijkspel te koesteren, maakte
een van de Panningse speler een
fatale fout. Dit cadeautje leidde
vijftien seconden voor tijd tot de win
nende Volendamse treffer. Bevo zag
in de stand Kras Volendam langszij
komen. Zo spelend kan Targos Bevo
Hc het bereiken van de Final Four uit
zijn hoofd zetten. Een lichtpunt was
er wel in Volendam. Robin Jansen
speelde zo’n 25 minuten mee.

Overwinning voor
beugelclub Baarlo
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers Baarlo
Het eerste team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo speelde
dinsdag 8 november een uitwedstrijd tegen beugelclub D’n Heuvel uit
het Noord-Brabantse Hoogeloon. Baarlo won met 1-4.
In de ochtend werd zoals
gewoonlijk begonnen met de
nieuwelingen/junioren. Daar
verschenen Noud Peeters, Glenn
Caumans, Wessel Teeuwen, Jules
Ursulman en Kevin Laning aan de start.
Kevin had al vrij snel in de wedstrijd
problemen met zijn achterrem,
waardoor hij vroegtijdig de wedstrijd
moest verlaten. De andere heren
hadden het zwaar op dit gladde
parcours. Voor hen zat er een lange
klim in, gevolgd door een klim die
iets technischer was. Noud Peeters
eindigde uiteindelijk op een vierde
plaats. Daarmee staat hij eerste in het
algemeen klassement. Glenn Caumans

werd vijfde, Wessel Teeuwen zesde en
Jules Ursulman tiende. Vervolgens was
het de beurt aan de jeugd uit categorie
3. Daar verscheen Tim Janssen aan
de start. Hij had deze week wederom
pech. Ditmaal door technische
problemen bij het schakelen. Gelukkig
werd dit snel opgelost. Hij wist zich
goed terug in de wedstrijd te vechten
en eindigde uiteindelijk op een achtste
plaats. Tegen de tijd dat de jeugd
van categorie 1 en 2 aan de start
verscheen, werd het langzaamaan al
wat droger. Hier was het Finn Keunen
die in het begin van de wedstrijd goed
vooraan mee kon doen. Het kopgroepje
bleek echter te sterk in deze wedstrijd.

Na een mooie eindsprint werd hij
vijfde. Freek Bouten werd zesde en
Guus Janssen elfde. Zepp Aelen wist in
categorie 1 naar een twaalfde plaats
te rijden.
Aan het einde van de dag waren
de mannen MTB aan de beurt. Hier
verscheen alleen Jeroen Dekker aan
de start voor de Baarlose vereniging.
Hij heeft het grootste gedeelte van de
wedstrijd derde gelegen, maar wist dit
aan het einde van de wedstrijd niet
vast te houden. Met een vierde plaats
net geen podium voor hem. Op deze
zesde wedstrijd van het winterseizoen
helaas geen podiumplaatsen voor
MTB Baarlo.

Winst tegen Maasbree

Volleybaldames Grashoek
blijven koploper
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In een goed gevulde gymzaal bij gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek was de topper van het eerste
damesteam van volleybalvereniging VC Grashoek tegen VC Asterix uit Maasbree de aanleiding om er eens goed voor
te gaan zitten. De Grashoekse dames blijven dankzij een 3-1 overwinning koploper.
Servicedruk, een goede side-out
en een gevarieerd aanvalsspel van
Grashoekse zijde zorgde voor een 6-1
voorsprong tijdens de eerste set, die in
korte tijd werd uitgebouwd naar een
13-4 voorsprong. Geen enkel moment
liet Grashoek het gevoel achter dat
er voor Asterix iets te winnen viel
vandaag. Met een mooie 25-14 werd
de eerste set binnengehaald door
Grashoek.
In de tweede set leek het erop dat
Grashoek een vervolg kon geven aan
de eerste set. Het telbord gaf 14-8 aan.
In het vervolg van de set liet Grashoek
de teugels wat vieren en gaf Maasbree
daardoor het gevoel om er een

wedstrijd van te maken. De eindstand
was 25-18 van de tweede set in het
voordeel van Grashoek, maar de dames
waren gewaarschuwd.

Gelijk op
Vanaf het begin in de derde set
ging het gelijk op, waarbij de fouten
last toenam en Asterix aan veel vrijer
aanvallen toekwam. In plaats van de
druk bij de tegenstander neer te leggen
kwam Grashoek onder druk te staan.
De eindspurt die werd ingezet kwam te
laat voor Grashoek en daarmee was het
2-1 in sets.
Het publiek roerde zich inmiddels
en ging er eens goed voor zitten. Zou

de vierde set de laatste zijn of zou een
vijfde set de beslissing moeten bren
gen? Grashoek was niet in staat om
het niveau van de eerste twee sets te
halen. De gehele set wisselden beide
teams van voorsprong in de set 8-7
voor 13-14 achter.
Wat noodzakelijke wissels brachten
rust in het veld aan Grashoekse zijde.
Een goede servicebeurt zorgde voor
het eerste gaatje in de set. Grashoek
nam vier punten voorsprong en liep uit
naar 20-16. Een ontlading kwam aan
Grashoekse zijde toen het 25e punt van
de set gemaakt werd. Een mooie 3-1
overwinning op een naaste concurrent
in de strijd om de koppositie.

De beugelspelers mochten begin
nen op een droge en snelle baan, wat
de openingspartij van groot belang
maakte. Piet wist deze weer tot een
goed einde te brengen en na de stand
16-16 werd het uiteindelijk 16-30 in
het voordeel van Piet.
Op twee speelde Esther tegen de
kopman van Hoogeloon. Ze moest alle
zeilen bijzetten om in het spoor te
blijven. In de laatste speelbeurt pakte
zij de winst via een mooi geslagen
bal over de ring. Roy begon vlotjes
aan de wedstrijd en nam een ruime
voorsprong, maar moest uiteinde
lijk nog goed op zijn tellen passen.

Een misser op de ring bracht hem nog
bijna in verlegenheid, maar hij hield
het hoofd gelukkig koel en won ver
diend. Op vier moest Ger aan de bak.
Het werd een wisselpartij die alle
kanten op kon gaan. Voor De Flatsers
het geluk dat het bewuste dubbel
tje naar hun kant viel. Weer was
er een 4-0 voorsprong. Mark kwam
in de slotpartij niet in zijn ritme.
Ook tactisch had hij niet zijn avond.
Dat maakte het lastig een goed spe
lende tegenstander bij te benen, laat
staan er van te winnen. Toch wisten
De Flatsers met een 1-4 overwinning
huiswaarts te keren.

Olympia-heren
incasseren nederlaag
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Voor het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen stond op
zaterdag 12 november een belangrijke uitwedstrijd op het programma.
Directe concurrent Voerendaal was de tegenstander. De thuisploeg bleek
uiteindelijk te sterk met 3-2.
Een voortvarend begin door
een goede serveserie van Ralf
bracht de Panningnaren op een 7-1
voorsprong in de eerste set. Deze
voorsprong werd door Voerendaal
meteen ongedaan gemaakt met
eveneens een goede serveserie.
Vervolgens werd het een gelijk
opgaande strijd, waarin beide teams
veel fouten maakten. VC Olympia
trok met 27-25 aan het langste eind.
Het stroeve spel aan beide zijden van
het net zorgden in de tweede set
voor weinig spectaculair volleybal.
Voerendaal nam aan het eind van
de set het heft in handen door een
aantal goede serves. De passing aan
Olympia-zijde verliep slecht en ook
de wissels konden niet voorkomen
dat de set naar Voerendaal ging.

Set 3 verliep alweer stukken beter.
Meteen in het begin nam Panningen
afstand van de tegenstander (7-1).
Op 16-9 sloeg echter het noodlot toe.
Middenaanvaller Edwin viel uit met
een rugblessure. Als noodoplossing
werd Bart in het veld gebracht als
middenaanvaller. Ondanks deze
tegenvaller hield Olympia het eigen
spel vast en won het overtuigend de
derde set met 25-15. In het restant
van de wedstrijd werd Edwin node
gemist. De tegenstander maakte daar
dankbaar gebruik van. In de vierde
set was de foutenlast net iets hoger
dan die van Voerendaal. De gastheren
dwongen een vijfde set af, waarin de
Panningse ploeg op alle fronten werd
afgetroefd. Dat resulteerde in de 3-2
nederlaag.
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Simonshoeksebossen

Zaalvoetballers

Opening nieuwe
ATB-route Meijel

Tegentreffer in blessuretijd kost Baarlo punten

De nieuwe ATB-route in de Simonshoeksebossen in Meijel wordt op
zaterdag 3 december officieel geopend met een race in de avonduren.
De nieuwe route is tien kilometer lang en werd gerealiseerd door tour- en
wielerclub TWC de Vélo uit Meijel.

Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
De derby tegen het eerste zaalvoetbalteam van Zvv Beringe is voor Baarlo altijd een bijzondere wedstrijd.
Dit seizoen doen beide clubs bovenin mee en in de wedstrijd op maandag 14 november viel te zien dat Baarlo en
Beringe niet voor elkaar onder doen.
De wedstrijd begon met balletjes
breed van beide partijen. Eigenlijk
wilden Baarlo en Beringe het spel
niet maken. De eerste kans van de
wedstrijd kwam op naam van Ron van
den Kerkhof aan Beringse zijde, maar
deze werd knap gepareerd door Jarno
Hertsig.
In het vervolg van de eerste helft
drong Baarlo steeds meer aan, maar de
keeper van Beringe liet zien waarom
Beringe zo weinig tegengoals heeft. De
brilstand stond op het scorebord in de
rust en het was geen leuke partij voor
het publiek.
In de tweede helft begon Baarlo
sterk en al snel waren er grote kansen

voor Joël Gielen en Tim Gielen, maar
geen van beiden wist te scoren. De 0-1
viel toch na een goede actie. Langs
de lijn van Joël wist hij de bal voor te
geven op Tim. Die tikte de bal binnen
voordat de verdedigers van Beringe er
nog aan konden. Hierna leunde Baarlo
op de hechte defensie en dit ging
zeer goed, er werd vrijwel niets weg
gegeven.
Tien minuten voor tijd moest Niek
Stemkens terecht op de strafbank
na een gevaarlijke sliding. Baarlo
overleefde deze ‘man meer’-situatie
vrij eenvoudig. In de laatste minuten
van de wedstrijd ging Beringe zonder
keeper spelen, maar dit leverde alleen

maar slordigheden bij de thuisploeg op
en counterkansen voor Baarlo.
Een sliding van de veldkeeper werd
niet bestraft en de woede bij Baarlo
aan het adres van de arbiter nam
toe. Dezelfde scheidsrechter besloot
twee minuten blessuretijd toe te
voegen, terwijl dertig seconden reëel
was geweest. In de tweede minuut
wist Beringe toch gelijk te maken via
Ron van den Kerkhof, die de gehele
wedstrijd in de broekzak zat bij Frank
Peeters.
Een terechte uitslag, maar aan
Beringse zijde beseften ze maar al te
goed dat ze de scheidsrechter mochten
bedanken na de wedstrijd.

Gelijk opgaande wedstrijd

Koningslust te sterk
voor Kessel
De wielervereniging kon de route
aanleggen in samenwerking met
grondeigenaren en gemeente Peel
en Maas en met financiële steun van
Rabobank. “Het is een gevarieerd en
technisch parcours geworden”, laat
de vereniging weten. Ter gelegenheid
van de opening organiseert de wieler
club een avondrace: Méél by Night.
Bij de wedstrijd worden renners
over een route van 35 kilometer

geleid. “Er zijn allerlei ludieke hinder
nissen op verschillende locaties waar
je normaal gesproken niet met de
ATB komt”, laat TWC de Vélo weten.
“Uiteraard is ook het nieuwe ATBparcours in de route opgenomen.”
Het vertrekpunt is bij café
Nostalgie in Meijel. Inschrijven
voor de tocht kan tussen 19.00 en
20.00 uur op de avond zelf. Een goede
verlichting en helm zijn verplicht.

Door: voetbalvereniging VV Koningslust
De eerste herenteams van VV Koningslust en VV Kessel stonden op zondag 13 november tegenover elkaar in
Koningslust. In een gelijk opgaande wedstijd waren de beste kansen voor Koningslust, dat met 3-1 ook de
overwinning pakte.

Wederom blessure doelman

Verlies Panningse
voetballers
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Alles ging mis voor het eerste herenteam van SV Panningen bij de
thuiswedstrijd tegen VV GKC op zondag 13 november. Niet alleen verloren
de groenwitten drie punten, ook verloren zij door een blessure voor de
zoveelste keer dit seizoen een doelman. Keeper Jordy Nelissen moest al
na vijf minuten per brancard van het veld. Het werd uiteindelijk 0-1
voor de gasten.
Panningen startte furieus na het
eerste fluitsignaal. In de eerste vijf
minuten kregen de Kepèlse aanvallers
minstens vijf opgelegde kansen.
En plotseling verstapte Panningenkeeper Jordy Nelissen zich en moest
hij per brancard van het veld. Na een
oponthoud van een klein kwartier
verving Patrick Steeghs hem.
Panningen probeerde het ritme
vast te houden, maar amper een
minuut of 7 later was er weer een
oponthoud. Niels Kömhoff, aanvaller
van GKC, verstapte zich en hij moest
eveneens per brancard van het veld.
Het Panningse ritme stokte heel even,
maar na een half uur spelen regen de
kansen zich weer aaneen. Panningen
verloor echter ook routinier Bram

Leenders met een hamstringblessure.
De rust brak aan met een 0-0 stand.
Na rust volgde er eenzelfde
beeld. Twee dotten van kansen
werden door Panningse aanvallers
om zeep geholpen. In de 62e minuut
mocht GKC aanleggen voor hun eerste
hoekschop. Die leverde nog niets
op, maar in de 66e minuut trof een
Grathemse aanvaller de lat en in
de 70e minuut gebeurde nogmaals
hetzelfde.
Na twee fabuleuze reddingen
van GKC-keeper Dennis in den Kleef,
scoorden de gasten uit een counter de
0-1. Panningen zette alles op alles om
de Midden-Limburgse muur voor het
GKC-doel te slopen, maar het lukte
gewoonweg niet. De stand bleef 0-1.

De openingsfase van de wedstrijd
was voor Kessel. Vlot combinerend
zetten de gasten de thuisploeg onder
druk. In de zesde minuut leidde dat
tot een gevaarlijke aanval over de
linkerflank. De voorzet kwam bij Mike
Verlaak, die bij de eerste paal net naast
kopte.
In de 13e minuut volgde de eerste
aanval van Koningslust. Vanuit de
verdediging kwam een pass van
Rik Wijnands op Niels Jeuken, die
direct door speelde op Bram Rongen.
Bram omzeilde de laatste verdediger
en bleef alleen voor doelman Tom
Ottenheim koelbloedig, 1-0. In de slot
fase van de eerste helft kwamen nog

twee kansen voor Koningslust. Zowel
Bram Rongen als Roy Bos wisten kee
per Tom Ottenheim niet te verschalken.
Na rust kwam Kessel aanmerkelijk
feller uit de kleedkamer dan de
thuisploeg. In de 47e minuut schoot
Bram Geraedts nog net over, maar vier
minuten later was het dan toch wel
raak. Willem Kruijk schoot vanuit een
voorzet van rechts snoeihard binnen,
1-1. Lang konden de Kesselnaren niet
van de gelijke stand genieten.
In de 55e minuut was er een
dieptepass van Rik Wijnands op
Peter Janssen, die geen moment
twijfelde, 2-1. Vijf minuten later zorgde
een vrije trap van diezelfde Peter

Janssen opnieuw voor gevaar, maar
met kunst- en vliegwerk werd een
doelpunt voorkomen door de Kesselse
verdediging.
De thuisploeg ging met de 2-1
voorsprong de slotfase in. Een fase
waar in de laatste weken veel punten
werden verloren. In de 80e minuut was
het Bram Geraedts die bijna tekende
voor de gelijkmaker, maar zijn inzet
werd gestopt door keeper Mick Berkers.
In de 88e minuut werd aan de overkant
een overtreding begaan op Roy Bos
in het strafschopgebied. Bram Rongen
was vanaf elf meter trefzeker en
tekende daarmee voor de 3-1
eindstand. (Foto: Jo Joosten)
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Gelijkspel

MVC’19 verspeelt zege
in slotfase
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19 Maasbree
Het eerste herenteam van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree leek een kwartier voor tijd op rozen te zitten,
toen Rob Custers de derde treffer voor de thuisclub scoorde. De 3-1 voorsprong ging in het slotkwartier verloren.
De ploeg uit Liessel werd de morele winnaar van dit voetbalgevecht door in de 86e minuut de 3-3 te maken

sport 23

Derde cross

Atletiek Helden
scoort op Molenven
cross Stiphout
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
De leden van atletiekvereniging Atletiek Helden waren zondag
13 november aanwezig bij de derde cross in het Limbra cross circuit.
Dit keer werd de wedstrijd gehouden in de bossen rond het sportpark van
het Brabantse Stiphout.
Ondanks het regenachtige
weer was het parcours prima te
lopen. De opkomst was weer
bijzonder goed waardoor er veel
onderlinge competitie ontstond.
Jolanda Verstraten was dit keer de
sterkste van alle vrouwen op de
korte cross. Een mooie overwinning
in het Brabantse. Ook Floor van Riel
deed het fantastisch bij de meisjes
pupillen A door een tweede plaats
op te eisen bij de 1.360 meter.
Ook de andere leden hebben goed
gepresteerd. Op de 8.500 meter
werd Ron Spreeuwenberg twaalfde,
Hans Peeters vierde, Nico Verstraten
tweede, Wiel van Lier vijfde,

Rob Huberts en Hans Bos elfde. Op de
4.250 meter werd Rinie Ebisch zesde,
Joost Blokland vierde en Jolanda
Verstraten eerste.

Onderlinge competitie
Bij de 4.250 meter werd Joost
Blokland vierde bij de heren, eindigde
Jolanda Verstraten in als eerste
en werd Rinie Ebisch zesde. Bij de
3.310 meter werd Loek Peute 21e
en Sven Kranen 22e. Guus van Riel
werd achtste op de 2.320 meter.
Bij de 1.360 meter werd Finn Janssen
zesde, eindigde Simon Goossens als
achtste en werd Nate Sillekens ten
slotte 31e.

Meijelse judoka’s
in actie
Rick Haenen opende de score voor MVC’19 (Foto: Math Geurts Fotografie)
In de beginfase schiep MVC’19 zich
veel goede kansen, maar de ervaren
doelman Tim Ubbens voorkwam, dat
Maasbree snel op voorsprong kwam.
De tactiek van Liessel was MVC’19 niet
aan voetballen te laten komen. Daar
slaagden de gasten redelijk in. Toch
kon Liessel niet voorkomen, dat MVC’19
vlak voor rust op voorsprong kwam.
Een mooie 1-2 combinatie tussen rou
tinier Rick Haenen en aanvoerder Ron
van den Kerkhof leverde een treffer van
Rick Haenen op.
Liessel wilde direct na rust de

achterstand wegwerken. Dat lukte
ook, toen Joris van den Heuvel na een
steekpass vanuit het middenveld vrij
voor doelman Sander van den Broeke
verscheen en in de 49e minuut de 1-1
scoorde. Maasbree rechtte de rug. In
de 61 e minuut kwam MVC19 weer op
voorsprong. Een goed genomen vrije
trap van Marco Daniëls kwam voor
de voeten van topscorer Ron van den
Kerkhof. Hij wist de bal in twee instan
ties in het Liesselse doel te werken.
De thuisploeg ging jagen op een
derde treffer, terwijl Liessel de strijd

niet opgaf. In de 74e minuut wist Marco
Daniëls met een subtiele steekbal Rob
Custers vrij voor Liessel-keeper Ubbens
te zetten. Liessel perste er nog een
slotoffensief uit.
In de 80e minuut schreef Joris van
den Heuvel vanuit buitenspelpositie
de 3-2 op zijn naam. De scheidsrechter
keurde de treffer echter toch goed.
MVC werd nog verder teruggedrongen.
Invaller Patrick van Reek zette de bal
op maat voor en Luuk Engels kon de
bal van dichtbij achter MVC’19- keeper
Sander van den Broeke intikken, 3-3.

Door: judovereniging JV Meijel
De judoka’s van JV Meijel hebben op zaterdag 12 en zondag
13 november deelgenomen aan een judoweekend in Belfeld en de
Limburgs kampioenschappen in Roermond. De prestaties waren wisselend.

Weinig enthousiasme

Volleybaldames Olympia
verliezen in eigen huis
Door: volleybalvereniging VC Olympia Panningen
De dames van het eerste team van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen speelden zaterdag
12 november in eigen huis tegen Hajraa uit Eindhoven. Het team kreeg de kans om het verlies van vorige week
recht te zetten.
In de eerste set ontspon zich een
gelijk opgaande strijd, waarin de
Panningse dames geen gat konden
slaan. Omdat de gasten op het eind net
wat feller waren, ging de eerste set
met een stand van 23-25 naar Hajraa.
Nog geen man overboord, maar er
moest wel meer strijdlust aan de dag
gelegd gaan worden. En dat lukte in de
tweede set. Mede door enkele goede
servicebeurten werd de tegenstander
op achterstand gezet en werd de set
redelijk eenvoudig met 25-15 gewon
nen. Dat gaf dan ook moed voor het
vervolg. Ook in de derde set werd er
vanaf het begin weer een voorsprong

genomen. Aan het einde lieten de
dames de tegenstander nog iets dich
terbij komen, maar 25-15 was ook nu
de eindstand van de set.

Vierde set
weggegeven
En wie denkt dat daarmee de
wedstrijd ook wel even binnen gehaald
zou worden, kwam bedrogen uit.
Hajraa bleef in het spoor en kwam
door haar enthousiasme steeds beter
in de wedstrijd. Enthousiasme wat
bij de thuisploeg te weinig getoond
werd. Kwam de thuisploeg nog goed

terug van een achterstand, werd het
alsnog weggegeven en daarmee
ging de vierde set met 22-25 naar
Hajraa. Een vijfde set moest toen
gaan beslissen wie de wedstrijd ging
winnen. Hajraa nam vanaf het begin
weer het initiatief en liep langzaam
maar zeker verder weg. De set werd
dan ook met 11-15 gewonnen door
de studenten uit Eindhoven. Wederom
een verlieswedstrijd. Een einde aan de
ongeslagen status in eigen huis die de
laatste paar jaar opgebouwd was. Zaak
om nu zo snel mogelijk de zaak weer
op de rails te krijgen en te laten zien
wat de dames kunnen.

In Belfeld vond op zaterdag
de Jeugd Judo Competitie Limburg
plaats. Voor het eerst in jaren
deed JV Meijel met een jongens en
meisjesteam mee. De meisjes waren
verdeeld over twee poules. Meijel
was te hoog ingedeeld, waardoor
ze geen wedstrijd konden winnen.
Desondanks haalden ze nog vier
punten.
Ook de jongens waren te hoog
ingedeeld. Ondanks dat ze te hoog
ingedeeld waren, wisten ze een wed
strijd te winnen met 3-2 en werden er
twee nipt verloren met 2–3. Dat mag
een goed resultaat genoemd worden
en het resulteerde er in dat ze de vol

gende keer weer in poule twee staan.
Op zondag 13 maart waren de
Limburgse jeugdkampioenschappen
in Roermond. Drie jongens en drie
meisjes van JV Meijel hadden zich
ingeschreven. Bij de meiden ontbrak
het nog aan ervaring en zij wisten
geen podiumplaats te bereiken.
De jongens verging het beter.
Rik van Asten wist na vier partijen
een verdienstelijke derde plaats te
behalen. Ook Joris Verstappen werd
derde. Bart Verstappen deed er nog
een schepje bovenop door na vier
maal achter elkaar te winnen in de
finale te komen. Die verloor hij echter
en haalde zo een tweede plek.
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Les Artistes Krômme Gölde Konkoer

Pim van Wylick wint
liedjesavond Kessel
In gemeenschapshuis De Paort in Kessel heeft Pim van Wylick zaterdag
12 november de winst van het Les Artistes Krômme Gölde Konkoer op zijn
naam geschreven. De jury vond zijn schlager Vastelaoves herte jage het
beste.

In verband met gezonde groei van ons kantoor zijn wij op zoek naar een drietal collega’s
om ons team te versterken in de volgende functies.

Ervaren allround schadebehandelaar
(20 uur) m/v
Heb je een groot gevoel voor rechtvaardigheid, ben je kritisch en wil je je ontwikkelen in een
plezierige en professionele werkomgeving? Lees dan verder.

Wat ga je doen?
Als schadebehandelaar ben je er, samen met de
relatiebeheerder, verantwoordelijk voor dat een
schademelding snel en accuraat in behandeling
genomen wordt. In de contacten met verzekeraars
kom je op voor de belangen van onze relaties en
bewaak je de voortgang van de schadeafhandeling.
Snelheid en duidelijke communicatie richting onze
relaties staan hoog in ons vaandel.

Wat neem je mee?
Om goed te kunnen functioneren binnen ons team
verwachten we het volgende van je:
• vakgerichte diploma’s (minimaal Wft
Basis+Schade+Inkomen);
• integere en positief kritische instelling;
• accurate en gestructureerde werkwijze;
• flexibele inzetbaarheid;
• zelfstandige en servicegerichte instelling;
• inlevingsvermogen, toewijding en teamgeest.

Relatiebeheerder zakelijke
verzekeringen (40 uur) m/v

Ben jij commercieel, denk je in kansen en wil je je ontwikkelen in een plezierige en
professionele werkomgeving? Lees dan verder.
Wat ga je doen?
Als Relatiebeheerder Zakelijke Verzekeringen
ben je verantwoordelijk voor het beheren en
uitbouwen van een mooie zakelijke portefeuille. Je
bent het vaste aanspreekpunt voor de relaties in
jouw portefeuille.
Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor
het maken van afspraken, het voorbereiden van
gesprekken, het opstellen van offertes en het
verwerken van bezoekverslagen. Belangrijk hierbij is
dat je door je proactieve instelling kansen herkent.

Wat neem je mee?
Om goed te kunnen functioneren binnen ons team
verwachten we het volgende van je:
• vakgerichte diploma’s
(minimaal Wft Basis+Schade+Inkomen)
• integere en positief kritische instelling;
• accurate en gestructureerde werkwijze;
• minimaal 5 jaar relevante ervaring in de
verzekeringsbranche;
• zelfstandige en servicegerichte instelling;
• inlevingsvermogen, toewijding en teamgeest.

Het winnende nummer werd
geschreven door Marijke GijsenVerkoelen en de muziek is van
Jerome Lenders en Pim zelf. Het
was een close call en de uitslagen
lagen dicht bij elkaar. John behaalde
de tweede plaats met zijn nummer

Knatsj vol en De 3 Tenoren werden
derde met Vastelaovessentiment.
De presentatieprijs Ut Artiestke
werd wederom gewonnen
door Botterflaaj die dit jaar
Sjpring sjpring sjpringlaevend
waren.

Financieel adviseur (40 uur) m/v

Ben jij commercieel, denk je in kansen en wil je in een plezierige en professionele
werkomgeving op termijn doorgroeien naar senior financieel adviseur? Lees dan verder.

Je weet het klantbelang centraal te stellen met
hoogwaardig financieel advies en hebt oog voor
de lange termijn relatie.
Daarbij ben je commercieel sterk in het
nieuwe werken met betaalde adviesdiensten en
abonnementen. Je administratieve taken kun je
grotendeels uitbesteden aan je collega’s, zodat
je jezelf zoveel mogelijk met klantadvies kunt
bezighouden.

Wat neem je mee?
Om goed te kunnen functioneren binnen ons team
verwachten we het volgende van je:
• HBO werk- en denkniveau;
• vakgerichte Wft-diploma’s
(Wft Basis+Consumptief krediet+Hypothecair
krediet+Vermogen+Inkomen);
• overige vakgerichte diploma’s (Erkend
hypothecair planner, Gecertificeerd financieel
planner of bereidheid om dit te halen);
• werkervaring in een vergelijkbare functie.
Daarbij beschik je over een flexibele agenda.
Verder heb je een proactieve en resultaatgerichte
instelling. Je kunt jezelf en het kantoor goed
vertegenwoordigen door duidelijke communicatie,
inzet en passie voor het vak.

Wat bieden wij jou?
Voor alle drie functies geldt dat wij jou een mooie en zelfstandige baan bieden waarbij je
verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling en succes. Je primaire arbeidsvoorwaarden zijn
marktconform en zullen afgestemd worden op je ervaring en je persoonlijke doelstellingen.
Enthousiast?
Stuur dan uiterlijk 30 november a.s. een e-mail met je motivatie en CV naar de betreffende
afdelingsmanager:
• Paul Janssen (paul.janssen@karisadviesgroep.nl) voor de functies Ervaren allround
schadebehandelaar en Relatiebeheerder zakelijke verzekeringen
• Dennis Klompmakers (dennis.klompmakers@karisadviesgroep.nl) voor de functie Financieel adviseur
Voor aanvullende vragen zijn beide ook telefonisch bereikbaar op 077-3077200.

www.karisadviesgroep.nl

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

Wat ga je doen?
Je krijgt een eigen klantenportefeuille die je
beheert en gaat uitbouwen. Je adviseert je klanten
over hypotheken en hun overige financiële zaken.
Je adviseert niet over schadeverzekeringen, dit
doet een collega verzekeringsadviseur.

Jörgen Raymann
in DOK6
Cabaretier Jörgen Raymann komt op donderdag 24 november naar
DOK6 Theater in Panningen. Hij staat met zijn nieuwe voorstelling
Zo Kan Het Ook op de planken.
Jörgen Raymann werd vooral
bekend met zijn televisieprogramma
Raymann is laat. Daarin was hij ook
te zien als alter ego Tante Es. Dit jaar
neemt hij afscheid van het typetje.
Raymann wordt namelijk 50 jaar en hij

kijkt toch iets anders tegen de wereld
aan dan toen hij 30 was. Bij de show
filosofeert Raymann tegen de draad
en gaat hij niet mee in de waan van
de dag. De voorstelling begint om
20.15 uur in het theater van DOK6.
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De Breurkes winnen Panningse
schlagermiddag
Het duo De Breurkes heeft op zondag 13 november de schlagermiddag van carnavalsvereniging de
Kuus oeht Kepèl gewonnen. René en Ludgard Scheres wonnen de Panningse liedjesmiddag met het nummer Zing!
(lekker heij same). TeamKepèl.nl pakte met Ut Vastelaovesveur de Vastelaovesgek, de prijs die bepaald wordt
door de deelnemende groepen.

Muzikale optocht en pietendisco

Sinterklaasintocht Baarlo
Vergezeld van vele Zwarte Pieten arriveert Sint Nicolaas zondag
20 november in Baarlo. Na de optocht en ontvangst van de Sint vindt bij
jeugdcentrum Sjiwa een pietendisco plaats.
Al heel vroeg in de ochtend
trekken verschillende Zwarte Pieten
door het dorp in of met verschillende
voertuigen. Zo kunnen ze de kinderen
alvast voorbereiden op de komst van
Sinterklaas.
Uiteindelijk komen Sinterklaas en
de rest van de pieten om 13.00 uur
aan bij de voormalige tuinbouwloods
van Box Cleaning Service op de
Kieënweg in Baarlo. Van daaruit
vertrekt om 13.30 uur een optocht
met alle kinderen en ouders naar de
Bong, Grotestraat en ten slotte de

Markt. Onder muzikale begeleiding
van fanfare Eendracht en drumen brassband Voorwaarts komt
Sinterklaas daar om 14.00 uur aan.
Alle kinderen krijgen na afloop
van de intocht een versnapering
uitgedeeld. Ook start dan de
pietendisco bij Sjiwa op de
Hoogstraat, die de Sint en zijn pieten
ook weer zullen bezoeken.
Indien vóór ontvangst op de
Markt de weersomstandigheden
zeer slecht zijn, wordt de ontvangst
verplaatst naar de kerk.

Afsluiting reeks concerten

Concert Leon van den
Brand in kapel Panningen
De reeks orgelconcerten van Orgelkring Peel en Maas wordt dinsdag
22 november afgesloten met een concert van organist Leon van den Brand.
Deze vindt plaats in de kapel van de paters Lazaristen in Panningen.
De liedjesmiddag vond plaats bij
café Dotje. Zeven groepen kwamen
voorbij op de middag. De derde plek
ging naar Dotje Crew met ‘Doon wae
nach un rundje?’. Tweede werden de
dames van Wir us get Angers met het

nummer Kiehk, veul en preuf. De juryen publieksprijs gingen vervolgens
allebei naar De Breurkes. De tekst van
het nummer is geschreven door
Mark van Mullekom en Robert Janssen.
Marlstone Music tekende voor het

arrangement. Door de overwinning
vertegenwoordigen De Breurkes
Panningen bij het P&M liedjesfestival
op vrijdag 13 januari in Club Palladio in
Helden. CV De Brookhaze uit Konings
lust organiseert het liedjesfestival.

Liedje Te zaate hermenie van hofkapel

‘Sjots, sjeif en oeht de maot’
wint liedjesavond Koningslust

Organist Leon van den Brand
studeerde orgel op het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam bij
Bernard Bartelink en op het Brabantse
Conservatorium bij Maurice Pirenne.
In 1985 behaalde hij het diploma
Uitvoerend Musicus Orgel. Daarnaast
studeerde hij hoofdvak piano bij
Ton Demmers en Herman Uhlhorn.
In 1986 behaalde hij hiervoor het
staatsdiploma. Leon was organist
van het 17e eeuwse Severijn-orgel

in Cuijk. Momenteel is hij hoofd
organist van het 18/19e eeuwse
Van Deventer/Smits-orgel van de
Luciakerk in Ravenstein en is artistiek
adviseur in de Stichting Orgelkring
F.C. Smits.
Tijdens het concert komen onder
andere stukken van Camille SaintSaëns, Gabriel Pierné, Louis Vierne
en Louis-James-Alfred-Lefébure
Wely voorbij. Het concert begint
om 20.00 uur.

De hofkapel Sjots, sjeif en oeht de maot uit Koningslust heeft zaterdag 12 november de liedjesavond van
carnavalsvereniging De Brookhaze uit Koningslust gewonnen.

www.haardstede.nl

20 NOVEMBER KOOPZONDAG
van 13.00 tot 17.00 uur

De twintigste liedjesavond werd
zaterdag in dorpshuis De Sprunk gehou
den. Net als vorig jaar gingen tien
artiesten met elkaar de strijd aan om
de Albert Swinkels Iërepries.
De presentatieprijs, bepaald door
de jury en de publieksjury, werd
uiteindelijk gewonnen door Meine
Mutti. Daarna werd de winnaar van de
ereprijs bekendgemaakt, die gekozen
wordt door de vakjury.

De VETeranen eindigden als derde
met het liedje Ingelse prins, geschreven
door Cindy en Henk Conjaerts, muziek
door Henk Conjaerts en arrangement
door Marcel Driessen. De Musseclub
eindigden als tweede met het liedje
Costa del Lol (Fiësta Espanol!), waarvan
de tekst geschreven is door Peter
Lormans en de muziek gemaakt is door
Marcel Driessen.
Uiteindelijk werd de hofkapel

uitgeroepen tot grote winnaar van de
liedjesavond met het nummer Te zaate
hermenie, waarvan de tekst en muziek
geschreven is door Henk Conjaerts
en Marcel Driessen het arrangement
verzorgde.
Sjots, sjeif en oeht de maot gaat
Koningslust op vrijdag 13 januari
vertegenwoordigen op het
P&M Liedjesfestival in Club Palladio
in Helden.

DOLLE
DAGEN!

OP DE DAMES-, HEREN-,
NACHTKLEDING- EN
SCHOENENAFDELING
Gratis
parker en
voor de
deur!

Graag tot ziens bij:

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Agenda t/m 24 november 2016
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Intocht Sinterklaas Baarlo

Tijd: 09.00-13.00 uur
Organisatie: Toekomstwinkel en Bibliotheek Panningen
Locatie: Bibliotheek in Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: aankomst 13.00 uur, ontvangst om 14.00 uur
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Baarlo
Locatie: aankomst op Kieënweg Baarlo,
ontvangst op Markt Baarlo

Lezingen over razzia’s, executies, deportaties
en bevrijding 1944

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen en Medisch Centrum VieCuri
Locatie: KBO Clublokaal in Ringoven Panningen

Tijd: 13.30 en 15.00 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas Helden

Voorlichting over borstvoeding

Sinterklaasintocht

Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: Lekker Laeve en Lonneke Thijssen
Locatie: Lekker Laeve Molenstraat Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Centrum Management Panningen
Locatie: Forum aan het Raadhuisplein Panningen

Presentatie tuinontwerp Plattelandshoés
Tijd: 19.30 uur
Locatie: zaal De Houbereij Panningen

Concert Forever Young

Kietenavond: Bierfietsen

Liedjesmiddag Dörper Kuus

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus Helden
Locatie: discotheek Apollo Helden

Keihard Kelder Knallen!

Concert met Venloos Symfonie Orkest

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Sjiwa Baarlo

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Stichting Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Lazaristen Panningen

Jaksie: Venny’s Verjaardagsfestijn
Tijd: 21.00-02.00 uur
Locatie: JAKS Bar Helden

Tijd: 14.30 uur
Locatie: DOK6 Panningen
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Thomas à Kempisavond met gastspreker
Tijd: 20.00 uur
Locatie: kerkzaaltje Markt Baarlo

Trip to Hardstyle: Devin Wild

Lezing over ervaringen joodse onderduiker

Tijd: 21.30-02.00 uur
Locatie: Apollo Helden

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

Repair Café Maasbree
Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: Bibliotheek Maasbree
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Ladies & Lifestyle Event
Tijd: 18.30-22.00 uur
Locatie: Wapas Restaurant & Partycentrum Hoove de
Vriendschap Beringe

Kennismaken met haptonomie

Starterscafé Peel en Maas

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Lekker Laeve en haptotherapeute
Jolanda Barents
Locatie: Lekker Laeve Molenstraat Helden

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Bibliotheek voor Ondernemers, HJC Adviseurs Arbo
Adviesbureau en Administratiekantoor A3
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Caeciliafeest met mis

Muzikale inloopavond

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: schutterij, drumband en majoretten, fanfare en
mannenkoor Maasbree
Locatie: kerk Maasbree

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Muziek Jong Voor Oud
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

De Foute Avond

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Lazaristen Panningen

Concert organist Leon van den Brand

Tijd: 21.00-02.00 uur
Locatie: theaterzaal DOK6 Panningen

De Zoes Live
Tijd: 21.30 uur
Locatie: café De Zoes Helden

Club Palladio Invites Giocatori

zo
20
11

in samenwerking met

Inspiratiebijeenkomst werkzoekenden

Voorlichting over Ouderenzorg VieCuri
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Hieëten bliksem

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

Voorlichting over ‘etalagebenen’
(Claudicatio Intermittens)

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen en Integraal Behandelcentrum
Edelweiss Koningslust
Locatie: KBO Clublokaal Ringoven Panningen

Optreden Broederliefde

Mantelzorg Muzieksalon

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: discotheek Apollo Helden

Tijd: 19.15-22.30 uur
Organisatie: Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Vogelmarkt en bezichtiging bonsaibomen

Voorstelling Jörgen Raymann

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Nieuw boek
Meijelnaar
Het nieuwste boek van
 eijelnaar Pierre Verheijen heeft de
M
titel Hieëten bliksem gekregen.
Dit derde werk vertelt persoonlijke
verhalen van 1979 tot nu.
Hieëten bliksem is het chronolo
gische vervolg op de eerder verschenen
boeken Brokkenpap en Wullebònne van
Pierre. Het eerste boek vertelt over de
jeugdjaren sinds zijn geboorte in 1945,
het tweede staat vol verhalen die zich
tussen 1964 en 1979 afspelen. In het
nieuwste boek staan verhalen over
het gezin van de schrijver en worden
vakanties naar Frankrijk, het opgroeien
van zijn kinderen Erwin en Ellen en de
vastelaovend beschreven.

Thomas à
Kempisavond
in Baarlo
De Thomas à Kempisavond op
maandag 21 november staat dit keer
in het teken van de oudste multi
national ter wereld, de kerk, en
moreel leiderschap. De lezing vindt
plaats in het kerkzaaltje aan de
Markt in Baarlo en begint om
20.00 uur. De gastspreker is deken
A. de Graaf Woutering.
“Normen en waarden spelen een
belangrijke rol in de ontwikkelingen en
machtsstrijd die de kerk in haar meer
dan tweeduizend jarig bestaan heeft
meegemaakt”, laat de organisatie
weten. “De kerk is al jaren actief betrok
ken bij maatschappelijke o
 ntwikkelingen
over heel de wereld en heeft ook in de
Limburgse geschiedenis een belangrijke
rol gehad.” Tijdens de lezing wordt er
gekeken naar welke ontwikkelingen de
kerk wereldwijd heeft doorgemaakt,
hoe paus Franciscus invulling geeft en
wereldwijd mensen weet te beroeren,
wat dit voor effect heeft op moreel en
authentiek leiderschap en hoe je dit
kunt koppelen aan persoonlijk en zake
lijk succes in de huidige tijd.

’t Hoës van Bree

Muzikale
inloopavond
In de serie Muziek Jong Voor Oud
is dinsdag 22 november MFA ’t Hoës
van Bree in Maasbree geopend voor
een nieuwe, muzikale inloopavond.
Het publiek wordt op tijdreis
genomen naar muziek van vroeger.
Het ensemble bevat muziek van
1930 tot nu, onder de titel Meziek van
Vreuger. Geert Verheijden en Peter
Adriaans spelen die avond gitaar en
zingen. Onder andere luisterliedjes
van Wim Sonneveld, Boudewijn de
Groot, Limburgse en Duitse klassiekers
en rock ’n rollnummers worden ten
gehore gebracht. De goede, oude tijd
wordt herleefd in zaal Rinkesfort en
Rooth in ’t Hoës van Bree in Maasbree.
De ingang is bij de dorpsdagvoorziening
aan de Dorpstraat. Om 19.30 uur gaat
de zaal open en om 20.00 uur begint
Meziek van Vreuger.
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Kerkberichten

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Muziekmiddag
dorpsdagvoorzieningen Beringe
Bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe werd dinsdag 8 november een muziekmiddag
gehouden. Deze was georganiseerd door de dopsdagvoorzieningen uit Beringe en Egchel. In totaal
kwamen zo’n 150 deelnemers en vrijwilligers van alle dorpsdagvoorzieningen uit Peel en Maas naar
Beringe om een middag optredens te zien en horen. Diverse muzikanten, zangers en zangeressen uit
Beringe en Egchel stonden die middag op het podium, alsook een operazanger. Ten slotte werd er een
toneelstuk opgevoerd door mensen van Dorpsdagvoorziening Beringe en zongen alle aanwezigen
ter afsluiting het liedje Geneet van ’t laeve van Sjef Diederen.

Parochie Beringe

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 november
H. Mis 9.30 uur - koor b,g,v,
Ceciliafeest t.i.v. alle vrijwilligers van
de kerk; dat we nog lang een beroep
op hen mogen doen.
Overleden:
Jana Leijten-Roijackers, 83 jaar

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 17 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 20 november
H. Mis Christus Koning; 10.00 uur
Marketentsterstreffen Nederlandsen Belgisch Limburg 2017. Door
Schutterij St. Willibrordus, m.m.v.
de Heimatkapelle en het Korps.
Hoofdcelebrant is mgr. R. Maessen
uit Thorn. T.i.v. Sjang Rutjens, Drika
Elshout, Tonny Moors (jaardienst);
Henk Willems (coll); Louis Verberne
(jaardienst) en overleden familie
Verberne-Franssen en Johan Verberne
(jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 21 november
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 22 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 24 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 november
Geen H. Mis
Zondag 27 november
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek

Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas

Lezing razzia’s en bevrijding
In streekmuseum ’t Land van Peel en Maas worden op zondag 20 november twee lezingen gehouden over de
razzia’s, executies, deportaties en bevrijding in oktober en november 1944. Tijdens de lezingen worden unieke
foto’s en filmbeelden getoond, onder meer van de herdenking in 1994 toen het 50-jarig jubileum van de vrijheid
werd gevierd.

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 november
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Drissen
(verj), Drien Drissen-Heesen en alle
overl. fam.; Bert Hanrats (jaardienst);
Uit dankbaarheid

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 20 november
H. Mis 10.00 uur – fanfare St.Cecilia
vw Ceciliaviering t.i.v. lev. en overl.
leden fanfare St. Cecilia; Johanna
Catharina Bruijnen (jaardienst); Ton
Hillen en Martha Hillen-Reijnders
en fam.; overl. fam. Cox-van den
Beucken; Arno Timmermans (coll);
Lies Jacobs-Hermans (verj);
Uit dankbaarheid

Parochie Koningslust

De eerste start om 13.30 uur en
wordt gegeven door Dré Hanssen.
Hij toont filmbeelden over de
oorlogssituatie van D-day in juni tot
en met de bevrijding van Peel en
Maas eind november. Vervolgens zijn
er nog beelden te zien van onder
andere de 50-jarige herdenking
van de kerkrazzia die in 1944 in
Panningen plaatsvond.
Daarna volgt om 15.00 uur een

presentatie van Piet Gommans met
nieuwe gegevens over de executie
van Frans Neef aan de Kesselseweg
in Helden, het verzet en gesneuvelde
militairen en oorlogsslachtoffers in
de voormalig gemeente Helden.

Deportatiekamer
te bezoeken
De lezingen vinden plaats in

café Gasterie in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Na de
presentaties kunnen de bezoekers
in het streekmuseum, eveneens
gelegen in het gemeenschapshuis,
een kleine expositie zien
over de presentatie van Piet
Gommans. In het museum is een
deportatiekamer te bezoeken die
bestaat uit onderdelen van een
authentieke barak.

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 19 november
H. Mis 17.30 uur t.i.v. overl. ouders
Bos-Daniëls en dochter Anna (gest.
jaardienst); Wiel Berkers en dochter
Gertie (jaardienst)
Zaterdag 26 november
Geen H. Mis

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 19 november
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor
- vanwege de bevrijding; Mien de
Wit-Gommans (b.g.v. verj.); fam.
Brummans-Wilms en kinderen
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Chávez
lak wit

€ 4.999,direct de beste prijs

Keuken 198 x 285 cm
compleet met:
koelkast

afzuigkap

oven
gaskookplaat

vaatwasser
spoelbakken

werkblad

5 jaar apparatuurgarantie

Zanussi Combi-magnetron

Zanussi Inductiekookplaat

Zanussi Vaatwasser

ZZK47902XX

ZEM6740BBA

ZDT22002FA

ZELECTIEF

ZELECTIEF

ZELECTIEF

€599,Oven met geïntegreerde magnetron-functie
Vermogen: 1000 Watt, ovenruimte 43 liter
Easy-to-clean email

€449,Facet geslepen zijkanten
Inductiezones met powerbooster-functie
Inbouwmaten hxbxd (mm): 55 x 560 x 490

HORST

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€399,Energieklasse: A+
5 programma’s, 3 temperaturen
Inbouwmaten hxbxd (mm): 818 x 600 x 570

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

D!

