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Meijel in kerstsferen
Het dorpscentrum van Meijel ademde vrijdag 25 november al de sfeer van de feestdagen. Toen waren vele winkels in het dorp tot 22.00 uur geopend tijdens het
evenement Moonlight Shopping. Kinderen konden die avond een ritje maken op de Pakjes-expres met Zwarte Piet, terwijl de hulpsinterklazen nog de laatste cadeautjes
bij elkaar zochten voor pakjesavond. Ook de warme sfeer van de naderende kerstdagen was al merkbaar door de vele sfeerlichten en kaarsen op straat en in de winkels.
Tijdens de koopavond verkochten Ut P&M Hoés, Stichting Arjen en Walk4Brains Meijel verse flammkuchen voor het goede doel vanuit hun kraam met hulp van cateringbedrijf
de Flammkuchen Meisters. Er werd ruim vijfhonderd euro opgehaald voor Ut P&M Hoés, dat zich dit jaar met hulp van Stichting Arjen en Walk4Brains inzet voor onderzoek naar
en de genezing van hersentumoren.

Resultaten lezersonderzoek

HALLO meest gelezen en hoogst gewaardeerd
Het wekelijkse nieuwsblad HALLO Peel en Maas wordt goed gelezen en hoog gewaardeerd. Dat blijkt uit het
lezersonderzoek dat uitgeverij Kempen Media onlangs uit liet voeren, nu het nieuwsblad ruim een jaar bestaat.
De 933 personen die de enquête invulden, gaven het nieuwsblad gemiddeld een 7,4.
In totaal kregen 19.250 huis
houdens in Peel en Maas een enquête
thuisgestuurd. Ook online kon de
enquête worden ingevuld en dat
werd veelvuldig gedaan. Van de ruim
negenhonderd anoniem ingevulde
vragenlijsten, kwam meer dan de helft
online binnen. Stagiaire Lindy Bos uit
Grashoek verzamelde alle ingevulde
enquêtes en presenteerde woensdag
23 november de resultaten. Uit het
onderzoek kwam naar voren dat men
sen HALLO Peel en Maas vooral lezen
vanwege het nieuws, de familieberich

ten, het verenigingsnieuws en cultuur
activiteiten. Ook de informatie op de
gemeentepagina is voor veel lezers een
reden om het nieuwsblad open te slaan.

Verwarring
over weekbladen Peel
en Maas
Wat in het onderzoek opviel, was
de verwarring over de twee weekbla
den die in de gemeente Peel en Maas
worden uitgegeven. Ook kwamen er

veel reacties binnen met de suggestie
om de twee bestaande bladen samen
te voegen. Beide bladen staan echter
geheel los van elkaar en worden door
twee verschillende uitgevers gemaakt.
HALLO Peel en Maas is een uitgave van
uitgever Kempen Media uit Horst, waar
sinds 2009 ook HALLO Horst aan de
Maas wordt uitgegeven.
Een aantal reacties ging over de
hoeveelheid reclame en advertenties.
Ook daaruit bleek dat er veel verwarring
is over de twee bladen. HALLO Peel en
Maas houdt de verhouding tussen redac

tionele artikelen en advertenties streng
in de gaten. HALLO hanteert daarom de
formule 70 procent aan redactionele
artikelen tegenover 30 procent aan
advertenties, in tegenstelling tot veel
andere bladen.
Naast complimenrten is er ruimte
voor verbetering, blijkt uit het onder
zoek. Lezers zouden graag zien dat alle
kernen evenveel aan bod komen in het
blad. Ook hebben lezers behoefte aan
kritische artikelen met meer diepgang.
Daarnaast wil men nog meer aandacht
voor verenigingsnieuws. Hoe meer
verenigingen hun artikelen insturen, des
te meer verenigingen uit Peel en Maas
aan bod kunnen komen. Persberichten
mogen altijd ingestuurd worden

naar redactie@hallopeelenmaas.nl
Daarnaast werd in de enquête door
een aantal mensen aangegeven dat zij
de HALLO niet op woensdag ontvan
gen. Dat kan kloppen, maar is gelukkig
geen reden voor zorg. HALLO verschijnt
sinds maart op donderdag. Ontvangt
u helemaal geen HALLO? Bel dan naar
077 307 47 60 of vul het klachten
formulier in op
www.hallopeelenmaas.nl Ook indien u
een NEE-NEE sticker heeft, kunt u toch
HALLO ontvangen. Vraag hiervoor een
speciale HALLO-sticker aan via
info@hallopeelenmaas.nl
Heeft u een tip voor de 
redactie? Mail dan naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Politie-controle in centrum van Beringe

Vrachtwagenchauffeurs negeren
verbodsborden
Dorpsoverleg Beringe heeft in samenwerking met de politie op
woensdag 23 november in het centrum van Beringe een vrachtwagen
controle gehouden. “Inwoners hebben al lange tijd last van vrachtverkeer
dat daar niet thuishoort”, aldus Peter van Horen, voorzitter van de werkgroep Veiligheid en Structuur binnen het dorpsoverleg. “Het wordt tijd dat
daar iets aan gedaan wordt.”
Vanaf de rotonde aan de
Steenstraat in Panningen tot en met
de rotonde aan de Kanaalstraat in
Beringe geldt een geslotenverklaring
voor vrachtwagens. “Bij deze rotondes

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks 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.

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

staan al jarenlang borden waarop staat
dat het verboden is voor vrachtverkeer
om hier te rijden”, aldus de politie.
“Desondanks zien we dat veel vracht
wagenchauffeurs het bord gewoon
negeren en doorrijden, wat tot grote
overlast zorgt voor de inwoners van
Beringe. Vaak is het gewoon gemak
zucht en hebben de chauffeurs geen zin
om een klein stukje om te rijden. Voor
bestemmingsverkeer dat wel via deze
weg móét rijden, is het natuurlijk een
ander verhaal. Zij kunnen met een brief
aantonen dat ze er wel mogen rijden.”

Gevaarlijk voor
schoolkinderen
Volgens een inwoner rijden er
dagelijks, tussen 07.00 en 17.00 uur,
zo’n honderd vrachtwagens voorbij. De
bussen die er rijden, rekent hij er niet
bij. Omdat dit volgens Peter van Horen
niet langer zo door kan gaan, schakelde
hij namens het dorpsoverleg de politie
in om een vrachtwagencontrole te
houden. Peter: “Mensen hebben er veel
overlast van, omdat het gewoon niet
mag. Bovendien is de basisschool aan
de Kanaalstraat weer in gebruik geno
men, waardoor er ook veel kinderen
in de buurt zijn. Daarnaast is het een
weg waar veel activiteiten georgani
seerd worden en waar dus ook veel
mensen zijn. Om de veiligheid van de
inwoners van Beringe te waarborgen,
moet er iets gebeuren.” Als er tijdens

de conrole een vrachtwagen komt aan
gereden vanuit de Panningse richting,
zet de politie hem aan de kant. Na een
controle op rijbewijs en kentekenpa
pieren volgt een kort gesprekje. “We
vroegen hem waar hij vanaf komt en
waar hij heen ging”, vertelt een agent
als de chauffeur weer onderweg is. “Hij
hoorde niet op deze weg en we vroe
gen hem waarom hij het verkeersbord
genegeerd heeft. Nadat hij vertelde dat
hij het bord niet gezien had, hebben
we hem advies gegeven hoe hij de
volgende keer moet rijden. We hopen
dat we op deze manier meer besef

kweken bij de vrachtwagenchauffeurs,
zodat ze de volgende keer een andere
route nemen.”
De meeste vrachtwagenchauf
feurs reageren positief, vertellen de
agenten die gedurende de controle
verschillende chauffeurs op hun fouten
moeten wijzen. “De bestuurders snap
pen het wel als we uitleggen waarom
we hier staan. Als ze zelf een inwo
ner waren geweest van Beringe, dan
zouden ze het ook niet prettig vinden
als er vrachtverkeer rijdt. Om ook hun
collega-chauffeurs bewust te maken
van de geslotenverklaring, vragen we

Ramkraken in Panningen
Bij supermarkten Jan Linders en Albert Heijn in Panningen hebben onlangs ramkraken plaatsgevonden. Jan Linders was in de nacht van zondag 27 op
maandag 28 november het doelwit, de Albert Heijn moest er in de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 november aan geloven. In beide gevallen hadden
de dieven het op tabaksproducten gemunt.

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

ook of ze het op WhatsApp-groepen of
andere sociale media willen plaatsen.
De meesten gaven wel aan om hieraan
mee te werken, dus dat is in ieder
geval al goed om te horen.”
Deze keer bleef het bij een waar
schuwing, maar de eerstvolgende keer
als de politie weer staat te contro
leren, worden er boetes uitgedeeld.
“We spreken de vrachtwagenchauffeurs
nu aan op hun gedrag, waardoor ze
later ook niet kunnen zeggen dat ze er
niets vanaf wisten”, aldus de politie.
“We denken dat deze manier van han
delen het eerlijkste voor iedereen is.”

De ramkraak bij Jan Linders vond
plaats rond 04.25 uur. “Toen is het
alarm afgegaan, maar het was erin en
eruit. Ze zijn niet lang binnen geweest”,
laat de supermarktmanager weten.

De daders reden met een voertuig de
deuren kapot en konden zo binnenko
men. De deuren van de winkel waren
volledig vernield, maar werden in de
loop van de ochtend vervangen. Ook

het glas dat in de winkel lag, was snel
opgeruimd. De supermarkt ging maan
dagochtend gewoon open voor klanten.
“Het is volgens mij de eerste keer dat
hier zoiets gebeurt”, laat een medewer

ker van de winkel aan de Kepringelehof
weten. Bij de Albert Heijn werd
eenzelfde tactiek toegepast, al is het
niet zeker dat er een auto bij gebruikt
werd. “De dieven zijn rond 03.50 uur
binnengedrongen en hebben de deuren
ontzet met een flinke kracht”, laat
eigenaar Paul Gubbels weten. “Er zijn
geen sporen gevonden dat er een auto
gebruikt is.” De daders kwamen aan de
kant van het Pastoor Huijbenplein bin
nen en namen net als bij de Jan Linders
sigaretten mee. “Naar mijn weten is het
de eerste keer dat zoiets plaatsvindt bij
deze vestiging”, aldus Paul. De vluch
trichting van de daders was in beide
gevallen onbekend, zo liet de politie
weten. De politie vraagt mensen die
beveiligingscamera’s hebben hangen
en in de buurt van de supermarkten
wonen, de camerabeelden te bekijken.
“Mogelijk staan de daders en eventueel
hun voertuig op de beelden”, schreef
de politie op Facebook. Contact opne
men met de politie kan via 09 00 88 44
of via Meld Misdaad Anoniem op
08 00 70 00.
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Nieuwe website voor
gemeente Peel en Maas
De nieuwe website van gemeente Peel en Maas wordt donderdag 1 december gelanceerd. Naar eigen zeggen
is de website gebruiksvriendelijker, compacter en overzichtelijker.
Volgens burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo is de meest
gevraagde informatie op de nieuwe
website veel sneller en eenvoudiger
te vinden.

Gebruiksvriendelijker
“Inwoners en bedrijven kunnen
met de nieuwe website nog
makkelijker digitaal een afspraak
maken met de gemeente en online

zaken afhandelen.” De nieuwe
website is een stuk compacter. In
plaats van zo’n vijfduizend pagina’s
bevat deze nu nog maar vijfhonderd
pagina’s. “Daardoor is informatie
veel sneller te vinden”, aldus de
gemeente. Ook zijn de onderwerpen
die als eerste getoond worden op de
homepage gebaseerd op het zoek- en
klikgedrag van de websitebezoekers.
Veelbezochte pagina’s zijn daardoor

nog sneller vindbaar. In totaal is er
een half jaar gewerkt aan de website.
De meeste tijd werd gestoken in
het voorbereiden en ontwerpen
van de website. Onder andere
het Burgerpanel Dienstverlening,
een groep van tien inwoners die
meepraten over de dienstverlening
van de gemeente, zijn nauw
betrokken geweest bij de inrichting
van de nieuwe website.

Provincie Limburg: Eén halte sowieso tijdelijk

Nieuwe haltes Maasbree
‘gewoon bruikbaar’
Maasbreenaren die vanaf zondag 11 december de bus willen pakken, kunnen gewoon gebruikmaken van drie
haltes aan de Provincialeweg (N275). Dat laat de provincie Limburg desgevraagd weten. Twee haltes zijn pas in
februari gereed, zoals eerder werd gemeld, maar worden wel ingericht en gebruikt als tijdelijke haltes.

HALLO in Santiago
de Compostela
John van Betteray uit Baarlo liep onlangs de bekende pelgrimsroute naar Santiago de Compostela in Noord-Spanje. Na een
wandeltocht van ongeveer vijf weken en 1.000 kilometer bereikte
hij begin oktober zijn einddoel: de kathedraal van Santiago de
Compostela. John vertrok op donderdag 1 september vanuit
Bayonne in Zuid-Frankrijk om het graf van apostel Jakobus in de
kathedraal van de Spaanse plaats te bezoeken. Dit is tevens het
eindpunt van de route. “Zonder blessures kwam hij begin oktober
aan in de stad, na circa 1.000 kilometer gelopen te hebben”,
aldus Gerda, de trotse echtgenote van John.

Uw voeten in goede handen
Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
Sport pedicure • Cosmetische voetzorg
De bushalte bij de kruising Provincialeweg, Veldsehuizen en Houthei wordt aangelegd
Het dorpsoverleg Maasbree
meldde dinsdag 22 november dat van
de drie nieuwe haltes in Maasbree,
er twee pas in februari gereed zijn.
De vergunningen voor de aanleg
van die haltes zouden door Arriva te
laat zijn ingediend bij de provincie.
Omdat het om een provinciale weg
gaat waar de bushaltes komen te
liggen, ligt de verantwoordelijkheid
voor het aanleggen van de haltes bij
Provincie Limburg.

Twee definitieve,
één tijdelijke halte
Een woordvoerder van de provincie
laat echter weten dat de vergunningen
helemaal niet te laat zijn ingediend:
“De aanvragen zijn al op 6 oktober
ingeleverd. Alleen het verkeersbesluit
met betrekking tot de haltes moet nog
worden genomen. We verwachten dat
dit vóór 11 december wordt gedaan.”
Volgens Provincie Limburg kunnen de
reizigers in de nieuwe dienstregeling

van Arriva straks gewoon gebruik
maken van de drie nieuwe haltes.
De haltes Pastoor Leursstraat en
Wilhelminalaan zijn definitieve haltes,
laat de provincie weten. Maar omdat
die nog niet als zodanig zijn ingericht,
worden er momenteel tijdelijke
haltevoorzieningen aangelegd zodat
ze toch een bruikbare opstapplaats
vormen. “De definitieve haltes
worden in februari aangelegd”, aldus
een woordvoerder. De huidige halte
bij De Fabriek aan de Venloseweg
verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt
een nieuwe halte, gelegen aan de
Provincialeweg (N275) bij de kruising
Veldsehuizen en Houthei. Die halte
komt De Fabriek te heten, aldus de
woordvoerder. “Dat wordt sowieso een
tijdelijke halte”, laat de woordvoerder
weten. “We verwachten hier namelijk
weinig tot geen reizigers. Daarom
wordt deze halte in een tijdelijke vorm
aangelegd. Halverwege 2017 gaan we
het hele vervoersnetwerk evalueren en
zal ook moeten blijken of deze halte

een meerwaarde heeft. Als dit het
geval is, zal hier een definitieve halte
van gemaakt worden.”
Maasbree krijgt in totaal drie
bushaltes aan de Provincialeweg:
ter hoogte van de Pastoor Leursstraat,
Wilhelminalaan en Veldsehuizen.
De haltes Gemeentehuis, Dorpstraat,
De Schor, Venloseweg en Rooth
komen daarmee te vervallen.
Naast het Dorpsoverleg maakt ook
de politiek in Peel en Maas zich
zorgen over de haltevoorzieningen.
Raadslid Fred Peeters van PvdA/
GroenLinks heeft bij het College
van B&W van Peel en Maas vragen
ingediend. Hij wil onder andere weten
hoe ouderen en mensen met een
beperking zich moeten vervoeren
tussen de kern en de bushaltes aan de
Provincialeweg. Ook Wim Hermans,
raadslid van CDA, vraagt het
College van B&W ‘met klem’ om met
de provincie een oplossing te vinden
voor de ontstane onrust rondom de
bushaltes in Maasbree.

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56
Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl

Gommans

Kaupmanshof 34 | Helden
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Wat een liefde
Wat een warmte
Een mooier afscheid hadden wij ons niet kunnen wensen van

Harry Verheijen
Hartelijk dank hiervoor.
Dat geeft ons de kracht om verder te gaan.
Gerda, Wendy, Wim, Peggy, André en Dany.

Dankbetuiging

Hierbij willen wij iedereen danken voor de vele blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen bij het overlijden van

Käthe Niessen-Junckert
Het was en is een grote steun om te ervaren
dat zij bij velen bijzonder geliefd was.
Fam. Niessen-Junkert

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.

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling, enz.
Tevens bloempotten en tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij 9.00 tot 17.00 uur. Za 9.00
tot 16.00 uur.

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

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

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Appartement te huur Helden.
Te huur appartement v.v. 2 sl.kamers,
ruime woonkamer/keuken en
buitenterras. Berging + eigen
parkeerruimte in souterrain. Huurprijs
€ 850,- /mnd excl., huurperiode min.
1 jr Info 06 15 34 00 00.
Gevonden op de Breetse Peelweg
in Maasbree een huissleutel met
opschrift. Tel. 077 465 15 96.
Woninginrichting bij u thuis.
Zie onze website voor de actie’s:
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
zoals trap bekleden v.a. € 150,00.
Bel: 06 16 37 45 14.
Te koop kerstbomen vanaf 3 dec.
Alle maten. Hertsteeg 7 Beringe.
Ma-za 9-17.00 u zo 10-14.00 u. Tel.
06 51 37 53 34 Frank en Jessica Janssen.
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
De nieuwe cursus Babymassage
start op 9 december bij Lekker Laeve!
Dat wordt 3 weken genieten!
Alle info vind je op lekkerlaeve.nl
Kerstbomen te koop, dagelijks van
10 tot 19 uur. Omorika Blauwspar
Nordman. Helenaveenseweg 84
Grashoek tel. 06 13 46 46 98 of
0493 53 92 79.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
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
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.
Computerproblemen? Trage pc
of slechte WiFi? Apk voor veilige pc,
netwerk en back-up. Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15 verdere info:
www.karelheines.nl

Gouden bruidspaar

Theo en Lenie
Janssen-Lintjens
30 november 2016
Lieve Pap en Mam,
Liefde is op weg zijn naar
Jezelf te vinden in elkaar
Lief en leed delen samen
Een halve eeuw al, ja 50 jaar
Iedereen zal het beamen
Jullie zijn een gouden paar!
Gefeliciteerd en veel liefs,
Christel, Safwat, Yasien & Nadiem
Roy, Annsophie, Eskil & Naomi

Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.
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.
Inboedelverkoop van meubels,
lampen, Leolux stoelen en fauteuils.
tv-meubel, kast, etc. op zaterdag
3 december van 10.00 -13.00 uur op
Veldstraat 19 te Helden-Dorp.
Kerst bij Schatkist. Open huis bij
Schatkist in Kerstsfeer. Zaterdag 3 en
zondag 4 dec. van 12:00 tot 16:00, aan
de Loosteeg 14e in Panningen. Laat u
verrassen en kom kijken! Vrolijke Kerst
Groetjes van Angelieck en Irma.
Te koop kerstbomen. Te koop
Nordmann kerstbomen (gezaagd)
in verschillende soorten en maten.
Verkoop vanaf a.s. zaterdag 9.00 uur.
Theunissen Kaumeshoek 21b Beringe
(06 10 06 55 43).

Te koop vastkokende kruimige
aardapppelen/belana frieslanders
bintje. Het adres voor verse gezonde
streekgroenten, 1 kg geschrapte
panklare krielaardappelen 1 euro.
Kwekerij Brummans Vosberg
Panningen.
Cursus ontwikkel je intuïtie.
Sint tip: geef jezelf een intuïtieve
ontwikkeling cursus cadeau!
Start op 10 jan. 2017 kijk op
www.marionhermans.nl (agenda).
Te koop kerstbomen, Abies-OmoricaZilverspar-Nordmann. Alle maten.
Open ma/zat. van 9.00 tot 18.00 uur
en zondag van 10.00 tot 12.00 uur.
Mts. Lemmen Peelstraat 78 Beringe.
Tel. 077 307 43 46.
Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie,
tel. 06 55 12 69 96 of mail naar
info@heikevastgoed.nl
Pedicure aan huis. Bel voor
informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Sanne Thijssen genomineerd
in categorie Sporttalent

Baarlose ruiter
genomineerd voor
Sportprijs Limburg
De Baarlose ruiter Sanne Thijssen (18) is genomineerd voor de Go for
Gold Sportprijs Limburg 2016 in de categorie Sporttalent. Alle genomineerden werden zondag 27 november bekendgemaakt door de vakjury.
De beste Limburgse sporters
van het jaar worden op maandag
19 december bekendgemaakt tijdens
de Go for Gold Sportprijs Limburg 2016
in Sittard-Geleen. In haar categorie
moet Sanne het opnemen tegen rol
stoeltennisser Sam Schröder uit Geleen
en handbalster Larissa Nusser uit Born.
In totaal worden vijf sporters onder
scheiden in vijf verschillende catego

rieën. Naast Sporttalent zijn dat Sporter
met een beperking, Sportvrouw,
Sportman en Sportploeg. De Provinciale
Sportprijs Limburg is een gezamenlijk
initiatief van de Provincie Limburg,
Huis voor de Sport Limburg, Topsport
Limburg, L1 Radio & Televisie, dagblad
De Limburger en Limburgs Dagblad.
Stemmen op de beste sporters kan via
www.sportprijslimburg.nl

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Baarlonaar tweede beste
praktijkopleider van Nederland
Jeroen van der Haas uit Baarlo is donderdag 24 november uitgeroepen tot tweede Beste
Praktijkopleider van Nederland. Dit gebeurde tijdens het SBB Uitblinkersgala in Ede, waar het beroepsonderwijs jaarlijks in de schijnwerpers wordt gezet. De Baarlonaar is werkzaam bij SPIE Numac Groep in
Venray, waar energie-efficiënte en milieuvriendelijke installaties voor de multitechnische dienst
verlening worden geproduceerd. Hij werd genomineerd door zijn eigen leerlingen en werd uiteindelijk
geselecteerd door de vakjury uit zeshonderd landelijke aanmeldingen. Hij kreeg de prijs uitgereikt
door NOS-nieuwslezeres Dionne Stax (foto). Naast Dionne was de presentatie in handen van minister Jet
Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ton Heerts van de MBO Raad en SBB en ten
slotte Michaël van Straalen van MKB-Nederland.
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Geen concrete plannen

Kans op Maasbreese
windmolens klein
De kans dat er windmolens geplaatst worden in het gebied rond
de Eerselsberg in Maasbree is klein. Dat heeft wethouder Paul Sanders
aan buurtbewoners en Dorpsoverleg Maasbree laten weten, zo schrijft het
dorpsoverleg. De gemeente heeft aangegeven geen investering in
windmolens voorzien te hebben.
“Op dit moment liggen er
geen concrete plannen voor een
windmolenpark bij Eerselsberg”,
schrijft het dorpsoverleg. “De
gemeente Peel en Maas heeft
aangegeven geen investering op
windmolens voorzien te hebben in
verband met het aantrekken van
glastuinbouw in het gebied. Mocht
er een voorstel komen, zal eerst
een bestemmingswijziging voor het
gebied moeten komen.”
Gemeente Peel en Maas is
vanwege duurzaamheidsdoelstel
lingen verplicht om vier windmolens
te plaatsen. Maasbree was één van
opties voor de molens, een andere
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Kansen voor lokaal talent

Stichting EGOpop wint
Cultuurprijs
Stichting EGOpop uit Egchel heeft op vrijdag 25 november de Cultuurprijs Peel en Maas gewonnen.
Het tweejaarlijkse festival kreeg de prijs uit handen van burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo. De stichting
werd geroemd om het feit dat het lokaal talent kansen biedt en volledig met vrijwilligers werkt.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

plek is het windpark Egchelse Heide
in het buitengebied van Egchel.
Energiecoöperatie REScoop vroeg
daar onlangs vergunningen voor aan,
maar deze zijn nog niet verleend. Het
ministerie van Defensie moet eerst
nog haar goedkeuring geven.
Het eerste plan werd namelijk
afgekeurd door onderzoeksbureau
TNO. Doordat de windmolens in
Egchel en Neer te dicht bij elkaar
zouden staan, zou de radar van
materieel van Defensie kunnen
worden verstoord. In het nieuwe
plan staan de windmolens daarom
600 meter uit elkaar in plaats van de
eerder afgesproken 400 meter.

Maximaal tien bewoners

Tijdelijke huurders
vmbo-locatie
De voormalige vmbo-locatie van het Bouwens in Panningen wordt
tijdelijk verhuurd voor bewoning. Het gebouw aan het Dr. Poelsplein
staat sinds september leeg, omdat de middelbare school besloot alleen
nog de locatie aan de Minister Calsstraat aan te houden. De gemeente is
eigenaar van de locatie en kijkt over vijf jaar wat er moet gebeuren met
de gebouwen.
Leegstandsbeheerder Prevenda
neemt het verhuur op zich. Op de site
van het bedrijf is te lezen dat mensen
kunnen kiezen uit een eigen woon- en
slaapkamer of een werkruimte. “Er zijn
verschillende kamers, kantoorruimtes
en klaslokalen beschikbaar”, zo staat
te lezen. “De voorzieningen, zoals
douches, toiletten en keuken, deel je
met de andere bewoners.” Huurders

betalen 250 euro per maand om een
ruimte van twintig vierkante meter te
mogen gebruiken. Er komen maximaal
tien bewoners in het pand. Eerder
vroeg de gemeente al aan inwoners
van de gemeente om met ideeën te
komen over de locatie in Panningen.
Veel spullen uit het voormalig vmbogebouw werden de afgelopen tijd via
een internetveiling verkocht.

“Het waren vier goede
kandidaten, dus we hadden het niet
helemaal verwacht”, vertelt Bart
Delissen, voorzitter van stichting
EGOpop. “Het is voor ons een
bevestiging dat we goed bezig zijn.
Het is de kroon op het werk na elf
edities.” Andere genomineerden
waren Jeugdorkesten Peel en Maas,
musicus Bart Jacobs en presentator
Robert Janssen. De samenwerkende
Jeugdorkesten gingen naar huis met
de stimulerings- en de publieksprijs.
Bart denkt dat de prijs naar Egchel

ging als waardering, maar ook als
stimulering. Bart: “Ik denk dat we
gewonnen hebben omdat we al
zoveel jaar bezig zijn en inmiddels
een goede naamsbekendheid in
regio hebben opgebouwd. Dat wordt
gewaardeerd. Het geeft ons energie
voor de volgende editie in 2018.”

Volop bezig
met editie 2018
Daar is de organisatie alweer
volop mee bezig. “Het is in de oneven

jaren, als er geen EGOpop is, wat
rustiger, maar we zijn achter de
schermen volop bezig met 2018.”
De prijs, een geheel vernieuwd
beeldje, heeft zijn definitieve plek al
gevonden. “Die staat bij café Manders
in Egchel op een prominente plek
achter de bar”, vertelt Bart. “Dat is
ook de plek waar we in december
2013 op een viltje de oprichting van
het festival geregeld hebben. De
eerste twee edities hebben ook in
het café plaatsgevonden. Die ideale
locatie dus.” (Foto: Jac Willekens)

Oud-hoofdredacteur P&M wordt onderzocht

Pieter Janssen legt werkzaamheden neer
Pieter Janssen uit Helden, directeur van Omroep Reindonk, heeft in samenspraak met het bestuur van de omroep
tijdelijk zijn werkzaamheden neergelegd. In diverse media werd afgelopen week het functioneren van Janssen ter
discussie gesteld. Janssen was eerder tien jaar werkzaam bij Omroep P&M en moest daar in 2008 onvrijwillig vertrekken.
“In de media wordt door sommige
mensen beweerd dat Pieter Janssen
strafbare feiten heeft gepleegd. Wij
weten niet of dat zo is”, zegt Arie Stas,
voorzitter van Omroep Reindonk. “Er
worden hem dingen verweten die ook
betrekking hebben op de Reindonk.
Wij willen weten wat daarvan waar
is of niet. Het bestuur heeft daarom
besloten een grondig onderzoek in te
stellen naar de beschuldigingen die zijn
geuit. Pieter Janssen heeft zijn volle
medewerking daaraan toegezegd. In
goed overleg met hem is besloten dat
hij, vooralsnog voor een periode van 14
dagen, zijn werkzaamheden neerlegt
in afwachting van de resultaten van het
onderzoek.” Het bestuur heeft inmid
dels Bert van Valburg, eerder interim-

directeur van Reindonk, als waarne
mend directeur aangesteld.

Onvrijwillig vertrek
in 2008 bij P&M
Janssen is tevens bestuurslid
van OLON (Organisatie van Lokale
Omroepen in Nederland). Het OLONbestuur heeft laten weten dat zijn
taken voor deze organisatie voorlopig,
vanwege het onderzoek, worden
overgedragen aan een ander bestuurs
lid. Janssen, zoon van wethouder
Raf Janssen, was eerder onder meer
werkzaam bij Omroep P&M in de
gemeente Peel en Maas. Daar moest
hij in 2008 onvrijwillig vertrekken, zo
vertelt de toenmalig voorzitter van de

omroep Martin van den Berg. “Er deden
al allerlei geruchten de ronde over het
functioneren van Janssen, maar zoiets
moet je zelf constateren. Over wat er
precies gezegd werd, laat ik mij niet
uit. Het ging om wilde verhalen. Toen
ik die aanleiding tegenkwam, hebben
we besloten dat hij zijn functie neer
moest leggen.” Martin ontdekte dat
er spullen besteld waren, maar dat
de rekening niet ingediend was bij
de penningmeester. “Toen ik er naar
vroeg bij Janssen kreeg ik ontwijkende
antwoorden. Het ging om een kleine
tweehonderd euro als ik het me goed
herinner. De leverancier wilde natuurlijk
geld zien en Janssen gaf geen goede
verklaring over wat er gebeurd was.
Toen hebben we afscheid van hem

genomen.” Bij de andere omroepen
waar Janssen werkte, gaan eenzelfde
soort verhalen rond.

Iedereen kan zijn
leven beteren
Toen er later een verregaande
samenwerking tussen Venray, Horst
aan de Maas, Venlo en Peel en Maas
op het punt stond opgericht te wor
den, bood Pieter Janssen zich aan als
voorzitter. Van den Berg: “Ik heb toen
meteen gezegd dat ik niet wilde dat
dat zou gebeuren. Andere bestuurders
van omroepen hebben daar kennis
van genomen. Toen Janssen later bij
die andere omroepen, zoals Omroep
Reindonk, solliciteerde, hebben die
geen contact gezocht met mij. Ze wisten
dat ik eerder had gezegd dat ik niet
wilde dat hij voorzitter zou worden en
dat hij niet vrijwillig was opgestapt bij

ons, maar ze stelden daar geen vragen
bij. Ik heb zelf geen contact gezocht
met die andere omroepen, omdat ik
niet vond dat dat aan mij was. Iedereen
kan zijn leven beteren en ik vind dat de
werkgever zelf moet uitzoeken wie er
bij hem komt solliciteren. Ik had eerder
al een hint gegeven en daar hebben die
omroepen niet op gereageerd.” Omroep
Reindonk krijgt een subsidie van 25.000
euro van gemeente Horst aan de Maas.
Burgemeester Kees van Rooij laat des
gevraagd weten tevreden te zijn over
de prestaties van de lokale omroep.
“De omroep heeft de laatste jaren een
goede ontwikkeling doorgemaakt. Over
de resultaten zijn wij heel tevreden. De
rest beschouwen we als een interne
kwestie. We zijn geïnformeerd door het
bestuur en zijn op de hoogte van de
beschuldigingen die zijn gedaan. Het is
triest voor alle betrokkenen. We wach
ten de resultaten van het onderzoek af.”
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Agrarische sector
10/11

Hortus Regius Maasbree

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. Hortus Regius in Maasbree is een glastuinbouwbedrijf dat komkommers en herfsttomaten teelt. Ingo van Lipzig uit America nam in 2011 het bedrijf over van zijn vader Hay.

veel prettiger is geworden dan
vroeger. Zo zijn de kassen hoger,
waardoor er een koeler klimaat
ontstaat in de kas. Daarnaast zijn
veel werkzaamheden die belastend
zijn voor het lichaam uit handen
genomen door machines. Bij het
sorteren van komkommers en
tomaten bijvoorbeeld, hoeven
onze medewerkers niet meer te
sjouwen met zware dozen of kisten.
Dit laatste zorgt ervoor dat er meer
vakmensen nodig zijn, die over de
nodige kennis bezitten om overweg
te kunnen met machines en robots.
Jammer genoeg merken we dat deze
mensen schaars zijn in onze sector.”

Topsector
in Nederland

“Voordat we het bedrijf hier
hebben gebouwd, hebben we
komkommers gekweekt op de
Vossenheuvel in America”, legt Ingo
uit. “Omdat we hier niet mochten
uitbreiden, gingen we op zoek naar
een andere locatie. Uiteindelijk is
dit Siberië in Maasbree geworden.
De ligging is door de infrastruc
tuur ideaal voor ons. In 1999 is de
eerste steen gelegd van Hortus
Regius. We begonnen toen met
4,2 hectare grond plus een loods en
hebben dit in 2002 uitgebreid tot
6,2 hectare. Toen mijn vader zich

in 2011 terugtrok uit het bedrijf, heb ik
besloten om het over te nemen. Omdat
de komkommerteelt toen kampte met
de EHEC-bacterie, was dit uiteraard niet
de meest gunstige start. Desondanks
kan ik wel zeggen dat het steeds beter
gaat met het bedrijf en de sector in het
algemeen.” Ingo woont nog steeds in
het Horster America, samen met zijn
vrouw Yolanda en kinderen.

Hele jaar door groen
Het bedrijf is niet alleen thuis in
de komkommerteelt, maar ook in
tomatenteelt. Deze afwisseling zorgt

er onder andere voor dat de kas het
hele jaar door gevuld is met groen
en dat de ziektedruk zo laag mogelijk
gehouden wordt. Ingo: “Eind januari
planten we komkommers. Vier weken
na de planting kan er al geoogst
worden. Als het juni is, halen we de
planten eruit en planten we nieuwe
gewassen. Omdat het dan warm en
lang licht is, kunnen we na twee
weken al oogsten. Rond september,
wanneer de herfst bijna begint,
planten we tomaten in de kas. Deze
worden in november, december en
januari geoogst. Daarna wordt de kas

Tweehonderd gasten

leeggemaakt en wordt het hele bedrijf
schoongemaakt voor een nieuwe teelt
voorjaarskomkommers.”
Voor het planten, oogsten en
sorteren van de groenten, zijn
de afgelopen tijd veel innovaties
geïntroduceerd. “De glastuinbouw
ziet er tegenwoordig niet meer zo
uit als veel mensen denken”, vertelt
Ingo. “Het is jammer dat dit niet bij
iedereen bekend is, omdat dit vaak
voor een negatief imago van de
glastuinbouw zorgt. Er zijn zoveel
dingen geautomatiseerd en vernieuwd,
waardoor het werken in de kas nu

De komkommers en tomaten
die bij Hortus Regius worden
geteeld, komen onder andere
terecht in Scandinavië en landen
als Duitsland, Tsjechië, Frankrijk en
Italië. “Aangezien de glastuinbouw
altijd al een topsector in Nederland is
geweest, zijn we naar mijn mening
voorloper op dit gebied ten opzichte
van het buitenland”, aldus Ingo.
“Ik denk dat het ook vaak onderschat
wordt hoe goed onze sector het
eigenlijk doet. Als je alleen al ziet
hoeveel bedrijven in deze sector
actief zijn in ons land. Hoewel
we veel met andere, soortgelijke
bedrijven samenwerken, vind ik
het ook belangrijk om dicht bij het
bedrijf zelf te blijven. Als je het bij
jezelf maar goed doet, daar gaat het
uiteindelijk om. We zijn bijvoorbeeld
veel bezig met het innoveren van
het bedrijf, en hoop dan ook dat
alle plannen die we nu hebben in
de toekomst gerealiseerd zijn. Een
tweede locatie in het buitenland sluit
ik daarbij niet uit.”

Ladies’ Circle officieel geïnstalleerd
Ladies’ Circle Vici Maas & Peel is op zaterdag 26 november bij het
benefietgala in Kasteel De Keverberg officieel geïnstalleerd. De
serviceclub bestaat uit dames uit de gemeentes Peel en Maas en Horst
aan de Maas. Vici Maas & Peel haalde het afgelopen jaar geld op voor het
goede doel Mafcentrum Kidzz & Armoede. Die organisatie kreeg zaterdag
een cheque van 3.000 euro.
President van Ladies’ Circle
Nederland, Marieke van Gent, leidde
de installatie van de Maas & Peelafdeling. Ook burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo was aanwezig
en zij bracht een toast uit op de
dames.

Een vrouwelijke
serviceclub rijker
“In een doorgaans mannenwereld
is het fantastisch om te zien dat
onze gemeenschap een vrouwelijke
serviceclub rijker is”, liet ze weten.
Er waren zo’n tweehonderd
gasten aanwezig bij de installatie.
“Daar zaten Ladies uit het hele land

én de president van LC België bij”,
laat Vici Maas & Peel weten.
Kidzz & Armoede gaat het geld
van de serviceclub gebruiken om
kinderen die in een situatie van
armoede leven in Peel en Maas een
onvergetelijke dag te bezorgen.
Het project heeft tot doel het
verbeteren van de leefsituatie van
kinderen die opgroeien in armoede.
Het voorlopige eindbedrag van
3.000 euro is tot stand gekomen
door een combinatie van acties,
sponsoring en een tombola.
Het bedrag wordt nog aangevuld
met vijf procent van de drankomzet
van het benefietgala en ontvangen
donaties.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl
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Veertigjarig jubileum De Wolhook

Van garage tot ‘wolhalla’
Wat in 1976 begon als hobbygarage, is inmiddels uitgegroeid tot dé plek waar handwerkers uit de wijde
omgeving hun materialen kopen. Speciaalzaak in garens en handwerk De Wolhook in Panningen weet in het
internettijdperk prima het hoofd boven water te houden.

Lon en Sylvia in hun wolwinkel

“Het ouderwetse is er wel weer
vanaf”, vertelt Lon van den Goor
(51) uit Panningen, eigenaresse van
De Wolhook. “Sinds een aantal jaren
is breien en haken weer helemaal hip.
En gelukkig komen er ook regelmatig
weer jongeren langs.” Samen met
Sylvia Damen-van Gelder (49) uit
Venlo runt Lon de winkel, die dit jaar
het 40-jarige jubileum viert. Daarvan
is Lon er al dertig jaar werkzaam.
“Mijn moeder, Truus van den Goor,
heeft altijd veel gehandwerkt.
Ze startte in 1976 als hobby met
een kleine wolwinkel in de garage
aan huis, samen met mijn vader”,
aldus Lon. “Van twee dagen open in
de week, gingen ze al snel naar vijf
dagen. Ik ben er uiteindelijk ingerold
en draai sinds 1986 mee. In 2000 nam
ik het uiteindelijk over.”
Kasten vol met een bonte
verzameling garen, in alle kleuren
van de regenboog, zo ver het oog
in de winkel reikt. Hoeveel bolletjes
garen er in de winkel liggen, kunnen
de dames niet zeggen. Dat was in de
beginjaren van de wolwinkel heel
anders, vertelt Lon. “Zo’n dertig,
veertig jaar geleden was het
assortiment veel kleiner. Minder
keuze in kleuren en minder variatie in
materialen. Als één kleur helemaal ‘in’
was, dan waren de garens in die kleur
niet aan te slepen.”

Laatste
handwerktrends
Hortus Regius BV, gelegen in glastuinbouwgebied
Siberië te Maasbree, is gedreven in het telen van
komkommers en herfst-tomaten. Om verdere groei en
optimalisatie van de organisatie te kunnen bereiken
hebben we uitbreiding nodig van ons team.

Wij zijn op zoek naar een:

Productieleider

Dat is anno 2016 wel anders.
Veel natuurlijk materiaal, dun of
extreem dik garen, in alle kleuren
die maakbaar zijn. Lon en Sylvia
gaan jaarlijks de beurzen langs om
de laatste trends te spotten op het
gebied van handwerken. Ook komen
vertegenwoordigers van wolmerken
regelmatig langs. Dat de speciaalzaak
wat trends betreft niet stilzit, is te
zien aan de diversiteit aan garens.
Garens van kasjmier, alpaca, kameel,

zeewier of zelfs van Pet-flessen
is tegenwoordig heel gewoon.
Daarnaast is de winkel uitgebreid
met een lijstenmakerij en wordt
er samengewerkt met de Kesselse
Jolanda Selen die kledingreparaties
uitvoert.
Waar Lon naar eigen zeggen mee
in haar handen mag knijpen, is het
feit dat mensen van heinde en verre
voor het garen en brei-advies naar
Panningen komen. “We zijn echt
een streekwinkel, want in de directe
omgeving zijn er geen dergelijke
speciaalzaken meer. Mensen komen
gericht hiernaartoe en zelfs toeristen
komen jaarlijks terug.”

Van oma
leren breien
De handwerkers van tegenwoordig
slaan volgens de Panningse om een
andere reden aan het hobbyen dan
voorheen. “Vroeger had het een
functionele reden”, legt Lon uit.
“Iemand had een nieuwe trui, een
sjaal of een omslagdoek nodig en ging
die breien. Men had de basiskennis
toen ook al, want op school én thuis
kreeg je het al mee. Het is niet meer
iets wat van moeder op kind wordt
doorgegeven”, aldus Lon. “Later waren
het de oma’s die hun kleinkinderen
leerden breien. Nu zien we steeds
vaker jongeren terug in de winkel die
aan het haken en breien zijn geslagen.”
Tegenwoordig worden de
breinaalden erbij gepakt om een
patroon of breiwerk na te maken
uit een tijdschrift. Handwerkers
komen dan ook regelmatig langs in
de winkel met vragen of juist om
inspiratie op te doen. Lon: “Ze willen
zien wat ze kunnen maken en het
materiaal voelen. Daarom maken we
ook veel voorbeeldtruien, vesten en
bijvoorbeeld omslagdoeken die we
in de winkel etaleren. En als we iets
dragen wat gebreid is, hebben we dat
ook altijd zelf gemaakt.”

(fulltime)

Functie:
Als productieleider geef je leiding aan de medewerkers en houd je toezicht op de
uitvoering van de werkzaamheden. Je beoordeelt de kwaliteit van het gewas, verzorgt
diverse registraties en analyseert de kengetallen. Je initieert onderbouwde
procesverbeteringen en organiseert het werk zodanig dat de werkuitvoering efficiënt
en effectief verloopt en voldoet aan de kwaliteitsnormen, wet- en regelgeving.
Daarnaast verzorg je de klimaatbeheersing en voer je regelmatig overleg met
ondernemer en medewerkers.
Profiel:
Met jouw pro-activiteit, leiderschapsvaardigheden en vakdeskundigheid weet je de
productie op een hoog niveau te organiseren. Je hebt enige jaren relevante
werkervaring. Je kunt procesmatig denken en beschikt over een goede dosis analytisch
vermogen.
Ben jij de productieleider die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatie naar ons toe
via: admin@hortus-regius.nl t.a.v. mevrouw E. de Groot.

vraagprijs
€ 192.500,K.K.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
Hortus Regius B.V. Zonneveld 2, 5993 SG Maasbree tel. 077-3967506 www.hortus-regius.nl

- Vr i j s t a a n d e w o n i n g
- 3 Slaapkamers

- Tu i n o p h e t z u i d w e s t e n
- Garage & voldoende parkeerplek

Hermans makelaardij: Stationstraat 21 6093 BJ Heythuysen
Te l : 0 4 7 5 - 4 9 3 6 3 6 | i n f o @ h e r m a n s - m a k e l a a r d i j . n l
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Herken de persoon

De derde en laatste puzzel van de Sinterklaasactie. Wie zijn deze
personen die het afgelopen jaar in de rubriek Geplukt geïnterviewd werden?
Zet de voor- en achternaam in de corresponderende vakjes. Tip: zoek ze op
onze website www.hallopeelenmaas.nl

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!
In de puzzel van vorige week is helaas een fout geslopen. Bij vraag acht staan het verkeerde
aantal invulvakjes. Dit is de voornaam van de presentatrice van het Sinterklaasjournaal
(Dieuwertje, 10 vakjes, 3e letter omcirkeld)

4 Deze Maasbreenaar woont al
twintig jaar in Baarlo

1 Deze dame is handig met naald
en draad

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

Vul op onderstaande bon de oplossingen in van alle drie de puzzels en vul de slagzin aan.
Lever de bon 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 donderdag 8 december
bekendgemaakt in HALLO Peel en Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag

5 Deze dame is regelmatig achter
de bar bij de voetbalclub te vinden

2 Hij heeft van het schilderen zijn
werk gemaakt

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

1/3
2/3
3/3

...
6 Hij is regelmatig in zijn atelier
te vinden tussen de boeken

Vul de slagzin aan:

3 Zij doet vrijwilligerswerk in het
buitenland

(Foto: NTR)
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GEPLUKT Arna Crienen

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.

moesten stoppen met werken
als ze gingen trouwen. Men ging
er vanuit dat je vrij snel na je
huwelijk kinderen kreeg. Toen ik
met Peter trouwde, moest ik dus
jammer genoeg stoppen in de
kraamverzorging. Overigens ben ik
heel blij dat dit nu veranderd is en
dat ik mijn eigen kinderen nu zie
ontwikkelen in hun loopbaan.”

Blij dat ik kinderen
zie ontwikkelen
Aangezien Arna niet van stilzitten
houdt en graag onder de mensen is,
ging ze vrijwel meteen op zoek naar
andere baantjes. “Ik ging van iedere
dag werken, naar iedere dag thuis
zitten”, legt ze uit. “Dat is absoluut
niks voor mij. Ik heb toen een tijdje
appels geplukt en ben uiteindelijk bij
een tuinbouwbedrijf met tomaten
en sla terecht gekomen. Hier kon ik
mijn kinderen gewoon meenemen,
wat in mijn geval ideaal was. Verder
ben ik de laatste tien jaar vóór mijn
pensioen werkzaam geweest bij een
plantenkwekerij in Baarlo. Tot mijn
zestigste heb ik hier met veel plezier
gewerkt. Omdat ik graag bezig ben,
was het niet zo dat ik zat te trappelen
om met pensioen te gaan. Natuurlijk
is het nu wel fijn dat ik meer dingen
samen met Peter kan doen.”

Geregeld samen
fietsen of wandelen
Geboren en getogen aan de andere kant van de Maas, maar inmiddels is ze al 44 jaar woonachtig in Baarlo.
Arna Crienen (69) is onder andere bestuurslid bij KBO Baarlo en Stichting Wandelen in Baarlo en is een bekend
gezicht binnen het verenigingsleven in haar dorp. Deze week wordt ze geplukt.
Arna is geboren en opgegroeid
in Velden, maar is later naar Baarlo
verhuisd. Samen met haar man
Peter Crienen heeft ze drie kinderen

en vier kleinkinderen. “Voordat
ik Peter heb leren kennen, heb
ik thuis vijf jaar op de boerderij
gewerkt”, vertelt Arna. “We hadden

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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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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een gemengd bedrijf waar genoeg
te doen was. Daarna heb ik zes
jaar gewerkt als kraamverzorgster.
Helaas was het toen zo dat vrouwen

Als het weer een beetje meezit,
gaan Arna en Peter geregeld samen
fietsen of wandelen. Het liefst in
Nederland, want ons land is volgens
Arna veel mooier dan we denken:
“Onze kinderen gaan altijd maar naar
het buitenland op pad, maar ze weten
eigenlijk helemaal niet dat ons eigen
kikkerlandje ook de moeite waard

is om erop uit te gaan.” Hoewel het
moeilijk is om één favoriete plek te
noemen, staat het gebied rond de
Maasduinen wel hoog op haar lijstje.
“Het is overigens niet zo dat we alleen
maar in Nederland blijven. Zo komen
we ook wel eens in Maaseik of Brugge
en hebben we laatst een zesdaagse
fietsroute in Duitsland getrapt.
Onderweg waren er verschillende
dingen te zien en we zijn af en toe
gestopt voor een terrasje.”

Bekende naam
in Baarlo
In Baarlo zelf is Arna inmiddels
een bekende naam geworden binnen
het verenigingsleven, onder andere
dankzij haar werkzaamheden voor
verschillende organisaties. “Voordat ik
bestuurslid ben geworden bij KBO
Baarlo en Stichting Wandelen in
Baarlo, was ik ook best wel actief
binnen andere verenigingen”,
aldus Arna. “Zo ben ik lid geweest
van de Limburgse Katholieke
Vrouwenbeweging (LKV) en de
doopwerkgroep in Baarlo. Ik vind het
gewoon fijn om contact te hebben
met andere mensen. Thuis waren we
met negen kinderen, dus het was
altijd wel druk. Ook in de kraamzorg
had ik altijd mensen om me heen. Het
is misschien wel een soort gewenning
geworden. Daarnaast wil ik graag
iets voor mensen betekenen. Bij het
KBO bijvoorbeeld, zorgen we ervoor
dat mensen die niet meer zo snel de
deur uitgaan toch nog mogelijkheden
aangeboden krijgen om iets te
ondernemen. Wat ze doen maakt dan
verder niet uit, als ze er maar plezier
in hebben. Dat vind ik voor mezelf ook
belangrijk.” Dat gezegd hebbende,
wijst ze naar een bordje aan de muur:
‘Pluk de dag, maar laat wat hangen
voor morgen’.
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Bespreking Poll week 46

Er moet meer aandacht komen voor techniek
De uitslag van deze poll liet er weinig misverstanden over bestaan, volgens
de stemmers moet er meer aandacht komen voor techniek. Liefst 93 procent
van de stemmers is die mening toegedaan. Techniek is één van de weinige
sectoren waar nog redelijk gemakkelijk een baan in gevonden kan worden.
Onlangs opende het Ontdeklab in Panningen. Daar krijgen kinderen van
8 tot 18 jaar les over techniek. Dat is dus een goede ontwikkeling volgens de
stemmers op de poll.
Immers, als kinderen op jonge leeftijd al in aanraking komen met techniek

kan dat er voor zorgen dat ze daar later ook meer interesse voor hebben.
Dat gebeurt nu dus nog te weinig. Scholen mogen er meer aandacht aan
besteden vinden de stemmers. Er mogen best meer initiatieven als het
Ontdeklab komen. Het hoeft niet de overhand te krijgen op school, maar nu
wordt er maar weinig tijd besteed aan techniek. Het is goed dat plaatselijke
techniekbedrijven aan de bel hebben getrokken om meer techniekstudenten
te krijgen. Zo hebben ze de aandacht van de scholen getrokken en er wordt
nu wel iets mee gedaan.

Er moeten meer windmolens in Peel en Maas komen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De gemeente is al geruime tijd bezig om windmolens te plaatsen in Peel
en Maas. Er moeten er in totaal vier komen in de gemeente. Momenteel
staan er nog geen op Peel en Maas-grondgebied, al zijn de molens op de
Boerderijweg in Neer vanuit veel plekken in de gemeente goed te zien.
Windmolens zijn goed voor het milieu. Ton Hanssen gaf onlangs bij een
raadsvergadering aan dat één windmolen in een jaar ongeveer net zoveel
energie levert als alle zonnepanelen in de gemeente bij elkaar. Iedereen wil
goed zijn voor het milieu, als het maar niet in de eigen achtertuin is. Daar

komt het op neer. Wel de lusten, niet de lasten.
Aan de andere kant is het zo dat de molens het zicht bederven. Ze zijn
van heinde en verre te zien. Niemand wil zijn mooie uitzicht verpest hebben
door zo’n bakbeest. In de Noordzee is toch plek zat voor de molens? Er staan
er bovendien al vier op de grens van de gemeente, die tellen net zo goed
voor ons mee als voor Leudal.
Er moeten meer windmolens in Peel en Maas komen.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 47) > Als ik naar een stad ga, ga ik naar Venlo > eens 32% oneens 68%

Banketletters, pepernoten
en chocolade.
Die Sinterklaas kent
geen genade.
Wanneer het heerlijk avondje
is gekomen,
zijn het calorieën waar wij
van dromen.
Eerst met zijn allen aan
de gourmet,
waarbij niemand op de kilo’s let.
Vis, vlees, groenten en
pannenkoeken in overvloed,
niemand die dan moeilijk doet.

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.

Een knoopje los, een
gaatje minder.
Tijdens pakjesavond wil
niemand hinder.

Maasbree: Bus zonder halte?
De nieuwe dienstregeling busvervoer gaat 11 december in. Via de
media konden we onlangs lezen dat de bushaltes voor de nieuwe lijndienst
over de provinciale weg enkele maanden te laat gereed zijn. In de
tussentijd gaat de nieuwe dienstregeling blijkbaar gewoon van start.
De opstapplaatsen ter hoogte
van Veldsehuizen-Houthei zijn, zoals
we lezen, wél tijdig gereed. Deze zijn
echter zo ver van de kern verwijderd,
dat we ons afvragen wie hiervan
gebruik gaat maken.
Dat de haltes nabij de kern
Maasbree op de N275 te laat gereed
zijn, zou te maken hebben met het
vergunningentraject. Is hier dan niet
vooraf over nagedacht? Wie zorgt voor

die vertraging? In de tussentijd zou de
bus ter hoogte van de kern wel gaan
stoppen voor het in- en uitstappen van
passagiers. Zónder bushalte dus? Deze
situatie levert voor veel mensen extra
ongerustheid op in de toch al zorgelijke
besluiten rond het busvervoer in de
kern Maasbree. Bovendien gaan er dan
oversteekbewegingen plaatsvinden
terwijl de bijbehorende voorzieningen
ontbreken. De verkeersveiligheid van

Wanneer alles is opgeruimd,
is het de broekriem die verzuimt.

buspassagiers en andere verkeers
deelnemers mag hierdoor niet in het
geding komen. We lezen ook dat een
verzoek van het dorpsoverleg om de
bus voorlopig door de kern te laten
rijden tot de bushaltes gereed zijn,
werd afgewezen. Het CDA heeft het col
lege van burgemeester en wethouders
met klem gevraagd alles in het werk te
stellen om hier samen met de provincie
met spoed een oplossing voor te vin
den en iedereen hierin snel en goed te
informeren. Wordt vervolgd.

Van die dikke buik vol spijs
en drank
wordt nou eenmaal
niemand slank.
Toch gaan we door,
zoeken we vertier.
Door middel van surprises,
pakjes en een glaasje bier.
Gezellig met dobbelstenen
gooien,
kijken naar wat iedereen in
elkaar heeft zitten klooien.

Wim Hermans,
fractievoorzitter CDA Peel en Maas

De buurman biedt soelaas,
die op de ruit klopt met een
hoop geraas.

De derde Sociale Raad komt eraan!
De raad van Peel en Maas heeft met het instellen van het experiment
Sociale Raad een nieuwe stap gezet in het versterken van de democratie
met het doel om u als inwoner écht te betrekken bij de besluitvorming.
En hoe doen we dat? Door gelote
inwoners in de Sociale Raad samen
op zaterdag een oordeel te vragen
over een vraagstuk vooralsnog in het
sociaal domein. Waarom het sociaal
domein? De verwachting is dat een
groot deel van onze inwoners nu
of straks, direct of indirect met de
decentralisaties in het sociaal domein
te maken krijgen. In het sociaal
domein gaat het ook om een veran
dering in benadering van hulpvragen

waarbij de overheid een stap terug
doet en de eigen verantwoordelijkheid
van de burgers voorop komt te staan.
Met het oordeel van de Sociale
Raad over een onderwerp in het sociaal
domein kan de raad zijn voordeel doen,
omdat dit juist het oordeel is van de
onafhankelijke inwoner. Daarmee is
het experiment Sociale Raad in Peel en
Maas uniek en onderscheidt het zich
van alle burgerparticipatie-initiatieven
van bijvoorbeeld G1000.

Hoe loopt het experiment? Tot nu
toe is de Sociale Raad twee keer bij
elkaar gekomen in wisselende samen
stelling van deelnemers. Voor iedere
bijeenkomst wordt immers opnieuw
geloot. Het is een proces van vallen en
opstaan en dat hoort erbij. Anders wor
den we ook niet wijzer. In de werkwijze
van de Sociale Raad ligt het accent op
de kwalitatieve onderbouwing van het
oordeel.
Het voorgaande stelt eisen aan
de werkwijze van de Sociale Raad en
tegelijkertijd aan het aantal deelne
mers. Het streven is dat per bijeen
komst tussen de vijfentwintig en dertig

gelote inwoners deelnemen. Dit is
een afspiegeling van de raad Peel
en Maas die met 27 raadsleden
representatief is voor de gemeente
Peel en Maas.
De raad heeft op 15 november
groen licht gegeven voor de derde
Sociale Raad. Onlangs zijn ook de
resultaten van de adviezen van de
eerste twee bijeenkomsten van de
Sociale Raad gepresenteerd. Bent
u benieuwd naar de ontwikkelin
gen? Kijk dan op de website van de
Sociale Raad.
Tiny Valckx,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Veel warme chocolademelk,
pepernoten en banket,
en na de cadeaus weer naar bed.
Al denkend aan de sportschool
in bed.
Gefrustreerd over het
aangekomen vet.
Dan verschijnt er in je oog
een traan.
Het kerstdiner
komt er weer aan.
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Wij feliciteren
Stichting
Stichting Egopop
Egopop met
met de
de
Cultuurprijs
2016
Cultuurprijs 2016
Jeugdorkesten
Jeugdorkesten Peel
Peel en
en Maas
Maas met
met de
de
Stimuleringsprijs
én
de
Publieksprijs
Stimuleringsprijs én de Publieksprijs

5 december vervalt
avondopenstelling
In verband met pakjesavond is er op maandag 5 december geen avondopenstelling.

Nieuwe website

Op 1 december 2016 is de nieuwe website van de gemeente gelanceerd. Na ruim een half
jaar voorbereiding staat er een website met een herkenbaar en fris uiterlijk. Maar vooral:
voorzien van de informatie waar bezoekers aan de gemeentelijke website naar op zoek zijn.
Het resultaat is vanaf 1 december te zien op www.peelenmaas.nl.

We stoppen met het
Elektronisch Gemeente Blad

Het Elektronisch Gemeente Blad (EGB) was de afgelopen jaren de “digitale nieuwsbrief”
voor alle wekelijkse nieuwsberichten en bekendmakingen. Deze werden ook op onze website
gepubliceerd en ter inzage gelegd in het Huis van de Gemeente en de gemeenschapshuizen en
bibliotheken in Peel en Maas.
Dit gaat veranderen
Op 1 december is onze nieuwe website “live gegaan”. Om onze bekendmakingen
gebruiksvriendelijker te maken gaan we op deze datum aansluiten op www.overheid.nl . Als u
bekendmakingen automatisch in uw mailbox wilt ontvangen kunt u zich hiervoor aanmelden via
https://zoek.overheid.nl . Als u dit gedaan heeft ontvangt u alle besluiten en andere berichten die
we op www.overheid.nl geplaatst hebben. Het laatste EGB zal op 29 december verschijnen.
Op onze gemeentepagina in de HALLO blijven we dezelfde berichten plaatsen; hieraan
verandert dus niets.

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.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend
dat de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer: Maasbree, 5993 SE, Voltaweg 12. Het uitbreiden van de
bedrijfsruimte van Danny Vestjens Dakwerken.

Aankondiging
Opiniërende Raadsvergadering

Op dinsdag 6 december 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.

Burgemeester Delissen-van Tongerlo en Miets Willems van het Burgerpanel Dienstverlening

De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken
kunt u raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl/bestuur -> gemeenteraad ->
opiniërende raadsvergadering -> datum 6 december 2016.

Verbeterde website

Agenda:

Burgerpanel Dienstverlening

Opiniërende vergadering

Burgemeester Delissen-van Tongerlo: “Op de nieuwe website is de meest gevraagde informatie
snel en eenvoudig te vinden. Inwoners en bedrijven kunnen met de nieuwe website nog makkelijker
digitaal een afspraak maken met de gemeente en online zaken afhandelen. De onderwerpen
die als eerste getoond worden op de website zijn gebaseerd op het zoek- en klikgedrag van de
webbezoekers. Daardoor staat u als bezoeker echt centraal.”

1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vragenhalfuurtje
Vaststelling agenda
Mededelingen
Spreekrecht

Het Burgerpanel Dienstverlening, een groep van tien enthousiaste inwoners die meepraten over
de dienstverlening van de gemeente, is nauw betrokken bij de inrichting van de nieuwe website.
Miets Willems: “Voordat de gemeente begon met de inrichting, hebben we als Burgerpanel
verschillende websites van gemeenten getest op gebruiksvriendelijkheid. Alles wat we daarin
tegenkwamen, prettig en niet prettig vonden, hebben we doorgegeven. Deze input is meegenomen
bij de opmaak en inrichting van de nieuwe website. Als Burgerpanel vinden we de nieuwe website
veel gebruiksvriendelijker dan de vorige. Je kunt makkelijker vinden wat je zoekt, er staat geen
overbodige informatie op en hij is goed te gebruiken op een mobiele telefoon.”

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Meer met minder
De nieuwe website is ook een stuk compacter. In plaats van ongeveer 5000 pagina’s zijn er nog
maar 500. Hierdoor is informatie veel sneller te vinden.

Besluitvormende vergadering

Overal bereikbaar
Op alle mobiele apparaten kunt u de website benaderen en gebruiken, omdat deze zich op elk
schermformaat aanpast. Onmisbaar in een tijd waarin bijna iedereen digitaal en mobiel is.
Suggesties zijn welkom
De gemeente Peel en Maas werkt constant aan het ontwikkelen van de website.
Vragen, aanvullingen en suggesties zijn welkom via webmaster@peelenmaas.nl,
het contactformulier op de website of bel 077-306 66 66.

Huisvesting Statushouders (2016-097)
Bomenverordening (2016-089)
Wijzigingen verordeningen sociaal domein(2016-087)
Vervlechting Greenport (2016-092)
Kwaliteit vergunningenverordening (2016-090)
Gemeenschapshuis Panningen (2016-095)
Tarieven gemeentelijke belastingen en verordeningen (2016- 093)
Afvalstoffenheffing (2016-088)

Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot en
met agendapunt 13 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per
onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering
op 6 december 2016 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 20 december 2016.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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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
Floor Krebbekx

Objectief of
subjectief?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Floor Krebbekx
16 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Iedere vrijdagmiddag ga ik bij mijn oma
lunchen. Ze woont een paar straten van
mijn school af. De laatste tijd maken
we iedere keer een foto van het eten
of van ons. Ik vind het superleuk om bij
haar te gaan eten en het plezier te zien
dat ze dan heeft.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is sport. Ik ben
graag actief bezig en dan niet alleen bij
een vereniging, maar ook daarbuiten.
Ik heb wat gewichten op mijn kamer
staan en ga graag wandelen met mijn
ouders.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan muziek. Ik speel
iedere dag wel gitaar. Ook luister ik
graag naar verschillende stijlen muziek.
Vooral naar rockmuziek, hier kan ik
echt uren naar luisteren.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik heb geen hekel aan een bepaalde
kledingstijl. Ik draag eigenlijk alles, als
het maar bij mijn Dr. Martens past, mijn
favoriete schoenen. De meeste mensen
combineren schoenen bij kleding, maar
ik doe het andersom.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Natuurlijk vind ik vertrouwen en

in NIE
M UW
ei
je
l

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Afgelopen september ben ik
in Budapest geweest met mijn
examenreis van school. Daar wil ik echt
nog een keer naar toe. Het staat zelfs
al op de planning om er samen met
vrienden heen te gaan. De cultuur en
de geschiedenis van de stad spreken
me erg aan.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Reizen lijkt me erg leuk. Ik zou het
dan meteen groots willen aanpak
ken. Backpacken met vrienden door
een land als Australië lijkt me leuk.
Zonder geld zo ver mogelijk proberen
te komen, is echt een avontuur dat ik
graag mee zou willen maken.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik hecht niet veel waarde aan materi
alen, maar als ik zou moeten kiezen,
dan kies ik voor mijn gitaar. Niet veel
mensen weten dat ik gitaar speel.
Mijn beste vriend speelt gitaar en van
hem leer ik allerlei stijlen. Als ik een
betere gitaar zou krijgen, kan ik van die

oude wel afstand doen. Maar voorlopig
nog niet.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Ik ben bijna een kopie van moeder.
Zij zegt altijd ‘eigenwijs is ook wijs’.
Daarin kan ik mezelf herkennen.
Ik weet van mezelf dat ik erg eigenwijs
kan zijn.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
We hebben met ons gezin besloten
dat we een hond zouden nemen.
Dit wilden we al heel lang. De hond
heet Lobbes, dat betekent allemans
vriend.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Ik denk dat het een beetje cliché is,
maar mijn favoriete vak is gym. Ik kijk
er iedere week naar uit om twee
uurtjes actief bezig te zijn. Het stomste
vak vind ik wiskunde. Het is totaal
niet mijn vak, hoewel ik het graag zou
willen kunnen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben echt altijd te vroeg. Ik vind het
ook supervervelend als mensen te laat
komen. Dat is echt een grote afknapper
voor mij.
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het goed met elkaar kunnen vinden
belangrijk. Maar net zo belangrijk is dat
je vrienden net zo gek, of gekker zijn.
Ik heb vrienden waar ik zo mee op één
lijn zit, dat we om de vijf minuten wel
een keer hetzelfde zeggen.
Waar zouden anderen zich het meest
over verbazen als ze dat over jou te
weten zouden komen?
Ik denk niet dat veel mensen weten
dat ik een hekel heb aan het lezen van
boeken. Ik heb er geen concentratie
voor en het spreekt me totaal niet aan.
Alles is voor mij interessanter dan de
letters op de pagina.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Het lijkt me leuk om goed te kunnen
basketballen. In Nederland is het niet
echt een bekende sport. Ik vind het
spel en de techniek erg leuk. Met mijn
lengte heb ik letterlijk en figuurlijk een
groot voordeel.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Dat is de emoticon die huilt van het
lachen. Ik schrok er zelf van hoe vaak
ik die eigenlijk gebruik in gesprek
ken. Ik ben echt de meest onserieuze
persoon op Whatsapp die je je kunt
voorstellen. Stiekem gebruik ik hem
een beetje te vaak.

De afgelopen zaterdagen ben
ik in alle hoeken van Nederland
geweest om open dagen van
verschillende scholen te
bezoeken. Vanwege het feit dat
het eindexamenjaar er bijna
aankomt, ging ik langs bij een
aantal universiteiten. De
voorlichting over de studie
Media en Journalistiek zette mij
aan het denken.
De voorlichters vertelden dat
je bij deze opleiding niet specifiek
leert hoe je teksten moet
schrijven, items moet filmen en
interviews moet afnemen. De
opleiding gaat ook wetenschappelijk in op de onderwerpen media
en journalistiek. Een student die in
het tweede jaar van de opleiding
zat, zei dat dit hem juist aansprak
aan deze studie. Ze hielden zich
bezig met media-analyses om te
kijken waarom precies een
bepaalde afbeelding bij een
artikel verschijnt en op welke
manier de media een indruk
willen maken over een onderwerp
bij het publiek. Het vraagstuk of
journalistiek nou wel zo neutraal
en objectief is, vond ik interessant.
Journalistiek is bedoeld om
mensen te informeren over
bepaalde zaken. Maar kan er ook
zijn om mensen te overtuigen over
een onderwerp of vraagstuk. Hoe
kan journalistiek nou honderd
procent objectief zijn als de
artikelen toch door mensen
worden geschreven die nooit
helemaal subjectief zijn? Een
column en betoog zijn bijvoorbeeld subjectief. Maar wat dacht
je van een krantenartikel dat
bijvoorbeeld gaat over de nieuwe
president van de Verenigde Staten,
Donald Trump. De één denkt dat
dit alleen maar ellende zal
brengen, terwijl de ander dit
misschien helemaal niet vindt.
Waarschijnlijk heeft de journalist
die dit krantenartikel heeft
geschreven ook een mening
paraat. Maar mag hij deze dan
verwoorden in dit artikel als het
doel is om puur te informeren?
Moet een journalist altijd neutraal
blijven? Gelukkig schrijf ik alleen
columns en interviews in de HALLO
en hoef ik mij over objectiviteit
nog niet veel zorgen te maken.
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’t Vastelaovesgevuul

De Klèpbókse winnen
liedjesfestival Meijel
De vernieuwde liedjesavond in Meijel op zaterdag 26 november is gewonnen door De Klèpbókse. Met het
nummer ’t Vastelaovesgevuul lieten ze de andere deelnemers achter zich. Bij de jeugdgroepen ging de eerste plaats
naar SuPiSiLi’s met Vastelaovend Saame.

Paul Bots beugelkampioen Meijel
Door: Beugelclub Meijel
Paul Bots heeft op zondag 27 november de clubkampioenschappen
van Beugelclub Meijel gewonnen. Hij won in de eindronde van Kevin
Daems en Jan Janssen op de finaledag van de kampioenschappen.
De liedjesavond in Meijel was voor
deze editie volledig omgegooid. Voor
het eerst was er ook een middag
programma en traden de artiesten
in het midden van de zaal op. Bij de
jeugd waren er 23 deelnemers in

vijf groepen. Aanmoedigingsprijs Het
Duumke ging naar De Party Girls met
het nummer Kóm iedereën.
Bij de volwassen groepen streden
59 deelnemers in negen groepen
om de eerste plek. De Klèpbókse

werden eerste en vertegenwoordigen
zodoende de Meijelse eer op het P&M
liedjesfestival op vrijdag 13 januari.
Tweede werd Blieve Lache en
De Bubs eindigde op de derde plaats.
Het Duumke ging naar Wittegewal.

25, 40 en 60 jaar lid

Jubilarissen Harmonie
Eendracht Meijel
Bij harmonie Eendracht Meijel zijn onlangs vijf jubilarissen gehuldigd. Dat gebeurde tijdens het Caeciliafeest dat
gevierd werd bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

Na de afgelopen weken de
voorrondewedstrijden gespeeld
te hebben, was het op zondag
tijd voor de finale. De negen
overgebleven deelnemers gingen
de strijd met elkaar aan om het
clubkampioenschap van 2016. In
poule 1 was het Jan Janssen die zich
voor de finale plaatste. In poule 2
was het jeugdspeler Kevin Daems en
in poule 3 was Paul Bots de sterkste

na een zeer spannende partij tegen
Geer Daems (30-28). Jan Janssen had
het beste gegeven in de voorronde
en moest in de eindronde de winst in
beide partijen aan de tegenstander
laten, waardoor hij derde werd.
Paul Bots en Kevin Daems streden
vervolgens om de titel. De ervaring
van Paul gaf uiteindelijk de doorslag,
wat Kevin een mooie tweede plaats
opleverde.

Kerstmiddag Baarlo
Stichting Kerstviering Baarlo houdt op vrijdag 16 december voor de
39e keer een kerstmiddag voor zieken, invaliden en ouderen uit Baarlo.
De middag vindt plaats in zaal Unitas. Onder andere de Hofzengers
komen langs voor een optreden.
Verder is kapelaan Te Boekhorst
aanwezig voor de boeteviering en
om een mis te leiden. Die kerkdienst
wordt muzikaal opgeluisterd door
seniorenkoor Levenslust dat onder
leiding staat van Sjra Poulissen. Na de
pauze komen De Hofzengers hun

optreden verzorgen.
Vaal Unitas gaat om 13.55 uur
open. De kerstmiddag duurt van
ongeveer 14.10 tot 18.05 uur.
Aanmelden is verplicht en kan bij
Mariet Bouten en Jan Dietz en is
mogelijk tot vrijdag 9 december.

Vur de Joeks
winnaar liedjes
middag Helden
De liedjesmiddag van carnavalsvereniging De Dörper Kuus is onlangs
gewonnen door de groep Vur de Joeks. Met hun liedje Laot mer gaon
wisten zij de jury bij discotheek Apollo voor zich te winnen.

Dwarsfluitspeelster Jeanine
Daems en tubaspeler Rob Vercoulen
werden beiden in het zonnetje gezet
vanwege hun 25-jarig lidmaatschap.
Klarinettiste Marlie van der Elsen
kreeg een onderscheiding voor veertig

jaar trouwe inzet voor de vereniging.
Ook trompettist Henk Adams en
tenorsax-speler Mart Philipsen werden
gehuldigd. Zij zijn beiden al 60 jaar
lid van de vereniging. Daarnaast
werd Mart benoemd tot erelid van de

vereniging. Alle jubilarissen ontvingen
een insigne van de Koninklijke
Nederlandse Muziek Organisatie
(KNMO). Daarbij kregen ze een bos
bloemen en werden de jubilea gevierd
met familie en vrienden.

In totaal namen zeven groepen,
geheel uitgedost in carnavalskleding,
het tegen elkaar op. Vur de Joeks
lieten Alaaf Airlines achter zich op de
tweede plaats, dat met de schlager
Dit geit de beuk in net naast de over
winning greep. De Laatkomers eindig

den met hun liedje Os Hemelriëk als
derde én gingen er met de presen
tatieprijs vandoor.
Een spontaan optreden van
Beck & Bauer met Björn van Berkel
sloot de liedjesavond in het Dörper
Kuuzeriek af.
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Bel Canto stopt
met boekenmarkt
Het Heldens Gemengd Koor Bel Canto houdt in maart voor de laatste
keer een boekenmarkt in gemeenschapshuis Kerkeböske. De vereniging
kwam tot de beslissing omdat het tillen van de boeken voor veel leden een
te zware fysieke belasting aan het worden was. Bel Canto is op zoek naar
andere verenigingen die de organisatie ervan eventueel willen overnemen.

Jubilarissen Gemengd Kerkelijk
Zangkoor Grashoek
Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest met brunch in de kerk van Grashoek werden zondag 27 november
de jubilarissen van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Grashoek gehuldigd. Na het dankwoord aan de vele
vrijwilligers voor hun inzet in de parochie werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Bertha Madou en
Annie Reijnders waren dit jaar ieder 25 jaar lid van het zangkoor. Kapelaan Roger Maenen dankte de
jubilarissen voor hun inzet tijdens de missen in de kerk. De dames kregen van voorzitter Corry van
Sleeuwen van de Gregorius vereniging een speldje, oorkonde en een bos bloemen mee naar huis.

Bel Canto organiseert al jaren in
maart een boekenmarkt in Helden.
“Veel mensen weten inmiddels de weg
naar onze boeken- en platenmarkt te
vinden. Het levert ook ieder een mooi
bedrag op voor onze verenigingskas”,
laat de vereniging weten. “Helaas
zijn de meeste van onze leden al
wat ouder en wordt het sjouwen
met dozen vol boeken voor velen
een te zware fysieke belasting. We
hebben daarom met pijn in het hart
moeten besluiten om in 2017 voor
de laatste keer een boekenmarkt te

organiseren.” Dat hoeft echter niet
het einde van de boekenmarkt te
betekenen, zo geeft Bel Canto aan.
“We willen graag een geïnteresseerde
vereniging de gelegenheid geven om
het gebeuren over te nemen”, zo laat
de zangvereniging weten. “Een aantal
leden van onze boekencommissie
hebben zich al bereid verklaard om een
eventuele gegadigde mee op gang te
helpen.” Als er verenigingen zijn die
belangstelling hebben, kunnen die
contact opnemen met het bestuur van
Bel Canto via info@belcantohelden.nl

Kringloop en
woningontruiming

Adventsacties in de kerken
In de kerken van Peel en Maas is het weer mogelijk om een bijdrage te leveren aan de adventsacties.
Waar sommige parochies het goede doel Solidaridad steunen, gaat de opbrengst van de overige kerken naar de
Rooms-Katholieke hulporganisatie Adventsactie.
“De kerken zijn zelf vrij om te kiezen
welk doel ze ondersteunen”, laat een
lid van de missionaire groepen Peel
en Maas weten. “Vanuit het bisdom
wordt de Adventsactie aangeraden,
maar sommige kerken hebben toch
besloten bij Solidaridad te blijven en
daar zijn ze dus vrij in.” De kerken
leveren een bijdrage aan de goede
doelen door collectebussen achter in
de kerk te zetten en extra collectes
uit te voeren. “Ook dat is verschillend
per kerk.” De opbrengst van de
adventsacties van Solidaridad gaan dit
jaar naar suikerrietkappers in El Salvador.

“De rietkappers hebben recht op
veilige arbeidsomstandigheden en een
fatsoenlijk inkomen”, schrijft het goede
doel. “Met eenvoudige maatregelen als
voldoende schoon drinkwater, pauzes,
schaduw en efficiëntere kaptechnieken
die het inkomen verhogen, kunnen we
de suikerrietkappers weer een toekomst
bieden.” De Nederlandse katholieke
gemeenschap vraagt tijdens de Advent
aandacht voor vijf projecten in het
buitenland. Zo is er de Ridderorde van
het Heilig Graf van Jeruzalem die de
huizen van kwetsbare gezinnen op de
Westelijke Jordaanoever opknapt. In

Burkina Faso gaan leden van de orde
OLV van Liefde van de Goede Herder de
situatie van vrouwen en kinderen in de
sloppenwijk Burkinabé aandacht geven.
De gemeenschap van Saint’Egido in
Malawi zet zich via allerlei projecten in
om hiv en aids terug te dringen in het
land. Paters redemptoristen in Congo
gebruiken het geld van de adventsactie
om duurzame opleidingen voor alleen
staande moeders te organiseren. Als
laatste project is er organisatie CECYDAR
in Rwanda die straatkinderen in de
hoofdstad Kigali opvangt om hen daarna
terug in hun gezin te kunnen plaatsen.

J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568
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Marieke en Jan Timmermans
winnen in ‘Bree’
Marieke en haar vader Jan Timmermans, hebben als duo de liedjesavond in Maasbree gewonnen.
Met het nummer De schoënste tied van ’t jaor lieten zij de andere deelnemers achter zich. Het was voor
het eerst sinds enkele jaren dat Maasbree een liedjesavond had. Winnaars Marieke en Jan gaan ‘Bree’
vertegenwoordigen op het P&M Liedjesfestival op vrijdag 13 januari in Helden. Publiekswinnaars op de
liedjesavond werden Jordi en Martijn. (Foto: Riny Meusen)
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Weekje weg in de zomer

Op vakantie met de KBO
De verschillende Katholieke Bonden voor Ouderen (KBO) in Peel en Maas organiseren ieder jaar in de zomer een
week vakantie voor de leden elders in Nederland. Op het hoogtepunt togen twee bussen vol ouderen naar de hotels
die geregeld waren. Inmiddels gaat er nog ieder jaar een bus naar plaatsen als Millingen aan de Rijn of Veldhoven
enzovoorts. De organisatie zou echter graag versterking vinden.

andere een boottocht, een huifkar
tocht, een Drenthe-quiz en gaan we
langs bij een woonboot met winkelen
in Appingedam”, vertelt Annemie.
“Voor de avonden hebben we verschil
lende programma’s in elkaar gezet.”

middagen in voor fietstochten.” Voor de
niet-fietsers is er een apart middag
programma.
Belangstellenden kunnen zich nog
opgeven tot zondag 25 december bij
Lei via 077 307 49 18 of bij Annemie
via 06 29 15 41 55. Lid zijn van een
KBO hoeft helemaal niet, vertellen
Annemie en Lei. “Kennissen, familie of
bekenden van leden zijn ook allemaal
welkom om mee te gaan.” Annemie
Fietsen is ook heel belangrijk voor
ziet de acht dagen ook als vakantie,
veel mensen die meegaan. “We pro
ondanks dat ze vaak bezig is. “Het is
beren altijd de fietsen van de mensen
een werkvakantie. Als de mensen
mee te nemen, zodat de deelnemers
rond kunnen toeren in de regio”, vertelt problemen hebben, komen ze naar ons.
Wij proberen ze dan op te lossen. Het is
Lei. “Dan hangen we een aanhang
wagen achter de bus en daar zetten we de enige vakantie die ik heb in het jaar,
dus ik geef me er helemaal voor.”
alle fietsen op. We plannen ook twee

Lid van KBO geen
vereiste

VC Kessel
Nieuwjaarstoernooi
Het eerste weekend van het nieuwe jaar wordt weer traditioneel het
Nieuwjaarstoernooi gehouden door volleybalclub VC Kessel.

Annemie Bruijnen en Lei Koopmans
zijn al verschillende jaren verant
woordelijk voor de organisatie van de
reis. De twee beginnen langzaam op
leeftijd te raken en zouden misschien
wat taken willen overdragen. “Er zijn
nu twee nieuwe leden in de organisatie
gekomen, maar we zijn nog op zoek
naar meer geïnteresseerden”, vertelt
Annemie die sinds 1999 meegaat en
twaalf jaar geleden in de organisatie
terechtkwam. “Dan kunnen we meer
taken verdelen. Het is wat veel op dit
moment.”
Het initiatief werd in 1995 voor
het eerst georganiseerd. Toen was
het nog een midweekse reis naar
Nunspeet, vertelt Lei die vanaf 1997 in

de organisatie zit. “De voorzitter van
KBO Panningen kwam met het idee
en die heeft het toen aangekaart bij
de andere voorzitters van de KBO’s
van de gemeente Helden. Die waren
enthousiast en zodoende gingen we
in 1995 voor het eerst weg. Overigens
gingen er al voordat Peel en Maas een
gemeente werd, mensen mee uit de
dorpen die niet bij Helden hoorden.”

‘Voor iedereen
wat wils’
Komend jaar gaat de reis, die
duurt van woensdag 7 tot en met
woensdag 14 juni naar Odoorn in de
provincie Drenthe. De reis gaat normaal

gesproken altijd naar een Nederlandse
plaats. “We zijn één keer naar Duitsland
geweest en dat was niet zo goed beval
len”, vertelt Lei. “Dat kwam misschien
ook doordat het hotel gewoon te groot
was, maar sindsdien blijven we altijd
in eigen land.” De leeftijd varieert
meestal van 60 tot 90 jaar oud. Lei:
“Maar ik heb ook een keer gehad dat
er in de bus op de bank twee vrouwen
zaten van samen 180 jaar oud.
Eentje was 89 en de ander 91.”
De organisatie gaat van tevoren
al een keer langs bij het hotel om te
checken of het goed genoeg is en wat
er in de buurt te doen is. Zo kunnen ze
een mooie week samenstellen voor de
vakantiegangers. “Zo hebben we onder

Op zaterdag 7 en zondag 8 januari
vindt dit volleybaltoernooi plaats in
sporthal Achter De Häöf in Kessel. In
vriendengroepen van zes tegen zes
wordt er zaterdag 7 januari vanaf
11.00 uur gespeeld. Op zondag
8 januari wordt de sportzaal

 mgebouwd tot indoorbeachvolley
o
balveld. Dan wordt er vanaf 10.00 uur
drie tegen drie indoor-beachvolleybal
gespeeld op diverse niveaus.
Kijk voor meer informatie of om
aan te melden op www.vckessel.nl of
mail naar nieuwjaar17@vckessel.nl

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn per direct op zoek naar een:

:

Ervaren projectleider /
werkvoorbereider
:

Interesse? Zie www.janssenbo.nl - info@janssenbo.nl

Meijels Mannekoor huldigt
jubilarissen
Bij de jaarlijkse bindingsmiddag van het Meijels Mannenkoor die onlangs plaatsvond, werden vier
jubilarissen in het zonnetje gezet. Leo Bruijnen, Peter Creemers, Piet Stammen en Willy Winkelmolen
kregen allemaal een bloemetje en een presentje vanwege hun jubileum. Vice-voorzitter Jac Rooijakkers
gaf in zijn toespraak aan hoe waardevol toegewijde leden zijn voor een koor. Na de huldiging werd de
middag verder ingevuld met Oud-Hollandse spelen en beschermvrouwe Cor Luijten droeg een gedicht voor.
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Helden en BEVO komen
niet tot winst

Onrustig begin

RKMSV Meijel
maatje te groot
voor Grathem

Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Vorig seizoen werden in beide duels tussen de eerste herenteams van VV Helden en VV BEVO uit Beringe de
punten gedeeld. Destijds werd het 0-0 in Beringe en 1-1 in Helden. Zondag 27 november was er wederom geen
winnaar in de derby. De eindstand in Helden was, net als vorig jaar, 1-1.

Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenteam van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel heeft
zondag 27 november het uitduel met ruime cijfers van GKC uit Grathem
gewonnen. In Grathem werd het duel afgewerkt, waarbij RKMSV de drie
punten binnensleepte, 0-3.
In de eerste twintig minuten van
het duel leek het er nog niet op dat
RKMSV zou winnen. Onrustig spel stond
het creëren van mogelijkheden in de
weg. GKC was aan de bal geduldiger
dan de uitploeg en vond vooral in het
begin van de wedstrijd steeds de vrije
man op het middenveld. Eénmaal kon
Bjorn van Nienhuijs reddend optreden
nadat de bal via de vrije man achter de
verdediging viel. GKC kreeg kort daarop
een vrije trap binnen het strafschop
gebied. De scheidsrechter beoordeelde
een balcontact van een RKMSV’er als
terugspeelbal op Bjorn van Nienhuijs,
maar ook deze kans werd gemist.

Na rust
alles op orde
Voor rust hadden beide ploegen
moeite om grote mogelijkheden te
forceren. Het stugge veld was er mede
verantwoordelijk voor dat de splijtende
eindpass vaak uitbleef, waardoor
de 0-0 op het bord bleef. Tekenend
was het dat Ton Peeters de grootste
mogelijk creëerde door uit de tweede
lijn rakelings over het doel van Nick
Steeghs te schieten.

Beringe kwam na de rust
goed uit de startblokken. Waar
Rick Knippenbergh in eerste
instantie nog antwoord had op een
schot van Kevin Vossen werd de
daaropvolgende corner echter wel
binnen gewerkt. Luuk van Rijt schoot
van dichtbij raak.
Na de voorsprong zakte BEVO
terug op eigen helft. Helden kwam

daardoor beter in de wedstrijd en
het was dan ook niet verwonderlijk
dat de 1-1 snel op het scorebord
stond. Ton Peeters wist op prachtige
wijze een afgeslagen corner met een
mooie boog over doelman Steeghs
te werken. Na deze gelijkmaker
bleven de Heldenaren aandringen,
maar het lukte de blauwhemden
niet meer om het net te vinden.

Daarna pakte Meijel het spel
op. De bal werd langer in de ploeg
gehouden, tweede ballen werden
gewonnen en er werden kansen
gecreëerd. Jimmy Flipsen kon zowel
links als even later rechts van het
doel uithalen, maar de hoek bleek te

lastig en de inzetten werden gekeerd.
Hayke Snijders was dichtbij met een
vrije trap, maar ook dit schot werd
door de doelman gepakt. Sjoerd Boots
verzilverde daarna wel een kans.
Sem Nijssen bracht de bal via een
verdediger voor het doel en Sjoerd was
met het hoofd het meest alert voor het
doel. De 0-1 was tevens de ruststand.
Na rust hadden de roodwitten alles
op orde. Positioneel stond het goed en
kansen werden zowel via de flanken
als door de as gecreëerd. GKC kwam
niet bij het doel en het was wachten
op de 0-2. Hayke Snijders mocht hem
maken. Ramon Vossen legde terug,
Hayke bedacht zich geen moment en
van ruim twintig meter ramde hij de
bal snoeihard, wegdraaiend van de
doelman, in de kruising.
De wedstrijd was gespeeld toen
Sjoerd Boots na een aanval over links
wederom attent was bij de voorzet,
0-3. RKMSV kreeg zowel bij 0-2 als 0-3
nog enkele goede kansen om de score
uit te breiden, maar het bleef bij drie
treffers.

Weken in zwaar weer

VV Kessel lijdt
Slechte dag voor Zvv Baarlo thuisnederlaag
Door: ZVV Baarlo
Al om 17.30 uur moesten de heren van het eerste team van Zvv Baarlo op maandag 28 november vertrekken
naar Gulpen. Het team kwam tien minuten te laat aan in de sporthal en moest zonder warming-up beginnen aan
de wedstrijd. De mannen keerden huiswaarts met een 12-4 nederlaag.
Voor de wedstrijd moest een
aantal spelers op het werk en stage
opgehaald worden. Onderweg waren
er nog de nodige opstoppingen en
een sporthal die niet op de plek van
de TomTom lag, het zat niet mee in
de voorbereiding voor de mannen
uit Baarlo. De ploeg kwam tien
minuten te laat aan in de sporthal
en moest zonder warming-up van
start gaan. Baarlo was duidelijk niet
wakker en na twaalf seconden stond
er al een 1-0 achterstand op het
scorebord. De eerste minuten van

de wedstrijd moest Baarlo duidelijk
wennen aan de gladde zaal in Gulpen,
na zeven minuten stond het al 4-0.
Via Jeffrey Schouenberg wist
Baarlo wat terug te doen en werd
het 4-1. Het kon nog erger, want
doelman Jarno Hertsig moest na
tien minuten geblesseerd het veld
verlaten. Een botsing met de muur
door de gladde zaal leverde hem een
hersenschudding en een bebloede
schouder op. Baarlo moest zonder
wissels verder en dit resulteerde heel
snel in een aantal tegendoelpunten.

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Hoge kwaliteit pelzen,
oude naai- en
typemachine,
porselein, kristalwerk,
echte merkhandtassen,
juwelen en munten
Hartmann 06 33354387

Na twintig minuten stond het al
8-1. Daan Verlijsdonk wist via een
strafschop de ruststand op 8-2 te
zetten.
In de tweede helft was Baarlo
lang de betere partij en kwam het
op 8-3 via Tim Gielen. De laatste
tien minuten was de tank leeg bij
Baarlo en de thuisploeg profiteerde
hier optimaal van door uit te lopen
naar 12-3. Via Jeffrey Schouenberg
werd de eindstand van 12-4 bereikt.
Een avond om snel te vergeten voor
Zvv Baarlo.
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In voorgaande wedstrijden
probeerde Kessel door vroeg druk
te zetten wedstrijden te winnen.
In die duels had Kessel vaak wel het
meeste balbezit, maar kwam het te
weinig tot goede kansen. Door verder
in te zakken hoopte Kessel meer ruimte
te krijgen en zo makkelijker tot kansen
te komen.

Gelijk op
in beginfase
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GEZOCHT

Door: voetbalvereniging VV Kessel
Het eerste herenteam van VV Kessel ontving op zondag 27 november
Neerkandia uit Neerkant. Kessel verkeert al weken in zwaar weer en wacht
al sinds begin oktober op een overwinning. Ook tegen Neerkandia werd de
weg omhoog niet gevonden. De bezoekers waren met 1-2 te sterk.
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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

In de beginfase van de wedstrijd
ging het gelijk op. Beide ploegen
kregen wat kansjes. Halverwege
de eerste helft kwam Kessel op
voorsprong. Een voorzet van rechts
werd door Willem Kruijk vakkundig
in de linkerhoek gekopt, 1-0. Niet
veel later had Zico van Bergen de
voorsprong kunnen verdubbelen, maar
de keeper van Neerkandia kon de inzet
van Zico nog net keren.
Na dat moment kreeg Kessel het
moeilijker. Neerkandia kwam vaak
gevaarlijk door en Kessel mocht in haar

handen knijpen dat de gelijkmaker nog
niet gevallen was. Dat gebeurde op
slag van rust alsnog, toen Wouter Allard
en Tom Ottenheijm er beide vanuit
gingen dat een diepe bal door de ander
zou worden weggewerkt. Beide heren
bleven echter staan en Neerkandia
kwam uit het niets langszij.
In de tweede helft moest Kessel
op jacht naar een nieuwe voorsprong.
Neerkandia zakte verder in en had het
moeilijker in de tweede helft. Kessel
was op zoek naar de voorsprong en
kreeg ook kansjes. Neerkandia werd
met een paar counters nog gevaarlijk.
Uiteindelijk kwamen de bezoekers uit
een strafschop op 1-2. Na een voorzet
kwam de bal zeer gelukkig voor de
voeten van de spits van Neerkandia
die hem in een leeg doel kon tikken.
Luuk van Dael zag geen andere
mogelijkheid dan de speler omver te
trekken en kreeg een penalty tegen.
Deze genadeklap kwam Kessel niet
meer te boven. Willem Kruijk dacht nog
de 2-2 te maken, maar die goal werd
afgekeurd vanwege buitenspel.
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Meiden JC Helden winnen toernooi
Door: judoclub JC Helden
De meiden tot 12 jaar van JC Helden deden op zondag 27 november mee aan de Teamcup in Deventer.
De zes dames schreven het toernooi overtuigend op hun naam.

Jos Feron Cup
in Beegden
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
De mountainbikers van MTB Baarlo streken op zondag 27 november neer
in Beegden. Het mooie weer en relatief droge parcours leidde tot een aantal
goede klasseringen voor de renners van MTB Baarlo.

Het team bestond uit Marlouk
Colbers, Noa Janssen, Isis van Dril,
Meike Timmermans, Joni Geilen en
Sara Theeuwen. In de poule wonnen
de meiden twee keer. Het werd 5-0
tegen Sakura Apeldoorn en 4-1 tegen
Nippon Achterhoek. Hierdoor wonnen
de meiden de poule en moesten ze

in de halve finale tegen de nummer
twee van de andere poule. In die
halve finale moest Judoschool
Bijsterbosch er aan geloven. Na een
zwaar bevochten eerste winst
voor Marlouk, werd ook dit duel
overtuigend met 4-1 gewonnen. In
de finale moesten de meiden het

opnemen tegen het altijd sterke Bushi
Arnhem. Met opnieuw een geweldige
focus gingen de dames de mat op.
Dit leverde ook in de finale een
fantastische 4-1 winst op, waarmee de
meiden kampioen werden. De meiden
wisten met technisch mooi judo alle
tegenstanders te verslaan.

Baarlo verspeelt op
de valreep lonkende winst
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo liep zondag 27 november in Liessel voor de tweede maal
op rij onnodig averij op. Aan de meer spannende dan goede confrontatie met de Brabantse laagvlieger hielden de
roodzwarten ditmaal één punt over, 2-2.

Zoals iedere week beten ook
op deze zondag de nieuwelingen
junioren MTB het spits af. Na een
goede start konden Noud Peeters en
Kevin Laning goed mee in de voorste
groep. Gedurende de wedstrijd wist
de uiteindelijke winnaar van deze
wedstrijd te ontsnappen, maar Noud
en Kevin konden het gat weer een
heel eind dichtrijden. Zij eindigden
uiteindelijk beiden op het podium.
Noud op een tweede plaats en Kevin
op een derde plek. In hetzelfde blok
gingen ook de dames van start. Hier
was het Kirsten Peetoom die de strijd
aanging voor de Baarlose vereniging.
Zij wist al vrij snel de kop te pakken
en heeft deze tot het einde van de
wedstrijd weten te behouden. Het
hoogste podium was voor haar.

In de middag was het de beurt
aan de jeugd van categorie 1 en 2.
Vanwege een valpartij bij de start
van jeugd 2, moest er een herstart
plaatsvinden. Bij de tweede keer
starten waren het Finn Keunen en Freek
Bouten die snel weg waren. Zij wisten
al snel in een groepje van drie renners
de kop van de wedstrijd te nemen.
Freek wist zijn wedstrijd goed op te
bouwen, waardoor hij aan het einde de
eerste plek wist te pakken en vast te
houden. Finn daarachter reed naar een
mooie tweede plaats.
Bij de jeugd van categorie 1 en
3 wisten de Baarlose fietsers geen
podium te halen. Ook bij de mannen
en masters MTB zat er dit keer geen
podiumplek in voor de renners van MTB
Baarlo.

D e M a a s p o o r t t h e at e r & e v e n t s
e n s c h o u w b u r g v e n r ay p r e s e n t e r e n

Baarlo schoot in Liessel flitsend
uit de startblokken. Nog geen twintig
seconden na de aftrap lanceerde Rik
Schotman met een splijtpass door het
centrum Matthijs Hanssen. Hij schoot de
bal met rechts koeltjes in de rechter
bovenhoek, 0-1. Een droomstart voor
Baarlo dat in de verdere eerste helft
ook de gevaarlijkste ploeg bleef.
De roodzwarten verzuimden echter
de voorsprong verder uit te breiden.
Een actieve Matthijs Hanssen was
enkele malen dicht bij een tweede
treffer. Het vizier van de Baarlose spits
stond echter bij deze pogingen net
niet scherp genoeg afgesteld. Op slag
van rust kreeg Baarlo voor het missen

van deze mogelijkheden al bijna de
rekening gepresenteerd bij een van de
zeldzame kansen voor Liessel. Uit een
hoge bal bij de tweede paal kopte
een Liessel-aanvaller echter de bal via
het lichaam van de achteruit lopende
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg in
het zijnet.
Enkele minuten na de thee was
er de kans voor Dennis van de Vinne
om Baarlo alsnog snel en zeker niet
onverdiend op rozen te zetten. Maar
met een diagonale schuiver voorlangs
wist ook hij het Liessel-doel niet te
vinden. Daarna ontwikkelde zich er een
gelijkopgaand duel met twee hardwer
kende ploegen, maar weinig hoogte

punten voor de doelen.
Pas in het slotkwartier kwam er uit
het niets weer leven in de wedstrijd.
Uit een vrije trap wist Liessel-speler
John Oosterveen bij de tweede paal de
bal in het Baarlose doel te werken, 1-1.
Nog geen vijf minuten later had Baarlo
het antwoord alweer klaar. Vanuit een
scrimmage zette Wouter Peeters de
roodzwarten andermaal op voorsprong
en lonkte er winst voor Baarlo. In de
absolute slotfase kwam de thuisclub
echter alsnog op gelijke hoogte.
Liessel prikte een paar minuten voor
het laatste fluitsignaal vanuit een vrije
trap alsnog de 2-2 gelijkmaker binnen.
(Foto: Len Gielen)
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Eenvoudige winst voor Panningen
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Uit bij SV Leveroy trad het eerste elftal van SV Panningen op zondag
27 november aan tegen de plaatselijke voetbaltrots. De omstandigheden
waren goed, het voetbal was minder. De Panningnaren keerden uiteindelijk
huiswaarts met een 2-0 overwinning.
Leveroy noteerde geen schot op
doel, terwijl de kansen voor de
groenwitten zich met name in de
tweede helft aaneenregen. Grote
sta-in-de weg was de 37-jarige
Leveroy-doelman Ralf Verlaek, die alles
wat in zijn weg kwam uit het doel
ranselde. Tweemaal echter was zelfs
deze doelman kansloos.
Na de minuut stilte ter herdenking
aan ex-bestuurslid Huub Wilmer van
Panningen werd er begonnen aan het
duel. Panningen had veelvuldig balbezit
en SV Leveroy trok zich terug rond het
eigen strafschopgebied. Het baltempo
bij de groenwitten was echter laag
en openingen werden niet gecreëerd.
Tien minuten duurde het voordat de
eerste kans werd genoteerd. Ilias
Amhaouch kwam niet tot scoren na een
steekpass van Patrick Joosten. Daarna
misten Patrick Joosten, Robin van Osch

Succes voor
SSS Helden in Tilburg
Door: SSS Helden
SSS Helden heeft op zaterdag 26 en zondag 27 november deelgenomen
aan de Open Tilburgse kampioenschappen. De D1-niveaus en de 4e divisie
turnsters waren dit keer aan de beurt.
Op zaterdagochtend begon het met
de Jeugd 1 D1-turnster Floor Deckers
die achtste werd. Daarna in de tweede
wedstrijd was Pien van Ninhuys aan de
beurt bij de instapper D1. Het was voor
haar de allereerste echte wedstrijd,
waardoor er wat extra spanning bij
kwam kijken. Pien had alles onder
controle en turnde een topwedstrijd.
Zo goed zelfs dat ze eerste werd.
In de derde wedstrijd was het
de beurt aan de junioren van divisie
4 Lois Bongaerts, Mette Hermans en
Anouk Hendrix. Mette werd uiteinde
lijk tweede. Lois en Anouk eindigden
buiten de top vijf.
De dag was nog niet voorbij want
in de vierde wedstrijd mochten de
pupillen 1 D1 Amy Teeuwen, Sanne
Minten en Sophie van Lier en senior
divisie 4 Femke Steeghs turnen.
Zij turnde de sterren van de hemel en
werd beloond met een mooie tweede
plaats. Amy, Sanne en Sophie eindig
den buiten de top vijf.
Op zondag 27 november ging het
weer vroeg van start met de pupillen 2

Kerstbomen
grote maten
Nordmann
+ standaards
verkoop vanaf 3 dec.
06 - 30 07 27 01

H.Hoeben

Braamhorst 5 Baarlo

D1 Lynn van de Meene, Anne Absil en
Tessa Deckers. Ook de divisie 4 turn
sters Lina Lahaije, Nina Deckers, Selina
van Berlo en Gwenn Bos kwamen in
actie. De pupillen 2 turnden alle drie
een mooie wedstrijd met hier en daar
een val op brug of balk. Uiteindelijk
bleek dat Lynn zelfs het podium
mocht betreden voor de derde plaats.
Tessa werd vierde en Anne vijfde.
Bij de jeugd turnsters ging het
ook goed en werden er mooie vloer
oefeningen geturnd. Selina wist hier
eerste te worden. Gwenn werd vierde
en Lina vijfde.

en Remco Litjens nog kansen om op
een voorsprong te komen.
Na rust was er eenzelfde spelbeeld.
Panningen was echter nog dreigender
en het baltempo was hoger. In de 47e
minuut kon Matijs Heesen op rechts
doorlopen en een afgemeten voorzet
geven op Patrick Joosten, die binn
enschoot, 0-1. Panningen verhoogde
vervolgens druk en SV Leveroy was
niet bij machte om tegenwicht te
bieden. Nick Wilmer schoot op de paal
en een schot van Robin van Osch ging
voorlangs. In de 75e minuut was het
Nick Wilmer die de 0-2 liet aantekenen
en de wedstrijd besliste. De kansen
voor SV Panningen stapelden zich nog
op, maar zoals gezegd was Leveroydoelman Ralf Verlaek de grote sta-inde-weg. Panningen nadert dankzij de
winst weer de top in de 4e klasse E.
(Foto: Gé Nelissen)

Frank Gielen schiet Egchel
naar drie punten
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste team van SV Egchel heeft zondag 27 november na een 4-1 ruststand na negentig minuten met 4-3
gewonnen van Hegelsom. Frank Gielen was de gevierde man van de thuisclub, want hij nam de totale Egchelse
doelpuntenproductie voor zijn rekening.
Ook vermeldenswaardig was de
comeback van Luc Crommentuijn na
ruim driekwart jaar blessureleed. Onder
goede omstandigheden floot de pas
16-jarige scheidsrechter Kay Janssen uit
Swalmen een prima wedstrijd.
De gasten startten bijzonder fel aan
de wedstrijd en Egchel moest vol aan
de bak. Dit leidde in de 11e minuut tot
een voorsprong voor Hegelsom. Uit een
vrije trap kopte Jordi Geurts de 0-1 bin
nen. Gaandeweg kroop Egchel enigszins
uit haar schulp en halverwege de eer
ste helft kreeg Egchel-topscoorder Frank
Gielen het op zijn heupen.
In de 22e minuut gaf Freek van

Nisterdael een steekpass op Frank,
die alleen op doelman Joris Hagens
afging en via een omweg met links
voor 1-1 zorgde. Acht minuten later
omspeelde hij enkele verdedigers en
via een Hegelsom-been verdween de
bal in doel, 2-1. Vijf minuten later kreeg
Egchel een strafschop en Frank wist
wel raad met dit buitenkansje, 3-1. Drie
minuten voor de thee verscheen de
4-1 op het scorebord toen hij met zijn
rechterbeen van grote afstand de bal in
de korte hoek binnenschoot.
Wedstrijd gespeeld, normaal
gesproken. Niets was minder waar,
want meteen na rust verkleinde Rik

Huijs namens de gasten de achterstand
tot 4-2. Hegelsom rook dat er wellicht
nog wat te halen viel en bepaalde
het spelbeeld. Halverwege de tweede
helft viel Luc Crommentuijn in voor Juul
Stammen.
De defensie van de thuisploeg
had zo af en toe de handen vol aan
de gasten, maar tot treffers leidde dit
niet. Aan de andere kant kregen Luc
en Frank nog enkele doelpogingen.
In de allerlaatste minuut kwamen de
eindcijfers op het wedstrijdformulier,
toen wederom Rik Huijs met een
mooie uithaal voor het slotakkoord
zorgde, 4-3.

Grashoek koploper af
na puntverlies
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Door het 2-2 gelijkspel in America op zondag 27 november verspeelde het eerste herenteam van SV Grashoek de
koppositie aan Reuver. In puntenaantal staat Grashoek gelijk, maar het doelsaldo van de Reuverse club is beter.
Het was op sportpark Erica niet
bepaald de dag van de doelmannen.
Zowel Wim Derks van America en Koen
Clephas van Grashoek gingen in de
eerste helft twee keer opzichtig in de
fout. Grashoek kende een droomstart.
Al in de 4e minuut klingelde het voor
de gasten. Aan de linkerkant van het
veld kreeg Grashoek een vrije trap.
Leike Cuijpers belastte zich met de uit
voering en stuurde de bal richting het
doel. Doelman Willem Derks verkeek
zich totaal op de vrije trap, 0-1.
America ging op zoek naar de
gelijkmaker en hoefde niet lang te
wachten. In de 11e minuut kwam Koen

uit zijn doel en hij miste in een kluwen
van spelers een hoge bal. Subliem
knikte spits Jens Kleuskens de bal in het
lege doel, 1-1.
Beide ploegen gingen vervolgens
op zoek naar de voorsprong. De beste
kans was in de 22e minuut voor
Grashoek. Na uitstekend voorbereidend
werk van Erwin Pijnenburg trof
Chris Hunnekens de onderkant van de
lat. Voor America was Koen Houben het
dichtst bij een voorsprong. Die kwam
er toch in de 37e minuut. Na balverlies
van Grashoek paste Jesper Huijs op het
juiste moment naar Jens Kleuskens en
die maakte de 2-1.

Met de pauze in zicht drong
Grashoek nog eens extra aan. Dat werd
beloond. Doelman Willem de Vries
kreeg een hoekschop van Grashoek niet
onder controle en Bas Gloudemans kon
de 2-2 binnenkoppen.
Na de rust bleef het een attractieve
wedstrijd met kansen over en weer.
Beide keepers herstelden zich met
goede reddingen. De ingevallen
Raoul Bennenbroek zorgde voor het
mooiste spelmoment toen zijn vrije
trap door verdediger Joeri Rijs net over
werd gekopt. Het bleef 2-2, waardoor
Grashoek koploper af is maar na elf
wedstrijden nog altijd ongeslagen is.
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Atletiek Helden bij Zandboscross
Door: Atletiek Helden
Bij de 33e editie van de Zandboscross in Deurne op zaterdag 26 november deden verschillende leden van
Atletiek Helden mee. Stijn Vissers werd eerste bij de mini-pupillen.
Floor van Riel en Finn Janssen
kwamen bij de pupillen A een
paar tellen te kort voor een
podiumplaats. Guus Heijnen, nog
junior, maakte zijn debuut op de
lange cross en deed dit verrassend

goed met een supertijd van 36,15
minuten op de 9.800 meter, wat een
vierde plek bij de senioren betekende.
Judith de Bruijn, net hersteld van
een blessure, pakte gelijk een derde
plaats. Nico Verstraten werd weer

tweede, maar hij kwam weer iets
dichter bij de winnaar.
Bij de halve marathon in Ell
werd Jacko Wijnands bij de 7,3 kilo
meter vierde. Jan Vaessen werd op
de 21,1 kilometer tiende.

Zevenklapper voor Koningslust
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust heeft op zondag 27 november met liefst 7-0 gewonnen van VCH uit
Blerick. Alle doelpunten vielen pas in de tweede helft van het duel.
In de eerste helft werd aan
beide kanten niet goed gevoetbald.
Toch waren de grootste kansen
voor Koningslust. Jurjen Verbong,
Peter Janssen en Niels Jeuken wisten
hun kansen echter niet te benutten.
In het begin van de tweede
helft liep de wedstrijd nog steeds
moeizaam, maar daar kwam veran
dering in toen Jurjen Verbong in de
53e minuut de bal via een caram
bole over de keeper heen in het

doel wist te werken. Hierna lukte het
Koningslust om de wedstrijd volledig
in handen te krijgen.
In de 60e minuut maakte Bram
Rongen zijn eerste goal van de dag
middels een goed schot. Niet veel
later was het weer Bram, die ditmaal
de bal vanuit een corner in het doel
wist te draaien, 0-3. Roel Ghielen
maakte vervolgens na een goede solo
de 0-4.
In de 80e minuut was het weer

de beurt aan Koningslust toen, na
een perfecte steekpass van Jurjen
Verbong, Nick Rongen op de keeper
door kon lopen en kon scoren, 0-5.
Nog geen tien minuten later kon
Roel Ghielen uit een rebound de bal
binnentikken voor 0-6.
Net voor het eindsignaal wist
Bram Rongen zijn derde doelpunt
te maken, Na een perfecte voorzet
van Nick Rongen, schoot Bram de
eindstand van 0-7 op het scorebord.

Dames Olympia onderuit
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van VC Olympia uit Panningen gingen zaterdag 26 november op bezoek in Landgraaf om te spelen
tegen het geroutineerde VC Landgraaf. Het programmaboekje verklapte al een groot gehalte aan 30+-speelsters
aan de andere kant van het net. Het werd 3-1 voor de thuisploeg.
Dat de ervaring ruimschoots
aanwezig was bij Landgraaf, bleek
wel gedurende de wedstrijd.
De Panningse dames kwamen niet
onder de druk van de tegenstander
uit. Gedurende de eerste drie sets
keek de ploeg steeds tegen een ach
terstand aan. De ploeg kwam wel bij,
maar ging er nooit overheen. Steeds
stonden de dames uit Landgraaf op

de goede plek en kon er te weinig
gescoord worden. De tegenstander kon
de gaatjes in de Panningse verdediging
wel vinden. Gezien de setstanden van
twee keer een 26-24 verlies in de eer
ste twee sets was het duidelijk dat het
steeds net niet lukte voor VC Olympia.
In de derde set heerste eenzelfde
beeld, waarbij de tegenstander aan
het eind van de set nog wat weg kon

lopen en de set met 25-21 binnen
sleepte. Om de wedstrijd toch goed
af te sluiten werd er in de laatste set
nog een keer alles op alles gezet.
Die set werd dan ook verdiend met
19-25 gewonnen. Maar meer dan een
pleister op de wonde was het niet.
Wetende dat er een ervaren ploeg
stond te wachten was er vooraf toch
gehoopt op meer dan het ene puntje.

Eerste verlies
voor Peelpushheren
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging VC Peelpush
Na een week rust mochten de Meijelse mannen van VC Peelpush op
zaterdag 26 november in het busje stappen om een lange reis af te leggen
naar het pittoreske Borne in Twente. Hier trof Heren 1 laagvlieger Ecare Apollo
8. Aan het begin leek het of de wedstrijd een rustig potje zou worden, maar
dit bleek alles behalve zo te lopen. De Meijelse mannen verloren met 3-2.
Peelpush begon in de eerste set
met een goede servicedruk, waardoor
Apollo passend niet goed uit de verf
kwam. Ook was de spelverdeling
aan Bornse kant niet goed op orde,
waardoor Peelpush uit kon lopen op
het vaandelteam van Apollo. Peelpush
won de eerste set op servicedruk,
maar er moest iets gebeuren wilde
Peelpush deze wedstrijd binnenslepen.
In set 2 werd Apollo wakker en ging
de servicedruk omhoog. Peelpush
kreeg de zaken niet op orde en verloor
deze set met 25-19. Er moest dus een
tandje bij in set 3, maar dat lukte niet.
Peelpush liep constant achter een
kleine achterstand aan. Weer was de
servicedruk het probleem. Op een stand
van 22-18 kwam Thijs Brabander aan
service. Hij zorgde ervoor dat de stand
gelijk getrokken werd, 23-23. Peelpush

profiteer nog 3 weken van onze

OPHEFFINGSOPRUIMING

ONZE KORTINGEN

TOT 75%
laatste dag 27 december 2016

VC Kessel Meisjes C Kampioen
Door: volleybalclub VC Kessel
In de uitwedstrijd tegen concurrent BVC Holyoke in Belfeld moest het dan gebeuren. Het Meisjes C-team van
volleybalclub VC Kessel kon woensdag 23 november kampioen worden, maar dan moest er wel met duidelijke
cijfers gewonnen worden.

Voor volgepakte tribunes in
sporthal De Hamar in Belfeld
begonnen de beide kemphanen
gespannen aan de wedstrijd.
VC Kessel won de eerste twee sets.
De spanning steeg bij speelsters en
het talrijke meegereisde publiek.

De thuisploeg profiteerde en won
met miniem verschil de derde set. In
de vierde set stond er echter geen
maat meer op de Kesselse meiden en
met 19-25 werd de wedstrijd en
daarmee het kampioenschap
binnengesleept. Het team van

trainster Henriëtte van Schaffelaar en
coaches Trudy Selen en Leenette
Hendriks verloor slechts één wedstrijd
en won vele malen met maximale
cijfers. Daarmee werd het team met
heel wat talent in haar gelederen dus
de terechte kampioen.

trok deze set aan het langste eind en
hield het hoofd koel door de set af te
maken met 23-25 en 1-2 in sets.
Het begin van set 4 nam Peelpush
een voorsprong punten en leek op een
1-3 overwinning af te stevenen. Apollo
liet dit uiteindelijk niet zo makkelijk
gebeuren en dreef Peelpush in het
nauw. De setpoints aan het eind vlogen
over en weer en hoewel beide teams
genoeg kansen kregen, leek er maar
geen eind aan te komen. Het werd
uiteindelijk 32-30 voor de gastheren.
De vijfde en beslissende set ging
lang gelijk op. Peelpush nam af en
toe een voorsprong, maar dit werd
ook omgedraaid. Apollo nam later een
kleine voorsprong en wist de set te
pakken. Daarmee is Apollo het eerste
team dat van Peelpush weet te winnen
dit seizoen, 3-2.

Markt 34 - Panningen
www.robleursjuwelier.nl
Toekomstig adres:

See You Memorials

(medio januari) -

Cipres 2, Someren • Tel. 0493-893914
info@seeyougedenksieraden.nl
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Sterk optreden in tweede helft

Weer nederlaag
voor Bevo
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Ook tegen HC Visé BM heeft het eerste herenteam van Targos Bevo Hc
uit Panningen op donderdag 24 november niet voorde ommekeer kunnen
zorgen. Na een ruststand van 11-16 ging Bevo thuis met 21-27 onderuit
tegen de Belgische ploeg, die optimaal profiteerde van mindere periodes
van de Panningse club.
De start was goed voor Bevo. De
mannen van trainer Harold Nusser
namen met 2-0 de leiding. Er werd
goed geconcentreerd verdedigend en
de kansen werden benut. De gasten
trokken echter na vijf minuten de
wedstrijd langzaam naar zich toe. Hun
gevarieerde aanvalsspel zorgde voor
onrust in de Panningse defensie, die
teveel gaten in het hart en de flanken
liet vallen.
Via 12-8 liepen de Belgen in de
slotfase van de eerste helft uit tot
16-11. In die fase waren de man
nen van Bevo slordig. Bij rebounds
reageerden de Belgische aanvallers
sneller dan de Panningse verdedigers.
Na de pauze kwam Bevo sterk
uit de startblokken. Na een 19-14
achterstand kwam het Panningse
team terug in de wedstrijd.

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft door een sterk optreden in de tweede helft een verdiend
punt gepakt in Grubbenvorst. Met de 2-2 eindstand op zondag 27 november hadden beide ploegen vrede na afloop.

Gesteund door het legioen werd
de achterstand verkleind tot
19-18. De gelijkmaker hing in de
lucht, maar toen de Belgen hun
voorsprong uitbreidde tot 22-19,
was het verzet van Bevo gebroken.
Dat werd mede veroorzaakt door het
opzichtig falen in aanvallend opzicht.
Minutenlang kon de thuisclub
niet scoren. Doelman Konstninos
Gourgoumis in het doel van Visé had
een verlammende werking op de
Panningse schutters.
Uiteindelijk wonnen de Belgen
verdiend van een dolend Bevo, dat
duidelijk behoefte heeft aan een
overwinning. Het zelfvertrouwen
heeft een geduchte knauw gekregen.
Het team kan handballen, maar om
een onbekende reden sluipen er
teveel onzekerheden in het spel.

Peelpush-dames naar
kwartfinale beker
Door: volleybalvereniging Peelpush
Door in Borne op zaterdag 26 november met 3-1 te winnen van Ecare
Apollo 8 heeft het eerste damesteam van Peelpush uit Meijel zich
geplaatst voor de kwartfinale van het bekertoernooi.
Peelpush kende een beroerde
start in de gloednieuwe sporthal De
Veste in Borne. De eerste set deed
denken aan de wedstrijd van drie
dagen eerder in Almelo, waar kans
loos met 3-0 werd verloren. Het ont
brak de ploeg die woensdagavond
aan inzet en aan overtuiging, waar
door er veel te veel fouten werden
gemaakt en het team ook niet meer
op de rails te krijgen was.
De gesprekken na afloop van de
vrijdagtraining leken in die eerste set
in Borne geen enkel effect te hebben
gehad. Totdat de tweede set begon.
Peelpush begon met overtuiging te
spelen en zoals een eredivisionist
betaamt, werd het team uit de top
divisie de wil opgelegd. Terwijl Apollo
met diverse oud-eredivisiespeelsters
een goede ploeg is.
Bij Peelpush ging de servicedruk
omhoog en daar hadden de gastvrou
wen geen antwoord op. Ballen die

MVC’19 pakt punt in
Grubbenvorst

nog wel door Apollo konden worden
teruggebracht, werden vrij eenvoudig
opgevangen. Af en toe liet Peelpush
door slordig spel de teugels vieren.
Apollo maakte van die momenten
gebruik om de achterstand terug te
brengen.
In de tweede set werd met 9-20
een flinke voorsprong genomen.
Apollo kwam terug, maar Peelpush
won de set toch gemakkelijk met
18-25. Set drie was spannender,
omdat Apollo lang bij kon blijven.
Bij 16-16 maakten de Limburgsen
een tussensprint die resulteerde in
een 21-25 setwinst. De vierde set was
nagelbijten en bij 19-20 in Meijels
voordeel hing een vijfde set nog in
de lucht. Door goede aanvallen van
Loni Wissink en het beslissende punt
van Ilvy Sanders, was de 22-25 en de
3-1 een feit. In de week voor kerst
volgt de kwartfinale tegen US uit
Amsterdam.

Rob Custers in duel (Foto: Math Geurts Fotografie)
Hekkensluiter GFC’33 begon
furieus aan de wedstrijd. Onder
aanvoering van Wouter van Denzen
wilde de thuisclub MVC’19 vanaf de
eerste minuut verpletteren. Maasbree
werd overrompeld in de beginfase.
Het Maasbreese middenveld verloor
de slag, terwijl de defensie overuren
moest maken.
Bij de eerste Grubbenvorster corner
was het raak. Luc Stappers opende de
score in de vijfde minuut. Nog geen
drie minuten later stond het al 2-0 voor
GFC’33, nadat Joost Relouw met een
afstandsschot gescoord had.
MVC’19 kwam er niet aan te pas in
het eerste half uur. In het slotkwartier

worstelde de ploeg zich onder de
druk uit, maar Ron van den Kerkhof
stuitte in kansrijke positie op uitblinker
Etienne Baghuis in het Grubbenvorster
doel. Later scoorde Van den Kerkhof
wel, maar die treffer werd onterecht
afgekeurd.
MVC’19 ging in de tweede helft
vanuit een versterkt middenveld druk
zetten. Steeds meer duels werden
gewonnen. In de 56e minuut viel de
aansluitingstreffer, toen Bart Crienen
een mooie combinatie afrondde.
De gelijkmaker hing vervolgens in de
lucht.
De Maasbreenaren kregen in de
59e minuut een strafschop. Ron van

den Kerkhof leek de 2-2 te gaan scoren,
maar doelman Baghuis pareerde de
strafschop. Het was de eerste misser
vanaf elf meter in zes jaar tijd voor Ron.
MVC’19 verbeet de teleurstelling en
ging nog fanatieker aanvallen. GFC’33
werd omsingeld. In de 78e minuut
kreeg Maasbree een vrije trap. Marco
Daniëls plaatste de bal op de lat en de
doelman verwerkte de bal slecht. In
de chaos sloeg Ron van den Kerkhof
toe. De 2-2 was een feit. MVC’19 joeg
nog op de winnende treffer, maar
het bleef bij 2-2. Het Maasbreese
team toonde deze zondag karakter en
maakte voor de derde maal een grote
achterstand goed.

Vijf sets gespeeld

Wisselvalligheid troef
bij dames VC Kessel
Door: volleybalclub VC Kessel
Het eerste damesteam van volleybalclub VC Kessel stond zaterdag 26 november thuis tegenover volleybalclub
Were Di uit Gemert. Ondanks een wisselvallige wedstrijd, ging Kessel er met een 3-2 overwinning vandoor.
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Weerbaar worden door jezelf te ontdekken
www.daletan.nl

Het was de taak aan de Kesselse
dames om zo veel mogelijk punten uit
de wedstrijd te halen. Were Di stond
namelijk maar twee plekken lager
op de ranglijst. De eerste set werd
zeer sterk gestart door de Kesselse
dames. Er werd sterk geserveerd,
waar Were Di het erg lastig mee had.
Het spel aan Kesselse kant verliep
vloeiend en de dames uit Gemert
konden hier niks tegen inbrengen. De
set werd dan ook binnengehaald met
25-15.
De tweede set kende helaas niet

zo’n sterke start. Were Di pakte al
snel een voorsprong van twee punten
en bleef deze vasthouden. Kessel
kon niet langszij komen en verslapte
gedurende de set, waardoor de
voorsprong van Were Di groter werd
en de set naar de tegenstander ging
met 25-18. In de derde set werden
de rollen weer helemaal omgedraaid.
De servicedruk van Kessel kwam
terug. En waar in de tweede set
lastig gescoord kon worden, was
dit in de derde set helemaal geen
probleem. De set werd eenvoudig

binnengehaald met 25-11. Dat dit een
wedstrijd was met veel kantelpunten,
werd in de vierde set wel duidelijk.
Net als in de tweede set kwam
Gemert sterk terug en pakte het team
weer een kleine voorsprong. Net als in
de tweede set wist Kessel geen raad
met de kleine achterstand, waardoor
de set verloren ging met 25-21.
Hierdoor was de tweede vijfsetter van
het seizoen een feit waarin Kessel
gelukkig met 15-7 de vijfde en laatste
set binnenhaalde en hiermee de
wedstrijd won.
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Tractors van vóór 1990

Eerste Grashoekse snertrit voor oude tractoren
Eigenaren en liefhebbers van oude tractoren kunnen op zondag 18 december hun hart ophalen in Grashoek.
Daar wordt voor de eerste keer een snertrit georganiseerd. Bezitters van een tractor met een bouwjaar van voor
1990 zijn welkom bij de toertocht, die georganiseerd wordt door Kay Beumers en Mart Spreeuwenberg.

Kay Beumers uit Grashoek deed
zelf al verschillende keren mee bij een
soortgelijke tocht in Siebengewald en
wilde het graag naar Peel en Maas
halen. “Het is altijd hartstikke gezellig
in Siebengewald en het loopt goed
daar”, aldus Kay. “Waarom zou dat hier
niet kunnen? Alleen al in Grashoek
staan er een stuk of 25 oldtimer-

tractoren. Dan hebben we het nog niet
eens gehad over de andere dorpen hier
in de buurt.”

Treintje met
verwarmde huifkar
De bedoeling van Kay is om een
groepje krijgen dat vaker met de oude

tractor op pad wil gaan. “Als we een
clubje op kunnen zetten, kunnen we
ook vaker gaan rijden. Dat we ook in
de zomerdagen een tochtje maken.
Ideaal zou zo’n drie keer per jaar zijn.”
Waarom het precies zo leuk is om mee
te doen, is voor Kay een duidelijke
zaak. “Het is toch mooi als je zo’n
stoet oude tractors achter elkaar ziet

Nieuwe expositie verzorgingshuis Meijel
Bij verzorgingshuis St. Jozef Wonen en Zorg in Meijel is vanaf zaterdag 3 december een nieuwe expositie te
zien. De drie verdiepingen in de binnentuin staan vol met keramiek van Maria van Rooij en schilderijen van Iente
Verheijen, Jacqueline Felius en Jeanette Michiels. De expositie is in het kader van Kom kunst kijken.
Iente Verheijen uit SomerenHeide schildert met olieverf of
acryl op doek of paneel. Haar
onderwerpen zijn vooral dieren.

Jacqueline Felius uit Someren
schildert met acrylverf over
onderwerpen die zeer divers van
aard zijn, al is de natuur wel een

terugkerend thema. De expositie is
vanaf 3 december 14.00 uur te zien
en is dagelijks geopend tot dinsdag
21 februari.

Samenwerking Dutch Game Masters

FIFA 17-toernooi in Maasbree
Liefhebbers van het voetbalspel FIFA 17 kunnen zaterdag 3 december hun hart ophalen in Maasbree.
Dan vindt namelijk het eerste FIFA 17-toernooi plaats bij café Niëns in Maasbree.
Het toernooi wordt georganiseerd
in samenwerking met Dutch Game
Masters. Deelnemers nemen het, in
tweetallen, virtueel tegen elkaar op
in de strijd om de titel Koning Voetbal.
Inmiddels hebben zich al diverse

teams aangemeld uit onder andere
Helden, Baarlo en Maasbree. Het
voetbalspel wordt gespeeld op een
PlayStation 4-console. Winnaars van het
toernooi kunnen door naar de nationale
toernooien die worden georganiseerd

door Dutch Game Masters.
Om 20.00 uur begint het toernooi
in de grote zaal van Niëns. Inschrijven
voor het toernooi kan in het café
zelf of door te mailen naar info@
nienshoreca.nl

rijden. Allemaal die verschillende
geluiden die je dan hoort. Prachtig.”
De tocht op 18 december gaat richting
Koningslust, Maasbree, Sevenum en
er volgt een tussenstop in Castenray.
Daarna vertrekt de stoet via Horst naar
America om vandaar langzamerhand
weer richting Grashoek te rijden.
“We verzamelen om 11.00 uur op het
dorpsplein bij de kerk in Grashoek
en gaan daarna een boerenontbijt
nuttigen bij café Leanzo”, vertelt
de tractorliefhebber. “Om 12.30 uur
gaat de toer daadwerkelijk van start.
Om 14.30 uur is er een tussenstop
met het eten waar de tocht zijn naam
aan te danken heeft: erwtensoep.
Rond 17.00 uur zijn we terug in
Grashoek, waarna we nog gezellig

samen boerenkool en braadworst gaan
eten.” Kay rijdt zelf in een treintje
voor aan de stoet. “Mart rijdt in mijn
tractor mee”, legt hij uit. “Ik heb nog
een verwarmde huifkar achter het
treintje hangen waar kinderen of
partners mee kunnen rijden. Tot nu toe
hebben we al een stuk of vijf opgaves
binnen, maar ik wil er minimaal tien
hebben om een mooie stoet te kunnen
realiseren. Ook belangrijk is dat de
tractor wel verzekerd moet zijn en dan
de bestuurder een geldig rijbewijs of
tractor-rijbewijs in zijn bezit heeft.”
Opgeven kan door vóór zaterdag
10 december contact op te nemen
met Kay Beumers via 06 18 33 31 91
of Mart Spreeuwenberg via
06 50 20 29 34.

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze eindafnemers zijn
Retail ketens en handelsbedrijven in Europa. Wij onderscheiden
ons door het kunnen aanbieden van grotere volumes met een
constante, hoge kwaliteit én uniformiteit. Hierbij stellen we ons
zeer flexibel en klantgericht op. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen vormt hierbij ons uitgangspunt.
Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op de voet
gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Voor ons hoofdkantoor in America zoeken wij een fulltime:

Administrateur
(Accountant)
M/V

Als administrateur (accountant) werk je voor meerdere werk
maatschappijen binnen de Van Dijck organisatie. Elke werk
maatschappij met zijn eigen specialisatie in de groententeelt.
Je werkt in een team van 6 personen dagelijks mee aan het
verwerken van de gehele administratieve stroom binnen het totale
bedrijf. Het werk bestaat o.a. uit het zelfstandig kunnen samenstellen
van jaarrekeningen tussentijdse cijfers, het opstellen van aangifte
m.b.t. de omzetbelasting, het verwerken en bijhouden van financiële
administraties en je voorziet het management van informatie.
Wij vragen:
• hbo werk en denkniveau.
Opleidingsrichting bedrijfsadministratie;
• resultaat en doelgericht kunnen werken;
• flexibele instelling, mede vanwege seizoensmatige
karakter van het bedrijf;
• bedreven met Office pakket.
Ervaring met Exact Globe is een pré;
• bekendheid met de agrarische sector,
feeling met de groententeelt.
Wij bieden:
een uitdagende en leuke functie binnen een sterk groeiende
organisatie in een professioneel team. Collegialiteit vinden we erg
belangrijk. De arbeidsvoorwaarden zijn goed te noemen en volgens
Cao Open Teelten. Er wordt volop ruimte gegeven voor eigen initiatief.

Remko Vrijdag en Martine Sandifort

Cabaretvoorstelling in theater Panningen
Cabaretiers Remko Vrijdag en Martine Sandifort staan donderdag 8 december op de planken van het DOK6
Theater in Panningen. Dan treden ze op met hun show Vrijdag vs. Sandifort.
Vrijdag vs Sandifort is de derde
gezamenlijke voorstelling van het
duo. Gedurende hun show brengen ze
treurige typetjes, stevige liedjes en
wrange humor in een duizelingwek

kend tempo. Martine Sandifort is op de
Nederlandse televisie bekend als Dokter
Corrie, Dokter Ellen en is ook wel bekend
als haar typetje Trijntje Oosterhuis.
Bij het Nederlandse publiek is Remko

Vrijdag, een voormalig Vliegende
Panter, ook wel bekend van zijn
imitaties van bekende figuren als Mark
Rutte, Geert Wilders en Marco Borsato.
De voorstelling begint om 20.15 uur.

Solliciteren:
heb je interesse in deze interessante vacature,
stuur dan vóór 10 december 2016 je cv en motivatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com
In week 51 starten we de procedure en zullen we je in
dezelfde week verder informeren.
Heb je vragen omtrent deze vacature neem dan telefonisch contact op
met mevr. Ellen Willemssen, hoofd administratie. Zij is bereikbaar op
maandag en dinsdag op telefoonnummer 0773982546.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Agenda t/m 8 december 2016
do
01
12
vr
02
12

in samenwerking met

Soof 2 Ladiesnight

Superstijl

Tijd: 19.15 uur
Locatie: Da Kepèllo, Bistro Kepèl, Grand Café Gallery, De
Tafelaer Panningen

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Wafelactie zanggroep
Tijd: hele dag
Organisatie: zanggroep Inbetween
Locatie: fruitbedrijf Kessels en Jumbo Panningen

zo
04
12

Mini-musical Sinterklaas
Tijd: 10.30 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Pietenmiddag

Koopzondag

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: De Ringoven Panningen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Discozwemmen
Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Simon’s Zwem Arena Meijel

za
03
12

Tiende editie

ma
05
12

Samen Zingen in Panningen
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: De Ringoven Panningen

Oudejaarsshow Vlugzout

Pakjesavond

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: hele avond
Locatie: thuis

Wafelactie zanggroep
Tijd: hele dag
Organisatie: zanggroep Inbetween
Locatie: fruitbedrijf Kessels en Jumbo Panningen

Expositie keramiek en schilderijen
Tijd: 14.00 uur
Locatie: St. Jozef Wonen en Zorg Meijel

FIFA 17-toernooi
Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

De Meisjes van de
di Toneelvoorstelling
Kapsalon
06 Tijd: 20.15 uur
12 Locatie: DOK6 Theater Panningen
en petatte-actie
wo Kerstboom
Tijd: 13.00-18.00 uur
07 Organisatie: Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus Helden
12 Locatie: winkelcentrum Op de Kaupman Helden
en petatte-actie
do Kerstboom
Tijd: 13.00-18.00 uur
08 Organisatie: Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus Helden
12 Locatie: winkelcentrum Op de Kaupman Helden

Oudejaarsshow Vlugzout

Cabaretvoorstelling Vrijdag en Sandifort

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Beck & Bauer Discoparty 2.0
Tijd: 22.00-03.30 uur
Locatie: Apollo Helden

Historie tussen de kerstspullen
Kerstmis zit er weer aan te komen en dat betekent bij veel mensen dat de kerstspulletjes van zolder gehaald worden. Heemkundevereniging Helden
denkt dat er tussen die engeltjes, lampjes en kerstballen nog meer verborgen pareltjes te vinden zijn. De vereniging doelt vooral op vaandels en vlaggen
diverse clubs.
“We denken dan vooral
aan vaandels en vlaggen van
sport- en muziekverenigingen,
broederschappen, vakbonds
afdelingen, zang en spreekkoren”, laat
de heemkundeclub weten.

Zoldergeheimen die
liggen te wachten
“En natuurlijk van de bewegingen
en verenigingen die al verdwenen
zijn, hopen we dat er nog attributen
te vinden zijn.” Voorbeelden zijn de
Katholieke arbeidersvereniging Helden
en de vereniging voor Jonge Boeren
uit Koningslust.
“We hebben de hoop dat er her
en der nog wat zoldergeheimen
liggen te wachten.” Bij het vinden
van dergelijke attributen kan
contact opgenomen worden met
Heemkundevereniging Helden via
moennik@gmail.com of door te bellen
naar 06 48 91 03 56.

Kerstconcert
in kasteel
De Berckt
De Baolderse Hofzengers
organiseren ook dit jaar weer een
kerstconcert. De tiende jubileumeditie van het concert vindt plaats
op zondag 18 december in kasteel
De Berckt in Baarlo.
Het concert vindt plaats in de
nieuwe Legioenzaal van de kasteel
boerderij. De zaal opent haar deuren
om 14.30 uur. vervolgens begint het
concert om 15.00 uur met een optre
den van de hofzengers. De solopartij
van twee liedjes wordt gezongen
door Thari Knaapen en daarna door
muziektherapeute Els Denessen,
die zichzelf begeleidt op de harp.
Daarna treden leo en Ben Benders uit
Steyl op, gevolgd door sopraan Judith
Weusten. Ten slotte betreedt de Poolse
zanger en mondharmonicaspeler Slavik
Malenszyk het podium en wordt het
concert besloten met een optreden van
de Koninklijke Zangvereniging Orpheus
uit Blerick. Kaarten voor het concert zijn
vanaf zaterdag 2 december verkrijgbaar
bij het VVV-kantoor in Baarlo.

31e editie

Oudejaars
concert
De Meijelse muziekverenigingen
harmonie Eendracht, het Meijels
Mannenkoor en Femmes Vocales
houden ook dit jaar weer een
Oudejaarsconcert. Op vrijdag
30 december vindt de 31e editie van
het evenement plaats bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Het avondvullende programma
bevat een variatie aan liedjes en
klanken. Zowel Nederlandstalige als
Amerikaanse musical- en filmmuziek
passeren de revue. Naast de gezamen
lijke verenigingen laten ook enkele solis
ten hun kunsten horen. Onder andere de
20-jarige fluittiste Aniek Mommers van
Harmonie Eendracht verzorgt een optre
den. Het concert begint om 19.30 uur.
Kaarten zijn vanaf zaterdag 3 december
verkrijgbaar bij gemeenschapshuis
D’n Binger in meijel.

Kerstconcert
De gymzaal van gemeenschapshuis De Sprunk in Koningslust wordt
zaterdag 10 december weer omge
toverd tot een kerststal. Dan vindt
het jaarlijkse kerstconcert plaats.
Onder leiding van Marianne
Groenewegen brengt de Koningsluster
zanggroep (Konzagro) kerstliedjes met
een modern tintje. De fanfare met diri
gent Willem Lindelauf en de drumband,
onder leiding van Leon Nevels, geven
namens Eendracht Maakt Macht acte de
présence. Ook jeugdorkest Crescendo
maakt haar opwachting. Daarnaast wordt
er die avond een tombola gehouden.
Voor een hapje en drankje wordt
gezorgd. De gymzaal opent haar deuren
om 18.30 uur, waarna het concert om
19.00 uur begint.
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Kerkberichten
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

Parochie Beringe

ER
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T YPE BOSKOOP

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 3 december
H. Mis 2de Advent 9.30 uur

Kerkdiensten
Zaterdag 3 december
H. Mis 2de Advent 17.30 uur t.i.v.
Dionysius Bos en Francina Bos-Daniëls
(gest. jaardienst)
Zaterdag 10 december
Geen H. Mis 3de Advent

Parochie Egchel

Parochie Meijel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 4 december
Geen H. Mis 2de Advent
Zondag 11 december
H. Mis 3de Advent 11.00 uur

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 1 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 4 december
H. Mis 2de Advent 11.00 uur Dames- en Herenkoor (Caeciliafeest
en Parochiepatroon) t.i.v. Riet
Gooden-Hendriks en Gerard Gooden
(gest. jaardienst); Tjeu Wilmsen
en Toos Wilmsen-Vos (jaardienst);
uit dankbaarheid.
Maandag 5 december
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 6 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 8 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Grashoek

T YPE BONGERD -NOORD

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 3 december
H.Mis 2de Advent 19.00 uur t.i.v.
Drees Willems en Elisabeth Swinkels

Parochie Helden
V
STA RT BOU W
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S TA R T B O U

T YPE BONGERD -ZUID

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 2 december
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht vanaf 9.00 uur
Zondag 4 december
H. Mis 2de Advent 10.00 uur –
herenkoor t.i.v. Johannes Janssen en
Maria Haenen; Nol Jacobs en Nellie
Jacobs-van Maris (mnd); Ton Reijnders
en fam. Reijnders-Korsten (jaardienst);
Nel en Piet Wilms-Hendriks, kleinzoon
Dennis en overl. fam. Wilms-Hendriks
(verj);
Doopviering 11.30 uur: Estevana
Stroomberg

Parochie Koningslust
T YPE BONGERD

V RIJE BOU W K AV EL S

A AN DE NOORDR AND VAN HELDEN KOMT EEN NIEUWE,
GROENE WOONBUURT, GENA AMD SCHR AMES
Voor Schrames kies je met je hoofd én je hart. Voor een huis dat helemaal aansluit bij
jouw woonwensen. Voor wonen aan de rand van het dorp, in een wijk met volop groen en
water. En voor de charmes van landelijk wonen, maar wel met alle voorzieningen binnen
handbereik. Laat je inspireren door het plan en de woningen.

*) enkel van toepassing bij woningen type Bongerd en Bongerd-Noord (deze actie is geldig tot en met 31-12-2016)

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

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
Vrijdag 2 december
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht vanaf 9.00 uur
Zaterdag 3 december
H. Mis 14.30 uur ”De Groenling”
H. Mis 2de Advent 19.00 uur gemengd koor t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar

De Artiestenfabriek
bij DOK6
Het toneelstuk De Meisjes van de Kapsalon van De Artiestenfabriek is op
dinsdag 6 december te zien bij DOK6 Theater in Panningen. De tragikomische mix van theater, film en muziek over drie Marokkaanse vrouwen.
De drie Marokkaanse dames zijn
in het stuk op zoek naar erkenning,
onafhankelijkheid en status in een
wereld van roddel, afgunst, nacht
clubs en zwarte magie. De onderlinge
lotsverbondenheid van Layla, Souad en

F’dilah, wordt gevormd door de kap
salon waarin zij werken en hun relatie
tot de charmante, maar manipulatieve
eigenaar Hatim. Een verborgen wereld
openbaart zich achter de gesloten
deuren van de kapsalon.

Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar!

TV INRUILACTIE
OP ALLE TV’S VAN 46” EN GROTER:

MINIMAAL

,
0
0
€3

INRUILKORTING!

ALTIJD EEN GROTERE TV GEWILD? OF EEN
ULTRA HD OF SMART TV? DAN IS DIT UW KANS!

+

TV

DUBBEL VOORDEEL!

ONZE INRUILACTIE LOOPT SAMEN MET DIVERSE LEVERANCIERACTIES. DIT BETEKENT ONGEKEND,
DUBBEL VOORDEEL VOOR U! KOM DUS SNEL LANGS, EN PROFITEER VAN DEZE UNIEKE KANS!

SAMSUNG: UPGRADE DAYS

PHILIPS: CASHBACK ACTIE

LG: PERFECTE DEALS

SONY: CASHBACK ACTIE

Tijdens de Samsung Upgrade Days die lopen
tot 4 december kunt u uw apparaten voordelig
upgraden naar een hoger niveau. Het aankoopvoordeel kan oplopen tot wel €500! Bezoek
www.upgradedays.nl voor meer info.

Koop in de periode van 14 november t/m 31
december een Philips Ambilight promotiemodel
en ontvang tot wel €500,- cashback! Kijk voor de
deelnemende modellen en de voorwaarden op
www.philips.nl/acties.

Bij aankoop van een LG OLED promotiemodel
tijdens de Perfecte Deals weken ontvangt u tot
wel €1000,- voordeel dat aan de kassa direct
wordt verrekend! Bezoek de website van LG
voor meer informatie: www.lgpromotions.nl.

Koop een Sony 4K HDR TV actiemodel
tussen 20 oktober en 31 december 2016,
en ontvang tot wel €500 retour! Bezoek
www.sonycashback.com voor meer informatie en de deelnemende modellen.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

