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Nepalese zilverparty
De Nepalese zilversmid Dambar verkocht op zondag 18 december handgesmeden sieraden in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Hij heeft een eigen werkplaats in
Nepal waar hij jonge mannen uit de onderste laag van de samenleving opleidt tot zilversmid. Dambar was zelf ook zo’n kansarme jongere, maar door de hulp van een
Nederlandse man kon hij een opleiding tot zilversmid volgen en later een werkplaats beginnen. Inmiddels is die uitgegroeid tot een zilverfabriekje waar verschillende mensen
aan het werk zijn en opgeleid worden. De middag werd mede georganiseerd door de in Helden geboren reisleidster Loes Fransen en haar vriendin Brenda Cleven. Verschillende
mensen kwamen langs om een kijkje te nemen bij de zilveren sieraden van de Nepalezen.

Nieuw plan in de maak

Voorstel huisvesting statushouders doorgeschoven
Het voorstel over de aankoop van vier woningen door gemeente Peel en Maas voor de huisvesting van
statushouders is doorgeschoven naar januari. Dat besliste de gemeenteraad op dinsdag 20 december bij de
gemeenteraadsvergadering nadat wethouder Raf Janssen daar om had gevraagd. Hij wil in januari met een nieuw
voorstel komen dat een ‘breder draagvlak’ heeft onder de raadsleden.
Het voorstel van het College
van B&W om 800.000 euro uit
te trekken om de woningen aan
te schaffen, zorgde bij de vorige
raadsvergadering voor grote onrust
onder de partijen. Een aantal partijen
verweet de wethouder een gebrek
aan a lternatieven en creativiteit.
Eenmansfractie Ton Hanssen zei
toen dat iedereen met een zak geld
kan zwaaien, maar dat juist door

weinig geld uit te geven creativiteit
getoond kan worden. Ook het feit dat
het voorstel uit de lucht kwam vallen
voor de raadsleden, zorgde voor onrust
binnen de partijen.

Elf statushouders
De gemeente kreeg vanuit het
rijk 122 statushouders toegewezen
die afgelopen jaar gehuisvest moeten
worden. Dat lukte op elf statushouders

na. Met de aankoop van de woningen
wilde de gemeente ook voor die laatste
elf personen huisvesting regelen.
Wethouder Janssen gaf bij de vorige
raadsvergadering aan dat er een boete
zou volgen vanuit de provincie als de
gemeente niet alle 122 statushouders
gehuisvest zou hebben voor 1 januari.
De gemeente laat weten dat de
regering bezig is met de regelgeving
omtrent de boetes. ”We weten dus

niet hoe hoog de boetes zijn en of
ze daadwerkelijk komen”, aldus de
gemeente.

Partijen tevreden
met doorschuiven
Alle politieke partijen in de raad
konden zich op 20 december vinden
in het voorstel van wethouder Janssen
om het voorstel door te schuiven naar
januari. PvdA/GroenLinks liet uit monde
van Annigje Primowees weten het niet
erg te vinden dat de beslissing wordt
uitgesteld.

“Het gaat er niet om welke partij
gelijk heeft, maar dat die mensen
gehuisvest worden.” Rob Wanten
van het CDA zei tevreden te zijn met
het voorstel. “We zijn blij dat dat
de wethouder inziet dat het vorige
voorstel niet goed genoeg was en
met een nieuw plan gaat komen”, liet
hij weten. “Het is wel opmerkelijk dat
de wethouder twee weken geleden
nog met een doemscenario kwam
en dat snel ingrijpen nodig was en
nu dus ineens niet meer. Dat soort
opmerkingen moeten we dus met
een korrel zout nemen.”
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Documentaire over Baarlo in de maak

‘Mensen vertellen zelf het verhaal’
Het kastelendorp Baarlo in beeld brengen en een film maken die
toekomstproof is. Dat is het doel van Baarlonaren Jo Gielen (69) en Henk van
den Eertwegh (65) die de handen ineen hebben geslagen en begonnen zijn
met het maken van een documentaire over hun dorp.
De twee heren hebben al enige
ervaring: samen maakten ze afgelopen

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Janssen Bouwen Ontwikkelen
alleen in Koningslust
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jaar de film ‘Op de lemen baan’ over
de bouw van en de verhuizing naar het
nieuwe clubgebouw van beugelclub
De Treffers uit Maasbree. Ook
versloegen ze afgelopen jaar samen de
carnavalsoptocht in Baarlo voor Omroep
P&M, waar Jo al elf jaar verslaggever
van is. “Dat bleek een goede match”,
aldus Jo. “Henk filmde wat ik aan het
verslaan was, dus we voelden elkaar
prima aan.”

Cameraman, geluids
man en producent
in één
Henk maakt al jarenlang films
als hobby. Thuis heeft hij een studio
ingericht waar hij menig vrij uurtje besteed aan het monteren van
videobeelden. “Ik ben begonnen met
een Super 8-filmcamera waarmee ik
filmpjes van de kinderen en vakanties
maakte”, aldus Henk. “Ik was, zoals
ze weleens gekscherend zeiden, de
‘gek’ die familiefeestjes altijd vastlegde op film.” Later kregen mensen
in Henks omgeving ook in de gaten
dat hij films maakte en monteerde.
Henk: “Inmiddels heb ik ook heel wat
feesten en bruiloften vastgelegd en op
dvd gezet.”
Een paar maanden geleden staken
de twee heren de hoofden bij elkaar
met de vraag ‘Kunnen we nog een
project doen samen?’. “Er kwamen
meerdere ideeën uit, maar uiteindelijk
kozen we voor het maken van een
film over Baarlo”, vertelt Jo. Onder de
naam Hejo video, een combinatie van

de namen Henk en Jo, wordt de film
over hun dorp gemaakt. “We zijn bij
dit project cameraman, geluidsman en
producent in één”, aldus Henk. In zijn
archief heeft Henk nog twee films over
Baarlo, maar die zijn aardig gedateerd.
“De oudste film is van 1959, met alleen
beeld en geen geluid”, aldus Henk.
“Later heb ik midden jaren zeventig
nog een film gemaakt over Baarlo, in
opdracht van fanfare Eendracht. Maar
dat is een heel andere film dan wij nu
gaan maken.”

Filmen met een
drone
Het plan van Henk en Jo is om
Baarlo en haar inwoners in beeld te

brengen op het gebied van werk,
natuur, sport en cultuur. “Oftewel:
hoe is het leven in Baarlo?”, aldus Jo.
Daarbij willen de twee met een drone
de vier jaargetijden in beeld brengen.
Henk: “Maar daarvoor moeten we
afwachten wat de natuur en het weer
ons brengt.” De heren denken in
totaal anderhalf jaar nodig te hebben
daarvoor. “We hopen eind 2017, maar
uiterlijk april of mei 2018, de film klaar
te hebben”, aldus Jo. De eerste beelden
zijn de afgelopen tijd al gemaakt,
vertelt Jo. “We hebben de intocht in
Baarlo gefilmd en zijn onlangs de
natuur ingegaan om vanuit een hutje
wat wilde dieren in beeld te brengen.
De bedrijvigheid, de ondernemers,
het jongerencentrum, sportclubs,

feestdagen en het verenigingsleven.
We gaan alles in beeld proberen te
brengen.” De heren krijgen daarbij
ondersteuning van Regiobank Leenders
& Gielen, die onder andere in Baarlo
gevestigd zijn.
Een belangrijk onderdeel van
de film zijn de Baarlonaren zelf.
“We willen door de straten rijden en
aanbellen bij de mensen thuis”, aldus
Jo. “We willen de jonge mensen van
nu, dus de twintigers en dertigers,
iets laten vertellen over het leven in
dit dorp. Als de film over veertig jaar
dan nog eens bekeken wordt, zijn die
mensen er als het goed is nog. Dat lijkt
ons een mooi aspect aan deze film.
Uiteindelijk moeten de mensen zelf het
verhaal vertellen.”

Planning Kennedyplein

Pomp terug op plein Maasbree
De waterpomp die altijd voor het gemeentehuis in Maasbree heeft gestaan, wordt daar teruggeplaatst nadat de werkzaamheden aan het plein zijn
afgerond. Dat meldde Dorpsoverleg Maasbree op dinsdag 20 december. De pomp krijgt een prominente plek op het plein voor het voormalig gemeentehuis
en wordt in maart of april geplaatst. De pomp wordt in de winter afgesloten en geeft geen drinkwater. Het overleg meldde nog verschillende andere zaken
over het plein.
Op donderdag 22 en vrijdag 23
december wordt de verlichting op het
Kennedyplein geplaatst. “De andere
meldingen over de defecte lichtmasten
op het lage plein en die voor Bruiz
zijn nogmaals doorgegeven en in
behandeling”, laat het overleg weten.
“Helaas zijn er nog geen concrete
hersteldata bekend voor deze masten.

Wanneer de lichtmasten op het plein
geplaatst zijn, kan de antieke lichtmast
met nummer 33 aan de Dorpstraatzijde
verwijderd worden.”

Bomen voor half april
Het groen op het plein wordt in
ieder geval vóór half april geplant, zo
meldt het dorpsoverleg. “Het betreft

vijf bomen aan de zijde van de flat,
drie aan de zijde van het MFA en één
voor het terras van Bruiz”, schrijft het
overleg. “Onder de bomenrijen langs
de flat en MFA zullen beukenhagen
worden geplant. Voor Bruiz worden
twee taxushagen geplant.”
De traptreden tussen het hoge en
lage deel van het nieuwe plein worden

in week 2 of 3 geplaatst. Nog voor de
kerst worden fietsnietjes neergezet
op het Kennedyplein. De bushalte
aan het plein, die niet meer gebruikt
wordt sinds Arriva het busvervoer
overnam, wordt verwijderd bij de
werkzaamheden aan de Dorpstraat
die gepland staan voor maart en april
volgend jaar.
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Grevenbroich en Peel en Maas

Vriendschapsverdrag onder
tekend met partnerstad
Wethouder Roland van Kessel van gemeente Peel en Maas en burgemeester Klaus Krutzen van de Duitse stad
Grevenbroich hebben zaterdag 17 december een partnerschapovereenkomst ondertekend. Plaats van handeling was
Kasteel De Keverberg in Kessel. Met de overeenkomst wordt de jarenlange vriendschap tussen Kessel en Grevenbroich officieel bevestigd.

Bijenoase geplaatst
in Meijel
Bij de Peelrandbreuk in Meijel is onlangs het bord van de
bijenoase geplaatst. Het veld bij het bord moet in het voorjaar een
oase van bloemen en kruiden voor bijen, vlinders en insecten
worden. De bijenoase is opgericht door Dorpsoverleg Meijel in
samenwerking met Plattelandscoöperatie en provincie Limburg,
IVN afdeling Meijel en Chris Strijbos Bijenbestuiving. De officiële
opening vindt plaats in het voorjaar als de planten van de oase
gaan bloeien.

Burgemeester Krutzen van Grevenbroich kijkt hoe
wethouder Van Kessel de overeenkomst ondertekent (Foto: Ger Peeters)
De voormalige gemeente Kessel
had al sinds 2005 een vriendschappelijke band met de Duitse stad.
“Deze werden tot stand gebracht door
familieleden van het geslacht van
de graven van Kessel”, zo bracht de
gemeente naar buiten. “Wat ontstond
in 2005 met het Euregio-project, werd
met een vriendschapsverklaring tussen

de twee colleges in 2008 bekrachtigd.”
Ook toen Kessel opging in
de nieuwe gemeente Peel en
Maas bleef de band bestaan.
“Naast de uitwisseling op cultureel en
toeristisch gebied, breidde het contact
zich ook uit naar een uitwisseling
tussen de ‘Varius Werkstatten’ en
de NLW-Groep, beide gericht op het

tewerkstellen van mensen met een
beperking tot de arbeidsmarkt”, aldus
de gemeente. “Met het ondertekenen
van de partnerschapsovereenkomst
wordt een volgende stap gezet
naar de toekomst en de jarenlange
vriendschap wordt officieel bevestigd.
Een bekroning op grensoverschrijdend
samenwerken.”

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl
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De jaarlijkse Christmas Truckrun trok op zaterdag 17 december door veel dorpen in Peel en Maas.
De winnaar werd, net als vorig jaar, brandweer Panningen met hun versierde tankautospuit. Het was
de zevende editie van het evenement waarbij versierde vrachtwagens door Koningslust, Grashoek,
Beringe, Egchel, Helden en Panningen rijden. In de deelnemende vrachtwagens zitten naast de
chauffeur ook mensen met een beperking en begeleiders van Stichting Daelzicht. Er deden tachtig
vrachtwagens mee aan de tocht.
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Vier liedjes

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

Peel en Maas
in halve finale LVK
Vier liedjes uit Peel en Maas zijn doorgedrongen tot de halve finale van
het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Samen met 54 andere
liedjes strijden de liedjes uit Baarlo, Helden, Kessel en Panningen om een
plek in de finale op vrijdag 10 februari in Heerlen.
Het liedje ‘Vastelaoves leefde’ van
Twieë Half Um uit Baarlo, de Heldense
inzending ‘Dit geit de beuk in’ van
Alaaf Airlines, De Breurkes uit Panningen met ‘Zing!’ en Pim van Wylick uit
Kessel met zijn inzending ‘Vastelaoveshertejage’ mogen zich in januari
bewijzen bij de halve finale van
Noord-Limburg. Daar nemen ze het op
tegen inzendingen uit Grubbenvorst,
Horst, Lottum, Venlo, Venray en Veulen.

Nieuwe winkel VVV Baarlo
geopend
De nieuwe winkel van de VVV Baarlo is op dinsdag 13 december officieel geopend. Wethouder Paul
Sanders kwam langs om het nieuwe pand te openen voor de toeristenorganisatie. Het pand aan de
Markt werd na 25 jaar verruild voor de locatie aan de Grotestraat in het Kastelendorp. De VVV in Baarlo
vierde afgelopen jaar nog het 75-jarig jubileum. Vele vrijwilligers van de organisatie verbouwden de
locatie aan de Grotestraat, zodat de nieuwe locatie er piekfijn bij lag tijdens de opening.

Kessel, Helden en Panningen staan op
vrijdag 13 januari op de planken van de
tweede halve finale. Het Baarlose duo
mag zich bewijzen op vrijdag 20
januari, wanneer de derde halve finale
plaatsvindt. Diezelfde avonden kan er
tevens gestemd worden. Van de zestig
halve finalisten blijven uiteindelijk
enkele inzendingen over die het vrijdag
10 februari tegen elkaar gaan opnemen
tijdens de grote finale in Heerlen.

Donatie voor KiKa en Iedereen Kan Sporten

Wielercomité
Panningen doneert
aan goede doelen
Het wielercomité Panningen heeft met het evenement Wielerronde
Panningen, die tussen 2007 en 2013 werd georganiseerd, geld opgehaald
dat onlangs werd overhandigd aan twee goede doelen. De Stichting
Kinderen Kankervrij (KiKa) en Iedereen Kan Sporten (IKS) ontvingen ieder
2.600 euro.
KiKa is een organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar kanker bij
kinderen financiert. Het doel van de
stichting is de genezingskans te vergroten van 75 procent naar 95 procent.
Iedereen Kan Sporten is een project
waar mensen met beperkingen, die
niet mee kunnen doen met reguliere
sportactiviteiten, worden geholpen
om een sport te gaan beoefenen,
bijvoorbeeld wielrennen. Stichting
Wielerpromotie Limburg koos ervoor
deze organisaties een steuntje in de

rug te geven door het opgehaalde geld
te doneren.
Het gedoneerde geld is opgehaald
met de wieleractiviteit die tussen 2007
en 2013 jaarlijks werd georganiseerd.
Stichting Wielerpromotie Limburg
organiseerde drie jaar geleden voor het
laatst een wielerronde in Panningen.
Vanwege een terugloop in het aantal
deelnemers, werd de organisatie
gedwongen te stoppen. “De wielercriteriums in Limburg hebben het moeilijk”, aldus voorzitter Ger Hermans.

In bezit van koningin Emma

Kookclub
Maasbree veilt
koninklijk fornuis
Cuisine Culinaire Noord-Limburg (CCNL), de oudste kookclub van Nederland die in Maasbree gevestigd is, heeft een oud fornuis van koninginregentes Emma aangeboden op een veiling. Het openingsbod is 30.000 euro.

Magische Winterweken
24 december 2016 t/m 8 januari 2017

Beleef samen de betoverendste tijd van het jaar met magische shows,
wonderlijke attracties en gegarandeerd sneeuw.

De kookclub kreeg het 2.000 kilo
wegende fornuis in 1972 in bezit.
Destijds werd Paleis Noordeinde in
Den Haag, het werkpaleis van de
koningin, verbouwd. Sindsdien staat
het fornuis in het eigen kookmuseum
van de Maasbreese club. Vanwege
de verbouwing van de kookclub past
het fornuis niet meer in het museum.
Daarom werd besloten afstand te doen
van het fornuis en deze aan te bieden
bij online veilinghuis Troostwijk. “Na al
die jaren werd het tijd de keukenapparatuur te vervangen en alles up-to-date
te maken”, vertelt Jan Reker, president
(voorzitter) van de kookclub. “Dit
betekende ook afstand doen van het
fornuis dat al sinds 1972 in ons bezit
is. ” Andrej Pieterson, veilingmeester
bij Troostwijk: “Het is een zeldzaam en

mooi stukje Nederlandse geschiedenis.
Bij deze veiling gaan er allerlei vragen
door je hoofd. Wat heeft zich allemaal
wel niet afgespeeld rond dit fornuis?”
Koningin-regentes Emma regeerde
van 1890 tot 1898. Ze trouwde op
haar twintigste met de 44 jaar oudere
koning Willem III en kregen een dochter, de latere koningin Wilhelmina. Het
fornuis is gemaakt door P.J. Meijs & Zn.
in Scheveningen, de hofleverancier van
het Koninklijk Huis. De online veiling
is op dinsdag 6 december gestart en
sluit op donderdag 9 februari 2017. In
Maasbree is op woensdag 8 februari
een kijkdag georganiseerd voor wie het
fornuis met eigen ogen wil bekijken.
Het openingsbod is 30.000 euro, maar
voor zover bekend is er nog geen bod
uitgebracht.
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850.000 euro krediet
Peel
en
Maas

Jip Hinssen

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
De 27-jarige Jip Hinssen woont en werkt al anderhalf jaar op het Caribische eiland Curaçao. Deze week reisde ze
af naar haar familie in Maasbree om Kerstmis en oud op nieuw te vieren.

Raad stemt voor
gemeenschapshuis
Panningen
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft ingestemd met het plan om
850.000 euro krediet te verlenen aan het initiatief voor een gemeenschapshuis in Panningen. Alle partijen in de raad stemden bij de raadsvergadering
op dinsdag 20 december in met het voorstel van het College van B&W. Het
gemeenschapshuis komt op de plek waar nu het activiteitencentrum van
Vorkmeer is gevestigd aan de Kerkstraat in Panningen.
Stichting Gemeenschapshuis in
Kepèl, initiator achter het project, is
heel erg blij dat ze nu daadwerkelijk
kunnen beginnen. “Nu kunnen we aan
de slag met de cofinanciering van de
verbouwing van het gebouw”, vertelt
voorzitter Peter Janssen. In de kredietverlening van de gemeente staat
vermeld dat als de stichting de cofinanciering niet rond krijgt, er opnieuw
een plan ingediend moet worden en
de procedure weer vooraan begint.
“Veel partijen hebben gewacht met
het toezeggen van geld totdat de kogel
door de kerk was bij de gemeente”,
aldus Peter. “Nu kunnen zij wel fondsen
toekennen en bijvoorbeeld ook de
provincie kan misschien een bijdrage
leveren.” Het gaat volgens Peter om
een paar ton die nodig zijn.

de vrijwilligers schaarser. Het hospice
in Panningen zoekt 150 vrijwilligers
en ook zwembad De Waterlaot werkt
met vrijwilligers. Wij denken dat er een
gebrek kan ontstaan als de vrijwilligers
nog schaarser worden.”

Verenigingen nemen
verantwoordelijkheid

Peter Janssen gelooft niet in
dat scenario. “We hebben al vijftig
partijen die in het gebouw willen
komen. Allemaal hebben ze de
intentie uitgesproken dat ze het
gemeenschapshuis echt willen en dat
ze hun verantwoordelijkheid gaan
nemen. Met de vrijwilligers komen
we er wel uit. Het beheer en de
exploitatie ligt bij de verenigingen zelf.
Die krijgen geld teruggestort in hun
kas naar gelang ze vrijwilligerswerk
doen in het gemeenschapshuis. Zo gaat
Een aantal partijen liet toch nog
het ook niet scheef lopen tussen de
hun zorgen blijken over wat volgens
verenigingen. En het bestuur bewaakt
hen nog knelpunten kunnen worden.
Bij de fractie AndersNu zien ze knelpun- de afspraken en plannen die gemaakt
ten in het beheer en de exploitatie van zijn.” De komende tijd worden de
plannen definitief gemaakt en Peter
het gemeenschapshuis. “De vereniverwacht na het eerste kwartaal in
gingen gaan alles zelf regelen met
vrijwilligers. Veel kapiteins op één schip 2017 te kunnen beginnen met de
verbouwing. Eind volgend jaar moet die
kan problemen opleveren”, aldus fracklaar zijn.
tievoorzitter Jos Wilms. “Ook worden

Knelpunten

Jip met haar klas
In de hoofdstad Willemstad werkt Jip nu bijna
anderhalf jaar als basisschooljuffrouw bij Pipita, een
privéschool waar Nederlands onderwijs wordt
aangeboden. “We praten onderling ook vooral
Nederlands, omdat veel Nederlandse kinderen uit mijn
klas ouders hebben die bij de marine werken die tijdelijk
op Curaçao gestationeerd zijn. Om ervoor te zorgen dat
ze niks missen, gaan ze hier naar school.” Het onderwijs
is volgens Jip vergelijkbaar met dat in Nederland.

Anderhalf jaar langeafstandsrelatie
Jip werd 27 jaar geleden geboren in Maasbree.
Haar oudere broer woont inmiddels in Den Bosch, haar
jongere zus en ouders wonen nog in haar geboortedorp.
“Eigenlijk heb ik alles nog daar”, aldus Jip. Ze studeerde
PABO aan hogeschool De Kempel in Helmond en liep
in 2010 stage op Curaçao. Jip: “Dat beviel mij zo goed,
dat ik het leven op Curaçao begon te missen toen ik
eenmaal terug in Maasbree was.” Ze kreeg de droom
om ooit weer op het eiland te gaan wonen, werken en
daar haar leven verder op te bouwen na haar studie.
Tijdens haar studie had Jip een relatie, die haar in
Maasbree hield omdat hij de droom naar Curaçao te
verhuizen niet met haar deelde. “Die relatie ging uit en
daarna heb ik mijn kans gegrepen en gesolliciteerd.”
Ze mocht in augustus 2015 beginnen op haar huidige
basisschool. “Net voordat ik zou vertrekken, ontmoette
ik mijn huidige vriend Tonny Joosten. Inmiddels hebben
we al anderhalf jaar een lange-afstandsrelatie. Het lijkt
onmogelijk, maar het kan. Hij is iemand die ergens altijd
helemaal voor gaat en vindt dat je eigen dromen moet
najagen. Vier maanden heeft hij bij me gewoond op
Curaçao, maar omdat het hem niet lukte een baan te
vinden, is hij terug naar Nederland gegaan.” Tonny reist
regelmatig naar Curaçao en ook Jip probeert twee keer

per jaar naar Nederland te gaan. Afgelopen zaterdag
17 december weer, om met familie en vrienden de
feestdagen door te brengen. Jip: “Kerstmis vind ik echt
een familiefeest.”

Constant nieuwe mensen
leren kennen
Het leven op Curaçao ervaart Jip als veel rustiger
dan in Nederland. “Mensen maken zich weinig zorgen
om dingen. Het is allemaal poco poco, Papiaments
voor langzaam. Wat vandaag niet komt, komt morgen.
Die levensstandaard bevalt me wel. En hoewel het
een groot eiland is, leer je gemakkelijk veel mensen
kennen.” Een groot verschil met Maasbree, is dat
mensen komen en ook weer gaan op het eiland.
“Je leert iemand kennen, maar de kans is groot dat
diegene twee maanden later weer afscheid moet
nemen omdat hij of zij naar huis gaat”, aldus Jip.
“In Nederland is dat anders. Mensen blijven in hun
eigen dorp wonen, of een dorp verderop. Dat maakt het
houden van contacten hier moeilijker. Je bent constant
nieuwe mensen aan het leren kennen.”

Pepernoten in september
Veel van thuis hoeft Jip niet te missen. “Er is zelfs
een Albert Heijn hier, waar ook in september al de
pepernoten in de schappen liggen. Mits de vracht
op tijd geleverd wordt, natuurlijk. Ik mis de echte
contacten weleens, maar gelukkig is het tegenwoordig
heel gemakkelijk om via WhatsApp en Skype contact
te onderhouden.” Naar eigen zeggen vertrok Jip voor
onbepaalde tijd naar Curaçao. “Ik heb nu een tweejarig
contract dat ik vol moet maken”, vertelt ze. “Daarna
moet ik zien wat ik wil doen. De toekomst zie ik
natuurlijk voor me met Tonny samen, maar waar dat is,
weet ik nog niet.”
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Je was een man van weinig woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degene die bij je hoorden.
Een man, vader, opa waarop je kunt bouwen,
met een woord waarop je kunt vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd
Zo bescheiden ben je gestorven.

Wiel Wijhers

Dankbetuiging

Geboren

Langs deze weg willen wij u bedanken
voor uw steunbetuigingen na het overlijden
van ozze pap, schoonvader en opa

Frans Slapak
Helden, december 2016
Familie Slapak

Joes

15 december 2016
Zoon van Lieke Verstegen
en Johan Leijsten
Broertje van Gies
Pastoor Koningsstraat 33
5987 AV Egchel

“De klokkenmaker”

Maasbree, * 24 januari 1930

Venlo, † 20 december 2016

echtgenoot van

Maria Wijhers – Vos
Baasje van Balou
Vader, schoonvader, opa en overopa van
Hans en Mirian
Mark en Marion, Lotte
Marloes en Bart
Nel
Nicole en Dennis, Jayden, Milan
Marga
Joop en Marjan
Henk en Daisy
Teun en Marjon
Femke en Revo

Groot is de leegte die hij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten,
de bloemen en vele andere blijken van medeleven
die we hebben mogen ontvangen na het overlijden van

Huub Wilmer
Uw belangstelling was en is een grote steun voor ons.
Mia Wilmer-Janssen
Kinderen en kleinkinderen
Tevens wensen we u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie,
tel. 06 55 12 69 96 of mail naar
info@heikevastgoed.nl
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
Muizen in huis? Last van muizen in
huis? Bel Constant Plaagdier Preventie
Panningen 06 39 02 22 51. Ook voor
houtworm en andere plaagdieren!

Corr. Adres: Familie Wijhers, Heideroosstraat 3, 5993 GV Maasbree
De afscheidsdienst zal zaterdag 24 december 2016
in besloten kring plaatsvinden.
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.

Huis te huur Schuurkenspad 5
in Beringe. Beschikbaar vanaf
1 januari 2017. All in prijs € 625,00.
Woonkamer en keuken in één ruimte,
2 slaapkamers en ruime badkamer.
incl. tuin Tel. 06 22 23 90 78.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Over het spoor
2/5

Giel Kessels

Misschien niet zo bekend meer onder de bevolking in Peel en Maas, maar in lang vervlogen tijden liep door
veel dorpen een tram. Jongeren gingen er mee naar school, mannen naar hun werk en huisvrouwen duwden de
post in brievenbus die aan de buitenkant hing. Eerder al kwam ‘tramkenner’ Giel Kessels voorbij in de serie.
Deze keer vertelt hij over zijn eigen waarnemingen.

Eén voor de eerste klas en één voor de
tweede klas. In beide wagons konden
ongeveer vijftig mensen plaatsnemen.
“En voor de rest waren het staanplaatsen, dus er konden er nog meer in”,
vertelt Giel. “Als schooljongens stonden
we bijna altijd. We mochten niet in de
eerste klas en in de tweede klas lieten
we de zitplaatsen uit beleefdheid vrij
voor andere mensen. Meestal stonden
we dus op het balkon van de tram.”

Met NSB’ers op
het balkon

De tramhalte op de Markt in Panningen (Foto: Heemkundevereniging Helden)
“Zelf heb ik ongeveer een jaar
gebruikt gemaakt van de tram”,
vertelt Beringnaar Giel. “Ik moest
er mee naar mijn school in Venlo.”
Tijdens het schooljaar 1943/1944
stapte Giel iedere morgen bij de
halte Holten in Beringe op. “Die lag
op de kop van de Noordervaart.

De tram had dan net zijn vijfhonderd
kilo kolen en 1.800 liter water uit het
kanaal ingeslagen die nodig waren om
het retourtje naar Venlo te maken.”
De tram reed naast de weg op een
aparte baan. Met een fluit maakte het
voertuig bekend dat het eraan kwam of
vertrok bij een halte. “Het was allemaal

oud spul, dus het ding rammelde aan
alle kanten”, weet Giel nog. “Ook lekte
er altijd stoom de wagons in. Je kan
wel zeggen dat de verwarming goed
geregeld was.” Omdat hij een schooljongen was, moest Giel altijd plaatsnemen in de tweede klas. De tram
bestond namelijk uit twee wagons.

De Tweede Wereldoorlog liep in
de schoolperiode van Giel al tegen
zijn einde aan, maar hij maakte van
dichtbij mee wie de dienst uitmaakte
in het openbare leven en dus ook
in de tram. “Op de wagon waar de
eerste klasse zat, hing een bord met
‘Weermacht’ erop. Wij klommen wel
eens stiekem op die wagen, maar
dan werden we weggestuurd door de
NSB’ers die moesten gaan wachtlopen
op het vliegveld in Venlo.” Die waren
echter ook niet verzekerd van een luxe
plek. “De NSB’ers werden op hun beurt
weer weggestuurd door de Duitsers.
Dan stonden we alsnog samen op het
balkon. Dan plaagden we de NSB’ers
door te vragen of ze weggestuurd
waren”, vertelt Giel lachend. En dan
was er ook nog een man die altijd
instapte bij de halte Koningslust. “Een
kleine, magere man, die wij Ghandi

noemden, omdat hij er sprekend
op leek”, vertelt Giel. “Hij werkte
in Blerick in een verffabriek. Op de
terugweg zat hij altijd onder de verf.
We hebben in die tijd alle kleuren
voorbij zien komen.”

Tram omhoog duwen
Het reizen ging niet altijd van
een leien dakje, weet Giel nog.
Regelmatig stonden hij en de andere
schooljongens aan de buitenkant van
de tram om te duwen. “In Blerick
was een helling waar de tram niet
tegenop kon. Dan kwam de conducteur naar ons toe om te zeggen dat
we moesten duwen”, vertelt Giel.
“Ook als de tram moest stoppen bij
de spoorwegovergang van de trein,
moesten we hem daarna weer op
gang brengen.” Ook kreeg de tram
naar Gennep wel eens voorrang
op die naar Helden, waardoor Giel
moest wachten tot er wel eentje
beschikbaar was. “Ik ben wel eens
om 20.00 uur ’s avonds thuisgekomen, terwijl ik om 17.00 uur in Venlo
was opgestapt.” Na dat ene jaar
kwam er een einde aan het reizen
met de tram voor Giel. “Na twee
dagen school kwam hij plots niet
meer in Helden. In Blerick was de lijn
flink beschadigd door de bombardementen van de geallieerden op de
bruggen in Venlo.” Zo kwam er een
einde aan de tramlijn in Helden en
Maasbree.
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Voorlopig eindbedrag

Ruim 10.000 euro voor
Ut P&M Hoés
De radio-actie Ut P&M Hoés van Omroep P&M heeft tot nu toe ruim 10.000 euro opgeleverd. Drie radiodj’s zetten
zich vijftig uur lang in om geld op te halen voor onderzoek naar hersentumoren.

Het voorlopige eindbedrag van
10.566, 69 euro werd zondag
18 december iets na 16.00 uur
bekendgemaakt door burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo. De drie
dj’s van de omroep, Sjoerd Groothuis,
Carla Hermans en Rob van Soest,
maakten bijna vijftig uur lang radio

voor het goede doel. In ruil voor een
donatie konden bezoekers een plaat
aanvragen. Ut P&M Hoés werd dit jaar
georganiseerd voor de goede doelen
Stichting Arjan en Walk4BrainsMeijel,
die zich inzetten om meer onderzoek
naar hersentumoren mogelijk te
maken. Het eindbedrag wordt nog

hoger, laat hoofdredacteur Bart
Nelissen van de omroep weten. “Het
Bouwens voert de komende week nog
acties voor het goede doel en ook kan
er nog gedoneerd worden op de
website van de actie”, vertelt hij.
“In januari wordt het definitieve bedrag
van de actie bekendgemaakt.”

Nieuwe Nederlanders
bij de gemeente

Vier generaties
uit Meijel
De familie Vaes uit Meijel is een generatie én een stamhouder
rijker. Daarmee zijn de vier generaties compleet. De 28-jarige
Benny Vaes (staand rechts) is papa geworden van Vince. Opa Thijs
(52 jaar, staand links) en overgrootopa Harrie Vaes (74 jaar,
zittend) zijn ontzettend trots op hun kleinzoon en achterkleinzoon.

Negen genaturaliseerde Nederlands waren op donderdag 15 december te gast bij de jaarlijkse naturalisatie
bijeenkomst van gemeente Peel en Maas. Zij kregen een stamppottenbuffet met een Hollands toetje en ze gingen
naar huis met het boekje ’Gefeliciteerd, u bent een Nederlander’.

CARNAVALSFLYERS
JAARVERSLAGEN
CLUBBLADEN

VOORDELIG
KLEUR EN ZWART-WIT

HKI
COPY CORNER

In totaal zijn er in 2016
twintig personen in Peel en Maas
genaturaliseerd. Mensen uit onder
meer de Filipijnen, Egypte, Bhutan,
Viëtnam en Thailand kregen in

Peel en Maas afgelopen jaar een
Nederlands paspoort. De negen
aanwezige ‘nieuwe Nederlanders’
kregen een boekje met de tradities
en feestdagen in Nederland uitgereikt

door burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo en gingen allemaal met
haar op de foto. Na afloop kregen ze
de foto mee naar huis.
(Foto: Ger Peeters)

klaar terwijl u wacht

PRINTEN EN KOPIËREN

VOUWEN
NIETEN EN INBINDEN
LAMINEREN

Rieterlaan 2 | Panningen | 0773071970
www.heldense.nl
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GEPLUKT Mia Gielen

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.

verschillende verenigingen, kregen Jan
en Mia allebei een koninklijke onderscheiding. Jan al in de jaren 90 en Mia
een paar jaar geleden. “Dat is natuurlijk
een prachtige vorm van waardering”,
vertelt Jan. “We gaan ook ieder jaar op
Koningsdag naar de bijeenkomst die de
gemeente organiseert voor mensen die
een lintje gekregen hebben. Dat is heel
gezellig altijd.” Mia doet het vrijwilligerswerk om tussen de mensen te zijn.
“Iedereen kent je ook, tot de spelers
van de F-jes aan toe”, vertelt ze.

Bloemen in RKMSVkleuren
“Als ze aanmaaklimonade krijgen
van iemand anders, zeggen ze wel
eens dat die van Mia veel lekkerder is.
Het is toch veel mooier om bij de voet-

balclub te staan dan hier thuis achter
de geraniums te zitten.”
In de jaren 80 en 90 gingen ze
ieder jaar op vakantie. Oostenrijk was
elf jaar op rij de bestemming. Daar
wandelden Jan en Mia door de natuur
en beklommen ze bergen. “Jan ging
altijd veel hoger dan ik”, vertelt Mia.
“Dan zei hij tegen mij dat ik maar
onder aan de berg moest wachten, dan
kwam hij vanzelf wel terug.” Wandelen
is door de leeftijd niet meer zo makkelijk, maar natuurliefhebbers zijn ze
nog wel. Mia: “In de wei hebben we
hertjes staan en we hebben een grote
tuin. Naast de oprit hebben we nog een
bloemenbak staan en daar zet ik altijd
rode en witte bloemen in, de kleuren
van RKMSV.” De liefde voor die club
vergaat nooit meer. Mia: “We hebben
allebei een echt RKMSV-hart.”

Starter in de Regio
Horen, zien en ruiken

Eigenlijk kunnen we de Meijelse Mia Gielen niet los zien van haar man Jan. Ze zijn al 54 jaar getrouwd en
hebben altijd samen vrijwilligerswerk gedaan. De kantine van voetbalclubs RKMSV uit Meijel draait al bijna een
halve eeuw op de inzet van het echtpaar en ook het zondagavondkienen wordt mede door de twee georganiseerd.
Tijd om het Meijelse echtpaar te plukken.
gezichten. Op 1 april 2017 staan Jan en
De rest zit daar allemaal tussenin.”
Mia al vijftig jaar achter de bar in de
Jan was tijdens zijn werkende leven
kantine van RKMSV.
kippenboer, of kippoloog zoals hij
het zelf zegt. “Ik heb heel lang een
kippenstal gehad en daarna heb ik ook
nog bij de veiling gewerkt”, vertelt Jan.
Mia was huisvrouw.
De twee zijn in heel Meijel bekende
“We hebben al een kantine
versleten”, vertelt Jan. “Wij waren
bij de opening van de vorige kantine
en hebben daar altijd achter de
bar gestaan. Toen de club in 2002
verhuisde naar het nieuwe complex,
zijn wij uiteraard meeverhuisd.”
Nog altijd staan de twee op
donderdagavond en op zaterdag de
hele dag in de kantine. Maar achter
de bar staan, is niet het enige wat ze
deden. “De kantine en kleedlokalen
poetsen, de inkoop van de kantine
en kleren wassen bijvoorbeeld en
Jan heeft ook vele jaren de lijnen
getrokken op de velden”, vertelt Mia.
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
“Nu zijn we het af aan het bouwen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
en wat taken aan het doorgeven.
We worden toch wat ouder.”
Kijk
voor
de
oplossing
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3
Als Jan en Mia ergens aan
volgende week
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beginnen, doen ze het ook goed.
in de HALLO.
Het huwelijk houdt al 54 jaar stand, de
4
voetbalclub kan al bijna vijftig jaar op
hun inzet rekenen en ook de kienavond
6
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op zondag in gemeenschapshuis
Oplossing vorige week:
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D’n Binger kan niet meer zonder
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de twee. Al meer dan zestig jaar zit
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Jan in het bestuur van het kienen,
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waarmee geld opgehaald wordt voor
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ontwikkelingshulp. “We verzorgen het
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drinken op de avond, verkopen de
3 1 7 2 5 9 8 6 4
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kaarten en zetten alles klaar voor de
8
3
1
9
4 6 8 1 7 3 9 5 2
deelnemers”, vertelt Mia.
Vanwege hun enorme inzet voor de

Zowel Mia (80) als Jan (ook 80)
werd geboren in Meijel. Mia in een
gezin van elf in het centrum van het
dorp en Jan, ook in een gezin van
elf, in het buitengebied van Meijel.
Zelf kregen ze drie kinderen. “En we
hebben zeven kleinkinderen”, vertelt
Mia. “De oudste is 23 en de jongste 10.

PUZZEL
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Hondenschool horen, zien en ruiken
Cindy Smeets
Kampweg 29
5986 NP Beringe
06 51 99 03 63
info@horenzienenruiken.nl
www.horenzienenruiken.nl
Dierenwelzijn
26-09-2016
heeft met zijn baasje en naar het
baasje toekomt als die slechts één
keer roept. Daarnaast helpt de
hondenschool sturing geven en
biedt de nieuwe hondensport
’Hoopers’ uitdaging op het gebied
van hersenwerk, balans, coördinatie, sport en spel van de hond.

Vijftig jaar achter
de bar

Doelgroep
Baasjes van zowel puppy’s en
jonge honden als volwassen
honden kunnen bij de hondenschool terecht, zolang ze het leuk
en nuttig vinden.
Activiteiten
Hondenschool horen, zien en
ruiken biedt alle honden vanaf
acht weken een heel scala aan
cursussen aan. voor opvoedingstrainingen, gehoorzaamheid en
nog veel meer, zolang ze het leuk
en nuttig vinden. Vanaf de eerste
les wordt al gewerkt aan een
betrokken hond die niet trekt aan
de lijn, zich kan beheersen in veel
situaties, buitenshuis contact

Onderscheidend vermogen
De sterke punten van de
hondenschool zijn de kleine
cursistengroepen (maximaal
twee), op maat gemaakte lessen,
een directe instroom, afwisselende lessen en oefeningen die
bij uw hond passen. Cindy heeft
de beschikking over een binnenen buitenterrein waar het voor de
honden elke week een feestje is
om de les te volgen.

hondenschool
horen, zien en ruiken

PUPPYCURSUS
en gehoorzaamheidstrainingen
Kampweg 29, Beringe • 06 51 990 363 • info@horenzienenruiken.nl

www.horenzienenruiken.nl
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Werken in de horeca tijdens de feestdagen

‘Kerstmis is één van de belangrijkste
dagen van het jaar’
Waar anderen genieten van een uitgebreid kerstdiner, zijn er ook mensen die tijdens de
feestdagen aan het werk moeten. HALLO vroeg twee inwoners van Peel en Maas hoe het is om
te werken als anderen vrij zijn. Dit artikel is voor HALLO gemaakt door Isa Hebben uit Baarlo als
schoolopdracht voor het vak copywriting van haar opleiding IEMES.

Noortje Bongers (26) uit Baarlo werkt al
enige jaren in haar eigen dorp bij brasserie
D’Heeren van Baerlo.
Onlangs heeft Noortje haar opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening afgerond.
Echter ligt haar hart momenteel bij de horeca.
“Ik vind het fijn om binnen een team te werken en er gezamenlijk voor te zorgen dat onze
gasten het naar hun zin hebben”, aldus Noortje.
“Hierdoor heb ik mijn plekje gevonden bij
D’Heeren. Omdat het team gezellig is en ik achter
het eten sta dat wordt geserveerd, weet ik zeker
dat wij onze gasten blij kunnen maken.”
Aangezien Noortje een vaste medewerkster
is, vindt zij het normaal dat ze beide kerstdagen

wordt ingezet in de bediening. Daarbij kan ze haar
werk prima combineren met zelf kerst vieren.
“Op kerstavond zijn wij gesloten, zodat ik dan
kerst kan vieren met mijn familie. Dan komen wij
gezellig samen bij mijn vader en wordt er lekker
gegeten. Hier kan ik echt van genieten. Meestal
besluit ik die avond ook nog om gezellig te gaan
stappen met mijn vrienden en vriendinnen.”
Tijdens de kerstdagen is het meestal druk bij
het restaurant. Dat vindt Noortje geen probleem .
“Ik vind het erg gezellig om met kerst te werken.
Het is dan lekker druk waardoor je goed kunt
doorwerken en daarnaast zijn de gasten vaak
extra vrolijk omdat het een feestdag is. Die vrolijkheid is erg aanstekelijk.”

Jeroen Peeters (35) woont zijn gehele
leven al in Maasbree. In dit dorp heeft hij, bij
Niëns Horeca, van zijn hobby zijn werk kunnen
maken. Sinds 2010 werkt hij als chef-kok in de
keuken van het restaurant van Niëns.
Bij Jeroen thuis liggen de werkpapieren nog
op tafel. “Kerstmis is voor de horeca één van
de belangrijkste dagen van het jaar. Hier gaat
veel voorbereiding in zitten”, legt Jeroen uit.
“De voorbereidingen zijn eigenlijk het meeste
werk. Wanneer eenmaal alles klaar staat in de
keuken, is kerst in principe goed te doen als kok.”
Ondanks de grote hoeveelheid werk, gaat
Jeroen graag naar zijn werk . “Ik kook al mijn
hele leven en vind het ook superleuk om te doen,
vooral nu ik chef-kok ben. Hierdoor kan ik mijn
eigen draai geven aan het werk, wat zorgt voor
veel afwisseling in gerechten. Ook vind ik het erg
leuk om samen te werken in een jeugdig team.”

Doordat Jeroen van jongs af aan al werkt met
de kerst, weet hij eigenlijk niet beter. “Ik vind
kerst absoluut speciaal. Ik associeer het met een
dik pak sneeuw en lekker eten. Ik hoop dan ook
elk jaar op een witte kerst. Ook wil ik graag bij
mijn familie zijn. Dit kan gelukkig op kerstavond,
want dan is Niëns gesloten. Als chef-kok ben ik
dan wel overdag bezig met de voorbereidingen”,
vertelt Jeroen. “Maar in de avond ga ik naar mijn
familie om gezellig bij hen te zijn.”
Glunderend legt Jeroen uit waarom hij het
niet erg vindt om te werken met de feestdagen.
“Ik vind het geweldig om te zien hoe het hele
team twee dagen lang uitmuntend zijn best doet
om de kerst voor de gasten geweldig te maken.
Dan merk je dat de voorbereidingen niet voor
niets zijn geweest. Wij maken mensen gelukkig
en dat is uiteindelijk toch waar je het iedere dag,
dus ook met deze dagen, voor doet.”

Predicaat van ANWB

Vijf sterren voor camping
De Heldense Bossen
Camping De Heldense Bossen uit Helden heeft van toeristenorganisatie ANWB onlangs
vijf sterren gekregen. Daarom mag de camping zich in 2017 ANWB Top Camping noemen.
Het predicaat was voor campingdirecteur
Sietse Tienkamp een grote verrassing. Hij is dan
ook enorm trots. “Het is geweldig dat we dit
met zijn allen voor elkaar hebben gekregen”,
vertelt hij. Wat er precies voor heeft gezorgd
dat de keurmeesters dit jaar besloten de
Heldense Bossen op te waarderen van 4,5 naar
vijf punten, weet Sietse echter niet. “Wat ik
wel weet, is dat elk jaar andere keurmeesters
de camping komen controleren”, legt hij
uit. “Ze gaan de zogenoemde ‘hardware’,
de voorzieningen, en ‘software’, de service,
na. Dus zijn alle beloofde faciliteiten er en
zijn ze in orde? Hoe is de service? Worden
ze goed ontvangen bij de receptie? Het hele
plaatje bepaalt uiteindelijk het aantal sterren.”
Dat zijn camping uiteindelijk het maximaal
aantal sterren kreeg, was boven verwachting.
“Dan zijn ze er echt van overtuigd geweest dat

De Heldense Bossen dat waard is.”

‘Hardware’ en ‘software’
gecontroleerd
Het predicaat ANWB Top Camping,
voorheen ANWB Best Camping genoemd,
wordt jaarlijks toegekend aan campings die
in de inspecties van de toeristenorganisatie
de maximale score van vijf sterren behalen.
De campings worden beoordeeld op
voorzieningen, sanitair en het terrein.
De laatste jaren behaalde de Heldense camping
4,5 ster. In totaal hebben 48 campings in
Nederland dit predicaat gekregen. Binnen
Europa zijn dit er 177. De Heldense Bossen
mag zich één jaar ANWB Top Camping noemen.
Daarna wordt de camping jaarlijks weer
beoordeeld.

Jumbo Panningen beste
van Limburg
Supermarkt Jumbo in Panningen is uitgekozen tot de beste vestiging van de
supermarktketen in Limburg. De winkel mag de titel een jaar lang dragen. Roel
Heerschap, de winnaar van vorig jaar, kwam op maandag 19 december de prijs
overhandigen aan de Panningse supermarkt. “We gaan er natuurlijk alles aan doen om
deze trofee de komende jaren in huis te houden”, liet eigenaar Harald van Beek,
tweede van links, weten.
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Jubilerende leden

Nieuwe ereleden
voor tennisclub LTC Meijel
Twee leden van tennisclub LTC Meijel hebben onlangs het erelidmaatschap ontvangen. Hans Gorts en Toon de
Leeuw werden vanwege hun jarenlange betrokkenheid in het zonnetje gezet.

Henk Beckers wint
blauwe beker
Bij schutterij St. Nicolaas in Meijel werd op zaterdag
17 december gestreden om de blauwe beker. Henk Beckers schoot
uiteindelijk het beste en ging met de prijs, geschonken door
MP Autoservice, naar huis. Twintig schutters begonnen aan de
luchtbukswedstrijd. Henk bleek na diverse kavelrondes de beste.
Op de foto Marcel Pijnenburg en winnaar Henk.

Hans werd vanwege zijn 40-jarig
jubileum bij de club gehuldigd. Hij is
al die tijd als vrijwilliger betrokken
geweest en houdt zich tegenwoordig
vooral bezig met het onderhouden van
het park. Al decennialang is hij een

manusje van alles. Hij was daarnaast
veertien jaar lang voorzitter van
de kantinecommissie en was nauw
betrokken bij de aanleg van de nieuwe
banen en het clubgebouw.
Al ruim vijftien jaar is Toon

bestuurslid bij LTC Meijel. Binnen de
club is hij bij bijna alles betrokken.
Sinds hij met de VUT is gegaan, is hij
hoofd van de onderhoudscommissie.
Ook helpt hij regelmatig een handje
achter de bar van de club.

Aarts Conserven produceert hoogwaardige fruit- en
groenteconserven, gevestigd in Lottum. Vakmanschap
en verse grondstoffen maken onze producten zo lekker!
Ter versterking van ons team zijn we per direct op zoek naar een:

Medewerker
Technische dienst 40 uur/wk
Werkzaamheden
• Het in goede staat van
onderhoud houden van de
productie-installaties en
apparatuur, zodanig dat een
storingsvrije en veilige productie
wordt gerealiseerd;
• ombouwen van (gedeeltes) van
het machinepark bij wisseling
van producten zodat tijdig
overgeschakeld kan worden
naar een nieuw product;
• het optimaliseren van
bestaande machines;
• volledig zelfstandig werken.
Functie-eisen
• MBO werktuigbouwkunde;
• enige ervaring met elektroen PLC-techniek (Siemens)
voor het verhelpen van kleine
storingen;
• ervaring in of met machines uit
de voedingsmiddelenindustrie
is een pre.

Proﬁel
• Flexibel en collegiaal;
• no-nonsense;
• stressbestendig;
• nauwkeurig werkend;
• bereid om wanneer nodig op
zaterdag te werken en in het
hoogseizoen mee te draaien in
een tweeploegendienst.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn
conform de CAO voor de
Groenten- en Fruitverwerkende
Industrie, aangevuld met een
uitstekend pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Marc
Theunissen, tel. 077-366 1404.
Stuur een CV met motivatiebrief per e-mail naar:
m.theunissen@aartsconserven.nl

Aarts Conserven B.V.

Houthuizerweg 20, Lottum • Tel.: (0)77 366 1404

www.aartsconserven.nl

Kerstdiner voor gasten
Zonnebloem Kessel
Zo’n twintig gasten van stichting De Zonnebloem uit Kessel kregen zaterdag 17 december bij
dagverzorging het Hof van Kessel een kerstdiner aangeboden. Supermarkt Jumbo Panningen verzorgde
de ingrediënten. Terwijl enkele jeugdleden van fanfare De Maasoever Kessel kerstliedjes speelden,
genoten de heren en dames van een driegangendiner. Vooraf werd er tomaten- of knolselderijsoep
geserveerd, daarna kregen de gasten stoofvlees, aardappelpuree en rode kool met
lange vingerpudding en chocoladepudding toe. Ter afsluiting werden de gasten getrakteerd op
een concert van zanggroep Aodemnoet.
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Boerenbruiloft
in Maasbree
Het nieuwe boerengezelschap van ’t Habberiëk in Maasbree wordt op
vrijdag 6 januari gepresenteerd. Dit jaar is het paar geïnspireerd door het
55e seizoen van carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree.
“De oud-geüniformeerden van de
vereniging, waaronder oud prinsen,
raads- en bestuursleden en dansmarietjes, vieren de liefde die is opgebloeid
tussen twee van hen”, laat de organisatie weten. Op vrijdag 6 januari wordt

Afscheid van ’meester Jeu’
Na precies 25 jaar trouwe dienst nam concierge Jeu Theeuwen donderdag 15 december afscheid van
basisschool De Bolleberg in Baarlo. De hele dag was het feest op de school met onder andere een
ontbijt, entertainment en een kinderreceptie. Alle kinderen hadden iets geknutseld of getekend voor
‘meester Jeu’. In de avonduren volgde nog een receptie voor collega’s, ouders en genodigden.
Vanaf 1 januari geniet Jeu van zijn pensioen.

vanaf 20.30 uur in de Booreschuur bij
Niëns bekendgemaakt wie dit jaar het
koppel is. Vastelaovesband Linke Mik
en de winnaars van het liedjesfestival
in Maasbree komen een optreden
verzorgen.

Wij wensen iedereen ﬁjne
feestdagen en een gezond
en smakelijk 2017!

Voor ouderen en jongeren

Cursussen boekschrijven
in Meijel
In Meijel starten begin volgend jaar twee cursussen over een eigen boek schrijven. Op maandag 9 januari begint
voor ouderen de cursus ‘Schrijven voor uw (klein)kind’. Twee dagen later, op woensdag 11 januari, start de cursus
‘Schrijf je eigen boek in vier weken’ voor kinderen van 9 tot en met 13 jaar.

“Gezellig, leerzaam en ook nog
resultaat, een boek vol herinneringen
voor mijn kinderen en kleinkinderen”,
tekent de organisatie op uit de mond
van Gerrie van Gemert die de cursus
‘Schrijven voor uw kleinkind’ al drie
keer volgde in Panningen. “Het leven
dat Gerrie als kind leidde, is zo anders
dan het leven van haar kleinkinderen”,
aldus de organisatie. “Wie kan zich nog
voorstellen dat een kind naar de kerk
moet, terwijl haar vriendinnen naar de
bioscoop gaan? Een kind van nu kan
zich geen leven zonder mobieltje en
internet voorstellen. Wat zou het leuk
zijn als dat kind over de jeugd van opa
of oma kan lezen.”

De cursisten leren elkaar goed
kennen tijdens de bijeenkomsten
en gaan vertrouwelijk met elkaars
teksten om, zo schrijft de organisatie.
“De drempel om iemand anders
persoonlijke verhalen te laten lezen,
blijkt erg groot te zijn. Niet iedereen
heeft alleen maar leuke dingen
meegemaakt. Ook ernstige
onderwerpen komen aan bod.”
Beeldend kunstenaar Roel Sanders
komt naar de bibliotheek om samen
met de cursisten een kaft te maken
van oude foto’s.
Bij de cursus voor de jeugd
leren de kinderen tijdens drie
bijeenkomsten hoe ze een verhaal

moeten opbouwen, waar je begint
met schrijven en hoe het verhaal
boeiend wordt voor de lezer.
De vierde bijeenkomst wordt besteed
aan de kaft. “De kinderen mogen
die dan met hulp van Roel Sanders
ontwerpen, kleuren en verven”, aldus
de organisatie. “Als iedereen tevreden
is met het resultaat worden de
verhalen geprint en worden er voor
ieder kind twee boekjes gemaakt.
Eentje voor thuis en één voor de
schoolbieb.”
Op dit moment liggen enkele
boekjes, die door kinderen
geschreven zijn, ter inzage bij de balie
van de bibliotheek.

Kerstactie KinjerKriebel. In de
Kerstvakantie spelen en zwemmen
in KinjerKriebel met € 1,00 korting!
Dagelijks open van 11 tot 17 uur,
behalve 25 + 26 december en
1 januari, dan zijn we gesloten.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling, enz.
Tevens nog enkele tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.

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.
Gevonden (huis)sleutel op
dinsdagmorgen 20 december in de
Heldense Bossen, op een zandpad,
nabij Restaurant Op d’n Berg.
klompenrijs@gmail.com
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BaarloStormt

Limburgse stormlopen
genomineerd voor
nationale prijs
De drie Limburgse stormlopen, waaronder BaarloStormt, zijn genomineerd bij de verkiezing van beste obstacle runs van Nederland. In januari
2017 worden de winnaars bekendgemaakt.
De online verkiezing bestaat uit
negen categorieën waar diverse obstacle runs, of hindernissenwedstrijden, uit
het hele land voor genomineerd zijn.
Na de eerste voorselectie zijn per categorie tien kanshebbers overgebleven.
BaarloStormt, dat afgelopen jaar in juni
werd gehouden tijdens het evenement
de Volksfeesten in Baarlo, maakt kans

op de titel beste kids run en beste run
tot dertig euro. DSV VenloStormt maakt
kans op de titels beste obstacle run
overall, beste obstakels en beste kids
run. De organisatie van RoermondStormt
hoopt zich beste nieuwkomer te mogen
noemen. Stemmen kan tot en met
zaterdag 31 december via de website
www.obstakels.com

Eerste kerstdiner Baarlose
Zonnebloem
Na een schenking van vierhonderd dinerpakketten door supermarkt Jumbo, konden de afdelingen
van de Zonnebloem ook dit jaar een kerstdiner houden. De Baarlose tak deed voor de eerste keer mee
en verwelkomde op woensdag 14 december zestien gasten in De Engelbewaarder. “De gasten waren
zeer verheugd en vol lof over de nieuwe activiteit”, laat de organisatie weten.

I.R.F. Venlo B.V. (onderdeel van de I.R.F. Holding B.V.) is een dynamische,
logistieke dienstverlener gevestigd aan de Floralaan 9 in Venlo.

Dialect in historische context

Wij zijn per direct op zoek naar een

Tweede Baolders
Waordebook

ZELFSTANDIGE

WAREHOUSE MEDEWERKER
(40 UUR/FULLTIME)

M/V

Historische Werkgroep De Borcht uit Baarlo is bezig met het maken van het tweede Baarlose woordenboek. Het
tweede boek krijgt de titel ‘Sjpraeke en sjrieve’ (spreken en schrijven, red.) en wordt in maart 2017 gepresenteerd.

Je werkzaamheden omvatten o.a.:
- Lossen en laden van vrachtwagens
- Positioneren van goederen in stellingen

De schrijvers van het boek, Herman
van Megen en Herman Ewalds, hebben
in het tweede boek het Baarlose dialect
in een historische context geplaatst.
Het boek bevat onder meer een grammaticale uitleg over het dialect, een
aanvulling op de woorden die in het
eerste boek zijn verschenen, diverse
verhalen en rijmpjes in het Baolders en

Wat hebben wij te bieden?
- Een prettige werksfeer
- Je krijgt prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Heb je interesse in deze functie, reageer dan voor 15 januari 2017
en stuur je brief met cv naar pz@irf.eu Wil je meer informatie over
deze functie, neem dan gerust contact op met Piet Visserman.
Hij is bereikbaar via tel.nr. 06-55 75 29 00.
I.R.F. Venlo B.V., Floralaan 9-5928 RD Venlo

www.irf.eu

boek verschijnt in een beperkte oplage
en abonnees van de werkgroep zijn
verzekerd van een exemplaar. De voorinschrijving voor het woordenboek is
geopend en sluit op dinsdag 10 januari
2017. Inschrijven kan door het formulier
op de website van De Borcht in te vullen
of een papieren exemplaar in te leveren
bij de bibliotheek in Baarlo.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Wie zoeken wij?
- Je hebt een MBO+ denk- en werkniveau en je weet van aanpakken
- Je bent uitstekend in staat om zelfstandig te werken
- Ervaring met heftruck en reachtruck is een vereiste
- Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal
- Flexibele instelling

zo’n tweeduizend spreekwoorden en
uitdrukkingen. Ook is er een hoofdstuk
in het dialect opgenomen waarin het
relaas van de laatste maanden voor de
bevrijding van Baarlo op 21 november
1944 is geschetst aan de hand van een
mondelinge en schriftelijke overlevering.
Voor wie geen dialect spreekt, zijn de
verhalen vertaald in het Nederlands. Het

2E KERSTDAG OPEN

VAN 12.00-17.00 UUR
Nu binnen!
Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils
Topkwaliteit Meubelen, spectaculaire prijzen
Interieurvering, diverse stof- en leersoorten
Ruime keuze. Incl. garantie.
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC- en vinylvloeren met-korting
Piet Mondriaanstraat 1
Deurne
0493-342678
www.vanhoutenjanssen.nl

IJszwemmen Heldense
Reddingsbrigade
Ondanks dat er buiten nog geen ijs ligt, hield de Heldense Reddingsbrigade op zaterdag
17 december het jaarlijkse ijszwemmen voor de leden. Er werd geoefend wat er gedaan moet worden
als iemand door het ijs zakt of er onder komt. Een aantal kinderen oefende in dikke winterkleren om
aan te voelen hoe het in het echt er aan toe gaat. Het grote zwembad was afgedekt met bubbeltjesplastic waar de kinderen onderdoor moesten zwemmen. Het buitenbad werd ook gebruikt om echt te
ervaren hoe het lichaam reageert op het koude water.
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Continurooster op school maakt het ouders moeilijker
Dat steeds meer basisscholen een continurooster invoeren, vindt 60 procent
van de stemmers een goed idee. Een enquête van Duo Onderwijsonderzoek
onder vierhonderd basisscholen wees onlangs uit dat nog maar de helft van de
scholen traditionele schooltijden hanteert. Steeds meer basisscholen voeren een
zogenoemd continurooster in. Alle kinderen blijven tussen de middag op school
samen met de leerkracht pauzeren. Het merendeel van de stemmers ziet hier
de voordelen wel van in. Zo verloopt de dag voor de leerlingen veel rustiger.

De overige 40 procent vraagt zich af of het voor een kind wel goed is als hij
de hele dag op de school is. Is het niet beter om even een uur af te kunnen
schakelen en tot rust te komen? En voor sommige ouders is het juist lastig dat
de school eerder uit is. Dat betekent namelijk dat zij ook naschoolse opvang
moeten regelen, waar weer meer kosten mee gemoeid zijn. De uitslag lag dicht
bij elkaar, dus wat nu de beste oplossing is volgens de inwoners van Peel en
Maas, blijft nog een beetje in het midden.

Ik werk graag met kerst
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Veruit het grootste gedeelte van de bevolking in Nederland hoeft niet te
werken tijdens de kerstdagen. Winkels zijn dicht, kantoren liggen plat en het
openbare leven wordt stilgezet. Toch zijn er ook ontzettend veel mensen die wel
gewoon moeten verschijnen bij hun baan. Denk aan ziekenhuizen, horecabedrijven of de politie en brandweer.
Dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Iedereen is gezellig aan het eten bij
en met elkaar, terwijl jij moet werken. Of je kunt ’s avonds niet op stap, want
je moet zelf achter de bar staan. Niemand wil dan werken, maar het moet nu

eenmaal. Het zijn ook altijd dezelfde mensen die op de moeilijke dagen aan het
werk moeten.
Van de andere kant is het niet zo erg. Je krijgt misschien wel meer betaald
omdat het een feestdag is. Daarbij is het voor sommige beroepen gewoon noodzaak dat er iemand is. Het is zeg maar je plicht om af en toe op moeilijke dagen
te werken. Er hangt vaak op zo’n dagen ook een leuke sfeer op het werk, dat
maakt het minder erg.
Ik werk graag met kerst. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 50) > Arriva heeft Veolia prima opgevolgd > eens 55% oneens 45%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Bushokjes
Sinds enige tijd sta ik op maandagavond op de bus te wachten in het
bushokje bij De Wietel in Panningen. Je staat er droog en beschut. Op een
maandagavond stond er opeens een zitbankje voor de reizigers. Wat een
service!
En nu kwamen er ook nog
nieuwe bussen. Wat een luxe in Peel
en Maas. Dan zit je of sta je op de

nieuwe bus te wachten, en wat zie je
dan? Sigarettenpeuken en nog meer
viezigheid op de grond. Je moet buiten

het hokje gaan staan om de bus te
kunnen zien aankomen, zo vies zijn de
ramen. Aan één kant is het ook nog
flink bekotst.
Dan komt met veel elan de nieuwe
bus onhoorbaar aanglijden. Geweldig
wat een luxe! Jammer, dat je dan toch
met een min of meer gênant gevoel

vanuit dat vieze hokje in die mooie
bus moet stappen. Wie o wie doet er
wat aan?
Voor iedereen fijne feestdagen en
voor 2017: schone bushokjes in Peel
en Maas gewenst.
Riet Steutel, Egchel

Ingezonden brief

’Ze missen hun Hofje nu al’
Sinds de opening van de MFA in Maasbree, ‘t Hoës van Bree, maken
vele inwoners van Maasbree noodgedwongen gebruik van die nieuwe
accommodatie in Maasbree. Echter is niet iedere gebruiker of gebruikster
gelukkig met deze nieuwe situatie.
Sinds enige tijd is sociëteit ‘t
Hofje hermetisch afgesloten. Vooral
de oudere bewoners van woonzorgcomplex In den Clockenslagh voelen
zich bestolen nu zij hier geen gebruik
meer van kunnen of mogen maken.
Ze voelen zich nu opgezadeld met

een ongewilde situatie. Velen waren
tevreden hoe het voorheen ging in hun
eigen home.
Ondanks dat de winter nog amper
is ingetreden (sneeuw en ijzel) ervaren
vele bewoners van Den Clockenslagh
de verplaatsing nu al als zeer proble-

matisch. Waarom ‘t Hofje is gesloten,
is voor hen ook onverklaarbaar en
onbegrijpelijk. Vele oudere bewoners
voelen, en niet alleen zij, zich hier niet
erg gelukkig mee. Ze hebben hen het
Hofje afgenomen. Er zijn veel mensen
in Maasbree die dezelfde mening zijn
toegedaan.
Waarom is niet alles in het werk
gesteld om deze accommodatie te
behouden voor de wozoco-bewoners?
Aan hun wensen is men totaal voorbij

Kom ZONDAG 22 MEI ook gezellig
langs om te kijken, proeven en beleven!
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eindejaarsshow 27 28 29 30 31
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DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

11 - 17 UUR
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KOMET STOOM
DECEMBER DECEMBER KOKEN
DECEMBER DECEMBER
DECEMBER
10.00-18.00 UUR 09.00-18.00 UUR 09.00-18.00 UUR 09.00-21.00 UUR 09.00-16.00 UUR

Markt 31b Kessel - Tel. (077) 462 18 98 - www.verhaegenkeukens.nl

Markt 31B, 5995 BC Kessel
T: 077 462 1898
info@verhaegenkeukens.nl
www.verhaegenkeukens.nl

gegaan. Jammer van de verantwoordelijken, die ons allen inmiddels wel
bekend zijn. Zij zouden zich diep moeten schamen. Maar hij wie het oude
niet eert, is het nieuwe niet weert.
Dit kan toch nooit de bedoeling zijn
geweest toen men deze soos destijds
realiseerde speciaal voor de bewoners
van In den Clockenslagh?!
Twan (van Nellegraad) Smets ,
Maasbree

Workshop ‘’Maak je eigen trend’’.
De leukste kleding maak je zelf
onder begeleiding in 4 lessen.
Wij regelen patroon op maat,
stof, naai- en lockmachine. Kosten
€ 80 excl. materiaal. Startdata
jan ‘17. Info: bydelene@ziggo.
nl/06 10 73 10 27.
Beveiliging. Bent u de winkeldiefstallen zat, bel: All-in Security
Tel: 077 750 33 03.
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 op-geven en meteen de
kosten voldoen.

Kerst
discussies
De kersttijd is een heerlijke
tijd. De tijd van muzikale
magie bij de mooi versierde
kerstboom. De tijd van de
Top2000! Het uitroepteken laat
zien hoe lyrisch enthousiast ik
hierover ben. Ik geniet van de
Top2000, van stemweek tot
Queen om middernacht.
De Top2000 stemweek
betekent muzikale hoogstandjes
uit een lijst schrappen, totdat er
ongeveer twintig nummers op
een rijtje staan. Dat lijstje mag
vervolgens enthousiast op
Facebook gedeeld worden, want
muziek is er om te delen.
Sommige lijstjes zijn fantastisch,
sommige lijstjes onbegrijpelijk.
Dan wordt er ineens gestemd op
Y.M.C.A. van The Village People,
of op Tribute van Tenacious D.
Of nog erger: op My Heart Will
Go On van Céline Dion. Daarvoor
zet ik de radio uit, maar ik
hoorde op de radio iemand
vertellen over haar prachtige
herinneringen bij deze plaat.
Over een verloren familielid en
hoe Céline met haar zwoele
stem licht in de duisternis
bracht. Hoe kan ik daar nog iets
tegenin brengen? Hoe kan ik dan
nog zeuren over My Heart Will
Go On? We hebben al zo veel om
ons over op te winden tegenwoordig. We zijn, zoals onze
pastoor vorige week zo mooi
schreef, zo hard voor elkaar. We
roddelen, we zeuren over familie
en vrienden, zwarte piet,
politiek, vluchtelingen, geld en
andere moeilijke kwesties.
Het kerstdiner wordt zo ineens
een familiaire atoombom, met
deze onderwerpen als ontsteking. Mijn voorstel: mijd deze
onderwerpen en snijd bij de
neiging om te gaan kibbelen de
Top2000 aan. “Tenacious D.
Serieus?” of “Mam, wat vind jij
eigenlijk van Bohemian
Rhapsody?” kan gewoon bij het
doorgeven van de pommes
duchesses en de mayo. Dat zijn
de enige ruzietjes die bevorderlijk zijn voor de sfeer. Dat zijn de
enige discussies die je nodig
hebt. Zullen we al die andere
lelijke onderwerpen deze kerst
achterwege laten? Jill
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Aangepaste dienstverlening
2 januari Huis van de Gemeente

Weblog

Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Uittreksel Basisregistratie personen goedkoper bij digitaal aanvragen (24/7)
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Gevonden en verloren voorwerpen
• Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente
• Controle afvalinzameling
• Run op paspoorten verwacht
• Bijhouden nachtregister verplicht

Op maandag 2 januari zijn we geopend van 9.30 tot 17.00 uur.
De avondopenstelling komt te vervallen. De Bibliotheek is geopend van 9.30 tot 19.30 uur.

Gewijzigde ophaaldagen
inzameling afval ivm Kerstmis
Maandag 26 december wordt zaterdag 24 december

Afvalkalender 2017

De afvalkalender 2017 is bij alle woningen in Peel en Maas bezorgd met de post uiterlijk op
vrijdag 23 december. De afvalkalender vind u ook op www.peelenmaas.nl

Hulp gevraagd bij
gladheidbestrijding

De gemeente Peel en Maas is bij winterse omstandigheden mede verantwoordelijk voor
de verkeersveiligheid. In ons gladheidbestrijdingsplan staat, op welke wegen, bij welke
weersomstandigheden én op welke manier de gladheid aangepakt wordt om de veiligheid
zo goed mogelijk te waarborgen.
Bij normale winterse weersomstandigheden heeft de gemeente voldoende personeel en
materieel om de gladheid te bestrijden, maar bij extreme winters, zoals 2009/2010 en 2010/2011,
zijn er te weinig middelen om de werkzaamheden uit te voeren.
In 2012 hebben we een oproep gedaan aan bedrijven en particulieren voor hulp. Diverse
bedrijven hebben zich aangemeld. Van deze huidige bedrijven zijn er enkele gestopt.
Daarom herhalen we de oproep voor bedrijven en particulieren om ons te helpen bij extreme
weersomstandigheden in de volgende gebieden:
• Panningen binnen bebouwde kom (gebied 10),
• Helden, binnen bebouwde kom (gebied 14),
• Grashoek en omgeving (gebied 3),
• Meijel buitengebied (gebied 18),
• Beringe en omgeving (gebied 5).
Oproep voor hulp met materieel
Denkt u dat u ons kunt helpen en bent u in bezit van gedegen materieel met personeel
(tractoren, loader, wegenschaaf/rolbezem enz.) geef u dan voor dinsdag 27 december 2016 op.
Hoe kunt zich opgeven
Op www.peelenmaas.nl staan tekeningen van de routes en een opgaveformulier.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jac Bouten via (077) 306 66 66.

Officiële (verkorte) publicaties

U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl -> bestuur-enorganisatie -> bekendmakingen-en-regelgeving.
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 overheid.nl geplaatst hebben. Het laatste EGB zal op 29 december
verschijnen. 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: Kessel, 5995 ME, Karreweg-Noord 12: Het oprichten van
het bedrijf van Bouwservice Hendrix en Zn V.O.F..
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
In haar vergadering van 6 december 2016 heeft de raad besloten de volgende verordening vast
te stellen: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
gemeente Peel en Maas. Deze verordening regelt dat voor de uitvoering van taken op het gebied
van vergunningverlening, toezicht en handhaving de kwaliteitscriteria die op landelijk niveau
zijn bepaald, lokaal worden vastgelegd.
Bekendmaking Belastingverordeningen 2017
Het college maakt bekend dat de gemeenteraad op 6 december 2016 de volgende
belastingverordeningen voor 2017 heeft vastgesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de Legesverordening Peel en Maas (2016-093 03 01); Bijlage 1 EGB 51 - 2016
de Tarieventabel legesverordening 2017 (2016-093 03 02); Bijlage 2 EGB 51 - 2016
de Verordening lijkbezorgingsrechten Peel en Maas (2016-093 03 03); Bijlage 3 EGB 51 - 2016
de Verordening onroerende-zaakbelastingen Peel en Maas (2016-093 03 04);
Bijlage 4 EGB 51 - 2016
de Verordening reclamebelasting Peel en Maas (2016-093 03 05); Bijlage 5 EGB 51 - 2016
Bijlage 1 kaart bij de Verordening reclamebelasting Peel en Maas (2016-093 03 06); Bijlage 6
EGB 51 - 2016
de Verordening reinigingsheffingen Peel en Maas (2016-093 03 07); Bijlage 7 EGB 51 - 2016
de Verordening rioolheffing Peel en Maas (2016-093 03 08); Bijlage 8 EGB 51 - 2016
de Verordening verblijfsbelasting Peel en Maas (2016-093 03 09); Bijlage 9 EGB 51 - 2016
de Verordening waterverblijfsbelasting Peel en Maas (2016-093 03 10); Bijlage 10 EGB 51 - 2016

De belastingverordeningen vindt u als bijlagen 1 t/m 10 in het EGB week 51-2016 en zijn te
raadplegen op https://www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen-enregelgeving

Bestuur en medewerkers gemeente Peel en Maas

wensen u
fijne feestdagen
en een goed
en gezond 2017
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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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/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Prettige Kerstdagen!
De kerst staat weer voor de deur. Voor de meeste mensen een mooie tijd om samen met het
gezin of vrienden te vieren. Doe dit dan ook en geniet van deze mooie feestdagen. Er zijn echter
ook mensen die niet meer samen Kerstmis kunnen vieren. Misschien kent u ook wel iemand die
onlangs een naaste is verloren of al langer alleen is. Laten we ook daar bij stil staan. Kijk naar
elkaar om, zodat het geen eenzame kerst wordt, maar een prettige kerst.
Gemeenteraadsfractie en bestuur CDA Peel en Maas

Wij zijn er,
ook als er geen verkiezingen zijn!
Als fractie Lokaal Peel&Maas bezoeken we regelmatig een dorp, bakken we voor het
goede doel, bezoeken we bedrijven en organisaties en doen we ons best creatief te zijn om
met u als inwoner in contact te komen voor een praatje en een luisterend oor.
Afgelopen zaterdag 17 december kleurde de Markt in Panningen een beetje blauw door
onze partijkleur. We hebben weer veel mooie en interessante gesprekken gevoerd waar we wat
mee kunnen en ook zeker zullen gaan doen. Er waren kritische geluiden en discussies, maar ook
opvallend veel positieve reacties. Dat doet ons goed en daar krijgen we energie van! We zijn voor
ons gevoel op de goede weg. Altijd blijven doorgaan en blijven verbeteren. We blijven hoe dan
ook in regelmatig in contact met u allemaal. Lokaal Peel&Maas wenst u fijne feestdagen!
Fractie Lokaal Peel&Maas

2E
KERSTDAG
GEOPEND
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.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.

jongeren 17

aan
Luc Groothuis

Doei Veolia,
HALLO
Arriva!
Hoe ideaal is het als de bus
voor je huis stopt? Je hoeft
alleen maar in te stappen als
het regent en je komt droog op
school. Dat was de situatie
voor mij, voordat Arriva het
openbaar vervoer in Limburg
overnam. Wat verandert er nu?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Luc Groothuis
16 jaar
Kessel
Het Bouwens

Wat is het vaakst afgespeelde
nummer op je mobiel?
Ik luister vooral veel naar reggae
en dan met name naar Bob Marley.
De muziek is heel relaxed en heeft een
fijn ritme. Een vriend van mij luisterde het een paar jaar geleden altijd,
waardoor ik het nu ook veel luister.
Verder vind ik de band Walk of The
Earth super.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden,
wie zou je dan ontmoeten?
Ik zou Nelson Mandela willen ontmoeten. Ik vond en vind hem een
inspirerende man door alles wat hij
heeft gedaan en gezegd. Als ik hem
zou ontmoeten, zou ik hem vragen hoe
hij denkt over de dingen die nu in de
wereld gebeuren.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen?
Sinds een paar jaar zit ik op freerun.
Ik houd van extreme sporten en
daarom lijkt het me vet om een keer
te skydiven. Ik ben benieuwd hoe het
voelt om uit een vliegtuig te springen

en vanaf daar naar beneden te kijken.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou
dat zijn?
De landen Zuid-Afrika en Nepal vind
ik erg mooi. Allebei de landen hebben
mooie landschappen, een bijzondere
cultuur en mooie dieren. Ik wil later
graag iets met het milieu gaan doen en
zou daarvoor in één van deze landen
willen gaan wonen om de natuur te
bestuderen.
Wat is de mooiste plek op aarde?
Nepal lijkt mij de mooiste plek op
aarde. In het land vind je ook de
hoogste berg van de wereld, de Mount
Everest. De leefstijl, gebouwen, nietwesterse cultuur en dieren trekken mij.
Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar
zou er wel nog een keertje een reis
naartoe willen maken.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Als ik zou kunnen vliegen, dan zou ik
overal op de wereld heel makkelijk
kunnen komen. Ik kon dan zelf heel
makkelijk de wereld rondreizen en
allemaal plekken op de aarde zien.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ik geloof dat wij mensen niet de enige
levende wezens zijn in het heelal.
Omdat er meerdere planeten zijn die

NIEUW in B

hetzelfde zijn opgebouwd als de aarde,
denk ik dat er op plekken in het heelal
die wij nog niet kennen, vast nog wel
ergens leven is.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben meestal precies op tijd. Ik ben
niet iemand die te vroeg komt en lang
moet wachten, maar ik ben ook niet
iemand die te laat komt en andere
mensen op mij laat wachten.
Hoe zou je je eigen denkwijze
omschrijven?
Ik kijk niet te ver vooruit. Eigenlijk leef
ik een beetje van dag tot dag en probeer zoveel mogelijk plezier te hebben
in de dingen die ik doe.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium
is YouTube. Hierop luister ik veel
muziek en kijk ik video’s van verschillende youtubers. Het liefst bekijk ik
game-video’s, waarop ik kan zien hoe
andere mensen games spelen die ik
zelf ook speel.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Toen ik nog wat jonger was, heb ik zelf
ook het advies gekregen om niet te
kijken naar wat anderen van je vinden.
Ik denk dat het belangrijk is om te
doen wat je zelf wil en om vooral jezelf

te zijn en te blijven.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik ben benieuwd hoe het leven
van cabaretier Jochem Meijer eruit
ziet. Van jongs af aan ben ik al
fan van hem Ik zie hem als mijn
voorbeeld qua enthousiasme en
energieke gedrag. Het lijkt me
erg leuk om het beroep van een
cabaretier een keer mee te maken
en te zien hoe het leven van zo
iemand eruit ziet.
Optimist, pessimist of realist?
Optimist! Mensen merken vaak ook
op dat ik altijd blij en positief ben.
Wat is je favoriete tv-programma?
Mijn favoriete humoristische serie is
‘How I met Your Mother’. Deze serie
gaat over een vader die aan zijn
kinderen vertelt hoe hij hun moeder
heeft leren kennen. Ik heb bijna
alle afleveringen van de negen
seizoenen al wel een keer gezien.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik het liefst met
mijn vrienden buiten. Het bewegen,
de gezelligheid, de buitenlucht
en verstoppertje spelen, vond ik
altijd erg leuk. Nu zitten we in het
weekend altijd met de vrienden bij
elkaar en gamen we af en toe.

eringe!

Kanaalstraat 65A, 5986 AD Beringe
tel: 06 - 57 06 60 26

www.fysiocentrumberinge.nl

Meijelseweg 51 | Beringe | T (077) 466 9194
www.buitenhuisberinge.nl

Op zondag 11 december
2016 verschenen er in plaats van
de rood-witte Veoliabussen,
nieuwe blauwe Limburgliners
van Arriva. Dit was geen cruciale
verandering voor passagiers,
maar een andere verandering
die werd doorgevoerd wel:
de bus verdween uit het centrum
van Maasbree. Onder andere
de haltes op de Dorpstraat,
Venloseweg en het Rooth zijn
ingeruild voor haltes aan de
provinciale weg, die buiten het
centrum ligt.
Is dit wel zo ideaal? Sommige
mensen zullen zeggen dat de
reistijden zo een stuk korter zijn,
omdat de bus niet meer door de
relatief smalle straten met
vervelende drempels hoeft te
rijden. Maar hoe moet het met
de oudere mensen, die vaak niet
goed ter been zijn en dus met
het openbaar vervoer willen
reizen? Zij hebben geen andere
keuze dan lopen naar de
provinciale weg, mochten zij
hiertoe nog in staat zijn.
Naar mijn mening is deze
verandering dus verre van
ideaal. Bovendien liggen de
haltes aan een zeer drukke weg.
Wanneer er niet goed wordt
opgelet, kan dit voor erg
gevaarlijke situaties zorgen.
Het is wachten op ongelukken.
Als het aan mij ligt, mogen
de bussen dus wel weer terug
komen naar het centrum.
Dan kunnen de ouderen weer
gemakkelijk met de bus en dan
hoef ik nooit meer verregend op
school te komen.
Janique
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Vader en zoon Bouten op eerste plaats

Winst voor
Baarlo in veldrit
Door: Felix Lamber, wielerclub TWC Olympia
Ruim tweehonderd renners namen zondag 18 december deel aan
de door wielerclub TWC Olympia uit Baarlo georganiseerde veldrit in
Boekend en Blerick. Daar wist de club enkele eerste plaatsen
te bemachtigen.

Ruim veertig jaar na de historische overwinningen van Baarlonaar
Lau Bouten in de veldritcompetitie
in Blerick-Boekend, was het de
nieuwe generatie Bouten die de
eerste podiumplekken bezette in de
Blerickse Bergen. Nadat Freek Bouten
bij de jeugd Finn Keunen van de
overwinning afhield en de eerste plek
bemachtigde, was het vader Arno
Bouten die als eerste bij de Masters
over de streep kwam. Beiden stammen uit de sportieve Bouten dynastie
in schaatsen, wielrennen en hardlopen. Leon Crienen van de organiserende vereniging TWC Olympia was

de snelste master veldrijder op het
snelle en gevarieerde parcours in de
Blerickse Bergen. Hij haalde hiermee
zijn zoveelste overwinning op ‘zijn’
parcours. Bij de mountainbike-amateurs was Edwin Arts heer en meester.
Luc Nissen was dit bij de Amateur
veldrijders. Hiermee kwam een einde
aan 45 jaar MTB- en veldrit-historie
in de Blerickse Bergen. TWC Olympia
vindt het niet meer ethisch verantwoord om op een natuurbegraafplaats
te sporten. Vanaf volgend jaar wordt
deze wedstrijd daarom georganiseerd
op Wieleromgeving Herungerberg
Venlo.

Wij zijn op zoek naar een

japonnen
10% op
en colberts
korting (heren en dames)

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

GEZOCHT

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

gemotiveerde
medewerker
die beschikbaar is tijdens
vakanties en op zaterdagen
(geen sport op zaterdag) .
De werkzaamheden bestaan
uit het onderhoud en de
verzorging van planten, stekken, oppotten en algemeen
voorkomende zaken.
Interesse? Mail naar
info@kwekerijboonen.nl
of bel naar 06-10119953.
Plantenkwekerij J. Boonen

Vreedepeelweg 29
5986 NW Beringe
www.plantenkwekerijboonen.nl

Vier podiumplekken jeugd
MTB Baarlo
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Wederom een wedstrijddag voor de leden van MTB Baarlo op zondag 18 december. Met nog vijf wedstrijden te
gaan in de Jos Feron Cup, werd er ditmaal gereden in de Blerickse bossen. Hier werd gereden op een mooi en
uitdagend parcours.

Bij de nieuwelingen junioren was
het Noud Peeters die na het startsignaal als eerste weg was. Dit wist hij
gedurende de gehele wedstrijd vol
te houden. Het hoogste podium was
voor hem. Kevin Laning zat er in het
begin van de wedstrijd niet helemaal
lekker in. Gedurende de wedstrijd
wist hij zich goed te herpakken en hij
reed naar een mooie derde plaats.
Stef Hendriks kwam direct na hem
binnen op een vierde plek, gevolgd
door Glenn Caumans op de vijfde
plaats. Jules Ursulman werd in deze

wedstrijd zevende. Harrie Peeters
verscheen ditmaal aan de start bij
de cyclocrossers. Na de start wist hij
via een slimme actie direct tien man
te passeren. Vervolgens reed hij een
vrij constante wedstrijd die eindigde
op een achtste plaats. Bij de jeugd in
categorie 2 waren het Finn Keunen en
Freek Bouten die weer een felle strijd
aangingen. Direct na de start lag Freek
tweede en Finn derde. Hier wisten zij
na twee ronden verandering in te brengen. Freek wist, gevolgd door Finn, op
een klim de nummer één in te halen,

waarna de twee direct een gat sloegen
van enkele meters. Dit hebben ze ook
niet meer weggegeven. Freek mocht
het hoogste podium betreden, Finn
werd tweede. Guus Janssen eindigde
hier op een dertiende plaats. In de
middag was het de beurt aan de mannen en masters MTB. Bij de mannen
was het Frank Lamber die voor MTB
Baarlo aan de start verscheen. Hij werd
twaalfde. Bij de masters reden Jack
Piels (vijfde), Peter Nielen (zesde), Erik
Keunen (dertiende) en Luuk Peeters
(veertiende) in het oranje–zwart.

Dubbel verlies in weekend

Onverdiende nederlaag
Targos Bevo Hc
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van hanbalvereniging Targos Bevo Hc heeft in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18
december twee nederlagen geleden. Zowel Achilles Bocholt als Initia Hasselt bleken te sterk, waardoor Bevo met
lege handen achterbleef.
Bij Targos Bevo Hc ontbraken zondag Robin Jansen en Bram
Knippenbergh door blessures, terwijl
enkele spelers ook niet helemaal
okselfris aan de afworp begonnen.
Daarom waren enkele jonkies aan de
selectie toegevoegd. Targos Bevo Hc
speelde sterk in de defensie tegen
de sterke Belgische ploeg. Keeper
Markus Hammerschmidt was een van
de uitblinkers aan Panningse zijde.
Na een tussenstand van 3-2 liepen de
Belgen halverwege de eerste helft uit
tot 9-4, maar Targos Bevo Hc wist zich
voor de pauze terug in de wedstrijd te
knokken. De rust ging in met 11-11.
Na de pauze bleef Bevo gelijkwaardig

aan de Belgen. Na vier minuten in die
tweede helft nam Targos Bevo Hc bij
13-12 voor het eerst een voorsprong.
Dat gaf Targos Bevo Hc vleugels en
de ploeg nam brutaal een 16-13
voorsprong. Met onder meer onderhandse schoten kwamen de Belgen
weer langszij. Bij de stand van 19-19
miste de goed spelende Jeroen van
den Beucken een strafworp. In de
tegenaanval kwamen de Belgen op
20-19. In een superspannende slotfase
trokken de Belgen met 22-21 aan het
langst eind. Targos Bevo Hc verdient
complimenten. Verdedigen stond de
ploeg erg goed. Aanvallend begint het
ook beter te draaien. Daar moet nog

gewerkt worden aan de fine-tuning.
Van de eerste tot de slotminuut stond
er een team op het veld, dat moed
kan en moet putten uit de geleverde
prestatie. Targos Bevo Hc is op de weg
terug. Een dag eerder, op zaterdag 17
december, verloor de ploeg met 30-22
van Achilles Bocholt. Na een 4-4
tussenstand liepen de Belgen via 8-4
uit tot 17-11. Hoewel Targos Bevo Hc
tot aan de slotminuut voor een goed
resultaat knokte, wonnen de Belgen
met 30-22. De manier waarop Targos
Bevo Hc speelde tegen Initia Hasselt,
moet de ploeg een positieve boost
geven voor de komende weken en
maanden.
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Bekerstunt dames RKMSV
Door: voetbalvereniging RKMSV
Het eerste damesteam van RKMSV uit Meijel heeft op zondag 18 december voor een daverende verrassing
gezorgd door in de kwartfinale van de districtsbeker het eerste damesteam van Nooit Gedacht uit Geffen te
verslaan. De eersteklasser werd in Geffen met 2-1 verslagen.

Winst en verlies

Wisselvallig weekend voor volleybaldames Kessel
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Voor het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Kessel
stonden zaterdag 17 en zondag 18 december twee wedstrijden op het
programma. De eerste wedstrijd tegen Vludoc werd met 1-3 gewonnen,
de tweede wedstrijd met 3-1 verloren van Polaris.

De bekerwinnaars van vorig
seizoen begonnen voortvarend aan
de wedstrijd, want al binnen twee
minuten werd een afgeslagen corner
van buiten de zestien door Janne van
der Doelen binnengeschoten, 1-0.
RKMSV was echter niet onder de indruk
van deze tegenslag en liet bij vlagen
zien goed te kunnen voetballen.
Langzaam maar zeker raakte Nooit
Gedacht het initiatief kwijt en kwam
RKMSV steeds dichter in de buurt van
het doel. Na een half uur werd dan ook
via een prachtig uitgespeelde aanval
de stand gelijk getrokken door Chrissy

Hoebergen, 1-1. In het restant van de
eerste helft werd het spel wat slordiger
en werd er niet meer gescoord.
De tweede helft liet eenzelfde
beeld zien als de eerste helft: twee
ploegen die aan elkaar gewaagd
waren en streden voor elke meter.
Nooit Gedacht slaagde er niet in om
het initiatief naar zich toe te trekken
en RKMSV verstopte zich niet. Met nog
een kwartier op de klok was Meike
Brummans, één van de uitblinkers
aan RKMSV-zijde, haar directe
tegenstander weer te snel af en zij gaf
een voorzet op maat die onhoudbaar

werd binnengeschoten door Chrissy
Hoebergen.
Nooit Gedacht probeerde met
lange ballen de spitsen te bereiken en
zo de gelijkmaker te forceren, maar
de defensie van RKMSV, die wederom
werd versterkt door Jelena Derks van
het tweede team, gaf geen krimp.
Na een spannend slot was RKMSV
de even onverwachte als verdiende
winnaar van het duel.
Op zondag 5 maart staat een
heuse Peel en Maas halve bekerfinale
op het programma in Meijel tegen
competitiegenoot Helden VR1.

Met een stroef begin aan de
Kesselse kant kwam de uitploeg
zaterdag 17 december op een forse
achterstand van 10-2. De dames
van Kessel werden wakker geschud.
Door een sterke servicereeks van
Climmy Timmermans en attent te
zijn aan het net, haalde Kessel de
set nipt binnen met 23-25. De drive
werd vastgehouden in de tweede set.
Met vele tactische ballen en goede
verdedigende ballen werd de set met
overtuiging gewonnen door Kessel
met 15-25. De dames van Kessel
konden de drive niet volhouden in de
derde set. Met veel passfouten stond
Kessel naarmate de set volgde steeds
achter. Dit werd echter omgekeerd
door veilig spel en vele fouten aan
de kant van Vludoc. Zo kwam Kessel
tot een stand terug van 24-23. Door

een tactisch puntje sleepte Vludoc
de set binnen met 25-23. De dames
van Kessel wisten in de vierde set
hun eigen spel te behouden. Met
mooie combinaties werd de set met
overtuiging binnengehaald met 17-25.
Dit was de laatste competitiewedstrijd van 2016. De eerste helft werd
afgesloten met een 1-3 winst, wat de
Kesselse dames op de vierde plek van
de ranglijst bracht. Voor de dames
stond zondag 18 december nog een
bekerwedstrijd tegen VC Polaris op de
planning. Een bekende tegenstander,
de eerste van de ranglijst, dus flink
aan de bak. De dames van Kessel
speelden een mooie wedstrijd, maar
trokken uiteindelijk aan het kortste
eind. Een verlies aan de Kesselse kant
met 1-3, waardoor ze zijn uitgeschakeld voor de volgende bekerronde.

Slechts één punt

Treffers Maasbree
maken het niet waar
Door: beugelclub De Treffers
Het eerste beugelteam van beugelvereniging De Treffers uit Maasbree
heeft het in de twaalfde competitieweek niet waargemaakt. De spelers
konden niet op tegen de sterke tegenstanders van Ons Genoegen uit Ell.
Alleen Frank Peters kon met uitstekend spel in de openingswedstrijd
één puntje voor De treffers binnenhalen tegen Gerard Driessen uit Ell. Het
werd 30-22. Voor de verdere Treffers
Jo Hendrix, Jac Lintjens, Hem Hendrix,
en Wim Grommen was het dweilen
met de kraan open. Alles zat de heren
tegen. Jo verloor met 22-30, Jac met

24-30, Hem met 20-30 en Wim met
18-30. Ons Genoegen ging daarom
met een 1-4 overwinning naar huis.
Deze Treffers-mannen hopen dat
de drie wijzen, die in deze periode
traditioneel onderweg zijn vanuit het
oosten, ook hen van raad en daad
kunnen voorzien en wijze lessen kunnen vertellen.

KERN-gezond

Binnensporten
met De Violier
Maasbree
Judocompetitie in Kessel
Door: Linda van der Wijst, KSV Kejuso Kessel
Zo’n tweehonderd judoka’s tussen 5 en 12 jaar waren op zaterdag 11 december te gast in Kessel.
In sporthal Achter de Höäf vond de vijfde wedstrijd in de Interne Competitie plaats. Tien judoka’s
van KSV Kejuso Kessel stonden op de mat. Een eerste plaats was er voor Jort Spreeuwenberg en
Storm Jacobs. Niels Bruynen ging naar huis met een zilveren medaille. Wesley Nehrkorn en
Wout Verkoelen behaalden de derde plaats en Ceesje Theelen, Maik Hendriks, Morris Kessels,
Colin van der Wijst en Merlijn van der Wijst eindigden als vierde in hun poule. Op de foto is Maik
Hendriks bezig aan een partij. (Foto: Linda van der Wijst)

Door: KERN-gezond, Sport-Company
Leerlingen van de groepen vijf van basisschool De Violier uit Maasbree maakten vrijdag 16 december kennis met verschillende binnensporten. De activiteiten stonden op het programma in het kader van het
project KERN-gezond.
In sporthal D’n Adelaer had
een aantal sportverenigingen een
clinic uitgezet voor de kinderen.
In groepjes gingen ze aan de slag
om de sporten een beetje te leren
kennen. Onder andere handbalclub
BSAC, volleybalvereniging VC Asterix,
dansschool DéDé Danceballet,

badmintonvereniging BCM’80,
basketbalvereniging Venlo Sport
Crusaders en kickboksinstructeurs van
Sportcentrum Balance brachten de
kinderen de basisbeginselen bij. Na
afloop ontvingen de instructeurs van
de clubs een groot applaus van de
kinderen.
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Diverse voetbalactiviteiten

Kerstvoetbaldagen
in Meijel
Bij voetbalvereniging RKMSV uit Meijel worden op dinsdag 27 en
woensdag 28 december weer de Kerstvoetbaldagen gehouden. Tijdens
de twee dagen staat sporthal De Körref volledig in het teken van
voetbalactiviteiten. De afgelopen jaren was het evenement volledig
volgeboekt.
Beide dagen zijn de deelnemers
van 09.00 uur tot 16.00 uur bezig met
diverse voetbalactiviteiten. Spellen als
4-tegen-4, boardingvoetbal, panna-

voetbal, footrobics en kegelvoetbal
worden gespeeld. Gediplomeerde
trainers zorgen voor enkele
uitdagende techniektrainingen.

’t Kogeltje tegen Bree 4.5

Gelijkspel in derby
schietverenigingen
Door: schietverenigingen ’t Kogeltje en Bree 4.5
De derby tussen de schietverenigingen ’t Kogeltje uit Koningslust en
Bree 4.5 uit Maasbree is geëindigd in een gelijkspel. De wedstrijd op
zaterdag 17 december in Maasbree eindigde in 823-823. Een gelijkspel
komt in de schietsport zelden voor.
De vorige wedstrijd tussen de
twee teams werd met één ring verschil gewonnen door de Maasbreese
schutters. Wederom zat het dicht
bij elkaar en het bleef spannend tot
het moment van waarderen van de
laatste serie. Allebei de teams hadden
een schutter die zijn normale niveau
niet haalde. Toen alle kruitdampen
waren opgetrokken, bleek dat beide
teams evenveel ringen hadden
geschoten. Manfred Boots schoot
met een prima serie van 286 ringen
de hoogste serie bij ‘t Kogeltje.

Jo Rongen en Thijs Fleuren schoten
ieder een serie van 274 ringen en
Niels Elbers schoot een serie van 267
ringen. Ger Rongen had schijnbaar de
verkeerde kogeltjes meegenomen of
hij had zijn dag niet want hij kwam
niet verder dan een serie van 263 ringen. Bij Maasbree was Marco Vissers
weer de beste schutter met 285 ringen. Thijs schoot met 275 ringen iets
onder zijn gemiddelde. Drees Wijnen
was hoogstwaarschijnlijk te laat naar
bed gegaan en zag dat beloond met
een magere 263 ringen.

Peelpush jeugd niveau 4.3
kampioen
De meiden niveau 4.3 van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel hebben een goed seizoen achter
de rug. Na het winnen van bijna alle wedstrijden en tweemaal een gelijkspel in de competitie, mogen
zij zichzelf kampioen noemen. Op zondag 18 december mochten zij thuis in sporthal de Körref in Meijel
de laatste twee wedstrijden spelen tegen de nummers vijf en zes. Met een voorsprong van zeven
punten op de nummer twee en met acht punten nog te behalen, was het nog even spannend. Maar na
de eerste overwinning hebben de meiden ook de tweede wedstrijd als kampioenen verder uitgespeeld.
Het team bestaande uit Julie Pijpers, Yannah Janssen, Fariba Ebrahimi en Elke van Lieshout en coach
Kim Janssen gaan het komend seizoen niveau 4 hoog spelen.

Twee keer brons en één keer zilver

JC Helden bij nationaal
Limburgs kampioen- meetmoment
schap cross

Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
Judoclub Helden heeft op zaterdag 17 en zondag 18 december deelgenomen aan het nationale meetmoment in
Hoofddorp. Het leverde twee bronzen en een zilveren medaille op voor de judoclub.

Door: Atletiek Helden
De Neelderveldloop, de vijfde wedstrijd in de Limbra Cross Competitie,
op zondag 18 december was tevens het Limburgs Kampioenschap Cross
en werd gehouden op het sportveldencomplex in Maasniel. 25 atleten
van Atletiek Helden togen richting Roermond om de strijd aan te gaan
met de rest van Limburg.
Atletiek Helden behaalde verschillende podiumplaatsen. Op de korte
cross 4.700 meter werd Ron Koster
eerste. Dit presteerde ook Judith de
Bruin bij de V45, waar Rinie Ebisch de
derde plaats wist te veroveren.
Ook op de lange cross
9.700 meter was er succes voor
Atletiek Helden. Kenny Janssen wist

zijn vorm na de marathon goed
vast te houden en bezegelde dit
met een mooie tweede plaats bij de
senioren waar Ron Spreeuwenberg
naar een knappe derde plek liep.
Voor de Limbra-competitie heeft
Stijn Vissers bij de pupillen ook nog
een derde plaats in de wacht weten
te slepen.

Leniger worden, gewicht verliezen,
kracht- en conditietrainingen
• personal training
• voedingsschema
• trainingsschema
personal in de vorm van uitgebreide
begeleiding of in de vorm van een
individueel voedings- of trainingsschema.

www.motio-sport.com

coach, vertrouwenspersoon, leraar, een bron van inspiratie en motivatie

Luna Lucker en Eefje Moors
wonnen twee partijen en verloren
daarna de partij voor de derde plaats.
Aron Theunissen, Janine Janssen,
Bart Cuppens, Artoer Makartjan en
Owen van Dijk wonnen allemaal twee
partijen en verloren er ook twee.
Dali Lucker, Tim Cuppens en Umberto
Coopmans hebben alles gegeven, maar
wisten deze keer geen partij te winnen.
Kevin Janssen wist door twee

sterke winstpartijen de finale te
bereiken. Hij verloor de finale en werd
dus tweede. Jarno Hoenson mocht na
lang wachten ook aantreden. Na een
week goed op zijn gewicht gelet te
hebben, kwam hij voor het laatst uit
in de klasse tot 60 kilogram. Jarno was
goed op dreef en won verschillende
partijen met mooi judo. Hij legde het in
de halve finale af tegen de uiteindelijke
kampioen. De partij voor plek drie won

hij overtuigend en daarmee was het
brons binnen. Mark van Dijk sloot het
weekend af en was in absolute topvorm. Hij won zijn eerste twee partijen
overtuigend, maar door een ongunstige
loting moest hij daarna tegen de medefavoriet. Een spannende partij waarin
Mark zijn meerdere moest erkennen,
maar hij herstelde zich super. Hij wist
vijf partijen vol overtuiging te winnen
en won daarmee brons.
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Middenmoot na verlies

Stunt Baarlo tegen
koploper blijft uit
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo snakte weer naar een zege in de confrontatie met
Sportclub Irene. De gehoopte stunt tegen de koploper bleef zondag 18 december echter uit. De Tegelse ploeg strafte
Baarlose fouten keihard en efficiënt af en legde daarmee de basis voor de zege in dit inhaalduel.

MD Meijel

Leanne Brummans
Nederlands
Kampioen Majorette
De Tegelse gasten wisten in de
beginfase weinig af te dwingen,
hoewel Baarlo aanvallend van start
ging. De openingstreffer van Sportclub
Irene rond de twintigste minuut kwam
dan ook volledig uit de lucht vallen
door een zeldzaam foutieve pass van
Baarloos routinier Leon Peeters. Ireneaanvaller Thiemo Vanmaris schakelde
razendsnel en scoorde, 0-1.
Nog geen vijf minuten later was er
nieuw onnodig balverlies aan Baarlose
zijde. De daaruit volgende voorzet door
Thiemo Vanmaris vanaf de linkerflank
werd door Irene-aanvoerder Tom van
Rhee bij de eerste paal met het hoofd
verlengd tot doelpunt, 0-2. Daarna liep

Baarlo achter de feiten aan. Baarlo
bleef werken voor een beter resultaat.
Nog voor rust had met name Dennis
van de Vinne een tweetal uitstekende
kansen om er weer een echte wedstrijd
van te maken.
Onder kunstlicht ging Baarlo ook
direct na rust nadrukkelijk op zoek
naar een snelle aansluitingstreffer die
nog voor een ommekeer kon zorgen.
Daarin slaagden de roodzwarten niet.
Met de comfortabele voorsprong in
handen beperkte Sportclub Irene zich
voornamelijk tot het controleren van
het duel en hield de deur achterin goed
op slot. Voorin bleven de gasten loeren
op het plaatsen van een allesbeslis-

sende counter, maar zij slaagden er ook
op hun beurt niet in om nog een keer
te scoren. De 0-2 stand bleef dan ook
tot het laatste fluitsignaal van de goed
leidende jonge arbiter Van de Ven uit
het Brabantse Bakel op het scorebord
staan.
Door de nederlaag heeft Baarlo de
aansluiting met de top verloren en is de
ploeg door de erg geringe puntenoogst
in de laatste vier duels afgegleden
naar de drukke middenmoot. Na de
winterstop dient het vizier weer vooral
gericht te worden op afstand nemen
van de degradatiezone die nu weer
nadrukkelijk in zicht begint te komen.

Door: Majoretten en Dans Meijel
Een aantal meiden van Majoretten en Dans (MD) Meijel nam zaterdag
17 december deel aan de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd in het
Brabantse Waalwijk. Een soliste van MD Meijel ging er met de nationale titel
vandoor.
Alle dames van MD Meijel
hebben een prestatie neergezet,
maar soliste Leanne Brummans is
uiteindelijk degene die Nederlands
Kampioen werd in de categorie Jeugd
1-2 Showtwirl. Soliste Britt werd
uiteindelijk zesde, het team Bente,
Djem, Lotte en Maren greep net

naast het podium met een vierde
plaats. Het duo Renée en Femke
werd derde en het duo Iris en Joyce
tweede.
De twee duo’s en soliste Leanne
mogen in februari naar de Champions
Trophy, het Belgisch-Nederlandse
Kampioenschap der Lage Landen.

(Foto: Len Gielen)

Prettige feestdagen
en een gezond
en gelukkig nieuwjaar

Nieuwe trainer VV BEVO
Wilgert Janssen uit Panningen is volgend jaar de nieuwe trainer van voetbalvereniging VV BEVO uit
Beringe. Hij volgt John Paulissen op die na het lopen seizoen afscheid neemt. De 43-jarige Janssen was
eerder trainer bij onder meer Kronenberg.
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Plaatsingswedstrijden turnen Panningen

Goede resultaten
KSV Kessel en SSS Helden
Door: gymastiekverenigingen KSV Castellum Kessel en SSS Helden
Bij sporthal Piushof in Panningen vonden zaterdag 17 december en zondag 18 december de plaatsings
wedstrijden turnen plaats. Gymnastiekverenigingen KSV Kessel, dat het evenement mede organiseerde, en
SSS Helden namen hieraan deel.

Jesney, Janneke, Lotte en Kim van KSV Kessel
De turnsters van de organiserende
Kesselse Sport Vereniging (KSV) Kessel
streden voor een plek in de finale.
Sanne Sonderkamp, Milou Ottenheym,
Jesney Leenders Kim Franssen, Sanne
van de Beuken, Floor Peeters, Myrthe
Sonderkamp, Janneke Bosman en Lotte
Kleynen wisten zich te plaatsen voor de
halve finale. Janneke en Lotte van pupil
1 D3 mochten zelfs een bronzen en zil-

veren medaille mee naar huis nemen.
Van SSS Helden deden de D1, D2
en divisie 5 turnsters mee. Julia Janssen
en Anouk Smets deden mee in hun
categorie jeugd 1 D2. Julia werd vierde
en Anouk werd elfde, wat betekent dat
ze door mag naar de halve finale. Bij
de pupillen 1 D1 werd Sophie van Lier
negentiende, Sanne Minten zesde en
Amy Teeuwen achtste, wat ze een plek

in de halve finale opleverde.
De dames van de senioren divisie 5
mochten zondag de vloer op. Melanie
Maessen werd elfde en Sem Karremans
veertiende. Julia Rozenberg eindigde als
vijfde op sprong en balk. Bij de pupillen
2 D1 werd Anne Absil achtiende, Tessa
Deckers eindigde als vijfde en Lynn van
de Meene werd negende, wat hen naar
de halve finale brengt.

Plaatsingswedstrijden
GV Concordia
Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
De turnsters van gymnastiekvereniging GV Concordia hebben in het weekend van zaterdag 17 en zondag
18 december plaatsingswedstrijden gehad. Verschillende meiden wisten een plekje in de halve finales te bemachtigen.
Op zaterdag mochten de junioren
divisie 5 de spits afbijten voor
Concordia. Ze begonnen goed op
sprong en ook de brug ging netjes.
De balk verliep minder stabiel. De
meiden zijn alle drie door naar de
halve finale. Marit Engelen werd
tiende met toestelfinale vloer, Daantje
van den Beuken werd zestiende
met toestelfinale sprong en brug en
Laury Theelen werd negentiende. Bij
wedstrijd 3 was het de beurt aan jeugd
2 divisie 5. De dames hebben alle drie
goed geturnd, alleen op balk werden
grote fouten gemaakt. Tooske viel
als enige niet van de balk. De dames
hebben zich alle drie geplaatst voor de

halve finale. Evi Nooijen werd zevende
met toestelfinale sprong, brug en vloer,
Femke van Loon werd veertiende met
toestelfinale brug en vloer en Tooske
Ghielen eindigde op de negentiende
plek. Ook mocht pupil 1 D1 tijdens
wedstrijd 3 turnen. Roos is dit jaar een
niveau omhooggegaan in divisie. Ze
turnde een mooie wedstrijd, maar dat
was net niet voldoende om de halve
finale te bereiken. Ze werd 23e met
toestelfinale brug. Op zondag waren
de senioren divisie 5 aan de beurt.
Ze turnden een stabiele wedstrijd,
waarbij de eigen grenzen verlegd
werden. Echter was de stabiliteit
op balk even verdwenen, waardoor

een paar vallen het puntentotaal
omlaag hebben getrokken. Alle drie
de dames hebben zich geplaatst voor
de halve finale en Iris heeft zich zelfs
geplaatst voor de toestelfinale brug.
Iris Buijssen werd negentiende, Mayke
van den Beuken 23e en Fee van de
Ven dertigste. In de laatste wedstrijd
mocht pupil 2 D1 aan de bak. De
meiden begonnen sterk bij sprong
en brug. De blak ging minder, maar
de vloer werd afgesloten met een
mooie oefeningen. Benthe Ghielen
werd twintigste en ging door naar de
halve finale en Maud Sillekens werd
21e reserve en haalde daarmee de
toestelfinale sprong en brug.

Younique bij NK Majorette
Door: drumband en majorettevereniging Younique
Bij de Nederlandse jeugdkampioenschappen Majorette op zaterdag 17 en zondag 18 december van de KNMO
kwamen verschillende leden van Younique uit Maasbree in actie. Guusje Wolters werd Nederlands kampioen bij de
sterparade jeugd 2.
De majoretten hadden zich eerder al
geplaatst voor het NK. Bij de sterparade
jeugd 1 werd Emilia Jacobs achtste en
Karin Said tweede. Kedy Ruhl werd derde
in sterparade jeugd 2 en Saar Smolders
vierde. In de categorie Showtwirl jeugd

1-2 solo werd Juulke van Roy derde.
Debby Said werd vijfde bij de Showtwirl
jeugd 3 solo. Een weekend eerder werd
Jesse Muijsenberg bij de Nederlandse
kampioenschappen junioren & senioren,
gehouden in Stadskanaal, Nederlands

kampioen in de categorie solo artistiek
senior midden. De dag erna moest ze al
weer acte de presence geven in Almere
bij het Runner-up NK twirl van de NBTA
en behaalde daar het zilver in de categorie senior beginner.
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Winst voor dames
VC Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In de laatste wedstrijd van 2016 kregen de dames van VC Grashoek op
zaterdag 17 december de hekkensluiter uit America op bezoek. AVOC was
niet gekomen om zich naar de slachtbank te laten leiden en bij de dames
van Grashoek was niet de scherpte aanwezig om een tegenstander lek te
spelen. Toch werd het 4-0 voor de Grashoekse dames.
De gehele wedstrijd waren het de
Grashoekse dames die een voorsprong pakten, maar die ook weer
verspeelden. De scherpte van de
koploper was niet genoeg, want zoals
bleek, kunnen tegenstanders vaak
iets meer brengen tegen de koploper.
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Degradatiepoule

Peelpush dames kapen

puntje tegen Zwolle

Door: volleybalvereniging Peelpush
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel heeft aan het treffen met Zwolle op zondag
18 december thuis een punt overgehouden, 2-3.

De uiteindelijke setstanden waren
nog best ruim in het voordeel van
Grashoek. In vier sets haalde AVOC
72 punten. Er werden vijf punten toegevoegd aan het totaal en daarmee
sluit VC Grashoek het jaar 2016 als
koploper af.

Indianen winnen van
OVU Grashoek
Door: handboogverenigingen De Indianen en OVU Grashoek
De recurveteams van De Indianen uit Koningslust en OVU Grashoek
schoten op zaterdag 17 december tegen elkaar in Ysselsteyn. OVU verloor
dik, omdat het team maar met twee schutters was, 765-474. Beide
verenigingen hebben nog de clubkampioenschappen op het programma
staan de komende tijd.
Albert van Nierop van OVU
Grashoek schoot donderdag 15 december individueel bij De Schutroe in
Horst. Hij schoot 254 punten. Bij de
nederlaag tegen De Indianen schoot
Bram 209 punten en Jan van Mullekom
265 punten. Het compound-team van
De Indianen had geen tegenstander
en schoot 795 punten. Het team
werd daardoor vierde in de A-klasse.
Hoogste schutter was Ton Janssen
met 272 punten. Verder werd Anne
Lucassen met 1.451 punten regio-

kampioen in de recurve klasse 5. Het
jaar van De Indianen wordt op vrijdag
30 december afgesloten met de
clubkampioenschappen. Op de avond
worden de winnaars van de Indianen
Competitie bij zowel de senioren als bij
de junioren bekendgemaakt. De avond
begint om 19.30 uur. OVU Grashoek
schiet op dinsdag 27 december de
Champions Trophy en de finale van de
clubkampioenschappen. Deelnemers
moeten om 19.15 uur aanwezig zijn
en om 19.30 uur gaat het van start.

Maasruiters succesvol
Door: paardensportvereniging PSV De Maasruiters
Bij wedstrijden in Kronenberg en Asten wisten leden van de Maasruiters uit Kessel een overwinning te behalen. Anniek Vervoort met Histique
was de sterkste in de klasse BB bij de wedstrijd in manege De Peelbergen
in Kronenberg. Lotte Hermans won met Brummerhoeve’s Pilgrim in Asten.
Lotte Hermans was op zondag
18 december in de klasse C-L de
beste in de barragerit in Asten. In
dezelfde klasse werd Nina Vercoulen
tweede met LvS Abby. Anniek
Vervoort wist naast haar eerste plek
in de klasse BB ook een vijfde plek
te halen in de klasse B. In diezelfde
klasse haalde Juul Timmermans met
Tamara een elfde prijs. In de klasse
L werd Sem van de Pas met Galaxy
vijfde. Gerco Steeghs reed met Bella

Donna naar de vierde prijs in de
klasse Z. Bij een dressuurwedstrijd
voor pony’s op zaterdag 17
december haalde Lonneke
Verbruggen met Bell Boy een derde
plek in de klasse B-L2. Op dezelfde
dag kwamen de allerkleinste
ponyruiters aan de beurt bij een
bixie-wedstrijd in Baexem. Lara
Hermans wist met Aafke een mooie
dressuurproef neer te zetten in de
klasse A. Ze haalde 81 punten.

Flatsers herbstmeister
na zege
Door: Piet Geurts, beugelverenging De Flatsers
De beugelaars van De Flatsers uit Baarlo hebben zich op vrijdag
16 december verzekerd van de titel herbstmeister. Op bezoek bij nummer
twee van de ranglijst Heythuysen werd het 3-2 voor De Flatsers.
Piet opende goed op de snelle
baan van Heythuyzen. Hij won
verdiend en sleepte het eerste punt
binnen. Esther trof wederom een van
de sterkste tegenstander, maar ze
speelde een prima pot en vocht zich
naar ‘de steek’ die zij prima benutte
en dat betekende 2-0. Roy beugelde
ook zeer gedreven en ook hij hield

alleen de steek over en maakte het
karwei vakkundig af. Een verrassing
hing in de lucht. Mark had echter zijn
avond niet en kreeg een flinke nederlaag aan de broek. In de slotpartij
had Ger kleine mogelijkheden om de
winst te pakken, maar de tegenstander had iets meer geluk en won
alsnog de partij.

De eerste twee sets gingen
verloren. De ploeg leek niet bij de
les en maakte te veel fouten. Maar
na de 15-25, en 17-25 rechtte de
thuisploeg de rug. Er ontstond een
spannende strijd die leek op de eerdere
ontmoeting dit seizoen in Zwolle. Ook
toen kwam Peelpush met 2-0 achter.
Net als toen werd het 2-2. In de derde
set bleef de thuisploeg met 27-25 net
aan de goede kant van de streep. Ook
in de vierde set was het spannend

en trok Peelpush met 25-23 de stand
gelijk.
Een herhaling van de stunt in
Zwolle werd het niet. In set nummer
vijf leek Peelpush het kruit te hebben
verschoten. Via 1-5 en 3-6 werd het
een kansloze 6-15.
Voor Peelpush maakte het niet
veel meer uit. En gezien de overige
uitslagen in de eredivisie, zal het
team de degradatiepoule niet meer
kunnen ontlopen. Daarin zal in ieder

geval Taurus tegenstander zijn. Zwolle
is, zoals de zaken er nu voorstaan de
derde ploeg die tegen degradatie zal
moeten vechten.
Eerst staat voor Peelpush nog de
bekerwedstrijd in Amsterdam tegen
topdivisionist US op het programma.
De winnaar van dat duel plaatst zich
voor de halve finale. Die wordt dan
uitgevochten in een uit- en thuisduel,
omdat de bond dit seizoen de Final
Four heeft geschrapt. (Foto: Wim Simons)

Volleybalsters Olympia
op dreef
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na een aantal weken met mindere resultaten, had dames 1 van VC Olympia een week eerder in Beugen weer de
opwaartse lijn te pakken. Dat bleek een goede voorbereiding voor de topper van zaterdag 17 december tegen
Budel. De gasten werden met 4-0 naar huis gestuurd.
Al jaren komen VC Olympia en
Budel elkaar tegen en zijn ze aan
elkaar gewaagd. Op alle fronten
was Olympia op zaterdag de betere
ploeg. De beleving en motivatie om
te winnen, maakten het verschil. De
gehele wedstrijd stond de thuisploeg
op voorsprong, alleen in de vierde set
moest even tegen een 1-2 achterstand
worden aangekeken. In de eerste
set was de servedruk aan Panningse

kant enorm. Dit resulteerde in een
14-8 voorsprong, maar ook werden
er enkele fouten genoteerd op de
servedruk van de gasten. Dit hield hen
in de wedstrijd, maar nadat er bij 18-13
weer een gat geslagen was, kon de
set met 25-21 binnengehaald worden.
Een belangrijke rol was weggelegd
voor Myrna Hesen die op momenten
dat de tegenstander terugkwam,
het team op sleeptouw nam samen

met Josien Hoeymakers. De overige
drie sets kon Olympia de gasten zelfs
onder de 20 punten houden. De aanval
via de middenpositie had een hoog
scoringsniveau. Ook de blokkering was
stabiel en gaf de verdedigers de rust
de ballen die toch het blok passeerden,
te pareren. Ook is een compliment op
zijn plaats voor de goed ingevallen
Vivian Huveneers die haar mannetje
stond als libero.

Check

www.thatshappening.com

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!
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Gewijzigd tijdstip

24 en 27 december

Levende kerststal en Kleuterkerst in Baarlo
kersttocht in Beringe

Traditioneel wordt op kerstavond zaterdag 24 december het kerstspel opgevoerd voor kinderen in de parochiekerk in Baarlo.

In de kerk in Beringe is zaterdag 24 december de levende kerststal te
bekijken. Op dinsdag 27 december vindt daarnaast de kersttocht plaats
door het dorp.
De levende kerststal is op kerstavond tussen 17.00 en 19.00 geopend
voor publiek. Jozef, Maria, het kindje
Jezus, de herders en diverse dieren
staan in de stal om het kerstverhaal
uit te beelden. Na de kerstdagen
vindt op dinsdag 27 december de
traditionele kersttocht door Beringe
plaats. Voor jong en oud is er weer
een geheel nieuwe tocht in elkaar
gezet, die net als voorgaande jaren
ook door het buitengebied gaat.

Na afloop van de wandeltocht is er in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag nog warme soep
verkrijgbaar voor de deelnemers aan
de tocht. Ook vindt dan de prijs
uitreiking plaats met een hoofdprijs
voor de beste groep. De kersttocht
start dinsdag 27 december om
19.00 uur bij gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe. Vanaf
18.45 uur kunnen deelnemers naar
het startpunt komen.

Verse streekgroenten
Vosberg - Brummans

rdappelen
Vastkokende en kruimige aaers
en Bintje.
uit de streek, Belana-Friesland
ppelen;
Vastkokende geschrapte aarda
panklaar (klein) € 1 per kg.
agen bent u
Voor al uw groenten voor de feestd niet duur!
s en
bij ons op ’t juiste adres, alles ver

Holl. Bloemkool € 1,50; kg spruiten € 1,50;
kg prei € 1,00; kropsla € 0,75;
koolrabi € 0,50; div. koolsoorten,
champignons etc.

Rond de feestdagen zijn wij gewoon geopend en op
zaterdag 24 en zaterdag 31 december tot 15.00 uur geopend.

De kleuterkerstviering is bedoeld
voor de allerkleinsten, kleuters en
peuters, voor wie de gezinsviering te
moeilijk en te lang is. De speciale uitvoering van het kerstspel voor kinderen
duurt ongeveer een half uur en wordt
muzikaal ondersteund met kerstliedjes.

Jonge kinderen uit de parochie
vervullen ook dit jaar weer de rollen van kerstkindje, Jozef, Maria, de
engelen, herders, schapen, os, ezel en
de herbergier. Ook de rollen van de
drie koningen en hun kameel, die het
kindje komen bezoeken, worden door

kinderen gespeeld. De kleuterkerstkledinglijn is dit jaar helemaal voltooid en
er zijn in het spel kleine, nieuwe details
te zien.
Dit jaar begint de viering een half
uurtje eerder, om 16.30 uur, in de parochiekerk aan de Markt in Baarlo.

Kerstverhaal met muziek in Kessel

Peuter- en kleuterkerstviering
In de kerk in Kessel vindt kerstavond zaterdag 24 december een peuter- en kleuterkerstviering plaats.
Op speelse wijze wordt het kerstverhaal verteld.
De speciale kerstviering wordt
georganiseerd voor alle kinderen
van 0 tot en met 7 jaar, samen met
hun ouders, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden. In een half uur
wordt het kerstverhaal onder muzi-

kale begeleiding verteld. Na afloop van
de mis krijgen alle kinderen een kleine
lekkernij. Kinderen die al een uitnodiging hebben gehad met een knutselpakketje, mogen dit werkje meenemen
naar de kerk waar ze in de kerstboom

worden gehangen. Wie nog geen
knutselwerkje gemaakt heeft, kan
er een afhalen bij Karlijn Bouten op
de Karel Appelstraat 17 in Kessel. De
peuter- en kleuterkerstviering begint
zaterdag 24 december om 17.00 uur.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2017!
Wiel en Corrie Brummans, Vosberg 16a Panningen

Muziekevenement tweede kerstdag

Achtste editie van PM Sessie

GRATIS

De kerstversie van het muziekevenement PM Sessie keert terug op tweede kerstdag, maandag 26 december,
bij DOK6 in Panningen.

PROEFLES!

Speciaal voor
60-plussers!
Infraroodtraining
Infrarood & beweging voor:
- verbetering van de gezondheid
- ontspannen en gezonde slaap
- het soepeler bewegen van gewrichten
- ideaal voor mensen met spierreuma,
artrose of Multiple Sclerose (MS);
mits gezondheid sporten toelaat.

60-plussers (m/v) uurtje
Kom in beweging bij AviFit Panningen
tijdens de speciale 60-plussers uurtjes.
Samen met leeftijdsgenoten werken
aan een gezonder lichaam in een
rustige en gemoedelijke sfeer met
persoonlijke begeleiding.
Dat wilt u toch ook!
avifitpanningen.nl
JF Kennedylaan 208
5981 WX Panningen

NIEUW:
6060-plussers
uurtje

GRATIS uitproberen?
Neem dan contact
met ons op via
06 13 58 4444.
Voor uitgebreide
informatie kunt u
terecht op onze website
www.avifitpanningen.nl.

Afgelopen zomer vond in het
Wilhelminapark in Panningen een
zomereditie van het evenement
plaats. Het concept tijdens de kerst
blijft dit jaar onveranderd. Ook tijdens
de kerstsessie komen vele lokale

muzikanten in diverse samenstellingen
langs die de hele avond muziek gaan
spelen. De artiesten zijn van diverse
leeftijden en zijn onder andere lid
van bekende bands als Lovehandle,
Khick, Rock Explosion en Force10. Ze

spelen onder andere nummers uit de
Top 2000.
De deuren van DOK6 zijn op
tweede kerstdag vanaf 20.00 uur
geopend, waarna om 20.30 uur de
optredens beginnen.
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45 jaar op rij

Kerstconcert
Bel Canto in Helden
Het Heldens Gemengd Koor Bel Canto uit Helden voert eerste kerstdag,
zondag 25 december, haar traditonele kerstconcert uit. Het optreden vindt
plaats in de Heilige Lambertuskerk in Helden.
Dit jaar wordt het concert voor
het 45e jaar op rij opgevoerd op
eerste kerstdag. Het programma
is samengesteld onder leiding
van dirigent Marcel Kuepers met
begeleiding door Ludmila Seroo
op de vleugel. Sopraan Ria Janssen
en alt Welmoed Hofstra geven het
concert een extra muzikale noot in de
begeleiding en door middel van een
solo optreden.

Aan de bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, waarvan de
helft aan de Stichting Orgelkring Peel
en Maas wordt geschonken door Bel
Canto. De stichting zet zich sinds 2012
in voor het behoud en onderhoud van
het Cavaillé-Coll Mutin orgel in de kapel
van het Missiehuis in Panningen.
Het kerstconcert op eerste kerstdag
begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

HALLO op de Chinese Muur
Reisadviseuse Ellen Verwegen uit Panningen maakte in november een reis door China. “Ik doe dit
jaar mee om de titel beste zelfstandige reisadviseur van Nederland te worden”, vertelt Ellen. “Na twee
rondes ben ik bij de twaalf semifinalisten geëindigd en mocht ik met de elf anderen, op uitnodiging
van reisorganisatie Fox en vliegtuigmaatschappij KLM, een vip-reis maken naar China. Op de
Chinese Muur kon ik het niet laten om even op de foto te gaan met HALLO.”

Gerenoveerde zolder

Kerst in Streekmuseum Helden
De gerenoveerde zolder ‘Van horen zeggen’ in het Streekmuseum in Helden is tijdens deze kerstperiode voor
het eerst te zien.

Stap nu
OVERSTAP
over
met
Stap
nuje WEKEN
betaalrekening
over met je
enbetaalrekening
krijg
cadeau
en krijg €

cadeau

€50

50

Kijk op snsbank.nl voor de actievoorwaarden of kom langs
Raadhuisplein 38
5981 AT Panningen

Kijk op snsbank.nl voor de
actievoorwaarden of kom langs:

Raadhuisplein 38
5981 AT Panningen

Vacature Tekenaar/werkvoorbereider interieurbouw FT
Van Lier Maatwerk BV is gespecialiseerd in het vervaardigen van complete
interieurs op maat voor de zakelijke als ook de particuliere markt, naar wens
en specificatie van de opdrachtgever.

Op de zolder, die geheel vernieuwd
is, is een waskeuken en woonkamer
uit grootmoeders tijd te zien. Daar
maakte men vroeger kleding schoon
met gekookt water in grote ketels.
Was die erg vuil was, werd langs
een wasbord gewreven of met
stokslagen bewerkt. De waskeuken laat

daarnaast zien dat door de komst van
elektriciteit het wasproces compleet
veranderde. Met kerst in 1953 kwam
er in Helden voor het eerst water
uit de kraan, dat werd opgepompt
in de Heldense Bossen. Ook laat de
woonkamer op de zolder zien, hoe
men zich vroeger met olielampen

en kaarsen moest opwarmen en
wat de komst van steenkolen en
elektriciteit veranderde. Het museum
’t Land van Peel en Maas, gevestigd
in gemeenschapshuis ’t Kerkeböske
in Helden, is op tweede kerstdag,
maandag 26 december, geopend van
13.00 tot 17.00 uur.

Tweede kerstdag

WandelRondje kerst in Baarlo
Op tweede kerstdag maandag 26 december wordt ook dit jaar weer het Kerst Wandelrondje Baarlo gehouden
door de Baarlose bossen.
De wandeltocht wordt georganiseerd door de werkgroep
KnopenLopen Baarlo van stichting
Baarlo Leeft! In totaal is de tocht
ongeveer zes kilometer lang.
Onderweg wordt er voor een glas

glühwein, muziek en een hapje
gezorgd. Goede wandelschoenen en
een zaklamp zijn noodzakelijk om aan
de tocht deel te nemen. En wie tegen
17.00 uur start, is verzekerd van een
sfeervol verlichte wandelroute.

Wandelaars kunnen tussen 15.00
en 17.00 uur starten bij blokhut
De Koeberg in Baarlo. Aanmelden
kan bij het VVV-kantoor op de
Grotestraat in Baarlo of via
www.baarloleeft.nl/knopenlopen

Ons bedrijf is een samenwerkend orgaan, ingedeeld in meerdere afdelingen
die elk hun specifieke vaardigheden met elkaar combineren tot inrichtingen
voor zorg-, utiliteit- of retail, kwaliteitsmeubelen voor de kinderopvang en
zelfs exclusieve massiefhouten stijlmeubelen fabriceert via een wereldwijd
netwerk aan dealers.
Functieomschrijving:
•
U bent verantwoordelijk voor het technisch uitwerken van een project
volgens de daarvoor gecalculeerde uren en de nodige kwaliteit.
•
Het juist voorbereiden van de werken, analyseren van de opdracht,
werktekeningen maken van de inrichting, klaarzetten en uitdelen van
de juiste gegevens naar de werkplaats.
•
U draagt zorgt voor de automatische aansturing van de productie
middels zaag-, cnc- en materiaallijsten.
•
Het verrichten van inmeet werkzaamheden op locatie en het volgen
van uw projecten.
Functie-eisen:
•
Opleiding en ervaring op MBO of HBO niveau.
•
Kennis en ervaring gewenst met software pakketten:
AutoCad
Proteus / IMOS
Excel
•
Ervaring als werkvoorbereider/tekenaar binnen de interieurbranche.
•
U bent in staat zowel individueel als in teamverband te werken en
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
•
U werkt kostenbewust, klantgericht en bent in staat snel te schakelen.
•
U heeft een verantwoordelijkheidsgevoel en bent meedenkend
ingesteld.
Reageren:
Heeft u interesse in deze uitdagende baan, neemt u dan contact op met
Barry Beijnsberger voor 29 december 2016.
Van Lier maatwerk in Interieurs
Maasbreeseweg 5
5981 NZ Panningen
T: 077-3060400
E: info@vanliergroep.nl
www.vanliergroep.nl

www.royalantiquecollection.com

www.kinderopvangshop.nl
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Expositie keramiek en schilderijen

Danny Dwaas & Luie Luuk

PM Sessie - kersteditie

Tijd: 14.00 uur (dagelijks)
Locatie: St. Jozef Wonen en Zorg Meijel

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Open Kaartavond

Optreden Kenneh

Danny Dwaas & Luie Luuk

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Centraal Baarlo

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Kietavond - Xmas Beerpong

Kerstmutsenbal

Kenneh

Tijd: 20.30-23.00 uur
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café De Boesjer Kessel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Centraal Baarlo

Kleuterkerstviering

Khick Live on Stage

Kerstmutsenbal

Tijd: 16.30 uur
Locatie: kerk Baarlo

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: JAKS Bar Helden

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Boesjer Kessel

Levende kerststal

De Zoes Live - Kersteditie

Khick Live on Stage

Tijd: 17.00-19.00 uur
Locatie: kerk Beringe

Tijd: 21.30 uur
Locatie: De Zoes Helden

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: JAKS Bar Helden

Peuter- en kleuterkerstviering

Xmas Vibezz: Dyna – Lady Bee

De Zoes Live – Kersteditie

Tijd: 17.00 uur
Locatie: kerk Kessel

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 21.30 uur
Locatie: De Zoes Helden

Ruilbeurs

Xmas Vibezz: Dyna – Lady Bee

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: postzegel- en muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

X-Mas Request Night
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Boesjer Kessel

Freestyle Lovers: Adaro - Freestyle
Maniacs
Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden
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Kerstconcert
Tijd: 11.30-13.30 uur
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Frequencerz

Kerst- en winterwandeling

Tijd: 22.00-03.30 uur
Locatie: The Apollo Helden

Tijd: start om 13.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Kerstconcert

Kerst WandelRondje

Tijd: 15.00-16.00 uur
Organisatie: gemengd koor Bel Canto
Locatie: kerk Helden

Tijd: start tussen 15.00-17.00 uur
Organisatie: werkgroep KnopenLopen Baarlo
Locatie: start bij blokhut De Koeberg Baarlo

It All Started In The Nineties

It All Started In The Nineties

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Café (Apollo) Helden

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Café (Apollo) Helden

di Kersttocht
18.45 uur
27 Tijd:
Organisatie: kerstcomité Beringe
12 Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe
du Keverberg
wo Cirque
Tijd: 11.00-13.00 uur
28 Locatie: Kasteel de Keverberg Kessel
12
do Oliebollenactie
11.00 uur
29 Tijd:
Organisatie: Jong Nederland Helden
12 Locatie: huis-aan-huis en bij blokhut Oos Hoes
Helden

Wilt u 2017 smakelijk en
lekker voor niks beginnen?
Kijk snel op de achterzijde

Van den Beuken

Dorpsstraat 33, Meijel, T. 077 - 466 12 94
info@vandenbeuken.uw-slager.nl

www.vandenbeuken.uw-slager.nl
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Zestal deelnemers

Kerkberichten www.vincentiusparochies.nl

Kerstconcert muziek
verenigingen Maasbree

Pastoor Peter van der Horst
Kapelaan Roger Maenen
Kerkbestuur

Een zestal Maasbreese koren en muziekverenigingen houdt op tweede
kerstdag, maandag 26 december, een gezamenlijk kerstconcert. Deze vindt
voor het eerst plaats in MFA ’t Hoës van Bree in Maasbree.
Het concert start met een muzikale
bijdrage van de drumband en slagwerkensemble Maasbree. Na de solozang
door Bertie Peeters met het nummer
Imagine is het Maasbrees Mannenkoor
aan zet met een eerste optreden van
de liederen Echo Carol, Deck the Halls
en Susa Nima.
Ook dit jaar is het Jonge
Mannenkoor weer van de partij dat
de nummers Rocking around the
Christmas Tree en Sleigh Ride in haar

eerste bijdrage van de middag ten
gehore brengt. Daarna vertolken het
Jonge Mannenkoor, het Maasbrees
Mannenkoor, Velocity, D-Licious en
C-Side gezamenlijk het lied Who Come
With Me. Ook treden C-Side en D-Licious
nog alleen op. Zanggroep Velocity,
Drumband Maasbree/Slagwerk
Ensemble en beide mannenkoren
vervolgen het optreden tot de gezamenlijke afsluiting. Het familieconcert
begint om 11.30 uur.

Oudjaarsconcert Meijel
Harmonie Eendracht, het Meijels Mannenkoor en Femmes Vocales staan
ook dit jaar op het podium met het oudjaarsconcert op vrijdag 30 december.
Dit jaar vindt het concert plaats bij gemeenschapshuis D’n Binger.
Het programma tijdens het concert
is gevarieerd. Onder andere oude
bekende, Nederlandse liedjes en klanken die uit een Amerikaanse musical
of film lijken te komen, passeren de
revue. De solisten komen dit jaar uit
de eigen verenigingen. De Heldense
sopraan Aniek Mommers, fluitiste bij

harmonie Eendracht, is er daar één van.
Ze studeert aan Fontys Dansacademie
Musicaltheater in Tilburg en heeft al
menig optreden verzorgd. Daarnaast
staat doedelzakspeler Maarten Vugs op
het podium als solist.
Het concert begint om 19.30 uur en
is rond 21.30 uur afgelopen.

Tweede kerstdag

Winterwandeling door
Dubbroek Maasbree
Het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid organiseert ook deze
kerst weer een traditionele kerst- en winterwandeling. Deze vindt plaats op
tweede kerstdag, maandag 26 december en begint in Maasbree.
De wandeling gaat deze kerst door
Dubbroek, een gebied van 148 hectare
dat deels in een oude Maasbedding
ligt tussen Maasbree, Baarlo en HoutBlerick. In het zuidwesten van het
Dubbroek ligt het brongebied van de
Springbeek, die via de Romeinenweert
en de watermolen doorstroomt naar
de Maas. De omgeving is het favoriete
gebied van IVN-gids Peter Maessen.

service 27

Om 13.30 uur verzamelen alle deelnemers aan de wandeling zich bij het
IVN-gebouw aan de Kloosterstraat 12 in
Helden, of om 14.00 uur bij familie In
’t Zandt op Dubbroek 13 in Maasbree.
Vanaf die twee vertrekpunten gaat de
wandeling verder. Aanmelden is niet
verplicht. Neem voor meer informatie
contact op met de gids, Peter Maessen,
via 077 465 37 61.

077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 | pet.horst@home.nl
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34 | roger.maenen@ziggo.nl
077 307 14 88 | kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

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

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 24 december
Gezinsmis Kerstmis 19.00 uur m.m.v.
BonApart, fanfare, kinderen t.i.v.
Mevr. Schroen-Gielen en overl. ouders
Ton en Nellie Sonnemans- Caris; Frans
en Marie Peeters-van Eekelen en fam.
Zondag 25 december
H. Mis Kerstmis 9.00 uur (!) – koor
t.i.v. overl. ouders Leijten-Roijackers
Kerk open vw kerststal van 14.00 tot
16.00 uur.
Woensdag 28 december
H. Mis in sacristie 09.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Donderdag 22 december
De kerk is open van 18.00 tot 20.00
uur i.v.m. de rondtour van de school
door Egchel.
Zondag 25 december
Gezinsmis Kerstmis 11.00 uur met
muziekvereniging “Egchel” en kinderen van KVW t.i.v. Wiel Smeets (verj)
en Cornelia Smeets-van Bree en zoon
Harrie; Willem van Gend (sterfdag).

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 24 december
H.Mis Kerstavond 18.00 uur
Gezinsviering m.m.v. Fanfare Semper
Avanti en kerkelijk zangkoor. T.i.v.
Het welzijn van alle gezinnen in
Grashoek
Zondag 25 december
H.Mis Eerste Kerstdag 10.00 uur
m.m.v. Drumband en kerkelijk zangkoor t.i.v. Joop Reerink (jaardienst);
Jeanne Steeghs-Lormans (verj);
Maandag 26 december
Geen H.Mis Tweede Kerstdag

Kerkdiensten
Zaterdag 24 december
09.00 uur De H. communie vw Kerstmis
wordt thuisgebracht
17.00 uur Kerstmis voor de kleintjes:
kleuterviering voor en door kinderen
met kerstmuziek van leerlingenorkest
fanfare St.Cecilia.
21.30 uur Avondmis van Kerstmis
m.m.v. het seniorenkoor en trombone
ensemble
Speciale collecte voor het groot-onderhoud van de eigen kerk;
Zondag 25 december
H. Mis 11.00 uur (!) – herenkoor en
trombone ensemble t.i.v. Johanna
Wilhelmina Neessen; Ton van der
Zandt, mgr. Willy Heuvelmans en fam.
Heuvelmans-te Locke; Felix Peeters
(col); Niek Bruijnen (col); Frits Lemmen;
Speciale collecte voor het groot-onderhoud van de eigen kerk;
Maandag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur –
samenzang t.i.v. ouders Jan Welten en
Nel Welten-Schers (jaardienst); leden
en overl. leden Kon. Schuttersgilde
St. Lambertus;

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 24 december
Pl. Viering Kerstmis 17.30 uur –
gemengd koor t.i.v. overl. ouders
Joosten-Pollaart; Henk Oostdam; Pavel
Ossowski;
Overleden: Lei Knippenbergh, 77 jaar
Zaterdag 31 december
H. Mis Oudjaar 17.30 uur uit dankbaarheid en om Gods zegen over het
nieuwe jaar.

Parochie Meijel

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Parochie Meijel
Selko, Breil, Esprit, Calvin Klein, Swarovski, ZinZi, Uno de 50,
Donderdag 22 december
Parochie Helden
Rosa di Luca, Eclat diamant, Teno, Trouwringen,
Misintenties NL61 RABO 0120795094 H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Diamonfire, Tommy Hilfiger, Bering
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
pastorie Rochusplein 3
Zaterdag 24 december
T 077 3071488,
in Klein, Swarovski, ZinZi, Uno de 50, Rosa di Luca,
Seiko, Breil, Esprit,
Calvin Klein, Swarovski, ZinZi,
Uno de 50, Rosa di Luca,
Kerstavond: Peuter- en Kleuterviering
kerkbestuurhelden@home.nl
Trouwringen, Diamonfire, Tommy Hilfiger, Bering
Eclat diamant,Spreekuur
Teno, Trouwringen, Diamonfire,
Tommy
Hilfiger, Bering
17.00 uur met kinderkoor Mekiko.
H. Mis 19.30 uur Gezinsviering,
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.

OPHEFFINGSUITVERKOOP

INGSUITVERKOOP TER OVERNAME AANGEBODEN

nderdag 1 december

MOOIE JUWELIERSZAAK

Profiteer van onze
van hoge
onze hoge
kortingen tot 75%

gen tot
75%!
Niet

-20%
de collectie -20%
-10%
ellingen
-10%

Voor informatie:
Vakantiegevoel tijdens werken?
Deze garantie krijg je als
Eugenie Melger
receptionist(e) op camping
Beringerzand. Solliciteer voor een
Slim, spontaan,
gastvriendelijk.
tel.
06-29056856
fantastische vakantie - weekendbaan
Volgens Anne, Nicole, Jeroen, Jelle,
op de receptie. (18+) Stuur je CV en
Reimke, Astrid email:
(collega’s receptie
op
info@emjuwelier.nl
motivatie naar info@beringerzand.nl
Beveiliging. Uw winkel gewoon
weer veilig bel: All-in Security
tel: 077 750 33 03.

Raadhuisplein 10 Panningen
077 - 310 12 22

Beringerzand) zou het fijn zijn als je
jezelf herkent in spontaan-lef-lachslim-gastvriendelijk. Mail je CV naar
info@beringerzand.nl

ein 10, www.emjuwelier.nl
Panningen

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 24 december
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
Gezinsmis Kerstmis 19.00 uur –
Koninklijke Harmonie “Concordia” en
kinderen t.i.v. Joke Goes; An KömhoffTheeuwen (coll) en Wiel Kömhoff en
zoon Peter; Truus Ghielen-Kurvers
(coll) en Broer Ghielen; Jan van
Deursen (coll); Taco Schledorn en
overl. grootouders; Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk; Jet
Lemmen-Gommans; overleden ouders
Haffmans-van Heukelom en dochter
Marie-Loise
Speciale collecte voor het grootonderhoud van de eigen kerk
Overleden: Noor Gommans, 90 jaar
Zondag 25 december
H. Mis Kerstmis 9.30 uur – gemengd
koor t.i.v. Helena en Maria Zegers;
overl. familie Lemmen-van der
Weerden; Raffaele Coppola (coll);
Speciale collecte voor het grootonderhoud van de eigen kerk

- In centrum van Panningen
- oppervlakte c.a 100m²

afgeprijsde
collectie
Nieuwe
bestellingen

(enkel bij bepaalde merken)

Gelegenheidskoor met vormelingen
t.i.v. Mathilde Steeghs-Franssen (verjaardag) en zoon Léon (gest.jaard); uit
dankbaarheid
Nachtmis 22.00 uur – dames- en
-herenkoor t.i.v. Thea Schers-Kessels,
Frits Schers, Miet Schers-Verstappen,
Harrie Schers, Ger Schers, Britt Schers,
en Piet Heijmans; Henk Willems (coll);
Jan van Mierlo (voor een bijzondere
intentie)
Zondag 25 december
H. Mis 1ste Kerstdag 11.00 uur –
Herenkoor t.i.v. uit dankbaarheid
Maandag 26 december
H. Mis 2de Kerstfdag 10.00 uur –
Dameskoor t.i.v. Sjef Verdeuzeldonk,
Cornelis Verdeuzeldonk en Elisabeth
Croonenbroek (gest.jaard); Pierre
Nelissen (coll); Peter Johannes Berghs
en Gertruda Johanna Berghs-v.Heugten
(jaard); uit dankbaarheid
Dinsdag 27 december
Geen H. Mis
Woensdag 28 december
Doopviering Megan Beeks (uit Aruba)
Donderdag 29 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

2017 Tijd voor jezelf?

Intuïtieve/persoonlijke ontwikkeling
077-3101222 www.emjuwelier.nl
www.marionhermans.nl (agenda).

Open dagen: antieke bouwmat
24 dec, 27 dec, 31 dec en 2 jan.
Poorten, lantaarnpalen, veldbrand,
eiken, vazen, tuindecoratie, doorleefd
eiken www.vanroykasseien.nl
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.

Enthousiast, gastvrij & betrouwbaar!

ALLES MOET WEG VOOR DE JAARBALANS!!

ONDERHANDEL ZELF MET ONZE VERKOPERS OVER UW PRIJS!!
ALLE

DOE EENS NORM AAL M AN!!

ALLE

DOE EENS NORMAAL MAN!!

DOE EENS NORM AAL M AN!!
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

TWEEDE KERSTDAG
WINKEL ROERMOND
GEOPEND!
VVS

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

