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Honderd jaar
reddingsbrigade
Om het honderdjarig jubileum van Reddingsbrigade Nederland te vieren, werden vrijwilligers van de Heldense Reddingsbrigade zaterdag 25 november bij Laco zwembad
Peel en Maas De Waterloat in het zonnetje gezet door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo. Na een rondje langs het zwembad, waar de junioren demonstraties gaven,
werd er nog een presentatie gegeven over de reddingsbrigade en kregen het bestuur en de trainers een bedankje. De vrijwilligers zijn al jaren bezig met het voorkomen en
bestrijden van de verdrinkingsdood, laat de Heldense Reddingsbrigade weten. “We verzorgen lessen aan het zwembad aan junioren en senioren, geven uitleg over de
zwemtechniek en de eigen redzaamheid, geven voorlichting en houden op diverse plaatsen toezicht.” De burgemeester sprak tijdens het bezoek aan het bad haar waardering
uit voor de vele vrijwilligers en de wijze waarop ze bezig zijn met het opleiden en oefenen voor het redden van mensen.

Foutparkeren in Panningen kost weer geld
De gemeente laat sinds afgelopen juni weer de blauwe parkeerzones in Panningen controleren. Het gaat dan
om auto’s die langer dan twee uur op een parkeerplek binnen die zones staan of helemaal geen parkeerkaart
hebben liggen. In de negen maanden voor juni werd er niet gehandhaafd omdat de vorige uitvoeringspartner van
de gemeente ‘capaciteitsproblemen’ had.
De gemeente kreeg signalen vanuit
het centrum, waaronder Centrum
management Panningen, dat het soms
lastig is een parkeerplaats te vinden
op met name het Pastoor Huijbenplein
en het Raadhuisplein. Inmiddels wordt
er weer gecontroleerd om te zorgen
dat er een goede doorstroming kan
plaatsvinden. “Er wordt nu incidenteel
gecontroleerd op wisselende tijdstip
pen en wisselende dagen”, laat de
gemeente weten. “De inzet kan ook
per maand afwijken.” Het controleren
lag lange tijd stil omdat volgens de
gemeente de uitvoeringspartner ‘capa
citeitsproblemen had’. “Het handhaven

in de blauwe zone is nooit formeel
gestopt”, aldus de gemeente. “Vanwege
uitvoeringsproblemen hebben er tijde
lijk geen c ontroles plaatsgevonden.”
Sinds juni ligt het handhaven in handen
van Sinvest. “Zij zijn hierin gespecia
liseerd en leveren toezichthouders en
Buitengewoon Opsporingsambtenaren
(BOA’s) aan gemeenten”, zo laat
gemeente Peel en Maas weten.
Centrummanagement Panningen
vroeg de gemeente het handhaven in
het centrum weer op te pakken. “Veel
werknemers van ondernemers in het
centrum zetten hun auto op plekken
binnen de blauwe zone neer”, vertelt

centrummanager Jan Bouten. “Dat is
niet bedoeling. Die plekken zijn bedoeld
voor mensen van buitenaf die naar de
winkels komen. Ik heb laatst op don
derdagmiddag rond 15.15 uur over het
Huijbenplein gelopen en dan zie je dat
alle plekken bezet zijn, dat er auto’s op
plekken staan die geen parkeervlakken
zijn en dat er zelfs mensen rondrijden
om een plekje te vinden. Dat zit je dus
op een bezettingsgraad van meer dan
100 procent. Dan is er dus iets mis.”
Volgens Bouten kan het probleem
gedeeltelijk door de ondernemers zelf
en voor een gedeelte door de gemeente
opgelost worden. “De werknemers

van de winkels moeten de auto in het
gebied buiten de blauwe zone neerzet
ten”, vertelt hij. “Maar daar krijg je
weer het probleem dat straten volstaan
met auto’s en dat bewoners hun auto
niet meer kwijt kunnen bij hun eigen
huis. De echte oplossing is dus meer
vrije parkeerplekken creëren in of dicht

bij het centrum, zodat werknemers en
mensen die langer dan twee uur in het
centrum willen blijven daar de auto
kwijt kunnen. De parkeerplaatsen bij het
zwembad en sporthal De Heuf liggen te
ver weg. We moeten plekken hebben
die beter bereikbaar zijn vanuit het
centrum.”

Bijverdienen
tijdens KERST en OUD/NIEUW?
Wij zijn op zoek naar:

CHAUFFEURS
Barbecue & Gourmet Party Service

Interesse? kijk op
www.a-z.nl/vacatures
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Baarlose vriendengroep gedupeerd

Carnavalswagen midden op de dag gestolen
Op klaarlichte dag een carnavalswagen stelen. Dat lijkt een lastige
opgave, maar is precies wat een
vriendengroep uit Baarlo op
woensdag 22 november overkwam.
Hun wagen stond in Sevenum klaar
om dezelfde dag nog verkocht te
worden, maar werd een paar uur
eerder meegenomen. De oplegger
dook een aantal dagen later op
bij een ijzerboer, al was er niets
meer van over.
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Omdat de jongens, allemaal 24
of 25 jaar, besloten hadden niet meer
mee te doen met de carnavalsop
tochten, hadden ze de wagen te koop
gezet. Voor 500 euro was hij op te
halen. “We hebben de wagen verschil
lende jaren gebruikt bij optochten in de
regio, maar nu hadden we besloten er
mee te stoppen”, vertelt Rob Peeters,
lid van de vriendengroep.

Gespot in de richting
van America
“We hebben er behoorlijk wat geld
en manuren in gestopt. Met het geld
dat de wagen zou opbrengen, zouden
we nog een barbecue hebben kunnen
organiseren als mooie afsluiter. Dat
gaat niet meer.”

‘Help!! Getuigen gezocht!!’,
zo luidde de noodkreet van de
vriendengroep uit Baarlo op Facebook.
Een paar uur daarvoor waren de
jongens erachter gekomen dat iemand
hun carnavalswagen, die gestald stond
in Sevenum, ongevraagd had mee
genomen. Het voertuig stond op een
beschutte plek op de grond van een
bekende van iemand van de groep.
“Hij stond achterom bij een oud huis.
Hij viel alleen op als je wist dat die
daar stond. Die woensdag zouden er
mensen komen kijken om de wagen te
kopen”, vertelt Rob. “Toen iemand van
onze groep ging kijken naar hoe hij er
nog bijstond, bleek de wagen weg te
zijn.”
De dief is behoorlijk brutaal
geweest, vertelt Rob. “Die is gewoon

midden op de dag naar de wagen
gekomen, heeft die op zijn gemak aan
gekoppeld en is er toen mee weggere
den. Er zijn zelfs mensen die het gezien
hebben, maar hen is niks opgevallen
omdat ze dachten dat het iemand van
ons was. De dief heeft behoorlijk wat
lef gehad.”

Wielen afgeknipt door
ijzerboer
De oproep op Facebook leverde
een redelijk beeld van de richting waar
de wagen naartoe is gebracht op. Toch
wist de groep niets zeker, totdat Rob op
maandag 28 november een berichtje
kreeg van een ijzerboer. “Die vertelde
dat hij een paar dagen eerder de
wielen van een dergelijke wagen had

geknipt en de rest door de pers had
geduwd”, vertelt Rob. “Daarna zag
hij ons bericht pas. Gelukkig wist
hij precies wie hem had afgeleverd.
Met de naam zijn we naar de politie
gegaan en die gaan er nu verder
achteraan.”
Rob heeft nog niet aan de ijzerboer
gevraagd wat de wagen opgeleverd
heeft voor de dief, maar hij verwacht
niet dat het heel veel was. “We gaan
proberen nog wat geld terug te krijgen
via de dief, maar geen idee wat we
kunnen verwachten.” De vriendengroep
is blij dat de wagen toch een soort
van terecht is. “De manier waarop is
jammer, maar hij zou toch weggaan.
We zijn wel blij dat er nog oplettende
mensen zijn die ons geholpen hebben
de wagen te achterhalen.”

Belangen van huurders Peel en Maas

Bestuur Huurdersvereniging NoordLimburg betreurt reactie oud-leden
Huurdersvereniging Noord-Limburg betreurt de uitspraken van twee oud-bestuursleden die onlangs hun verhaal deden in HALLO Peel en Maas.
De twee geïnterviewden wilden een nieuwe huurdersvereniging oprichten in Peel en Maas na onenigheid met de koepelorganisatie.
“In het artikel zijn door twee
oud-bestuursleden, de kartrekkers
van de genoemde nieuw op te rich
ten huurdersvereniging, uitspraken
gedaan, die in onze ogen berusten
op foutieve constateringen”, aldus
Huurdersvereniging Noord-Limburg
(HVNL). “Die mogen volgens ons niet
voor waar aangenomen worden.”
In het verleden waren de
twee eerder geïnterviewden
als bestuurslid verbonden aan
de Huurdersvereniging NoordLimburg, legt de overkoepelende
huurdersvereniging uit. “Op
lokaal niveau waren zij de
vertegenwoordigers vanuit de
vereniging in de regio Peel en Maas
en hebben zij veel voor de lokale
huurders mogen betekenen. Helaas is
er in de loop van tijd een lastige en

moeilijk werkbare situatie ontstaan.
Na een intensieve periode waarin
geprobeerd werd de samenwerking
en communicatie te verbeteren, heeft
de meerderheid van het toenmalige
bestuur uiteindelijk toch besloten een
voorstel te doen tot ontslag voor de
betreffende twee bestuursleden in
een Buitengewone Ledenvergadering.
Dit voorstel heeft Jan Pieters,
voorzitter van de Huurdersvereniging
toegelicht. Dit voorgenomen besluit is
uiteindelijk door de meerderheid van
de aanwezige leden, dat benodigd
is in een rechtsvorm in de zin van
een v ereniging, aangenomen en is
daarmee formeel bekrachtigd.”
HVNL vindt de opmerking dat
huurders in Peel en Maas niet langer
vertegenwoordigd zouden zijn door
de Huurdersvereniging Noord-Limburg

onjuist. “De Huurdersvereniging
Noord-Limburg vertegenwoordigt wel
degelijk de belangen van de huurders
in de regio Venray, Horst aan de Maas
en Peel en Maas en is als volwaardig
gesprekspartner ook als zodanig
erkend door de verhuurder Wonen
Limburg, Stichting Huurdersraad Wonen
Limburg en de betreffende gemeentes
en andere sociale partners zoals
bijvoorbeeld de landelijke belangen
behartiger, in deze de Woonbond.”
Ook is er volgens HVNL wel degelijk
een locatie voor vragen of klachten in
Peel en Maas. “Ook deze constatering
van de oud-bestuursleden van de
vereniging berust op een feitelijke
onjuistheid”, aldus de organisatie.
“De Huurdersvereniging Noord-Limburg
heeft haar zetel dan wel in Venray,
maar indien een huurder bijvoorbeeld

niet mobiel is of niet in staat is om
een bezoek af te leggen naar het
kantoor in Venray, kan er iemand
van de vereniging op huisbezoek
komen of kan er bijvoorbeeld een
ruimte worden gehuurd nabij- of
in de regio Peel en Maas, zodat dit
laagdrempeliger voor mensen is.
Daarbij is het wel van belang dat
er in eerste instantie contact wordt
gelegd met het secretariaat van
de vereniging om te kijken welke
maatwerkoplossing kan worden
geboden om de vragen en klachten
zo goed mogelijk en persoonlijk te
kunnen en mogen beantwoorden.
De vereniging werkt namelijk alleen
maar met vrijwilligers.”
Het secretariaat is te bereiken
via info@hv-nl.nl of telefonisch via
0478 58 45 02.
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Cultuurprijs en publieksprijs

Schrijver en regisseur Ann Philipsen
in de prijzen
De Heldense schrijver en regisseur Ann Philipsen nam vrijdag 24 november in het DOK6 Theater de Cultuurprijs
Peel en Maas in ontvangst uit handen van burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo. De prijs werd voor de
27e keer uitgereikt.

Philipsen is voornamelijk actief in
de toneelwereld. Ze schrijft, regisseert,
acteert en is conferencier. Als regisseur
is ze al jaren actief bij de Heldense en
Beringse revue en de laatste jaren ook
bij gemeenschapsproject The Show Must
Go On. Daarnaast schrijft ze gedichten
en verhalen. Naast de Cultuurprijs,
mocht Philipsen ook de Publieksprijs
in ontvangst nemen. Het historisch
online archief PeelenMaasNet kreeg de
Stimuleringsprijs.
De prijs wordt elk jaar uitgereikt
aan personen, organisaties of eve

nementen die volgens de jury een
waardevolle bijdrage leveren of hebben
geleverd aan het culturele leven in
de gemeente Peel en Maas. Naast
Ann Philipsen waren PeelenMaasNet,
Stichting Orgelkring Peel en Maas,
Stichting Kunst en Cultuur Baarlo en
liveprogramma De Proos genomineerd.
Tijdens de uitreikingsavond vonden
daarnaast nog diverse optredens plaats
van lokale talenten op het gebied van
dichtkunst, graffiti, ballet, klassieke
en Turkse muziek, toneel, cabaret en
musical. (Foto: Jac Willekens)

Partnerschapsbord
In de kasteeltuin van Kasteel De Keverberg in Kessel wordt zondag
2 december een partnerschapsbord onthuld door de burgemeesters van
gemeente Peel en Maas en partnerstad Grevenboich in Duitsland.
Het bord bevat informatie over de
kastelen van Kessel en Grevenboich.
Sinds 2002 heeft het dorp een vriend
schappelijke band met de Duitse stad.
In 2016 werd deze band versterkt door
een officieel partnerschap, waarbij

Meijelnaar in bestuur

Nieuwe LLTB NoordLimburg opgericht

ook financiële steun komt vanuit de
EU-regio en zo uitwisselingen in heel
Peel en Maas mogelijk zijn. Tussen
10.00 en 11.00 uur vindt de onthulling
plaats. Zanggroep Mannewerk zorgt
voor een muzikaal tintje.

Lekker gevuld!

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) heeft op woensdag 22 november de nieuwe regioafdeling
Noord-Limburg opgericht. Hans Lansbergen uit Meijel maakt deel uit van het nieuwe bestuur. Door de oprichting
komen de afdelingen Maasduinen, Venray, Horst-Venlo en Peel en Maas te vervallen.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Mini kerstster

Euphorbia pulcherrima mini.
Diverse kleuren. Ø 6 cm.
2 stuks 3.38

Voorzitter van de nieuwe afdeling
is Pieter Lucassen uit Afferden. Naast
Lucassen wordt het regiobestuur
gevormd door Peter van Dijck uit
Ysselsteyn, Hans Lansbergen uit Meijel,
Elly Michiels-Fleuren uit Melderslo,

Theo Schreurs uit Siebengewald
en Sander Smits uit Belfeld. De huidige
tien LLTB-afdelingen worden binnen
afzienbare tijd ondergebracht in de
nieuwe regio’s Noord-, Midden- en
Zuid-Limburg.

De LLTB ondersteunt
agrarische ondernemers met hun
werkzaamheden en fungeert als
spil tussen de ondernemers, de
maatschappij en de overheid.
(Foto: Maartje van Berkel)
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College reageert op vragen Lokaal Peel&Maas

Aanplakborden ook voor buiten Peel en Maas
De aanplakborden die in Peel en Maas langs de wegen staan, zijn niet exclusief bedoeld voor activiteiten die
binnen de gemeente plaatsvinden. Ook commerciële reclame en bekendmakingen van activiteiten buiten Peel en
Maas mogen gebruik maken van de borden. Dat zegt het College van B&W in een reactie op vragen die raadslid
Wie Naus stelde.
Politieke partij Lokaal Peel&Maas
kreeg naar eigen zeggen klachten bin
nen over de aanplakborden. Activiteiten
uit de eigen gemeente zouden over
plakt worden en veel ruimte op de bor
den wordt volgens de partij ingenomen
door zaken die buiten Peel en Maas
plaatsvinden. Dat is niet verboden, zegt

het college in de beantwoording van de
vragen die Wie Naus namens de partij
stelde. “In de praktijk gaat het vooral
om uitingen en bekendmakingen van
activiteiten binnen Peel en Maas, maar
dit is niet exclusief zo. Ook commerciële
reclame en bekendmakingen over acti
viteiten buiten Peel en Maas zijn dus

toegestaan op de aanplakborden.”
Er zijn volgens de gemeente bijeen
komsten geweest waar verenigingen
en instellingen die regelmatig activi
teiten organiseren, konden aangeven
of ze aanvullende evenementborden
binnen de gemeente wilden. “Er heb
ben zich vervolgens geen verenigingen

of instellingen gemeld die bij opstel
ling en beheer van deze eventuele
aanvullende evenementenborden een
rol zouden willen spelen”, aldus het
college.
Het is volgens het college wel
mogelijk voor evenementen om aan
kondigingsborden te plaatsen. “Echter
hebben zich geen verenigingen gemeld
die deze aparte aankondigingsborden
geplaatst willen hebben of deze willen
beheren”, schrijft het college. “Sterker
nog: diverse dorpen hebben uitge

sproken achter de verwijdering van de
sandwichborden te staan en daar zeker
geen nieuwe, andere of méér borden
voor in de plaats te willen.”
De optie van digitale displays wordt
nog onderzocht door de gemeente.
“De behoefte hiertoe wordt als beperkt
ervaren en voor een betaalbare exploi
tatie van deze dure displays is sprake
van voornamelijk commercieel gebruik.
Een exclusief recht, bijvoorbeeld voor
verenigingen, is financieel niet haal
baar”, zo schrijft het college.

De Paort krijgt meer tijd voor veranderingen
Het College van B&W van Peel en Maas geeft gemeenschapshuis De Paort meer tijd om het beheer naar de
Kesselse gemeenschap over te dragen. De gemeenteraad besliste eerder dit jaar dat per 1 januari de gemeente de
handen van het gemeenschapshuis af zou trekken en de gemeenschap het beheer over zou nemen. Dat bleek te
snel, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.
In de brief laat het college weten
dat de datum van 1 januari niet gehaald
gaat worden. Ze geeft daarvoor twee
redenen. “Ten eerste acht de werkgroep
de mogelijkheid om de exploitatie
van het gebouw in de huidige situatie
sluitend te krijgen niet haalbaar. Het
gebouw in haar huidige vorm biedt
hiervoor te weinig mogelijkheden. Ten
tweede wordt het gemeenschapshuis

gehuurd door een ondernemer die ver
antwoordelijk is voor de exploitatie die
een jaarlijkse vergoeding krijgt en die
dus in feite zorg draagt voor de exploi
tatie.” Daarom besloot de gemeente
De Paort meer tijd te geven om alles
op een rijtje te krijgen. “We zijn blij
dat de gemeente ons tegemoet komt”,
vertelt Peter van de Pas, die namens het
Dorpsoverleg Kessel in de werkgroep zit

en nauw betrokken is bij de toekomst
van het gemeenschapshuis. “Zo hebben
we meer speling om alles goed te
onderzoeken. We zijn al volop bezig
met het traject om het beheer over te
hevelen, maar 1 januari is te vroeg.
De beslissing van het college geeft ons
rust en tijd.”
Het dorpsoverleg is momenteel
bezig met een onderzoek onder alle

verenigingen in Kessel om te kijken
wat in de toekomst nodig is. “Wat is de
behoefte en hoe zien de verenigingen
de toekomst zelf in? Daar proberen we
achter te komen. Het is nu nog zo dat
bijna elke vereniging zijn eigen huisje
heeft in Kessel. In de toekomst gaat dat
niet meer. We zijn nu bezig om te kijken
of De Paort toekomst heeft of dat er iets
nieuws moet komen. Maar dat staat
allemaal nog in de kinderschoenen. Dat
onderzoek kost tijd en die hebben we
nu gekregen van de gemeente.” Hoe
lang de gemeente de exploitatiebijdrage
aanhoudt, is niet bekend.

De bijdrage wordt wel met dertig
procent gekort, zo schrijft het college.
Het geld dat daardoor niet meer
binnenkomt, wil het gemeenschapshuis
opvangen door meer vrijwilligers in te
zetten en de verenigingen meer zelf te
laten doen, vertelt Peter. “We kunnen
die dertig procent opvangen door
bijvoorbeeld de verenigingen zelf koffie
te laten zetten en meer vrijwilligerswerk
te laten doen. Zo kunnen de
verenigingen de komende tijd gewoon
hun activiteiten blijven uitvoeren en wij
als dorpsoverleg kunnen onderzoeken
wat in de toekomst nodig is.”
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Roomweg Grashoek

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de gebruikelijke Kerk- en Schoolstraten hebben
veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Peel en Maas dook de archieven in en zocht
de geschiedenis achter verschillende markante straten. Deze week de Roomweg in Grashoek, waarvan de naam niets te maken zou hebben met
het zuivelproduct.

De Roomweg in de jaren 50 (Foto: gemeentearchief
Peel en Maas/voormalige gemeente Helden via PeelenMaasNet)

Historicus Eric Lenders van
historisch tijdschrift De Moennik
houdt de oorsprong van de naam
Roomweg op een verhollandsing
van het dialectwoord ‘raom’, dat
ook als ‘raôm’ of ‘roam’ geschreven
werd. Het woord raam zou namelijk
moerassig terrein betekenen,
zo ontdekte Lenders in het boek
Noordbrabantse Plaatsnamen
uit 1987. “Voor deze betekenis
vinden we meer aanwijzingen.
In Maasbree bijvoorbeeld, heet een

straat Op De Raam en in Meijel kent
men De Raemecker. Het betreft gebie
den die vroeger woest en moerassig
waren.”

Moerassig gebied in
Grashoek
In Grashoek heeft ook ooit een ven
gelegen. Dat ondiepe meertje heette
’t Raom en daar is nu wijnmakerij en
golfclub Kapelkeshof gevestigd, aldus
de historicus. “Het eerste gedeelte van

de huidige Molenbeek werd tot 1930
Romersbeek genoemd. De Roomweg
ligt langs de Groote Molenbeek, langs
vennen die op een oude Tranchotkaart
te zien zijn.” De weg liep destijds door
de meest moerassige gebieden van het
dorp.
Iets vergelijkbaars wordt volgens
Lenders gezegd in een artikel van
Graad Engels, dat op 13 januari 1959
in het Dagblad voor Noord-Limburg
verscheen. “Roomweg is een verhol
landsing van raôm, een werktuig dat

vlassers gebruikten”, schreef Engels.
“De nabijheid van een ven, waarin het
vlas te roten (afsterven, red.) werd
gelegd, kan in verband met deze naam
worden gebracht.”
Raam betekent ook ‘roest aan
pannen’ en wordt gebruikt om de
roestachtige bodem van beken of de
roestkleurige grond in weilanden aan te
duiden, aldus Lenders. Hij vond in zijn
onderzoek een brief uit 1964 van de
Culturele Raad Limburg aan het College
van B&W van gemeente Helden, waarin

deze uitleg van het woord raam
werd gegeven.

Raamweg in plaats
van Roomweg
Toch bestaan er twijfels over
de verhollandsing van ‘raom’ naar
room. De streek waar de Roomweg
loopt, zou vroeger gedeeltelijk de
Raom hebben geheten “en dat kan
in het Nederlands wel raam, maar
nooit room worden”, aldus ene
H. Oomen. Een brief van zijn hand
verscheen op 15 augustus 1975 in
het weekblad Midden-Limburg als
reactie op het artikel ‘Wat is een
(straat)naam?’. Volgens Oomen,
die geschiedenis studeerde en
zich volgens het artikel jarenlang
verdiepte in de straatnamen van
de oude gemeente Helden, zou
de Roomweg daarom eigenlijk
Raamweg moeten heten. Zo staat
het ook in een artikel uit 1953 in
hetzelfde blad. Het is ook aanne
melijk te denken dat de straatnaam
letterlijk is opgeschreven zoals ze
in het Heldens dialect uitgesproken
wordt. “Dat kan natuurlijk wel eens
aardig zijn, doch maakt het soms
wel moeilijk”, aldus Oomen in zijn
uitleg.
Bronnen: historisch tijdschrift De Moennik,
uitgave 1 november 2011, ‘Straatnamen’
door Eric Lenders; weekblad MiddenLimburg, uitgave 24 januari 1953,
‘Straatnamen te Helden’; weekblad
Midden-Limburg, uitgave 15 augustus 1975,
‘Wat is een (straat)naam?’ door H. Oomen.

Op zoek naar oplossingen met provincie

Meer ruimte voor woningbouw
De gemeenteraad van Peel en Maas wil dat er meer ruimte voor woningbouw in Peel en Maas komt. Hoewel de
provincie een maximum had gesteld aan het aantal bouwplannen, wil de wethouder van Peel en Maas nu gaan
kijken hoe toch aan de huidige woonvraag voldoen kan worden.
De gemeenteraad van Peel en
Maas stelde in april 2016 vast dat er
meer woningbouwplannen waren
dan er behoefte aan is en er daarom
geschrapt moet worden. Dat besluit
werd genomen op basis van onderzoek
dat een speciaal daarvoor opgerichte
werkgroep had gedaan in opdracht
van provincie Limburg. Volgens cijfers
van onder andere het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) bestaat in
veel gemeenten namelijk de kans dat
er gebouwd wordt voor leegstand,
aangezien een flinke vergrijzing wordt
verwacht tot 2030. Gemeente Peel en
Maas kreeg de opdracht van de provin
cie vóór 2020 in totaal 40 procent van
de bouwplannen te schrappen.

40 procent
plannen schrappen
Gemeente Peel en Maas wilde ech
ter wel ruimte overhouden om toch te
kunnen blijven voldoen aan de behoef
ten die nu op de woningmarkt zijn.
Daarom besloot het College van B&W
eerder deze maand dat woningbouw
voor vijf gevallen wel mogelijk moet

blijven. Het gaat hier om woningen
met een belangrijke maatschappelijke
meerwaarde, tijdelijke woonconcepten,
pijplijngevallen, woningsplitsing en
woningen in het kader van ruimte voor
ruimte.

’Kernen leefbaar
houden’
Dit houdt in dat woningbouw die
bedoeld is om starters in de kernen
te houden en bijvoorbeeld ouderen
de kans te bieden in het centrum te
gaan wonen, wel wordt toegestaan.
Dit onder de noemer ‘kernen in Peel
en Maas leefbaar houden’. Ook het
bouwen van tijdelijke woningen zoals
Irenehof en het Ringovenpark in
Panningen en in het Baarlose Kuukven
wil de gemeente toestaan, omdat deze
na tien jaar toch weer van de markt
worden gehaald en slechts tijdelijk
onderdak bieden aan woonurgenten.
Daarbij wil de gemeente onder andere
bouwplannen waarvoor al contracten
zijn getekend en de (ver)bouw van
historische langgevelboerderijen door
laten gaan.

Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 14 november werd een motie
aangenomen van CDA Peel en Maas
die werd ondersteund door VVD, Lokaal
Peel&Maas, AndersNu en eenmansfrac
tie Ton Hanssen. In die motie riepen
de partijen de wethouder op om te
onderzoeken of het mogelijk is meer
ruimte te maken voor nieuwe initiatie
ven op de woningmarkt. “Het college
heeft aangegeven dat de al bestaande
mogelijkheden weer opgepakt gaan
worden”, laat CDA-fractievoorzitter Wim
Hermans weten.

Minder rigide
“Onze motie geeft het college een
extra steuntje in de rug om minder
rigide met de wooncontigent (quotum,
red.) om te gaan. Deze is namelijk
gebaseerd op een eventueel gevolg
voor 2030 en later.” De woonvraag
van nu wordt volgens Hermans niet
of te weinig bediend. “We geven met
onze motie de voorzet om samen met
de provincie invulling te geven aan
de huidige vraag, zonder er meteen
algemeen beleid van te maken.”
Wethouder Roland van Kessel liet

weten de motie aan te nemen.
De partij PvdA/GroenLinks onder
steunde de motie als enige partij niet.
“De motie is in onze ogen onnodig en
dubbelop”, legt raadslid Fred Peeters
namens de partij uit. “In de plannen

van de provincie blijft in onze ogen
genoeg ruimte over om mensen die nu
dringend een woning nodig hebben, te
huisvesten, maar wordt er niet onnodig
veel bijgebouwd dat op de lange ter
mijn leegstand in de hand werkt.”

Tientallen kilo’s

Meijelnaar aangehouden na vondst
illegaal vuurwerk
Een man uit Meijel is maandag 27 november door de politie aangehouden in zijn woning aan de Rijtakker. Agenten troffen in de woning
veertig kilo illegaal vuurwerk aan. Ook werden henneptoppen en zakjes
wit poeder gevonden.
Er waren volgens de politie
aanwijzingen dat er in de woning
van de Meijelnaar illegaal vuurwerk
aanwezig zou zijn. Daarom werd
maandag onderzoek gedaan. In het
pand en in de auto troffen de agenten
ongeveer veertig kilo vuurwerk aan.
Daarnaast werden henneptoppen
en twee zakjes wit poeder in beslag

genomen. Op een andere locatie in
Liessel, in de richting van Helmond,
werden nog eens 120 mortierbuizen
gevonden die ook in beslag zijn
genomen.
De verdachte is verhoord en weer
vrijgelaten. Tegen hem is procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar
Ministerie pakt de zaak verder op.
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Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is,
maar ook terugkijkend op zo veel fijne herinneringen,
geven wij u kennis van het overlijden van

Piet van Nisselrooij
echtgenoot van

Riek Jeucken
Hij overleed op 73-jarige leefijd.
Riek van Nisselrooij - Jeucken
Har en Anja
Sep, Noud
Ingrid en Paul
Niels, Kim, Stan
17 november 2017
Karreweg Noord 1, 5995 MG Kessel
Overeenkomstig zijn wens heeft de crematieplechtigheid
in besloten kring plaatsgevonden.

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van
“ooze pap, opa en opi”

Jo Manders
willen wij u bedanken voor de kaarten, lieve woorden, handdruk
en aanwezigheid bij de avondwake en uitvaart.
Het heeft ons gesteund en gaf troost.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Egchel, november 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op Eerste Kerstdag, maandag
25 december om 11.00 uur in de kerk van de H. Jacobus de Meerdere te Egchel.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons lid

Thea Philips

Lief Eerlijk Pap
Eenvoudig Creatief Zorgzaam
Opa Meelevend Vastbesloten

Bestuur en leden Schutterij St. Willibrordus, Meijel
Te koop kerstbomen.
Ma.t/m Vr. 9-17.00 u. Zo 10-14.00u.
Alle maten. Frank en Jessica Janssen
Hertsteeg 7 Beringe 06 51 37 53 34.

Borduurservice Mia en Hellen
voor uw logo’s, emblemen of
persoonlijke cadeautjes.
Bel 077 307 43 78 of 06 29 46 98 71.

Werkster gezocht voor een keer
per 14 dagen, ‘s morgens.
Info via 06 23 34 61 81.

Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

15 november 2017

Frans “Swan” Kwee

Dochter en zusje van:
Rutger Verouden en
Monique van Alebeek
Cato
Brigadestraat 9
5981 HJ Panningen

* Soerabaja, 23 augustus 1951
† Panningen, 25 november 2017
echtgenoot van

Christien Kwee-Heijnen
pap, schoonvader en opa van
Cynthia en Dennis
Lars, Roos
Dr. Joostenstraat 6
5981 XD Panningen
We hebben in besloten kring afscheid genomen.

regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Leo Caelers &
El Caelers-Hendricks
zijn op 30 november
40 jaar getrouwd.
Proficiat!
Elly, Sjors en Sem
Leon en Veronique

Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling en
Zoveel troost
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven
na het overlijden van onze moeder,
schoonmoeder en oma

Trees Adan-Lammers
Voor ons is het een fijne en troostrijke gedachte
dat mam in haar leven voor zovelen
veel heeft betekend.
Kinderen en kleinkinderen Adan
Panningen, november 2017

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.

Te koop kerstbomen.
Nordman – Zilverspar – Omorica Abies. Alle maten. Ma t/m za van
9.00 tot 18.00 uur, zon van 10.00 tot
12.00 uur. Mts. Lemmen Peelstraat 78
Beringe tel. 307 43 46.

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Open huis Aod Geluk.
Zaterdag 2 dec. open huis bij Aod
Geluk van 13:00 tot 16:00 aan de
Loosteeg 14e in Panningen. Gerestylde
meubels, vintage, brocante en curiosa.
Welkom, groetjes Irma Cornelisse.

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

Het adres voor uw totale
groentepakket en normale prijzen;
4 soorten onbehandelde aardappelen
eigen geteelde boerenkool prei en
koolrabi en vele soorten vollegronden kasgroente. Kwekerij Brummans
Panningen.

Te koop kerstbomen Madou
Helenaveenseweg 84 Grashoek.
Dagelijks van 10 tot 19 uur. Zondags
van 10 tot 14 uur. Tel. 0493 53 92 79
of 06 13 46 46 98.

Uitvaartverzorging

Pam

Het is goed zo

We zullen haar betrokkenheid en vriendschap missen.
Wij wensen Geer en naaste familie
veel sterkte toe met dit grote verlies.

Ons meisje is geboren!

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Peel Energie Loket
open a.s. zaterdag van 10-12 uur
Ninnesweg 50 Panningen.

Medewerk(st)er witlofbedrijf.
Enthousiast persoon, uit de regio
Kessel, gevraagd voor het oogsten van
ons witlof. Ca. 30u per week, 5 dagen.
Geen weekenden.
Voor info bel: 06 51 93 70 83. Na 14u.
Stemkens Lof bv Kessel-Eik.
Huur appartement. Op korte
termijn huur appartement gezocht in
Panningen 046 485 76 37.
Kerstbomen, diverse soorten en
maten. Baarloseweg 25 Helden.
06 28 64 39 97. Bereikbaar via
kloosterstaat en oude dijk.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Interieurverzorgster gezocht.
Gezocht nette hulp i.d. huishouding;
week 49, liefst 6 of 7 dec. Betreft ‘n
leegstaand huis schoonmaken. 3 a
4 uur. Voorlopig eenmalig. Kwaliteit
wordt verwacht. Mail naam & tel.nr
naar Petra808@live.nl
Te koop mooie kerstbomen
Nordman-Omorika-Abies-FraseriBlauwspar-Koreaanse den. Diverse
maten. Verkoop vanaf zaterdag
2 december. Ma t/m zaterdag geopend
van 9-17.00 uur. Verhees Perkplanten,
Egchelseweg 18 te Panningen.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt.
Tapijt, vinyl en laminaatvloeren tevens
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.
Verloren goudkleurig dameshorloge,
met zwarte wijzerplaat, merk
Raymond Renee, van Pastoor
Geenenstraat naar het Veer in Baarlo.
Tel. 06 44 37 79 50.
Te koop mooie kerstbomen.
Kerstbomen te koop vanaf zaterdag
2 december. Diverse soorten en
maten. Dagelijks geopend vanaf 1017.00 uur. Zondag 3 en 10 december
extra geopend van 12.00-16.00 uur.
Silvrants, Napoleonsweg 4 te Neer.
Computerproblemen? Voorkom
dataverlies, bankfraude en andere
stress. Ik zorg voor een schone,
veilige en snelle laptop/pc. Karel
Heines Baarlo. Verdere tips en info:
karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Financieel advies
en begeleiding

Fiscaal advies

Hypotheken
Levensverzekeringen

Inkomen nu & later
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Budget bij twee plannen te klein

Plannen gebied Huis van de Gemeente
gepresenteerd
Gemeente Peel en Maas heeft op maandag 27 november drie voorlopige ontwerpen gepresenteerd voor de
invulling van het gebied rond het Huis van de Gemeente in Panningen. Twee van de drie ontwerpen zitten ruim
boven het budget van de 1,1 miljoen euro die de gemeenteraad vaststelde voor het gebied.

omgevingsontwikkeling bij gemeente
Peel en Maas, weten. “Wij hebben
in overleg met allerlei partijen
de beste opties op papier gezet.
De gemeenteraad moet beslissen
hoeveel geld er beschikbaar wordt

gesteld.” Volgens de gemeente kan in
het gunstigste geval in de tweede helft
van 2018 begonnen worden met het
realiseren van één van de drie plannen.
(Impressie Plan 1,
bron: gemeente Peel en Maas)

Autobrand in Kessel
De brandweer van Kessel is op maandag 27 november rond 07.15 uur
uitgerukt voor een auto die in brand stond op de Rijksweg in Kessel.
De auto stond in de buurt van de rotonde tussen de Rijksweg en de
Midden Peelweg. De bestuurder kon op tijd uit de auto komen en raakte
niet gewond.

De bestuurder merkte volgens
de politie zelf al dat er een technisch
mankement was aan de auto en
stuurde de wagen de berm in. Na het

uitstappen kwam hij erachter dat
de auto in brand stond en werd de
brandweer ingeschakeld. Die kon de
auto niet meer redden.

Drugs en wapens
aangetroffen in auto
De oude burgemeesterswoning
op de hoek van de Parklaan en de
Wilhelminastraat wordt komend jaar
afgebroken. Die locatie wordt in alle
drie de plannen bij het Wilhelminapark
betrokken. Ook is bij alle plannen
de aanpak van de Parklaan en een
stuk van de Kerkstraat meegenomen.
De kosten daarvan, 600.000 euro,
horen eigenlijk niet bij de herinrichting
van het gebied rondom het Huis van
de Gemeente, maar worden wel in
het totaalplaatje meegenomen. Het
budget dat er ligt voor het totaalplaatje
is de 500.000 euro van de gemeen
teraad plus de 600.000 euro van het
plan Parklaan-Kerkstraat en ligt dus op
1,1 miljoen euro.

Binnen vier maanden
beslissing
De plannen voor het gebied
kwamen tot stand na verschillende
overleggen tussen gemeente en de
TIP-groep, die bestaat uit onder andere
het centrummanagement, IVN Helden,
de heemkundevereniging, onderne
mers en omwonenden. Verwacht wordt
dat de raad op 30 januari of 13 maart
kan beslissen.
Het duurste plan (Plan 1) houdt
in dat er een parkeerplaats in het
vernieuwde en grotere Wilhelminapark

wordt gevestigd. Verder komt er een
terras aan het Huis van de Gemeente
bij de bibliotheek voor kleinschalige,
culturele evenementen. Verder wordt
de Wilhelminastraat bij het Huis van
de Gemeente verlegd en wordt het
aantal parkeerplaatsen op die locatie
verminderd. Die worden teruggelegd
op de nieuwe parkeerplaats in het
Wilhelminapark.
Ook wordt bij Plan 1 de parkeer
plaats waar voorheen De Gouden
Leeuw lag, aangepakt. Rondom het
Huis van de Gemeente komt meer
groen te liggen en het plein voor
het gemeentehuis wordt een stuk
uitgebreid. Ook de Schoolstraat en de
ingang van de Markt worden aange
past, zodat er één geheel ontstaat. Met
een kostenplaatje van 2,2 miljoen euro
(dus inclusief Parklaan en Kerkstraat) is
Plan 1 de duurste van de drie opties.

Bouwkavels in
Wilhelminapark
Plan 2 kan als een afgeslankte
versie van Plan 1 gezien worden.
Het Wilhelminapark wordt ook in
dit plan groter, maar er worden
drie bouwkavels gerealiseerd in het
park. Dat levert de gemeente een
half miljoen euro op, maar verkleint
het park. Ook worden bij Plan 2 de

Schoolstraat en de parkeerplaats bij
De Gouden Leeuw niet aangepast. Dit
plan kost 1,8 miljoen euro.
De laatste optie, Plan 3, past
wel binnen het budget van een
1,1 miljoen euro dat door de
gemeenteraad vastgesteld werd.
In het plan verandert er weinig aan
de huidige situatie. Door de sloop van
de burgemeesterswoning wordt het
Wilhelminapark groter, de parkeerplaats
naast het Huis van de Gemeente wordt
aangepast en de Gouden Leeuwparkeerplaats wordt vernieuwd.

Aandacht voor
veiligheid fietsers
De aanwezigen bij de bijeenkomst,
voornamelijk omwonenden, waren
vrijwel allemaal voor Plan 1. Vooral het
realiseren van bouwkavels in het park
werd door de aanwezigen als zeer
ongewenst ervaren. Wel zouden veel
aanwezigen nog graag meer aandacht
zien voor de veiligheid van fietsers
op de Wilhelminastraat. Vooral het
achteruit de straat oprijden vanuit een
parkeerplaats verdient volgens de
aanwezigen nog aandacht.
Plan 1 gaat echter ver over
het budget heen. “Het is aan de
gemeenteraad om een keuze te
maken”, laat Willy Schers, adviseur

De politie heeft op donderdag 23 november een bestuurder van een
voertuig opgepakt in Beringe die waarschijnlijk onder invloed van drugs
was en wapens in de auto had liggen. Er werden enkele flesjes GHB en
een werpmes en wapenstok aangetroffen in de wagen. De bestuurder
werd meegenomen naar het politiebureau.
Om de bestuurder te testen op
drugs maakte de politie gebruik van
een speekseltest die sinds 1 juli 2017
door de politie gebruikt mag worden.
Uit de test kwam een verhoogde
concentratie THC, wat duidt op het
gebruik van wiet. “De bestuurder is
vervolgens meegenomen naar het
politiebureau waar een forensisch
arts bloed heeft afgenomen van
de verdachte”, aldus de politie.
“Dat bloed wordt opgestuurd naar
het Nederlands Forensisch Instituut
en daar zal gekeken worden
welke stoffen er allemaal worden

aangetroffen.” In de auto werden
enkele flesjes GHB aangetroffen,
waarna de verdachte verklaarde die
drugs gebruikt te hebben. Ook werd
een werpmes en een uitschuifbare
wapenstop, of ploertendoder,
aangetroffen. “Omdat dit verboden
wapens zijn, is de verdachte hier
ook strafbaar voor”, zegt de politie.
De bestuurder kreeg een rijverbod
voor 24 uur en moet op een later
tijdstip een verklaring afleggen over
het gebruik van verdovende middelen
tijdens het besturen van een auto en
het bezit van verboden wapens.

Dieet
www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

&

Leef
Regio Peel en Maas
Tel. 06 - 53 87 43 60

www.dieetenleef.nl
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Cheque van 14.000 euro Plattelandshoés

Aanplantdag
in Peel en Maas

Serviceclub Lionsclub Peel en Maas en Venlo heeft op vrijdag 17 november een cheque van
14.000 euro overhandigd aan hospice en verblijfhuis Plattelandshoés in Panningen. In Kasteel
De Keverberg in Kessel werd de cheque aan voorzitter van het Plattelandshoés, Frans Joosten,
overhandigd na de tweede editie van Wine, Dine & Dance. Het geld wordt gebruikt om de ontmoetingsruimte verder in te richten, zo liet de voorzitter weten.

Diverse erven in Peel en Maas zijn zaterdag 25 november voorzien van
een groen jasje tijdens de aanplantdag. Deze werd georganiseerd en
gefinancierd door de werkgroepen van GroenPlatform, de Plattelands
coöperatie en gemeente Peel en Maas.
Op twaalf plekken in onder andere
Maasbree, Helden, Grashoek en
Panningen zijn erven beplant met heg
gen, boomstammen, bosjes en ander
groen. “Naast landschappelijk, ook voor
de biodiversiteit een impuls op het
erf en goed voor het vergroten van de
betrokkenheid van deelnemers bij het

landschap en de groene omgeving”,
aldus de Plattelandscoöperatie. “Al met
al een mooie actie, waarmee Peel en
Maas verder verfraaid is.”
De dag komt voort uit de erf
beplantingsregeling van het
GroenPlatform en is betaald door
gemeente Peel en Maas.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Jubilarissen bij harmonie Meijel
Bij harmonie Eendracht Meijel werden op zaterdag 25 november drie jubilarissen gehuldigd.
Johan Theeuwen is 25 jaar lid van de harmonie en Jac Fransen en Pierre Janssen mochten zelfs hun
zestigjarig lidmaatschap vieren. Jac en Pierre werden benoemd tot ere-lid en Ralph Brummans werd
verrast met de benoeming tot Lid van Verdienste van harmonie Eendracht Meijel. (Foto: Eric Vervoordeldonk)

Word jij onze nieuwe collega die onze ‘unieke’ werkwijze van ‘warme zorg
voor iedere cliënt’ aanspreekt?

Verzorgende en
Verpleegkundige m/v
in Peel en Maas, Venlo, Blerick en Tegelen
Ben je op zoek naar:
• een vaste vrije dag per week;
• werken in kleine zelfstandige teams;
• waar eigen inbreng gewaardeerd en gestimuleerd wordt;
• tijd (mogen) nemen voor de cliënt;
• goede studiefaciliteiten;
• passende arbeidsvoorwaarden conform “cao VVT”.
Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag of mail naar:
Mw. Yvonne van de Stay, 077-3071170 / info@thuiszorghh.nl.
De koffie / thee staat klaar!

Jubilarissen vakbond FNV
De lokale afdeling van de FNV heeft onlangs de jubilarissen gehuldigd. Er waren liefst zeventien
jubilarissen uit Peel en Maas. J. Maassen en M. Mestrom vierden hun zestigjarig jubileum. P. Verber,
P.Coolen, J. Wijnands, F. Stevens, J. Neessen, J. Berben en J. van de Eynden zijn al een halve eeuw lid van
de vakbond. A.Janssen-Tijssen, A. Hoeks, J. Beyers, W. Lepsi, J. Valckx, C. Hunnekens en M van Ninhuys
zijn veertig jaar lid. Een 25-jarige jubileum was er voor M. Voesten.
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Jubilarissen zangkoor Grashoek
Het kerkelijk zangkoor Grashoek heeft op zondag 26 november de jubilarissen gehuldigd. Bij de
viering van het Ceciliafeest in gemeenschapshuis De Ankerplaats kregen Jac van de Goor (veertig jaar
lid), Jan Rijs (25 jaar) en Hay Hendrix (25 jaar) een onderscheiding van kapelaan Roger Maenen.
De bijeenkomst in het gemeenschapshuis wordt ieder jaar door de kerk van Grashoek georganiseerd
om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de. Giel Zegers werd ook nog bedankt voor zijn
vele verdiensten. Hij is gedurende 29 jaar koster geweest en heeft 21 jaar de zaken rond de gezins
bijdragen verzorgd.

Jubilarissen

Leden in zonnetje
bij Bel Canto
Heldens Gemengd Koor Bel Canto vierde zondag 26 november het
jaarlijkse Ceciliafeest in de repetitieruimte van De Zoes in Helden.
Daar werden twee jubilarissen van de vereniging, die dit jaar zelf 65 jaar
bestaat, in het zonnetje gezet.
Sopraan Bernadette Stikkelbroeck
is vijftig jaar lid van het koor, waar
van ze 25 jaar bestuurslid is geweest.
Jarenlang nam zij de taak op zich om
zieke koorleden te bezoeken, kaartjes
te sturen en persoonlijke aandacht
te geven. Ook houdt ze de presentie
lijst van de repetities bij. Bas Sjraar

Zwarte band-examens JC Helden
Drie judoka’s van Judoclub Helden ontvingen zondag 26 november hun zwarte band. De examens
werden afgelegd in Roermond. Trainer Jan Coopmans stoomde Umberto Coopmans, Guido Roumen met
zijn uke (die de rol van aanvaller speelt, red.) Robbie Timmermans en Bram Titulaer de afgelopen
maanden klaar om het examen af te leggen. Naast de drie van JC Helden, namen nog 27 judoka’s een
dan-examen af. Alle drie de heren slaagden en mochten hun zwarte band in ontvangst nemen.

Van Oyen is 25 jaar lid van het koor
en zet zich voornamelijk in voor de
boeken- en platenmarkt.
Beide jubilarissen werden
onderscheiden met een speciaal voor
Bel Canto gemaakt kunstwerkje en een
bos bloemen uit handen van voorzitter
Fons Jacobs.

TE KOOP PERCEEL
LANDBOUWGROND
7.59.99 ha (geschikt voor vollegrondstuinbouw)

Gelegen aan Rooth/Groesweg te Maasbree.
Prijs op aanvraag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de heer P. Vullinghs.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl

BPG
DÁÁR BOUW JE MEE!

Vier jubilarissen Baarlose fanfare
Fanfare Eendracht Baarlo heeft op zaterdag 25 november bij de Caecilia-viering vier jubilarissen
gehuldigd. Anouk Crienen-Caris en Anton Muijsers werden geëerd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap
en Piet Deuss en Theo Stemkens vanwege hun veertigjarig lidmaatschap. Mariska Wilmink kon niet
aanwezig zijn, maar ook zij vierde haar 25-jarig jubileum. De aanwezige jubilarissen kregen een
insigne opgespeld en ontvingen een oorkonde die door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
beschikbaar waren gesteld.

VACATURE

LOGISTIEK MEDEWERKER
Interesse?

Stuur je motivatiebrief met CV naar rob@bpgwijnen.nl Voor meer
informatie kijk op bpgwijnen.nl of neem contact op met Rob Wijnen via 077-465 1259

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07:30 - 17:30 uur, zaterdag 07:30 - 12:00 uur

Venloseweg 21, Maasbree | www.bpgwijnen.nl | T 077 465 12 59
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Dienstenveiling

Cheque van SV Panningen
voor MS Vereniging
Voorzitter Peter Wulms van voetbalvereniging SV Panningen heeft zondag 26 november een cheque
van 1.250 euro overhandigd aan de MS Vereniging werkgroep regio Noord- en Midden-Limburg. Het geld werd
opgehaald met de dienstenveiling die de voetbalclub onlangs had georganiseerd.

Jubilaris Seniorenorkest
Meijel
Jeu Peters uit Meijel is donderdag 23 november gehuldigd
vanwege zijn 12,5-jarig lidmaatschap van Seniorenorkest Meijel en
omgeving (SOM). Tijdens de jaarlijkse Cecilia-avond van het orkest
werd Peters in het zonnetje gezet. In het bijzijn van zijn echtgenote
werd de jubilaris gefeliciteerd door Karel van de Riet, voorzitter
van de SOM.

Uw voeten in goede handen
Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
Sport pedicure • Cosmetische voetzorg

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56

Elf jaar geleden organiseerde
SV Panningen voor het laatst een
dienstenveiling. Op zondag 5 november
werd deze activiteit nieuw leven
ingeblazen. Bij Dotje in Panningen
werden bijna honderd diensten geveild.
De MS Vereniging was als goed doel
aan de veiling verbonden. Voorafgaand
aan de aftrap van de wedstrijd tussen

de eerste herenteams van Panningen
en Maasgouw werd de cheque van
ruim duizend euro overhandigd door
Peter Wulms en Thijs Vanmaris van
SV Panningen aan Linda van Ooijen,
Annie Paulissen en Peter Cox van de
MS Vereniging. De MS Vereniging
biedt activiteiten en diensten aan die
mensen met MS en hun betrokkenen

ondersteunen bij vragen en problemen.
Zo worden er themabijeenkomsten
georganiseerd, vinden er voorlich
tingsavonden plaats, worden gesprek
groepen en contactdagen gehouden
en worden mensen via Facebook en
de website op de hoogte gehouden.
Ook worden er uitjes voor de leden
georganiseerd. (Foto: SV Panningen)

Caeciliaviering seniorenkoor Baarlo
Tijdens de jaarlijkse Caeciliaviering van seniorenkoor Levenslust uit Baarlo op maandag 27 november zijn vijf
jubilarissen in het zonnetje gezet. Onder het genot van een hapje en een drankje werden de vijf onderscheiden
en werd er afscheid genomen van enkele leden.
Gerrit Boumans, Mien Deenen,
Gon Hoeben, Sra Poulissen en
Nel Rosenberg werden door
voorzitter Wim van den Bemt in
het zonnetje gezet vanwege hun
tienjarig lidmaatschap. Hij sprak

lovende woorden over hun inzet
en overhandigde hen het bronzen
Lovok-speldje met bijbehorende
oorkonde. Tevens ontvingen de dames
een bos bloemen en de heren een
drankje. Verder nam Van den Bemt

afscheid van de dames Gon Janssen
en Siet van den Eertwegh die om
gezondheidsredenen het koor
moesten verlaten. Ook zij ontvingen
een bos bloemen met dank voor hun
bijdrage tijdens de afgelopen jaren.

Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl

Jan Liebregts Meijels kampioen
Jan Liebregts heeft zich op zaterdag 18 november gekroond tot Meijels biljartkampioen. In de finale
was Jan te sterk voor Hans Hunnekens. Na een gelijk opgaande beginfase was het Jan die een kort
tussensprintje trok met 71 caramboles in drie beurten. Hans bleef op gepaste achterstand volgen.
Jan maakte het keurig af in negentien beurten met 7,79.
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Raad de voorpagina

De tweede en ook meteen de laatste puzzel van de Sinterklaasactie
van dit jaar. In welke dorpen werden deze voorpaginafoto’s gemaakt?
Zet naam in de corresponderende vakjes. Tip: zoek ze op onze website
www.hallopeelenmaas.nl

SINTERKLAASACTIE

1 Vaders mochten hier
één keer zelf vliegen

(Foto: NTR)

Los de puzzels op
Wie jarig is, trakteert, dus ook Sinterklaas! Dit is de tweede en laatste puzzel
van de sinterklaasactie. Samen met het antwoord van de woordzoeker van vorige
week vormt de oplossing van deze puzzel een zin. Vul de zin aan en maak er een
Sinterklaasrijmpje van. Hiermee maak je kans op een van de leuke prijzen!

2 Door de modder en over
hindernissen

1e prijs Lunch voor 2 personen
Beschikbaar gesteld door Brasserie De Ruïne, Kessel

2e prijs Tuingereedschap set
Beschikbaar gesteld door Welkoop, Panningen

3e prijs 2 bioscoopkaartjes naar keuze

3 Gekapt en gestyled
naar het laatste schoolfeest

Beschikbaar gesteld door DOK6 Cinema, Panningen

Vul op onderstaande bon de oplossingen in van de twee puzzels en maak het Sinterklaasrijmpje
af! Lever de bon vóór maandag 4 december 09.00 uur naar HALLO Peel en Maas op de
Raadhuisstraat 168 in Panningen of mail de oplossing en het rijmpje naar
redactie@hallopeelenmaas.nl onder vermelding van Sinterklaasprijsvraag. Vermeld daarbij
naam en adresgegevens. De winnaars worden in de editie van donderdag 7 december
bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4 Eén groot kermisfeest

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

5 In dit dorp gaan de wielen
‘van de vloer’

6 Een verhit potje voetbal

(Foto’s: Marco Jansen, MJ Fotografie;
Jac Willekens; Peter Janssen)
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15 VRAGEN

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

aan
Bart Smedts

Reizen
Reizen lijkt tegenwoordig
heel normaal. De meeste
mensen reizen gedurende de
vakanties naar Frankrijk,
Italië, Spanje of naar een land
buiten Europa. Soms reist men
ook zakelijk. Dit klinkt
allemaal heel normaal,
maar vroeger was reizen niet
zo gewoon als nu.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Bart Smedts
16 jaar
Baarlo
Blariacumcollege

Heb je een bijbaantje?
Ja, op het moment werk ik in Maasbree
in de kas tussen de bloemen.
Daar werk ik op zaterdagochtend en in
de vakanties.
Wat voor soort eten eet je het liefst?
Eigenlijk vind ik heel veel lekker en
houd ik er ook van om veel te eten.
Daarbij is vlees wel mijn favoriet.
Ik geef toch wel echt de voorkeur aan
een goed stuk vlees tegenover bijvoor
beeld groenten. Maar om eerlijk te zijn
ben ik niet zo kieskeurig, want ik eet
het toch wel op.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Extreem ver weg ben ik nog nooit echt
geweest, maar het verst voor mij is
Fažana in Kroatië. Ik ben daar afge
lopen jaar op vakantie geweest in de
zomervakantie. Een heel mooie plek
aan de zee met allemaal steden en
dorpjes eromheen en met een lekker
klimaat. Een echte aanrader dus.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdag- en zaterdagavond ga ik
het liefst iets doen met mijn vrienden.

Zo gaan we op vrijdag altijd naar de
kiët en op zaterdag gaan we vaker uit.
Dat zijn ook altijd de leukste avonden
van de week.
Waar zou je later willen wonen en
werken?
Wat er nog allemaal gaat gebeuren
en waar ik nog terecht kom, weet ik
nog niet. Aan de ene kant zou ik later
graag in Baarlo blijven wonen, omdat
je je toch verbonden voelt met het
dorp en omdat je er veel mensen kent.
Maar dat gaat alleen als je nog redelijk
in de buurt werkt, want anders wordt
het te ver. Dan moet je wel verhuizen.
Toch hoop ik later nog vaak in Baarlo te
komen of er te kunnen blijven wonen.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Dan zou ik alles lekker op mijn manier
doen en er een feestje van maken. Zo
zou ik veel vrienden uitnodigen om het
gezellig te houden, anders ben je toch
maar alleen en daar hou ik niet zo van.
Daarnaast zou ik er ook wel een zooitje
van maken.
Wat is je favoriete feest(dag)?
Dat is carnaval voor mij. Iedereen is
vrolijk tijdens carnaval en er hangt een
paar dagen lang een gezellige sfeer.
Er wordt dan volop gefeest, dat trekt
mij wel.
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Het liefst ga ik voetballen met mijn
vrienden. Voetbal is mijn favoriete
bezigheid en van een potje voetbal
kan ik echt genieten. Sport is sowieso
belangrijk en leuk. Ook voetbal ik bij
VV Baarlo en daar ben ik natuurlijk wel
een paar keer per week te vinden.
Wat is je favoriete vak op school?
Geschiedenis. Ik vind de verhalen inte
ressant, maar ook hoe gebeurtenissen
invloed hebben gehad en hoe ideeën
en ontwikkelingen de hedendaagse
samenleving hebben gecreëerd. Veel
mensen vinden geschiedenis saai, maar
ik vind zulke verhalen interessanter dan
bijvoorbeeld getallen.
Wat is je favoriete luchtje?
Eerlijk gezegd ben ik niet echt thuis in
de wereld van geurtjes. Toch vind ik de
typische geur van een net verschoond
bed heerlijk.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Gewoon op mijn eigen kamer. Daar
ben ik alleen, dus kan ik rustig mijn
huiswerk maken. Ook liggen al mijn
schoolspullen op mijn kamer. Huiswerk
maak ik het liefst op een rustige plek,
dat werkt voor mij het beste.
Naar wat voor soort muziek luister je
vaak?
Een echt specifiek genre heb ik niet
echt, ik luister eigenlijk van alles wat.
Zo vind ik popmuziek leuk maar kan

ik ook naar bijvoorbeeld Eminem of
Rowwen Hèze luisteren en dat is toch
wel erg verschillend.
Wat is jouw talent?
Ik vind het lastig om zelf te bepalen
wat nou echt mijn talent is. Ik denk dat
anderen dat beter kunnen beoordelen,
daarom laat ik het aan mijn vrienden
en familie over om te zeggen waar in
aanleg voor heb.
Wat is je lievelingsfilm?
The Shawshank Redemption. Een film
over een man die onterecht in de
gevangenis terechtkomt en ontsnapt.
Een supergoede film met een fan
tastische verhaallijn en daarom mijn
favoriet. De film komt uit 1994 en is
ondertussen wel al een oudere film,
maar toch raad ik iedereen aan om de
film eens te bekijken.
Naar welk land zou je graag nog een
keer op vakantie gaan?
Als het kan wil ik nog heel veel van
de wereld zien. Andere landen en
culturen hebben me altijd geïnteres
seerd. Europese hoofdsteden, de natuur
in Afrika, het leven in Azië, het liefst
zou ik alles willen zien. Ik vind nieuwe
mensen ontmoeten en nieuwe gebie
den bezoeken erg leuk. De Verenigde
Staten wil ik heel graag bezoeken,
omdat het een erg boeiend land is met
verschillende kanten.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te gaan voor
HALLO Peel en Maas? Geef diegene dan op! Mail naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Vaak praat ik met mijn opa
en oma over vroeger. Zo hadden
we het ook eens over reizen.
Ze vertelden me dat men
tegenwoordig vaker reist dan
vroeger. Opa en oma reisden
vroeger alleen tijdens de
zomervakantie, bijvoorbeeld
naar de Ardennen. Tegenwoordig
wil men verder gaan. De technologie wordt steeds beter en het
reizen steeds goedkoper. En met
al die budgetvliegmaatschappijen kan reizen heel betaalbaar
worden. Naast de prijs, wordt
ook de relatieve afstand steeds
kleiner. Er wordt gekeken naar
betere luchtwegen, maar ook de
normale autowegen worden
verbeterd.
Zelf vind ik dit zeer fijn.
Reizen vind ik een van de
leukste dingen die er bestaan.
Later wil ik met mijn baan zo
veel mogelijk kunnen reizen.
Op het moment reis ik ook al vrij
veel. Met mijn ouders ga ik best
vaak op vakantie en ik ben ook
eens met mijn vriendin mee op
vakantie geweest. Bovendien
reis ik met school. Zo ben ik dit
jaar met de buitenlandse reis
van school naar Londen gegaan
en ga ik volgend jaar naar
Boedapest.
Als jij een student bent die
met school ook op buitenlandse
reis kan gaan, zou ik dit zeker
doen! Het is een heel andere
ervaring dan met je eigen
ouders op vakantie gaan, je bent
vrijer, maar natuurlijk moet je
ook zelfstandig zijn. Vaak zorgt
school ervoor dat je veel dingen
ziet, maar dat het wel betaalbaar is. Een kans die je zeker
moet grijpen.
Lique
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Bespreking Poll week 46

Kiss en Ride-stroken maken is een slimme zet
De poll van twee weken geleden was een spannende aangelegenheid.
Uiteindelijk stemde een kleine meerderheid van 56 procent op eens. Zij vinden
dus dat Kiss en Ride-stroken een slimme zet zijn van scholen. Op Facebook
kregen we ook tegenstrijdige reacties. Zo weet Jos Janssen nog hoe het vroeger
ging. “Wat is er verkeerd aan fietsen of lopen zoals wíj ook moesten toen
we nog jong waren? Nu hebben ben ze mooie passende schoenen.” Jos zou
dus graag meer lopers en fietsers zien in plaats van al het blik dat richting de

scholen rijdt iedere dag. Sandra Heeskens-Janssen denkt juist dat de stroken
een prima initiatief zijn. “Kinderen die in en rondom het centrum wonen zouden
uiteraard te voet of met de fiets kunnen, maar er wonen er ook genoeg (zoals
ik) best ver weg van school. Wij zelfs 5 kilometer. Dan is zo`n Kiss en Ride-strook
denk ik een veilige oplossing. Nu zie je vooral in Meijel dat er langs de weg bij
het zebrapad bij de basisschool gewoon geparkeerd wordt terwijl er parkeer
plaatsen liggen.” Dat zorgt volgens Sandra voor onveilige situaties bij de school.

Handhaven rond parkeren is nodig in Panningen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

In Panningen kregen mensen die in de negen maanden voorafgaand
aan juni binnen de blauwe zone te lang parkeerden of geen parkeerschijf
neerlegden, geen boete. Sinds juni is de gemeente echter weer begonnen met
het uitdelen van boetes. Centrummanagement Panningen vroeg zelf om de
handhaving, omdat volgens hen te veel misbruik werd gemaakt van de situatie.
Volgens het centrummanagement zijn de bestaande parkeerplaatsen te vaak
vol.
Ondernemers zouden er voor moeten zorgen dat hun werknemers niet
binnen de blauwe zone parkeren, dan zijn er heel wat meer plekken vrij.

Dan is handhaven niet nodig. Nu krijg je meteen tientallen euro’s boete als je
per ongeluk een keer de kaart vergeet. Een goede sociale controle en elkaar
aanspreken is genoeg.
Van de andere kant is het zo dat mensen aanspreken niet werkt. Pas als
mensen in de portemonnee geraakt worden, verandert er wellicht ook
daadwerkelijk iets. Zoveel werk is het ook weer niet om even de parkeerschijf
neer te leggen. Liever gebonden zijn aan twee uur parkeren en midden in het
centrum parkeren, dan een kilometer moeten lopen omdat alles vol staat.
Handhaven rond parkeren is nodig in Panningen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 47) > Glasvezel aanleggen in het buitengebied is hard nodig > eens 84% oneens 16%

WE WANT
YOU!
KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?
WWW.ABCRESTAURANTS.COM/SEVENUM

TE HUUR LOODS 3000 m2
MET KOELFACILITEITEN

Advertentie_103mmx100mm.indd 1

28-11-17

Prijs € 35,00 m2 ex btw / ex WGL
Regio Horst 10 min rijden vanaf de A 73
Afmeting 50 x 60 meter, bouwjaar 2000
Verhard voorterrein 2000 m2
Totale perceeloppervlakte 3.99 hect.

Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K

48

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

1 Groot laad dock / 2 Grote overheaddeuren
zijwandhoogte 5.50 mtr / nokhoogte 10 mtr.
Inpandig: BG 15 x 15 mtr opslagruimte
Eerste verdieping: 15 x 15 mtr div kantoren
2 Koelcellen in totaal 17 x 15 mtr
Loods is totaal geïsoleerd en voorzien van verwarming
Bestemming: agrarische hulpverlening
Te huur vanaf 1/7/2018
Koop is eventueel mogelijk in nader overleg.

Info: Martin Frankort e-mail: martin@frankortbeheer.nl
gsm: 06 - 53 40 55 20

Er was eens
iets moois
De pracht van Six Word
Stories. Ik ontdekte het samen
met R., een van mijn collega
docenten Nederlands. Eindelijk
gevonden wat wij goed
konden. Het is een spel met
taal, een alleszeggend zes
woordenverhaal, nietszeggend
tegelijk.
Ik werd halsoverkop verliefd
op schrijven, mede door dit soort
prachtige dingen. Met de meest
gelikte pennenlikkers
wedijveren, pure passie met pen
op papier. De reden dat ik docent
Nederlands werd? Om de taal te
laten zingen. Een wervelend web
van weelderige woorden,
geweven tot een klinkklaar kort
relaas. Of juist toegespeeld op
de verbeelding? Woorden
zeggen weldegelijk meer dan
beelden. Beeld je dit maar eens
in: “Dit keer bleef zijn baasje
achter…”- “Ach, wat vreselijk”,
of toch niet? Was de baas een
beestachtig beest? Brutaal en bij
de beesten af? Of was het zo wel
welletjes? In ieder mens schuilt
iets goeds, ook Hitler hield van
zijn hond. Ik beeld beest en baas
in: uiteindelijk samen, gewoon
gelukkig en gezond.
Zie je nu wat ik zie?
De inspiratie is eindeloos te
zoeken, maar is soms ook
eindeloos zoek. En toch blijf ik
het proberen. Het einde blijkt
een nieuw begin. Het begin van
09:21
een kort verhaal, van ‘er was
eens iets moois’, er was eens de
taal. Om te voelen en te
beseffen, om te beleven en te
verwerken, om te geven en te
delen, ook al is het voor even.
Geschreven stapjes vooruit, in
zes stappen. Meer dan dat is niet
nodig, om dit speelse spel te
snappen.
Mooi toch, zo’n Six Word
Story? Het is een verslavend
leuke uitdaging, een hele
column in zes woorden. Ook jou
daag ik graag uit: speel ook eens
wat met taal, leg kracht in de
juiste woorden; Six Word Stories
is voor allemaal.
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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.

Handen in het haar?
In HALLO Peel en Maas van afgelopen week schreef Lokaal Peel&Maas
dat haar “uitgestoken hand”, een vervangende wethouder, werd afgewezen en dat zij zich afvroegen wat onder andere de reden van AndersNu was
om niet voor een vervanger te kiezen. In dezelfde zin vroegen zij zich af of
als dit een politieke keuze was, dit nog kwalijker zou zijn.
Waarom hier HALLO Peel en Maas
voor werd gekozen om een antwoord
te krijgen op hun vragen, is ons een
raadsel. Het lijkt een beetje op de
procedure welke zij bezigden rond
hun voorstel om een vervangende

wethouder te presenteren. Een ‘beetje’
gepruts en zeker met betrekking
tot de communicatie. AndersNu kan
hen ‘geruststellen’. Het ging om een
vervanging voor een korte periode.
Een periode waarin een nieuwbakken

wethouder geen toegevoegde waarde
kan hebben.
AndersNu is van mening dat een
collegiaal bestuur zoals het College van
B&W is, deze taken kan overnemen.
In een collegiaal bestuur heeft geen
enkel lid de exclusieve rechten van zijn
of haar portefeuille. En is de inhoud in
grote lijnen bij ieder collegelid bekend.
Daarnaast wordt het overgrote deel van
het werk door de ambtenaren gedaan
en zien de wethouders toe op de

verbaasde, was dat hij nu al in staat
bleek als burger om zichzelf op de
raadsagenda te zetten. Iets wat alleen
is voorbehouden aan het presidium.
Hoe dat kan, daar hopen wij binnen
kort van de griffie een antwoord op te
vernemen.
Kortom, Lokaal Peel&Maas wilde
met het artikel in HALLO duidelijkheid
scheppen. Of dit is gelukt, vragen wij
ons af.
AndersNu

uitvoering, zoals die door de raad aan
het dagelijks bestuur (dus het college)
is opgedragen.
Wij zijn ervan overtuigd dat door
prioritering van zaken, dit college
het met de ambtenaren nog enkele
maanden moet kunnen redden.
Dat werd trouwens door wethouder
Paul Sanders in de media ook beaamd.
Kortom tijdelijk dan maar een soort
van ‘zakencollege’. Over de kandidaat
hebben wij geen mening. Wat ons wel

Belasting over de waarde van uw huis
Of we het nu leuk vinden of niet, belastingen horen er nu eenmaal bij.
We betalen met z’n allen verschillende soorten belastingen. Denk aan
inkomstenbelasting, BTW, waterschapsbelasting en de belasting over de
waarde van je eigen huis: de WOZ.
De WOZ staat voor de wet
waardering onroerende zaken.
De WOZ regelt de waardering in
euro’s van onroerende zaken. Het
gaat hier heel concreet om de
belasting die mensen betalen over
bijvoorbeeld een eigen huis. Dit is

een gemeentelijke belasting. BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten
en Waterschappen) is een zelfstandig
samenwerkingsverband van 30 van
de 33 Limburgse gemeenten en het
Waterschap Limburg en int ook voor
gemeente Peel en Maas-belastingen.

Diverse media hebben de afgelo
pen tijd berichten over BsGW gepu
bliceerd. In grote lijn is er kritiek op
de methode, waarop de waarde van
huizen wordt bepaald en hoe BsGW
omgaat met bezwaren op de door
BsGW zelf vastgestelde WOZ-waarden.
WOZ-waarden zouden vaak te hoog
zijn en bezwaarprocedures zouden niet
goed in elkaar zitten. Als dit waar is,
zou dit voor het CDA een zeer kwalijke
zaak zijn, want dan zou dit inwoners

onterecht veel geld kosten.
Vorig jaar heeft onze fractie al eens
aandacht gevraagd bij het college over
deze berichten. Enkele weken geleden
hebben we dit voor de tweede keer
gedaan. Wij willen meer informatie hoe
BsGW te werk gaat en meer zekerheid
dat inwoners van Peel en Maas niet
worden gedupeerd. Wij houden u op de
hoogte van de uitkomsten.
Roel Boots en Wim Hermans,
raadsleden CDA Peel en Maas

Tevredenheid over begroting 2018
Dinsdag 14 november was de laatste begroting van deze coalitieperiode. Een begroting geeft weer waar en hoe je inkomsten wilt genereren en
wat je wil met de uitgaven. Lokaal Peel&Maas is tevreden over wat er de
afgelopen 3,5 jaar bereikt is op het gebied van zorg, ruimtelijke ordening
en zelfsturing.
Zelfsturing is burgers en organisa
ties die zelf met initiatieven komen,
de kans geven dat ook daadwerkelijk
tot uitvoer te brengen. Dat klinkt een
voudig, maar is het niet. Dat betekent
voor de raad een heel andere manier

van politiek voeren. We zullen als raad
meer toe moeten kijken en controleren,
maar niet mee bemoeien. Vertrouwen
op initiatieven van burgers en organi
saties. Geen eenvoudige opgave als je
jarenlang gewend was zelf te bepalen.

Toch hebben we daar al grote stappen
in gezet, daar mogen we met zijn allen
gerust trots op zijn. Lokaal Peel&Maas
heeft speciale aandacht gevraagd voor
verpaupering van bijvoorbeeld pand
Jaspers of omgeving Palladio. Dankzij
de motie van Lokaal Peel&Maas,
ondersteund door alle fracties, zullen
in februari enkele vraagstukken van
verpaupering besproken worden met
mogelijke oplossingen. Ook heeft Lokaal
Peel&Maas aangedrongen op kansen

voor extra woonruimte voor het goedko
pere woonsegment. We ervaren uit de
samenleving veel geluiden dat het vaak
wringt op de woningmarkt. Wij stellen
regelmatig aan de orde dat u op betaal
bare wijze in Peel en Maas moet kunnen
(blijven) wonen. Lokaal Peel&Maas is er
trots op dat er aan het einde van deze
coalitieperiode een financieel gezonde
gemeente is. Sterk voor de toekomst.
Rob Willems,
fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas

Uitgestoken hand Lokaal Peel&Maas afgewezen
Dit was de kop van een artikel van die politieke partij. Het huilen nadat
men heeft bewezen niet geschikt te zijn voor de lokale politiek. Bij
gemeentelijke politiek is overleg met coalitiepartijen essentieel om te
komen tot belangrijke politieke beslissingen en kan één politieke partij
nooit zijn wens doordrukken. Zonder samenwerking met coalitie partners
komen voorstellen tot stilstand. Zo ging het met het wethoudervoorstel.
Het wordt de VVD kwalijk geno
men dat het wethoudervoorstel van
Lokaal Peel&Maas een vrije keus
voor de VVD-raadsleden was, waar

door vooraf geen duidelijkheid werd
gegeven over het VVD fractiestandpunt
voor dit voorstel. Lokaal Peel&Maas
is van oordeel dat zij de politiek in

de gemeente Peel en Maas bepaalt,
zonder overleg met coalitiepartners.
Wij zijn bereid om met coalitiepartners
mee te denken, vandaar dat de VVDvoorzitter in mei van dit jaar contact
heeft opgenomen met de voorzitter van
Lokaal Peel&Maas. Daarbij is onder
steuning aangeboden. Op dit voorstel
is verder helemaal niet gereageerd. Op
een gegeven moment werd het VVDbestuur via de media geïnformeerd dat

Lokaal Peel&Maas plannen had voor
een nieuwe wethouder, maar was er
volgens de media sprake van een ver
traging. De fractie werd alleen voorzien
van een mededeling. Er is geen enkel
overleg geweest met het bestuur en/
of de fracties van de coalitiepartijen.
Dus wordt een dergelijk voorstel een
vrije keuze voor de VVD-fractieleden.
Hierover hebben we ook de andere frac
ties in de gemeenteraad geïnformeerd.

Het moge door dit artikel duidelijk
worden dat de VVD Peel en Maas
gemeentelijke politiek wil bedrij
ven door in overleg met betrouw
bare politieke partijen tot optimale
gemeentelijke politiek te komen. Van
de uitgestoken hand is helemaal niets
gebleken. Wij kunnen het niet anders
uitleggen dan dat het een lege hand
was naar Lokaal Peel&Maas zelf.
Bestuur VVD Peel en Maas

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Zoekt u een kleine SUV of hoge instap?
Wij hebben circa 40 occasions
met BOVAG garantie!

Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Onze ervaren specialisten
helpen u graag

‘Ik krijg een goed gevoel
als een klant blij is
met zijn aankoop’
frank

gemeente
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Voor pleegzorg hoef je geen
speciaal iemand te zijn
Samen met Pleegzorg Nederland en de collega-organisaties vraagt Rubicon jeugdzorg
aandacht voor het belang van pleegzorg. Op dit moment zijn er in Nederland ruim
19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde en heel hard nodig.
Het afgelopen jaar was de instroom van nieuwe pleegouders voor het eerst lager dan de
uitstroom waardoor een groot tekort dreigt. Ook de vraag naar gedeeltelijke pleegzorg,
zoals weekend- en vakantieopvang, is groot.
Loes is een pleegouder in
de gemeente Peel en Maas.
In die gemeente worden 23
pleeggezinnen door Rubicon
begeleid. Loes en haar man
zijn pleegouders van de bijna
2 jarige Tessa en hebben heel
bewust gekozen voor pleegzorg.
Loes maakte als 16-jarige kennis
met pleegzorg, omdat in het
gezin van een vriendin kinderen
werden opgevangen die zich
in een crisissituatie bevonden.
Het feit dat niet alle kinderen in een veilig gezin kunnen opgroeien was destijds een eye-opener
voor haar. Jaren later besluit ze samen met haar man en dochtertje voor pleegzorg te gaan.
Juist voor pleegzorg, omdat ze een familieband belangrijk vinden. Kiezen voor pleegzorg is weten
dat de zorg tijdelijk kan zijn en dat het contact met de ouders van belang is.
Loes: ’Je hoeft geen speciaal iemand te zijn voor pleegzorg. Het zorgen voor een kind was en is
voor ons voldoende. We willen een kind een goede basis meegeven met rust en ruimte, waarna het
wellicht weer terug kan naar de ouders. Dat is niet gemakkelijk, maar wel heel belangrijk voor ons.’
Een heftig begin
Tessa is hun eerste ’plaatsing’, dat wil zeggen dat ze afgelopen voorjaar nét het
voorbereidingsprogramma om pleegouders te worden hadden afgesloten toen Rubicon met de
vraag kwam of ze Tessa wilden opvangen vanuit een crisissituatie. Ze was nog geen jaar. Dat was
heftig, meteen een kindje opvangen dat na een tijdje misschien weer weggaat. Loes en haar
man wisten dat de hechting bij een kind van die leeftijd heel belangrijk is en beseften dat Tessa
dat nodig had. ’We zijn er heel open ingegaan’, vertelt Loes, ’Nadat we haar opgehaald hadden,
wisten we meteen dat ze paste in ons gezin. Ook als dat tijdelijk zou zijn.’
Flexibele planning
Dochter Sofie van 9 werd natuurlijk ook betrokken bij het hele proces. Loes: ’We hebben Sofie ruim
een jaar voorbereid op het pleegzorgtraject. We hebben verteld dat het ook niet leuk kan zijn om een
pleegzusje of -broertje te hebben. Pleegzorg kan tijdelijk zijn en dan moet ze afscheid nemen. Sofie
vindt echter ook dat opgroeien bij de eigen ouders voor een kind het allerfijnste is. Ze is dol op Tessa,
maar ze moest natuurlijk ook wennen aan de nieuwe gezinssamenstelling. Ze vindt het zielig dat de
moeder van Tessa niet voor haar kan zorgen en is blij dat ze daar nu hulp bij krijgt.’ ’Ze gaf laatst aan
dat ze het misschien wel jammer zou vinden wanneer Tessa wel bij ons zou blijven. Niet omdat ze niet
dol op haar is, maar omdat we dan geen andere kindjes zouden kunnen helpen’, lacht Loes.
Pleegouders worden vinden Loes en haar man de beste beslissing die ze ooit hebben genomen.
Loes: ’Tweeverdieners kunnen zeker pleegouders worden, maar één van de twee moet wel flexibel
zijn. De afspraken met de pleegzorgwerker, de ouders en dergelijke vergen een hoop van je
planning en flexibel zijn is daarbij echt een vereiste. Vooral met plaatsingen vanuit een crisissituatie
moet je snel kunnen reageren. Het is goed wanneer je met je werkgever daar afspraken over kunt
maken.’ Met Tessa gaat het ondertussen goed. Ze ontwikkelt zich goed. Volgens Loes zie je nu al
wat een veilig thuis doet voor de ontwikkeling van een kind. En daar doe je het tenslotte voor!
Meer informatie
Wilt u meer informatie over pleegzorg? Kom donderdag 14 december vrijblijvend naar de
voorlichtingsbijeenkomst in Dorpshuis de Sprunk (Meester Caelersstraat 30) in Koningslust
(gemeente Peel en Maas). De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt maximaal tot 21.30 uur.
U krijgt informatie over alle vormen van pleegzorg en kunt vragen stellen.

Afvalnieuws
Kessel, Kessel-Eik en Meijel
Per 1 januari 2018 gaat onze eigen inzameldienst ook in deze kernen het afval op de nieuwe
manier inzamelen.
• In de week vóór kerst ontvangt iedereen in Kessel, Kessel-Eik en Meijel het informatiepakket.
• Tussen kerst en nieuwjaar worden de grijze containers door ons gewassen.
Nog geen groene container voor GFT?
Er zit nog altijd (te)veel GFT-afval bij het Restafval, dat is zonde! Van GFT-afval wordt compost
gemaakt. Heeft u nog geen groene GFT-container/emmer (emmer is alleen voor hoogbouw)?
Vraag deze dan aan op www.peelenmaas.nl. U betaalt hiervoor niets extra!

Wij feliciteren in 2017
Ann Philipsen met het winnen
van de Cultuurprijs
én de Publieksprijs
PeelenMaasNet.nl met
de Stimuleringsprijs

Gebruik aanplakborden
Op maar liefst 35 locaties in Peel en Maas heeft de gemeente aanplakborden geplaatst.
Deze borden zijn bedoeld om na het verbod op de driehoeks- en sandwichborden,
iedereen de mogelijkheid te geven om iets bekend te maken. In de praktijk gaat het vooral
om uitingen en bekendmakingen van evenementen en activiteiten binnen Peel en Maas,
maar dit is niet altijd zo. Ook commerciële reclame en/of bekendmakingen over activiteiten
buiten Peel en Maas zijn toegestaan op de aanplakborden. De gemeente wil graag minder
regels en dus zijn er voor het gebruik van de borden geen strikte spelregels ontworpen.
Ongeschreven regels
Om de borden te kunnen blijven gebruiken
waar ze voor bedoeld zijn, willen we graag
nog eens wijzen op de volgende ongeschreven
regels. Regels die wij vanzelfsprekend vinden,
maar in de praktijk toch vaak lastig blijken:
• beperk het formaat en het aantal posters dat
u aanplakt. Het bord is er ook voor anderen!;
• verwijder geen posters van anderen.
De gemeente zorgt voor het onderhoud;
• is er onverhoopt geen ruimte, plak dan alleen
over posters waarvan de ‘activiteitendatum’
is verstreken.
Kortom: gebruik de borden met respect voor
de belangen van alle andere bekendmakers en
collega-aanplakkers.
Ook wijzen wij u op de mogelijkheid om evenementen en activiteiten binnen Peel en Maas
bekend te maken via de digitale evenementenkalender op www.peelenmaas.nl.
Wij vertrouwen er op dat met gezond verstand en respect voor elkaar onze aanplakborden
bruikbaar zijn en blijven voor iedereen. Helpt u mee?

Oud papier Maasbree

WhatsApp

De avondroute oud papierinzameling van 5 december
verschuift naar dinsdag 12 december.

Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige
informatie. U kunt via dit nummer niet bellen
of een SMS versturen.

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

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.
info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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GEPLUKT Silvan Maessen

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.

gegaan omdat ik in de elektra wilde
werken”, vertelt hij. “Na twee jaar
ben ik echter gestopt vanwege mijn
kleurenblindheid. Via een bedrijf heb ik
daarna een ict-opleiding kunnen doen,
waarvoor ik tien jaar lang het hele land
doorreisde als informatietechnicus.”
Ook dat was niet wat hij écht leuk
vond. Zijn toenmalige vriendin deed
een opleiding tot verzorgende en dat
leek ook Silvan wel wat. “Zo ben ik in
2004 gestart met een bbl-opleiding
tot verzorgende-ig en nu werk ik als
wijkverpleegkundige. Dat bevalt mij
enorm goed. Het is afwisselend werk
en elke dag is anders. Ik wil nog graag
doorleren voor verpleegkundige en me
specialiseren in dementiezorg. Ik heb
nooit spijt gehad dat ik de ict-links heb
laten liggen.”

Figurant bij Goede
Tijden Slechte Tijden

Zijn gezicht heeft u misschien eens op televisie gezien toen hij figurant was, maar verder kom je deze geboren Sittardenaar vooral in zijn
 uidige woonplaats Helden tegen. Hij was ict’er totdat hij de switch naar de zorg maakte en is graag bezig met muziek maken. Deze week wordt
h
Silvan Maessen (42) geplukt.
Zijn allergrootste hobby is muziek
maken. Instrumenten bespelen, zingen,
produceren: Silvan besteedt zijn vrije
tijd graag in zijn eigen studio. “Als
jochie heb ik tien jaar lang pianoles
gehad van mijn tante”, vertelt Silvan.
“Maar dat stopte toen zij erachter

kwam dat ik eigenlijk geen enkele
muzieknoot kon lezen. Ik speelde alles
op basis van gehoor en gevoel. Nu nog
steeds.” Ruim twaalf jaar speelde
Silvan in bandjes, waaronder een coveren een carnavalsbandje in het zuiden
van de provincie. “Toen ik verhuisde

naar Helden ben ik daarmee gestopt.
Jammer wel, want ik mis het samen
spelen en repeteren wel. Daarom hoop
ik me hier in de buurt nog een keer aan
te sluiten bij een bandje.”

Geen muzieknoot
kunnen lezen
Silvan maakt voornamelijk
Nederlandstalige muziek. Ballads,
popmuziek en meer uptempo liedjes.
“Jeroen van der Boom is wat dat betreft
wel een inspiratiebron. Hij maakt nu
het soort muziek dat ik vroeger al van
kleins af aan al wilde maken. Volgend
jaar hoop ik iets uit te kunnen brengen
van mijn muziek met bijbehorende
videoclipjes.”
Silvan is geboren, getogen en
opgegroeid in het Zuid-Limburgse
Sittard. “Daarna heb ik nog in Geleen,
Landgraaf en Hoensbroek gewoond”,
vertelt hij. “Mijn ouders wonen nu
in Echt, maar de rest van de familie
nog steeds in het zuiden. Ook al heb
ik altijd gezegd dat ik nooit weg zou
gaan uit Sittard, door de liefde ben ik
uiteindelijk toch naar Noord-Limburg
gekomen.” Silvan leerde zijn vrouw
Anke (40), geboren in Grashoek, vier
jaar geleden kennen via een dating
app. “Na een maand appen hebben
we de eerste keer met elkaar gebeld
en daarna hebben we een paar keer
afgesproken. Na anderhalf jaar zijn we
samen gaan wonen in Helden, vorig
jaar zijn we getrouwd en afgelopen
februari hebben we onze zoon Sil
gekregen. We hebben elkaar pas op

latere leeftijd leren kennen, dus we zijn
heel gelukkig dat we nu een gezinnetje
hebben samen.”
Momenteel werkt Silvan in de
wijkverpleging in de regio Venlo.
Iets heel anders dan hij eigenlijk wilde
doen. “Na de mavo ben ik naar de mts

Sinds zijn achttiende heeft Silvan
veel televisiewerk gedaan. “Ik was
de vaste toetsenist bij All You Need Is
Love en heb veel figuratiewerk gedaan
bij Goede Tijden Slechte Tijden en
Opsporing Verzocht. Daardoor reisde
ik vaak elke week naar Hilversum.
Ik kende toen iemand die een casting
bureau had en kreeg via hem leuke
opdrachten. Ik vind het vooral leuk om
te zien hoe het er achter de schermen
aan toe gaat. Nu doe ik het televisie
werk nog maar sporadisch en ben ik
veel liever met mijn muziek bezig.”
Silvan gaat er ook graag op uit met
zijn gezin. “We zitten zelden een hele
dag binnen en gaan graag op bezoek
bij familie of een dagje weg. Eén keer
in de maand gaan we met zijn drietjes
uiteten. Het liefst bij de wok in Horst,
maar meestal gewoon ergens in Peel
en Maas. En op zondag is onze vaste
prik samen frietjes eten bij de snackbar
in Helden.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Prima week

Twee zeges voor
Heldense beugelaars
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC
In een ‘Engelse’ week stond voor het eerste team van HBC uit Helden de uitwedstrijd tegen Hegelsom en de
thuiswedstrijd tegen Meijel op het programma. Op dinsdag 21 november werd Hegelsom verslagen met 4-1 en vier
dagen later droop Meijel af met een 5-0 nederlaag. Een prima week dus voor de Heldenaren.
Tegen een sterk Hegelsom wist HBC
vier verdiende punten mee naar huis
te nemen. Dat gaf vertrouwen voor de
wedstrijd tegen Meijel, dat de laatste
weken aardig wat punten bij elkaar
gesprokkeld had.
In de eerste partij speelde Johan
Peeters tegen invaller Paul Bots.
Vroeg in de partij pakte Johan de
voorsprong en wist die gestaag uit te
bouwen en haalde zodoende het eerste
puntje binnen. Frank Kusters ging in de
tweede partij tegen Geer Daems verder
waar hij het hele seizoen al mee bezig
is, namelijk winnen met sterk spel, 2-0.

Vervolgens moest Marc Korsten
aantreden tegen Louis Maessen.
Ook Marc heeft de smaak te pakken
en beugelde net als dinsdag een prima
partij. Lange tijd ging het gelijk op,
maar Marc behield de hele wedstrijd
het initiatief en op 28-28 maakte hij het
koelbloedig af.

Hele wedstrijd
het initiatief
Meijel-speler Eric Smits had de
ondankbare taak om Johan Verest
proberen af te stoppen. Een flats van

Eric in het begin bracht hem al in een
moeilijke positie. Johan bouwde met
solide spel zijn voorsprong uit en won
ruim. In de laatste partij tussen Johan
Hoeijmakers en Dre van Enckevort
ging het tot de 10 nog gelijk op.
Daarna nam Johan snel afstand en
werd Dre gedwongen om meer risico
in zijn spel te leggen. Omdat Johan
overal een antwoord op had, kon hij
zijn voorsprong verder uitbouwen en
verdiend het vijfde punt binnen halen.
Na de zeges heeft HBC zich samen met
Neer aan kop genesteld halverwege
de competitie.

Genadeloos

Houdini-act Herpertz
Bevo Hc in Bocholt
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Herpertz Bevo Hc heeft door een ware Houdini-act in Bocholt tegen koploper Achilles Bocholt op zaterdag
25 november een 31-31 gelijkspel in de wacht gesleept. Dertig seconden voor het einde sloeg het eerste herenteam
van de Panningse club tweemaal genadeloos toe.
Herpertz Bevo Hc begon niet goed
aan de wedstrijd in Bocholt. Enkele
opgelegde kansen werden gemist.
De ploeg was niet goed bij de les. Of
dat mede werd veroorzaakt door het
even uitvallen van doelman Bram van
Grunsven, die een bal in het gezicht
kreeg, blijft een raadsel. Overigens
keepte Bram van Grunsven een puike
wedstrijd.
Achilles Bocholt kwam goed uit de
startblokken. Via een 4-1 tussenstand
namen de Belgen een 10-5 voor
sprong. Bevo liep in de eerste helft
steeds achter de feiten aan. De rust
ging in met een 16-11 voorsprong voor

Achilles Bocholt.
Na de pauze een herboren Herpertz
Bevo Hc. Verdedigend hervond de
ploeg haar kwaliteiten en aanvallend
liep het ook steeds beter. Achilles liep
nog uit naar 18-13, waarna Bevo sterk
terugkwam. Op een gegeven moment
kwam Bevo terug tot 26-26. Quinten
Colman was een van de absolute uit
blinkers aan Panningse zijde.

Toegeslagen
in slotseconden
In de slotfase leek koploper Achilles
Bocholt toch met volle winst er vandoor

te gaan. Herpertz Bevo Hc, dat over
een betere conditie beschikte, sloeg
tweemaal toe in de slotseconden.
Bevo zorgde in de slotminuut voor
een vreugde-explosie bij de vele fans.
Door de Houdini-act behaalde Herpertz
Bevo Hc niet alleen een punt, maar
onderstreepten de mannen van trainer
Jo Smeets dat de Panningse ploeg tot
de beste ploegen in de BENE-league
gerekend moet worden.
Doelpunten Herpertz Beo Hc:
Quinten Colman 8, Dario Polman
6, Jeroen van den Beucken 5, Niek
Jordens 4, Niels Poot en Robin Jansen
ieder 3 en Pim Augustinus 2.

Kesselse beugelaars
verliezen in Sevenum
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Waar een week eerder nog overtuigend werd gewonnen van
Maasbree, was Sevenum op zaterdag 25 november met 3-2 te sterk voor
OVU uit Kessel. De Kesselnaren werden met beide benen op de grond
gezet door de Sevenumse ploeg.
Sjaak Ottenheim begon voor
Kessel en toen hij bij een stand van
4-4 zijn bol voor wilde spelen, knakte
er een spier in zijn been met als
gevolg dat hij nog amper kon lopen.
Daarna was het verzet snel gebroken.
Bjorn Bongers begon goed in de
tweede partij, kwam snel twee
punten voor en bouwde deze
voorsprong gestaag uit tot de 30.
Invaller Maikel Leenders had
behoorlijk wat opstartproblemen en
kwam acht punten achter. Hij wist
zichzelf wel nog terug te knokken tot
26-26 en ging naar de lat. Zijn tegen

Off-day dames
Olympia in Oeffelt
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van VC Olympia uit Panningen moesten op zaterdag
25 november aantreden in Oeffelt tegen Havoc dames 1. Na vier over
winningen achter elkaar kwam er aan de overwinningsrun van Olympia
in Brabant een einde. De thuisploeg was met 3-1 te sterk.
De wedstrijd begon anders dan
verwacht voor de Panningse dames.
Vanwege een enkelblessure van de
spelverdeelster moest er na een
aantal punten gewisseld worden.
Deze hele set werd er achter de feiten
aangelopen en kwamen de dames
van VC Olympia niet in hun eigen
spel. Het aantal servicefouten aan
eigen kant was enorm hoog en pas
send stonden de dames onder druk.
Deze set resulteerde dan ook in een
25-18 verlies.
De tweede set begonnen de
dames van VC Olympia erg sterk.
Er stond zelfs een voorsprong van
20-15 op het telbord. Daarna kwam
echter weer een ‘down-moment’ in

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

Goed verzekerd
Particulier
Bedrijf
Hypotheek
Altijd dicht bij huis
www.alterna.nl - (077) 466 90 50

NIEUWE VRIJWILLIGERS

Veersepad 3
Kessel
077-4621234

die actief willen zijn voor de Huurdersvereniging Noord-Limburg.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u
een mail sturen naar ons secretariaat via info@hv-nl.nl
of telefonisch contact opnemen met ons secretariaat via het
telefoonnummer 0478-584502 op de dinsdagochtend of
donderdagochtend tussen 09:00 - 12:00 uur.
De koffie staat ook voor u klaar,
kom gerust langs!
Bergweg 4 | 5801 EG Venray | www.hv-nl.nl

het spel en Havoc kwam door eigen
onnodige fouten bij. Uiteindelijk werd
deze set met pijn en moeite (27-25)
binnengesleept.
Het stond 1-1 in sets en in set
3 en 4 moest het gaan gebeuren.
Over die twee sets valt echter weinig
positiefs te vertellen vanuit Pannings
oogpunt. De dames van Olympia ston
den passend onder druk, waardoor
ze niet in hun eigen spel kwamen.
Dit resulteerde twee keer tot een
21-25 verlies.
Al met al een wedstrijd waarin
de dames van VC Olympia allemaal
niet hun eigen niveau hebben bereikt
en wat leidde tot een onnodige
einduitslag.

Slagerij
J. Geraedts

De Huurdersvereniging Noord-Limburg is op zoek naar
Kent u het gemak
van onze

stander zag zijn kans schoon, sloeg
deze bol alleen en ging uiteinde
lijk met de winst aan de haal. Ralf
Joosten mocht aan de bak en trok de
stand weer gelijk. Hij kwam op een
achterstand van vier punten maar een
misser van zijn tegenstander draaide
de hele partij, zodat Ralf de winst bin
nen kon halen. Aan Roel Ottenheim
de taak om de winst op de moeizame
avond binnen te halen, maar hier
mocht hij geen moment aanspraak
op maken. Slordig spel en veel plak
kende bollen aan de bovenbalk deden
Roel met ruime cijfers de das om.

Gourmet
+ fondue
€ 12,50

Wekelijks
kant-en-klare
eenpersoonsmenu’s

Pizzarette

Keuze uit
4 verschillende
gerechten

Compleet verzorgd

Classic
Royaal

€ 10,50 p.p.
€ 12,50 p.p.

Kijk op facebook
voor de actuele menu’s

18

sport

30
11

Overwinningen voor
ruiters Cavaliers
Door: Monique Peeters, paardensportvereniging PSV De Cavaliers
De dressuurruiters van PSV De Cavaliers uit Panningen hebben in het
weekend van zaterdag 25 en zondag 26 november goed gepresteerd.
Vier keer wist een ruiter van de vereniging een eerste prijs mee naar huis
te nemen.
Op de selectiewedstrijd in
Nederweert behaalde Hanna Neefs
een eerste prijs in de klasse DE-B
met Don Diamond. In de klasse DE-L1
behaalde zowel Romee Neefs met
Amigo (eerste proef) als Ilse Steijvers
met Laguna’s Serenade (tweede

Winterse omstandigheden

MTB Baarlo op
Toma Cycles Cup Beegden
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Met de wedstrijd om de Toma Cycles Cup in Beegden, zijn de renners van MTB Baarlo op de helft van de wintercompetitie beland. En winterse omstandigheden hadden ze. Op zondag 26 november stond er een koude wind in
Beegden, maar het was wel droog.

proef) een eerste prijs en Romee
Neefs wist ook nog in de klasse BC-L2
de eerste prijs mee te nemen met
Demi-Beau.
Op de selectiewedstrijd in Reuver
behaalde Anne Pouwels in de klasse
Z2 een tweede prijs met Don Johnson.

Turnster Inge
Janssen pakt zilver
Door: Heidi Janssen-Verhaeg
De 12-jarige Inge Janssen uit Helden turnde op zaterdag 25 november
in België haar eerste Internationale wedstrijd tijdens de Michel Wanten
Cup. Uitkomend voor S.V. Hercules ’03 uit Reuver werd met een drietal
een team gevormd. De tegenstanders kwamen uit België, Luxemburg,
Engeland en Nederland. Ze ging met een zilveren medaille naar huis.
Inge begon goed op balk en liet
daar een prima oefening zien. Ook op
vloer werden geen fouten gemaakt
en ze schotelde het publiek een
prachtige oefening voor. Als derde
onderdeel liet Inge twee uitstekend
uitgevoerde yurchenko gehoekt zien.
Als laatste toestel moest ze naar
brug. Technisch een moeilijk onder

deel. Het liep minder dan gehoopt.
Als eindresultaat behaalde Inge met
het team een vierde plaats. Door haar
optreden op sprong verdiende ze
een plaats in de toestelfinale op
zondag. Daar voerde Inge tweemaal
een uitstekend uitziende tsukahara
gehoekt uit. Dit werd beloond met
een zilveren medaille.

Offday voor volleybaldames Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In de uitwedstrijd tegen Bach SV uit Ell was er zondag 26 november
geen beginnen aan voor het eerste damesteam van VC Grashoek. De gastdames hadden een offday, die eindigde in een verlies van 4-0.
Vanaf het eerste tot het laatste
punt was Grashoek niet in staat om
Bach een serieuze vorm van tegen
stand te bieden. Twee oplevingen
in vier sets lieten zien dat het kon.
De setstanden werden 25-13, 25-20,
25-19 en 25-15. Daar moesten de
dames de energie uit halen om

volgende week de nummer twee
uit de stand, Furos, het vuur aan de
schenen te leggen. Dan zal het in de
eigen vertrouwde Ankerplaats echt
anders moeten qua inzet en beleving.
De dames zijn ervan overtuigd dat
het een echte wedstrijd kan en mag
worden.

Halve marathon

Hardlopen
bij De hel van Ell
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Na de successen van Eindhoven in oktober wilden enkele atleten van
Atletiek Helden het nog eens proberen zondag 26 november in Ell op de
21,1 kilometer lange halve marathon. Met een snelle tijd werd geen
rekening gezien de temperatuur van 5°C en de wind. Toch bleken het
goede omstandigheden gezien de resultaten van iedereen.
Judith de Bruin en Wiel van Lier
overtroffen zichzelf met tijden die
ze lang niet gelopen hebben. Judith
werd eerste in haar categorie met
1.38,14 uur en Wiel tweede bij de
M60 in 1.33,37 uur. Ook Jan Vaessen
1.43,51 uur, Leonie Peeters
1.44,38 uur en Ellen Heuijerjans
1.53,44 uur waren erg blij met hun

prestaties. Leonie miste met een
paar seconden de 3e plaats.
Ook running blind was aan
wezig op de 7,3 kilometer. Werner
Bloemers en Ine Jacobs renden een
tijd van 52,11 minuten en Marly
Peeters met Angeliek van der Velden
deden 52,59 minuten over de
afstand.

In het eerste blok startten bij
de nieuwelingen/junioren Glenn
Caumanns, Niels Disveld, Tim Janssen
en Noud Peeters. Tim Janssen hield
de kopstart kort vol en werd uiteinde
lijk vijfde. Glenn Caumanns en Noud
Peeters pakten vanaf de start plaats
twee en drie. Glenn werd uiteindelijk
derde en Noud finishte als tweede.
Niels eindigde als negende.
Bij de jeugd van categorie 3 had
Freek Bouten nogal wat te kampen met
pech. Eerst een kleine valpartij direct

bij de start en hij verloor de aanslui
ting voorin. Hij vocht terug en werd
uiteindelijk vierde. Finn Keunen kon na
de start mee voorin. Hij wist de gehele
wedstrijd rond een zevende plek te
rijden, waar hij ook finishte.

Podiumplaatsen
Arjan en Yannick Op ’t Rood, de
broertjes die dit jaar hun debuut
maken, eindigden op een 16e en 18e
plaats. Guus Janssen, die pech had door
een val, eindigde op een 20e plaats.

Bij de jeugd van categorie 1 verscheen
Emiel Thijssen aan de start. Hij werd
tiende. Zepp Aelen, jeugd categorie 2,
reed een sterke wedstrijd. Na de start
reed hij rond de 25e plek, maar hij
eindigde uiteindelijk op de 23e plaats.
In het laatste blok was het de
beurt aan de heren en masters MTB.
Bij de heren was het Stef Hendriks die
een vijfde plek wist te bemachtigen,
gevolgd door Yannick Smedts op een
zesde plaats. Bij de masters behaalde
Jack Piels een tiende plaats.

Matige wedstrijd

Kessel winnaar in topper
tegen Eindse Boys
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging Kessel
Op sportpark de Roode Egge in Kessel stond zondag 26 november een topper op het programma. De nummer 2,
Eindse Boys, kwam op bezoek bij nummer 3 VV Kessel. In een matige wedstrijd wist Kessel aan het langste eind
te trekken, 1-0.
De elftallen van oefenmeesters
John Paulissen en Nard Vaes begonnen
fel aan de wedstrijd, wat resulteerde in
een rommelige openingsfase met over
en weer veel balverlies. Zowel Kessel
als Eindse Boys wisten lastig de ruimtes
voorin te vinden.
In de rommelige eerste helft was er
één kans voor Eindse Boys. Een corner
leidde tot een scrimmage, waarna
Ruud van Knippenberg de bal bij de
tweede paal tegen wist te houden.
Kessel kwam met de schrik vrij. Aan
Kesselse zijde wist de aanvalsleider
twee keer het aluminium te raken.
In de 70e minuut kwam er een
opleving aan Kesselse zijde. Wellicht
doordat zijn medespelers de kansen

niet wisten af te maken, besloot
Willem Kruijk na een snelle uitbraak
van de roodhemden voor eigen succes
te gaan. Zoals zo vaak aarzelde hij geen
moment in een één-tegen-één-duel.
Hij speelde vakkundig zijn man uit, om
vervolgens met een snoeihard schot
Kessel op voorsprong te zetten.

Lastig voor Kessel
De gasten gingen meer pressievoetballen en maakten het de rood
hemden knap lastig. Niet alleen Eindse
Boys zorgde daar zelf voor, de twaalfde
man droeg ook steeds meer zijn steen
tje bij. Nadat doelman Wouter Allard
een bal al klemmend op de grond
hield, besloot de aanvaller van Eindse

Boys alsnog uit te halen. Een te late
actie, waardoor onze doelman met een
goede portie hoofdpijn het veld mocht
ruimen. De leidsman floot voor een
vrije trap.
De roodhemden hadden Bart Jacobs
als reservedoelman op de bank.
Ondanks dat hij koud in de startblokken
mocht verschijnen, liet Bart zijn
waarde direct gelden. Hij behoedde
Kessel in de slotfase twee keer van
een gelijkmaker. Kessel zat nog in
spanning, zeker gezien de leidsman
zich genoodzaakt voelde de teams
wat langer door te laten voetballen.
De Kesselse hoofdmacht wist Eindse
Boys continue af te weren en de
eindstand werd bereikt met 1-0.
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Ruime winst voor SV Panningen

Trainer Roel Schreurs had
huiswerk goed gemaakt
Door: Thijs Vanmaris, voetbalvereniging SV Panningen
FC Maasgouw; voor velen een onbekende tegenstander, maar niet voor trainer Roel Schreurs van het herenteam
van SV Panningen. Het combinatieteam van Wessem en Thorn was zondag 26 november te gast in Panningen.
De trainer had zijn huiswerk goed gemaakt, het werd 8-1 voor de thuisploeg.

Robin van Osch van SV Panningen, die drie doelpunten maakte (Foto: SC Knuurke)
In zijn voorbeschouwing op de
wedstrijd zei Schreurs dat FC Maasgouw
niet massaal het doel zou gaan ver
dedigen, maar wilde voetballen en
de aanval zou blijven zoeken. Hij had
gelijk.
De eerste kans was voor
Maasgouw. Hierna was het louter
Panningen dat de wedstrijd dicteerde.
In de 17e minuut kon de Panningenaanhang de eerste treffer bejubelen.
Een vlotte combinatie tussen Tom
Vullers en Idris Pakasa werd na een
loepzuivere voorzet door Joey Bodde
doeltreffend afgerond. Amper tien
minuten later was het Robin van Osch

die na een individuele actie met een
streep in de kruising de stand naar 2-0
tilde.
Robin van Osch maakte in de 34e
minuut met een lob over de doel
man zijn tweede treffer. Idris Pakasa
bepaalde de ruststand op 4-0. Na
een rush van Robin van Osch over de
linkerflank bereikte zijn voorzet Tom
Vullers die met een zeer leep balletje
Idris in stelling wist te brengen.
Na ongeveer een uur spelen kwa
men Remco Litjens en Ilias Amhaouch
de spitsen Idris Pakasa en Joey Bodde
aflossen. De Panningentrein stokte
geen moment. Zeker toen rasaanval

ler Robin van Osch zijn derde doelpunt
aantekende, wat de stand naar 5-1
tilde.
Met een lange pass zette
Remco Litjens in de 70e minuut Ilias
Amhaouch vrij voor de 16-jarige
Maasgouw-doelman. Hij schoot
Panningen naar een 6-1 tussenstand.
Amper een minuut later stond de paal
in de weg op een doelpoging van
Remco Litjens. Nog in diezelfde minuut
was het wel raak van zijn voet, 7-1.
In de slotfase bepaalde Ilias Amaouch
de eindstand op 8-1, na één van
zijn befaamde ruches langs alles en
iedereen.

Tweede keer puntverlies
voor Helden
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Met nog 15 minuten op de klok leek het eerste herenteam van VV Helden op zondag 26 november met een 0-2
voorsprong af te stevenen op alweer een nieuwe zege. Niets bleek echter minder waar. SVC’00 uit Roermond rechtte
haar rug en wist nog tot gelijke hoogte te komen, waardoor de Heldenaren voor de tweede keer dit seizoen
puntverlies leden.
loeren op de counter. Helden leek op
weg naar de beslissende 0-3. Mairen
Zeevenhoven passeerde na een snelle
uitbraak de Roermondse doelman en
wilde vervolgens Tom Peeters een niet
te missen kans bieden. Zijn beoogde
voorzet belandde achter de inkomende
Peeters waardoor de stand op 0-2 bleef.
SVC’00 kreeg een kwartier voor tijd
een strafschop nadat Mike van Lier een
schot op doel met de hand beroerde.
Aanvoerder Max Huybregts bracht de
spanning weer terug in de wedstrijd.
Vlak daarna moest Heldenaar Tom
Peeters na een harde overtreding het
veld met rood verlaten.

Door: Maja Dorssers, paardensportvereniging De Maasruiters
In Velden bij Manege Zeldenrust werd op zaterdag 25 en zondag
26 november een springwedstrijd georganiseerd voor paarden- en
ponyruiters. Deze wedstrijd was tevens een selectiewedstrijd voor de
Limburgse kampioenschappen. Nina Vercoulen pakte een gouden medaille.

In de klasse DB kwam Nina
Vercoulen met LvS Kantje’s El Passo
aan start. Ze reden samen een
foutloze eerste manche en mochten
terugkomen voor de barrage. Ook hier
bleven ze foutloos en kregen 81
stijlpunten wat goed was voor de
overwinning in deze klasse. Lotte
Hermans met Orchid’s Atilla startte in
de klasse DL. De eerste manche

kwamen ze foutloos door en met een
mooie barragerit mochten ze zich
opstellen voor een vierde prijs. Bij de
paarden kwam Gerco Steeghs met
Imero aan de start in de klasse L.
Na een foutloze eerste omloop en
een foutloze barragerit behaalden ze
een tweede prijs. In dezelfde klasse
nam Kevin Steeghs met Hella de
vierde prijs mee naar huis.

DECEMBER EN JANUARI
Gratis rug- en nekscan
Analyse op spierspanningen, blokkades en
scheefstanden uitsluitend na telefonische afspraak op

Genoegen met één punt

Voor de rust bleek Helden net als al
vaker dit seizoen dodelijk effectief.
De ploeg brak een aantal keer
gevaarlijk uit en zag dit na een half uur
beloond worden toen Mike van Lier
naar de grond werd gewerkt door
verdediger Loek Ratering. Ton Peeters
wist wel raad met deze mogelijkheid
en schoot de strafschop goed binnen.
Niet veel later was het Joep Lenders die
de marge verdubbelde. De jonge
aanvaller werd diep gestuurd en zette
doelman Linssen met een bekeken
schot op het verkeerde been, 0-2.
Na de rust beet SVC’00 meer van
zich af en beperkte Helden tot het

Nina Vercoulen
wint in Velden

De Heldenaren werden hierdoor
nog meer tegen de muur gedrukt.
De muur barstte vlak voor tijd
toen dezelfde Max Huybregts de
Heldense verdediging te slim af was
en al koppend voor de gelijkmaker
tekenende. SVC’00 bleef daarna
drukken om de drie punten helemaal
in eigen huis te houden. Dit leek in
de absolute slotfase ook te gebeuren
toen Björn van de Venne een niet
te missen kans kreeg. De aanvaller
schoot van dichtbij echter wild
over, waardoor beide teams alsnog
genoegen moesten nemen met
één punt.

077-3201919
Praktijk voor Chiropractie
Deken Creemersstraat 57A
5961 JN Horst

gevestigd bij Fysiotherapie de Risselt

Wij behandelen o.a.

• Klachten aan rug of nek,
met of zonder uitstraling
• Hoofdpijn, migraine en aangezichtspijn
• Artrose, slijtage
• Hernia/ischias
• Duizeligheid
• Houdingsafwijkingen

Tevens kunt u bij ons terecht voor:
• Echografie (onderzoek van
gewrichten en weke delen)
• Shockwavetherapie
(bevordering van weefselherstel o.a.
bij schouderklachten), tennisarm,
slijmbeursontsteking en hielspoor
• Dryneedling
• Carpaal Tunnel Syndroom
behandeling via tractie
uitsluitend in Venlo
Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Bel met: 077 - 3201919 of bezoek onze website www.vividus-venlo.nl
Ook gevestigd in Venlo, Steyl en Panningen
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De Treffers te sterk
Door: Jac Lintjens, beugelclub De Treffers
Na vijf nederlagen op rij boekten de beugelaars van De Treffers uit
Maasbree op zaterdag 25 november een overwinning op de bezoekers uit
Hegelsom. De Maasbreenaren zegevierden met 3-2.
Jac Lintjens speelde tegen rou
tinier Jan Saris te voorzichtig, kwam
twee punten achter en verloor uit
eindelijk verdiend met 30-24. In een
spannende partij nam Hem direct een
voorsprong tegen Erik Faassen. Hem
verloor de voorsprong weer, kwam
twee punten achter, maar na twee
mooi geslagen bollen van Hem schuin
over de ring was het bij 28-28 weer
gelijk, Erik miste op de ring en Hem
maakte de 30 en won.
De derde partij, Jo Hendrix tegen
Jos Hutjens, was er een zoals er
gespeeld moet worden: aanvallend,
snel, zuiver en spannend. Jo pakte
twee punten voorsprong, gaf deze

niet meer af en won deze prach
tige pot in 15 minuten met 30-28.
Jos Janssen en Leo Hesen waren in de
partij erna aan elkaar gewaagd. Jos
nam in het midden van de partij het
initiatief en won verdiend met 30-26.
In de laatste partij tussen
Wim Grommen en Hay Hesen pakte
Wim bij het opbeugelen twee
punten voorsprong. Bij 18-18 kwam
Hay langszij en dit bleef tot 28-28.
Wim kon de partij uitmaken door
een bol van Hay te slaan en hij
deed dit ook. De actie was echter
niet reglementair en de bol werd
teruggezet, waarna Hay er met de
buit vandoor ging.

Degelijk spel

Vier punten voor Tuposheren Baarlo
Door: volleybalvereniging Tupos
De heren van het eerste volleybalteam van Tupos uit Baarlo hebben zaterdag 25 november tegen Limac H1
gewonnen. Door degelijk spel wisten de Baarlonaren met 3-1 te winnen en zo vier punten mee naar huis te nemen.

Ruime overwinning
voor De Flatsers
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Na twee nederlagen op rij volgde op vrijdag 24 november weer een
prima overwinning voor De Flatsers uit Baarlo. De Tegelse bezoekers
werden met 4-1 nederlaag huiswaarts gestuurd. Het eerste team blijft
zodoende meedoen in de top van de ranglijst.
Piet liet in de eerste partij zien
dat als je niet goed kunt horen,
je toch een redelijk partijtje kunt
beugelen en hij won dan ook dik
verdiend. De tweede wedstrijd werd
gespeeld door invaller Henk die het
nipt moest afleggen tegen het jonge
Tegelse talent Ivo die via de zijwand
drie keer Henk het spelen onmogelijk
maakte en zodoende de winst pakte.
Esther speelde in de derde partij

ouderwets goed en won ruim en dik
verdiend. Roy nam in de partij erna
direct twee punten voorsprong die hij
slim uitbouwde naar zes punten en
pakte ook de winst in de partij. Marc
begon in de slotpartij weinig hoopvol,
maar hij boog een 2-8 achterstand
om in een prachtige 30-22 winst en
dat betekende dat het eerste team
met vier punten op zak weer prima
zaken deed.

In de eerste set kregen de gasthe
ren geen grip op het spel van Tupos.
De middenmannen, vooral Tom Heines,
scoorden punten. Een ace van Oscar de
Jong en twee keer een direct punt van
Tom Claus op de tweede bal betekende
een setwinst van 25-13.
De tweede set verliep moeizamer.
De pass begon minder te worden door
de zwaardere servicedruk van Limac.
Bij 10-8 had coach Jos Nelis zijn eerste
time out nodig, om de Baarlonaren
op scherp te zetten. De achterstand
werd vrijwel direct omgebogen in een
16-13 voorspong. Enkele misverstan
den in de pass, een killblock tegen Jort
Bongers en het stond weer gelijk 17-17.

Tom Claus illustreerde de wisselvallig
heid in deze set door na een prikbal
een servicefout te maken. Tupos gaf
niet op en bleef knokken voor haar
kansen. Limac verspeelde de set door
aan het eind twee punten cadeau te
geven. Sinterklaas was blijkbaar in
Linne gearriveerd, 25-23 voor Tupos.

Voor sint spelen
In de derde set stond Tupos snel
op een achterstand. Wouter Peeters als
stand-in voor Jort Bongers bracht wat
meer rust in de passing, waardoor de
achterstand langzaam werd ingelopen.
Bij 21-21 leek Tupos deze set ook naar
zich toe te trekken, maar Jordy van de

Eertwegh wilde ook voor Sinterklaas
spelen met twee mindere ballen. Limac
nam dat geschenk dankbaar aan, 21-25.
De vierde set was vergelijkbaar
met de derde set. Tupos keek tegen
een kleine achterstand aan. Ayrton
Janssen werd ingebracht voor Sjors
van den Beuken. Tom Claus kreeg een
gele kaart vanwege commentaar op de
scheidsrechter. Bij 22-19 kwam Wouter
wederom het veld in en rechtte Tupos
nog een keer de rug. Ze kwamen met
23-23 op gelijke hoogte. Het eerste
matchpunt op 24-23 kon nog niet
gepakt worden. Limac serveerde ver
volgens uit en Tupos pakte het laatste
punt op de opslag van Ayrton Janssen.

Adrem BV is een dynamisch bedrijf met ruime ervaring in de verkoop en
het plaatsen van hekwerken en afrasteringsprojecten.
Voor onze vestiging in Sevenum zijn wij op zoek naar een

hekwerkmonteur

m/v

Wij zijn op zoek naar iemand die van aanpakken weet met een flexibele
werkhouding. Adrem BV biedt een afwisselende baan met een goed salaris!
Functieomschrijving
Als hekwerkmonteur ben je dagelijks verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die horen bij de montage van hekwerken.
Jouw profiel
• Hands-on-mentaliteit
• Collegiaal
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Accuraat en betrouwbaar
• Bezit van rijbewijs-B en werkervaring is geen pre
Wat bieden wij jou
Fulltime functie voor 40 uur per week
Afwisselende functie op variërende locaties
Een prettige werksfeer en leeromgeving
Goede arbeidsvoorwaarden
Vind jij het leuk om actief bezig te zijn en veel in de buitenlucht te werken?
Herken jij je in deze vacature, dan ben jij diegene die we zoeken.
Stuur je cv met motivatiebrief naar a.jacobs@adrem-eu.com

Nieuwe shirts voor VV Kessel
Het eerste team van VV Kessel speelde op zondag 26 november voor de eerste keer in nieuwe shirts.
De nieuwe tenues en nieuwe tassen werden gesponsord door Neptunus Structures en Verlaak
Bouwbedrijf. De nieuwe shirts hielpen mee, gezien de 1-0 overwinning voor de roodhemden.
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Koploper Tupos wint van ADC
Door: Kim Faessen, volleybalvereniging VV Tupos
De dames van VV Tupos uit Baarlo, koploper in de eerste klasse, hebben op zaterdag 25 november een
overwinning geboekt op ADC uit Stein. De nummer drie van de ranglijst werd met een 3-1 nederlaag naar huis
gestuurd.
De eerste set begon erg goed
voor Tupos. De Baarlose ploeg liet zich
niet beïnvloeden door de tegenstan
der, maar desalniettemin bleef ADC
bij en zo werd het op het eind toch
nog spannend. Tupos wist zich echter
staande te houden en de set eindigde
in een 25-23 winst voor Tupos.
Set twee was een erg snelle en
goede set. Met name door de goede
servicereeks wist Tupos de tegenstan
der onder druk te zetten. Het enthou
siasme bleef in het team en het was

voorbereid op elke bal die terugkwam.
De set ging met 25-9 naar Tupos.

Niet verzwakken
Met een 2-0 voorsprong moest
Tupos in de derde set proberen niet te
verzwakken. De ploeg ging verder waar
het in set 2 mee was geëindigd. Het
enthousiasme werd vastgehouden en
de voorsprong werd opgebouwd door
mooie aanvallen en tactische vallen in
de hoeken. Het verliep wel iets moei
zamer dan set 2, maar de ploeg bleef

het eigen spelletje spelen en de set
eindigde in 25-15.
Set vier begon voor Tupos met
een achterstand. De dames probeer
den de focus weer op te pakken en
er weer wat extra enthousiasme in
te gooien. De tegenstander werd ook
luidruchtiger en wilde per se de set
pakken. De gasten trokken uiteindelijk
aan het langste eind door de set met
20-25 binnen te slepen. Een prima 3-1
overwinning dus voor de dames van
Tupos.

Goud, brons en
zilver JC Helden
Door: Mark van der Linden, judoclub Helden
Judoclub Helden nam op zondag 26 november deel aan een toernooi
in Beek en Donk. Daar werden meerdere podiumplaatsen behaald door de
judoka’s van Helden.

Winst voor Kogeltje en HSV
Door: schietverenigingen ’t Kogeltje en HSV
De teams van ’t Kogeltje uit Koningslust en HSV uit Panningen hebben op zaterdag 25 november allebei een
overwinning geboekt. De Koningslustse vereniging was te sterk voor titelkandidaat Sevenum. HSV versloeg De
Rangers uit Swolgen.
Door drie goede series van de
Koningslustse schutters en mindere
series aan de kant van ’t Trefpunt
uit Sevenum wist ‘t Kogeltje de
volle winst binnen te halen.
Na zes competitiewedstrijden
is ’t Kogeltje nog steeds
ongeslagen. Hoogste schutter was

Manfred Boots met 286 ringen,
Ger Rongen schoot een serie van
281 ringen en Jo Rongen schoot
een serie van 275 ringen. HSV
moest het opnemen tegen het
gehavende team uit Swolgen, dat
de topschutter miste. Dit was te
zien aan het resultaat, waardoor

de Panningse schutters een
afgetekende zege behaalden, 837794. Mark liet zien dat hij al in een
vrij stabiele vorm is, Patrick is nog
zoekende, Ron en Sjaak lieten een
stijgende lijn zien. Mark Beurskens
schoot 282 ringen, Ron Burhenne
277 en Patrick Niesen 261.

Onterechte overwinning
voor VV BEVO

Artoer Mkrtchyan in actie
In de eerste ronde vielen vooral
Daisy van Os en Noa Janssen op. Beide
dames judoden erg sterk en werden
eerste. Goud was er ook voor Quinn
Janssen. Diego Coopmans is na lange
tijd van blessureleed weer terug op
niveau. Ook zondag judode hij weer
sterk. Hij werd uiteindelijk in een goed

bezette poule tweede, na vijf overwin
ningen.
Toon van Ravenstein was in
topvorm en eindigde ook als tweede.
Zilver was er ook voor Isis van Dril,
Marlouk Colbers en Artoer Mkrtchyan.
Brons was er voor Cas Janssen en Dali
Lucker.

Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Op de zeer koude novembermiddag op zondag 26 november kreeg het eerste herenteam van VV BEVO eigenlijk
twee punten teveel. Roggel toonde veel strijdlust, daar waar het bij BEVO vooral voor rust duidelijk aan ontbrak.
Toch wist de Beringse ploeg de punten in eigen huis te houden door met 1-0 te winnen.

www.haardstede.nl

Garagedeuren
Kunststof kozijnen
Zonweringen
Molenstraat 18 | 5768 EC Meijel | T 077-4663920 | www.mathpeeters.nl
In de eerste 20 minuten was de
Roggel ploeg twee keer gevaarlijk en
werd twee keer de paal getroffen door
de Roggelse rechtsbuiten. Aan de basis
van veel aanvallen stond de ongrijp
bare Remi Joosten, die overal opdook.
Toch was het BEVO dat na 20 minu
ten een voorsprong nam. Na een fraai
opgezette aanval over rechts, waarbij
Sam van Rijt diens collega Kris Hermans
diep stuurde, die die laatste een
puntgave voorzet op spits Rob Minten.
Die kopte binnen voor de 1-0.

Het verdere deel van de eerste
helft gebeurde er niet veel meer.
Aan beide kanten werd er met name in
aanvallend opzicht veelvuldig balverlies
geleden, waardoor menig aanval in de
kiel werd gesmoord.
Na rust heerste eenzelfde spel
beeld, met dien verstande dat de
Beringnaren wel meer strijdlust aan de
dag legde. Desondanks liep de Beringse
ploeg steeds verder achteruit.
In het tweede bedrijf wist BEVO
nog twee dotten van kansen uit te

spelen, maar het vizier van Rob Minten
stond te hoog afgesteld en Eric Minten
verzuimde om zelf de trekker over te
halen en legde breed op Kris Hermans,
die jammerlijk miste.
Ook Roggel kreeg nog enkele
goede mogelijkheden om de stand
gelijk te trekken, waarvan de laatste
een minuut voor tijd. Stan Timmermans
wist de bal op het nippertje nog van de
lijn te halen. Al met al behaalde BEVO
een kleine overwinning, waarbij de
Roggelse ploeg tekort werd gedaan.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12 88
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

UNDERLAYMENT PLATE,5N0
122 x 244 x 1,9 cm

per stuk • incl. btw

€ 28
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Evenwicht in topper tussen Baarlo en Mierlo
Door: Len Gielen, voetbalvereniging Baarlo
Het werd geen sprankelende show, maar dat is het wel vaker niet in
topduels. De eerste herenteams van VV Baarlo en koploper Mierlo Hout
stonden zondag 26 november tegenover elkaar in Baarlo. Het venijn zat hem
niet in de staart, maar juist in het begin van het duel waarin beide doelpunten vielen, 1-1.
Baarlo ging met de intentie het
veld in om de lijstaanvoerder pootje te
lichten en middels een zege stuivertje
te wisselen aan de kop van de rang
lijst met de gasten uit de Helmondse
stadswijk Mierlo Hout. Die intentie kreeg
al heel snel een knauw te verwerken.
De Helmondenaren kwamen het beste
uit de startblokken en al na vier minuten
op voorsprong. Een ‘lucky’ treffer na
een hoekschop waarbij Baarlo-doelman
Jeffrey Schouenberg de bal uit de
doelmond wilde wegboksen, maar het
leer via de rug van ploeggenoot Dennis
Beurskens alsnog in de uiterste hoek
van het eigen doel zag belanden, 0-1.
Drie minuten later al had Baarlo het
antwoord weer klaar. Getoucheerd via
een verdediger plofte de bal met een
boog over Mierlo Hout-doelman Devidson
Janzen in de verre hoek, 1-1. Mierlo Hout
bleef in het eerste kwartier vooralsnog
de meest gevaarlijke ploeg, maar grote

kansen leverde dat verder niet op.
Langzaam maar zeker herstelde Baarlo
het evenwicht in het duel. Op slag van
rust voorkwam Baarlo-doelman Jeffrey
Schouenberg met een fraaie safe een
nieuwe achterstand voor zijn ploeg, na
een doelpoging van een doorgebroken
Mierlo Hout-aanvaller. In de tweede helft
was het Mierlo Hout dat een licht optisch
overwicht nam. De Baarlo-defensie gaf
echter weinig kansen weg. Als er al
serieuze dreiging was, dan was doelman
Jeffrey Schouenberg op z’n post. Baarlo
moest het voornamelijk hebben van
counteren. En met dat wapen was de
ploeg in de slotfase nog bijna succesvol
toen de bal twee keer nog langs het doel
ging. Aan beide kanten één punt en daar
bleef het bij, zodat er een status quo
overbleef aan de eindstreep. Twee nog
ongeslagen ploegen, Mierlo Hout blijft
koploper en Baarlo voorlopig nog steeds
de voornaamste belager. (Foto: Len Gielen)

Koningslust te sterk voor Egchel
Door: Hay Janssen, voetbalvereniging VV Koningslust
Op een koud Sportpark De Lust traden de eerste herenteams van
VV Koningslust en SV Egchel op zondag 26 november aan voor de derby in de
5e Klasse D. In een wedstrijd met weinig kansen was het Koningslust dat
aan het langste eind trok, 2-0.
De eerste grote kans van de
wedstrijd was in de 25e minuut voor
Koningslust. Jurjen Verbong kwam
alleen voor de keeper, maar zijn schot
ging naast. Vijf minuten later was
het wel raak voor de thuisploeg. Roel
Ghielen kwam goed door over rechts.
Zijn voorzet bereikte Nick Rongen die
niet aarzelde en 1-0 op het scorebord
zette. Voor Egchel het sein om er een
schepje bovenop te doen. Met name
spits Paul Ververgaert liet zich daarbij
met enkele mooie acties gelden. Tot
scoren kwamen de oranjehemden
echter niet voor de rust. Na de rust was
het opnieuw Egchel dat het felst uit de
startblokken kwam. Overal op het veld
werden de spelers van de thuisploeg
onder druk gezet. Het spel speelde zich
dan ook grotendeels op de helft van de
huisploeg af. Opnieuw wisten de gasten
het overwicht niet om te zetten in
doelrijpe kansen. In de 70e minuut was
Koningslust dicht bij een tweede doel

punt toen Roel Ghielen uit een counter
alleen voor keeper Bjorn Oomen
kwam. Met een goede redding wist de
Egchelse goalie een tweede treffer te
voorkomen. Niet veel later moest aan
de overzijde Koningslust- keeper Roel
Hunnekens handelend optreden toen
Luuk Timmermans diep werd gestuurd.
Ver voor zijn doel gekomen voorkwam
hij de gelijkmaker. In het laatste kwar
tier van de wedstrijd werd de sfeer in
het veld wat grimmiger. Scheidsrechter
Rongen zag zich genoodzaakt over te
gaan tot gele kaarten. Het spelbeeld
werd wat rommeliger, waarbij de
thuisploeg in de verdrukking kwam.
In de 85e minuut lukte het hen weer
om met een counter onder de druk uit
te komen. Bram Rongen wist met een
mooie pass Jurjen Verbong te bereiken.
Zijn schot in de verre hoek was de
uitgekomen Egchel-goalie te machtig,
2-0. Daarmee besliste hij de derby defi
nitief in het voordeel van Koningslust.

Olympia-heren blijven thuis ongeslagen
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na de eerste 4-0 overwinning een week eerder, was het op zaterdag 25 november voor de heren van
VC Olympia uit Panningen zaak om wederom de punten in eigen huis te houden. Dit keer stond de tweede
Limburgse derby op het programma tegen Civitas uit Venlo.
De heren van Olympia begonnen
echter met een valse start aan de
wedstrijd. Door te veel persoonlijke
fouten maakte de thuisploeg de
punten voor de bezoekers uit Venlo.
Een gat van 6 punten was door de
Panningsen niet meer te overbrug
gen. Dit hadden ze echter aan zichzelf

te danken, waardoor er onnodig setver
lies werd geleden.
In de tweede set moest Olympia
zich herstellen van de misstap in de
eerste set. De thuisploeg liet nu dui
delijk zien wie de betere was. Civitas
had het nakijken na een gelijkopgaand
begin. Via 5-5 liepen de Panningnaren

uit naar 15-5. De spanning was uit de
set en de thuisploeg haalde de set
simpel binnen.
Ook de derde set werd simpel
binnengehaald door Olympia.
De bezoekers kregen geen grip op de
service van de heren uit Panningen.
Mede door 15 punten uit twee

serveseries werd Civitas zoek gespeeld,
25-13.
Het verzet van Civitas leek gebro
ken, maar de thuisploeg maakte het
zichzelf onnodig lastig. De foutenlast
aan Panningse zijde vloog omhoog in
de vierde set. Vanaf het begin moest
Panningen in de achtervolging om
een 6-0 achterstand goed te maken.
Meerdere malen leek het gat gedicht te
worden, maar op de cruciale momen
ten werden de punten niet afgemaakt.
Bij een 18-19 achterstand leek Olympia

alsnog langszij te komen, maar de
Venlonaren staken daar een stokje
voor. Zij sleepten er een vijfde set uit.
Deze set werd echter nooit
spannend. Het beslissende gaatje
in Pannings voordeel werd meteen
in het begin geslagen. Zo sleepten
de heren van Olympia alsnog de
overwinning binnen, waardoor de
ongeslagen thuisstatus gehandhaafd
blijft. Ondanks de moeizame overwin
ning blijft Olympia meedraaien in de
bovenste helft van de competitie.
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Marlon Kicken bij DOK6 Theater
De Brabantse cabaretier Marlon Kicken komt op zaterdag 2 december een optreden verzorgen bij DOK6 Theater
in Panningen. De show van de Brabander heet BaKo.
“BaKo staat voor verschillende
dingen: Bacardi cola, een gereed
schap waarmee u alles kunt fixen,
een baancommissaris en nog veel

meer. Gebruikt u BaKo om een leuke
conversatie te beginnen of juist om te
beëindigen?”, schrijft het theater over
de voorstelling.

De voorstelling begint om
20.15 uur.
Kijk voor meer informatie over
kaarten op www.dok6.eu
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Schilderijen en keramiek

Nieuwe kunst
expositie in Meijel
Bij zorghuis St. Jozef Wonen en Zorg in Meijel start zaterdag
2 december een nieuwe kunstexpositie. Schilderijen en keramiek van
kunstenaars uit Peel en Maas en daarbuiten worden tot februari getoond
in de binnentuin.

Sinterklaas in Baarlo
De goedheiligman arriveerde zondag 26 november in stijl in Baarlo. In een luxe, groene auto
kwamen de sint en zijn pieten bij de kasteelweide aan, waar diverse kinderen met hun ouders, opa’s
en oma’s op hen stonden te wachten. Fanfare Eendracht Baarlo en drum- en brassband Voorwaarts
zorgden voor de muziek, terwijl de kinderen zich vermaakten met de vele pieten en aan de
knutseltafel die door Jong Nederland Baarlo was neergezet. Daarna vertrok de sint weer met de auto
naar de Markt, waar nog meer kinderen op Sinterklaas stonden te wachten om hem te begroeten.
(Foto: Leo Kurvers)

Adventsconcert in Baarlo
Het Herenkoor van Baarlo houdt op zondag 3 december een adventsconcert. Waar het concert voorheen in het
kerkzaaltje plaatsvond, wordt het nu gehouden in de kerk van Baarlo. Na afloop is er nakaarten in het kerkzaaltje.

Het adventsconcert wordt beurte
ling georganiseerd door het kerkelijke
Herenkoor en het gemengd Kerkelijk
zangkoor. Normaal nemen de twee
kerkkoren deel en wordt een derde
koor of muziekgezelschap van buitenaf
toegevoegd. Dit jaar is dat een strijk
kwartet met drie violen en een cello.

Die zullen een deel van het concert
invullen. Het kwartet verzorgt ook de
begeleiding van de muziek van het
Herenkoor. Het Herenkoor voert de
driestemmige Mis van Lorenzo Perosi
uit. Dat is inclusief het bijzondere
Credo. Normaal wordt deze mis bege
leid op het kerkorgel. Dirigent Martin

Hermans heeft de orgelpartij echter
omgeschreven, zodat ze geschikt is
voor de violen en de cello.
Het concert vindt voor de zevende
keer plaats. Dit jaar op 3 december
om 10.30 uur in de parochiekerk van
Baarlo. Het concert duurt maximaal een
uur.

Nellie Broens uit Weert is de
enige keramiek-kunstenaar wiens
werk in de drie etages van de bin
nentuin van de zorginstelling te zien
zijn. Daarnaast zijn schilderijen van
Ans Houben uit Grashoek, Diny van
Santvoort uit Someren en Leontine
Brouwers, Tineke Crooijmans, Gerrien
Lommen en Annie van de Corput-

Vanlier uit Deurne te zien. De officiële
opening van de expositie is zaterdag
2 december om 14.00 uur. Daarna
is de expositie tot en met maandag
26 februari dagelijks te bezoeken
tijdens de openingstijden. Kijk voor
meer informatie op
www.sintjozefwonenenzorg.nl
(Foto: werk van Tineke Crooijmans)

Wij zijn op zoek naar versterking

Interesse? banendag
KOM
NAAR
ONZE

op zaterdag 9 december van 10.00 - 16.00 uur
Kijk ook op www.hermanvaessen.nl
Herman Vaessen B.V.
Leemvenweg 1
T (077) 465 17 08
5993 RH Maasbree
F (077) 465 30 11

info@hermanvaessen.nl
www.hermanvaessen.nl
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Facebookpagina D’n Naold

Bier uit de Maasbreese pomp en
zingende klonen
Op Facebook is sinds enkele weken de pagina D’n Naold te vinden. Het is de Peel en Maas-variant van de
landelijke satirische nieuwssite De Speld. Op de pagina verschijnen geregeld ‘nieuwsberichten’ met een kwinkslag.
Zo gaat volgens D’n Naold de pomp in het centrum van Maasbree bier geven met de Ossefeesten en zijn zangduo
De Breurkes geen broers, maar klonen van elkaar. Tijd voor een ‘openhartig’ interview met de personen achter de
pagina.

risch antwoord gegeven. “Onze redactie
bestaat uit nul tot tien personen, afhan
kelijk van de weersomstandigheden.
Redacteuren zijn in de leeftijd van 8
tot 78 jaar. Als serieus satire nieuws
medium proberen we een genderneu
trale uitstraling te hebben, vandaar
dat er vrouwen noch mannen voor ons
werken. Wij hebben androgynie hoog
in het vaandel staan.”

Fake news belang
rijker dan echt nieuws

De mannen of vrouwen achter de
satirische pagina willen graag anoniem
blijven. Waarom eigenlijk? “Het nieuws
staat voorop. De redactie is volledig

ondergeschikt. Natuurlijk genieten we
wel van de aandacht, maar op een
anonieme manier. We proosten dan
ook met merkloze champagne. Niet ter

publicatie: voor het juiste bedrag willen
wij overal voor uitkomen.”
Ook op een vraag over de samen
stelling van de redactie wordt een sati

Maar waarom hebben de
r edactieleden D’n Naold opgezet?
“De stelling van D’n Naold is: ‘we
hebben de Russen niet nodig om
door middel van het echte nieuws
de verkiezingen te beïnvloeden’. De
Facebookpagina is opgezet in een
poging de wereld een beetje mooier en
vrolijker te maken. Ook is ‘fake news’
in tijden van Trump en Wilders popu
lairder geworden dan ‘echt nieuws’ en
het is een mooie mogelijkheid om ook
taboes en vooronderstellingen aan de
kaak stellen.” De ‘Naoldleden’ zijn naar
eigen zeggen al lang bezig met het
maken van grappige nieuwsfeitjes. “Na
jaren ‘underground’ te hebben geope
reerd in ons sociaal leven en netwerk,
met veel gegniffel om nepnieuws met
een boodschap, hebben we besloten
groot te denken. Al snel bleek dat wij
meer van het doen dan het denken
zijn, vandaar onze diepgaande onder

zoeksjournalistiek.” De mensen achter
D’n Naold komen op allerlei manieren
aan de ‘nieuwtjes’. Ze verzinnen ze zelf
en krijgen inmiddels ook al zaken aan
gereikt. “We laten ons inspireren door
het lokale nieuws, maar we krijgen nu
ook al tips van lezers. Dat is wel heel
ruig.”

Marianne Thieme
nieuwe wethouder
D’n Naold denkt in te kunnen
spelen op een behoefte van informatie
die er is binnen de gemeentegrenzen.
“Peel en Maas is een ‘ons-kent-onsgemeente’. Mensen staan niet graag in
de belangstelling, maar vernemen wel
graag wat er zoal loos is in ‘ut dorp’.
D’n Naold speelt op ludieke wijze in
op die behoefte. Of het succesvol gaat
zijn, moet blijken na de verkiezingen in
maart, wanneer wij Marianne Thieme
als nieuwe wethouder hier begroeten.”
Het grootste doel van D’n Naold
is het vergroten van het vreugdequotum in Peel en Maas. “We hebben
de conclusie getrokken dat er te weinig
gelachen wordt in deze gemeente.
Zelfspot is vaak ver te zoeken, vandaar
dat we mensen willen uitdagen
zichzelf, hun organisatie, vereniging
of zelfs dorp met een korreltje zout
te nemen.” Voor het beoogde aantal
likes op Facebook heeft de redac
tie de lat behoorlijk hoog gelegd.
“Honderdmiljoenmiljard.”

Kerstboom in aantocht
De laatste Black Friday-acties vliegen de winkels uit en kinderen kijken reikhalzend uit naar de komst van Sinterklaas. Anderen kunnen weer
niet wachten tot het moment dat ze de kerstboom weer kunnen zetten.
Want waarom zouden we moeten wachten totdat de sint het land uit
is? Volgens psychologen geeft het versieren van de kerstboom een boost;
mensen zouden er enorm gelukkig van worden. Het is een magische periode
die herinneringen van vroeger oproept en al die gezellige lichtjes geven de
donkere dagen voor kerst een knus tintje. Dus zet lekker die foute kerstplaat

van Wham! op en tover die woonkamer om tot de mooiste die het dorp
gezien heeft.
En als we het toch over Kerstmis hebben. Weet u al wat u eet met de
feestdagen? Laat u inspireren of geef het werk uit handen en schuif lekker
aan bij een restaurant.

Kom ook dit
jaar weer op beide

Reserve
e
u tijdig? rt
Op Eerste en Tweede Kerstdag kunt u
weer genieten van onze kerstbrunch. 26,50
Kinderen tot en met 4 jaar gratis
13,50
en 5 tot en met 12 jaar

p.p.

p.p.

Wij hebben een speelruimte
en een speciaal kinderbuffet.
Ontvangst 10.30 uur; aanvang 11.00 uur

Op Eerste en Tweede Kerstdag kunt u
reserveren voor drie of vier gangen diner
met keuze uit voor ieder wat wil(d)s
4 gangen

39,50
p.p.

3 gangen met soep

31,50
p.p.

3 gangen met voorgerecht

KERKSTRAAT 3, PANNINGEN • 077 466 04 66
INFO@GRANDCAFEGALLERY.NL • WWW.GRANDCAFEGALLERY.NL

34,00
p.p.

kerstdagen ‘s middags en
‘s avonds op uw gemak genieten
van grootse dinerbuffetten en
brunches vol heerlijke voorgerechten,
soepen, vele salades, vis-, vlees- en
wildgerechten. Aansluitend bieden
wij u een uitgebreid dessertbuffet en
kinderen kunnen zich volop vermaken
in de diverse speelruimtes. Kijk op

www.dedorpsherberg.nl
voor meer informatie of om
uw reservering te plaatsen.
Casseweg 1A, Ospel

0495 - 64 13 56

Pannenkoekenhuis • Restaurant • Partijencentrum

De Dorpsherberg
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Veertigste editie

Kerstviering ouderen
en mindervaliden
Stichting Kerstmiddag Baarlo organiseert voor de veertigste keer de jaarlijkse kerstmiddag voor ouderen en
mindervaliden van Baarlo. Die vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 december bij zaal Unitas in Baarlo.
Dit jaar is de zaal eerder geopend,
namelijk om 13.30 uur. Het programma
begint vervolgens om 14.00 uur en
eindigt rond de klok van 18.00 uur.

Aanmelden is verplicht en kan tot
en met donderdag 7 december bij
Mariet Bouten op Bong 33, bij Jan
Dietz op Albert Neuhuysstraat 14 of

door een briefje in te leveren in de
daarvoor bestemde bus tijdens de
openingstijden van KBO-clubhuis Aan
’t Paedje.

Cabaretier Anne Neuteboom in DOK6
Anne Neuteboom staat op vrijdag 1 december in DOK6 Theater in Panningen met haar cabaretvoorstelling ‘Weg’.
De winnares van de jury en publieksprijs bij het bekende cabaretfestival Cameretten in 2015 heeft het in de show
over millenials.
“Zoals we allemaal weten
zijn millennials, mensen geboren
tussen 1982 en 2001, ongebreideld
positief met een plaat voor hun kop,
hoogmoedig, kortzichtig, versprokkeld,
individualistisch, overmatig empathisch,

overgevoelig, slecht opgeleid,
ongeïnteresseerd, hebben ze allemaal
dyslexie en ADD en krijgen ze overal
een burn-out van”, aldus het theater.
Anne Neuteboom studeerde in 2013
af aan de Koningstheateracademie.

De Volkskrant ziet haar als ‘een
groot talent’ en de NRC vindt Anne
‘expressief tot in haar vingertoppen’.
De voorstelling begint om 20.15 uur.
Kijk voor meer informatie over kaarten
op www.dok6.eu

Huiswerkbegeleiding in bibliotheek
Bij bibliotheek Panningen is het mogelijk ondersteuning te krijgen bij het huiswerk. In Engels en de exacte
vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde is het mogelijk bijles te krijgen.
Leerlingen van het voortgezet
onderwijs, van vmbo tot en met mbo,
kunnen bijles krijgen van een (oud-)
docent Engels, individueel of in zeer
kleine groepjes. Hij helpt met gramma
tica, leesvaardigheid, spreekvaardigheid,
voorbereiding op proefwerken en

ondersteuning bij het maken van het
huiswerk. De leerling kan zelf aangeven
wat behandeld wordt. Voor de vakken
wiskunde, natuur- en scheikunde kunnen
leerlingen van vmbo, havo en vwo
ondersteuning krijgen van een ervaren
docent. Er wordt individueel of in kleine

groepjes gewerkt. De huiswerkbegelei
ding vindt plaats in bibliotheek
Panningen in het Huis van de Gemeente.
Neem voor meer informatie of aanmel
den contact op via 077 307 23 82 of
stuur een mail naar m.verhaegh@
debibliotheekmaasenpeel.nl

Ignite Indoor in De Heuf Panningen

Harddance-evenement
In evenementenhal De Heuf in Panningen vindt zaterdag 2 december een muziekevenement plaats met
artiesten uit de harddance-scene. Tijdens Ignite Indoor staan diverse dj’s uit de regio op het podium.
De initiatiefnemers, Giovanni
Schuijers uit Panningen en Mike
Verdonschot uit Tilburg van Plug-In
Events, kwamen op het idee een
harddance-evenement te organiseren,
omdat ze vonden dat er maar weinig
te doen is voor liefhebbers van deze

muziekstijl. Harddance is een verzamel
naam voor diverse harde, elektronische
muziekgenres zoals dance, hardcore en
hardstyle. “We wilden regionaal talent
de kans geven om op te treden en
hen te laten groeien”, aldus de twee
initiatiefnemers.

Op het podium staan zaterdag
Rebelion, Requiem, Bass Chaserz, Jason
Payne en Ceazar. Ook Salvation, No
Nonsense en Sequel treden die avond
op. MC Barricade presenteert de avond.
Het evenement begint om 17.00 uur en
duurt tot 02.00 uur.

Toneelstuk Sinterklaasfeest
in Het land van Kessel
De tweede editie van het toneelstuk Sinterklaasfeest in Het land van Kessel vindt plaats op zondag 3 december
in Kasteel De Keverberg. Bij de voorstelling reizen de twee hoofdrolspeelster terug naar het jaar 1875 en ontmoeten
ze Baron Frits die twijfelt of Sinterklaas echt bestaat.
In Kasteel de Keverberg woont
Baron Frits, een echte kindervriend.
De burgemeester en baron Frits
kibbelen al jaren met elkaar. Omdat het
onderhoud van een kasteel kostbaar

is, vraagt de baron elk jaar tevergeefs
geld aan de burgemeester en aan
Sinterklaas. Baron Frits twijfelt daarom
of Sinterklaas wel echt bestaat.
De presentatie van de voorstelling

is in handen van Anneke Joosten
en Karin Hoeven. De liedjes worden
gezonden door een kinderkoortje.
De voorstelling begint om
11.00 uur.

Speculaasconcert Harmonie Concordia
Koninklijke Harmonie Concordia Panningen houdt op zondag 3 december een speculaasconcert in DOK6 in
Panningen. De harmonie en de slagwerkgroep brengen een gevarieerd programma ten gehore. Anniek Mommers
speelt mee met de harmonie.
Verschillende muziekstijlen
passeren de revue bij het concert.
De harmonie mag rekenen op
de medewerking van Aniek
Mommers. Zij begon een aantal
jaren geleden als fluitiste bij de

harmonie, maar is inmiddels te
zien geweest in verschillende
musicals. Verder komt Pierre Wilms
een sprookje voordragen onder
begeleiding van harmoniemuziek.
Hoboïste Esmée Gootzen laat het

verhaal van Gabriels hobo horen.
De slagwerkgroep neemt de
bezoekers vervolgens mee naar de
Basket Islands. Het concert begint
om 11.00 uur in DOK6 Theater in
Panningen.

Beringe ontvangt
Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieten zijn zondag 26 november aan
gekomen in Beringe. Dit jaar kwam hij met een oude vrachtwagen.
In een kleine optocht liepen de kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s onder begeleiding van de fanfare naar gemeenschapshuis
De Wiekslaag. Daar vond de sinterklaasmiddag plaats waar werd
gezongen en gedanst met de pieten. Daarna kregen de kinderen
allemaal wat lekkers en ging Sinterklaas met zijn pieten weer
verder op pad. (Foto: Sinterklaascomité Beringe)
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Speculaasactie

Cabaretoptreden Marlon Kicken

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Muziekvoorstelling Leonie Meijer

Optreden Le Freak
Back to the 70s

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

vr
01
12
za
02
12

Cabaretvoorstelling
Anne Neuteboom
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Speculaasactie

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Café Pierke Panningen

zo
03
12

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

Onthulling partnerschapsbord
Kessel en Grevenboich
Tijd: 10.00-11.00 uur
Locatie: kasteeltuin Kasteel De Keverberg Kessel

Opening expositie
schilderijen en keramiek
(t/m februari 2018)

Adventsconcert
Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Herenkoor Baarlo
Locatie: parochiekerk Baarlo

Toneelstuk Sinterklaasfeest in
Het Land van Kessel
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

ma
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Samen Zingen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Ringoven Panningen

Pakjesavond
Tijd: hele avond
Locatie: thuis

Muziektheatervoorstelling
Opvliegers 3
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Kienmiddag
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Speculaasconcert
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: harmonie Concordia
Locatie: DOK6 Panningen

Sinterklaaskoopzondag

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

Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Muziekevenement Ignited Indoor
Hard Dance

Open dag dagbesteding Atelier
De Fabriek

Tijd: 17.00-02.00 uur
Organisatie: Plug-In Events
Locatie: evenementenhal De Heuf Panningen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: De Fabriek Maasbree

Uw agendapunt hier?
Wilt u de activiteiten van uw organisatie ook in
deze agenda zien? Mail uw agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Uw droomhuis binnen handbereik?
Uw droomhuis binnen handbereik?
Zes dagen
Zes dagen
per week
per week
welkom.
welkom.

Gaan er allerlei vragen door uw hoofd over uw (toekomstige) woonlasten en wilt u graag
Gaanduidelijkheid?
er allerlei vragen
door
(toekomstige)
woonlasten
wiltHeijman,
u graag
snel
U kunt
nuuw
zeshoofd
dagenover
peruw
week
terecht bij de
Rabobank.en
Berry
snel
duidelijkheid?
kunt nu zes dagen
bij de
Berry
manager
Wonen enUKlantbeleving:
"Hetper
zijnweek
gekketerecht
tijden op
de Rabobank.
woningmarkt.
JeHeijman,
kunt geen
manager
Wonen
en
Klantbeleving:
"Het
zijn
gekke
tijden
op
de
woningmarkt.
Je
kunt
weken wachten op zekerheid. Daarom hebben we onze openingstijden uitgebreid
en geen
kan
weken
wachten
Daaromeen
hebben
we maken
onze openingstijden
uitgebreid
iedereen
nu ook op
op zekerheid.
zaterdagochtend
afspraak
voor advies over
wonen. en
Dankan
nemen
iedereen
nutijd
ookvoor
op zaterdagochtend
maken
advies overalleen".
wonen. Dan nemen
we
ruim de
een goed gesprekeen
datafspraak
verder gaat
danvoor
de hypotheek
we ruim de tijd voor een goed gesprek dat verder gaat dan de hypotheek alleen".
Hypotheek binnen één week
Hypotheek
binnen
één week
Bij Rabobank
Peel, Maas
en Leudal weet u snel of uw droomhuis van u wordt. Binnen één week
Bij
Peel, Maas en
Leudal weet
u snel"Via
of uw
van u wordt. Binnen
week
kanRabobank
de hypotheekofferte
getekend
zijn! Berry:
onsdroomhuis
online Hypotheekdossier
kunt uéén
al een
kan de hypotheekofferte
getekend
zijn!
Berry:tool
"Viakunt
ons uonline
Hypotheekdossier
kunt uinalalle
een
heleboel
zelf voorbereiden.
Met deze
online
zich, thuis
op uw eigen bank,
heleboel
zelf voorbereiden.
Met deze
online tool
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u Hypotheekdossier
zich, thuis op uw eigen
bank,
in alle
rust voorbereiden
op uw afspraak.
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op
uw
afspraak.
Bovendien
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het
Hypotheekdossier
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nog
eens
financieel voordeel op. U bespaart immers op uw advieskosten".
financieel voordeel op. U bespaart immers op uw advieskosten".

Hypotheekadvies,
Hypotheekadvies,
nu ook op zaterdag!
nu ook op zaterdag!
Rabobank
Rabobank
Peel, Maas en Leudal
Peel, Maas en Leudal

www.rabobank.nl/pml
www.rabobank.nl/pml
Growing a better world together
Growing a better world together

Ontdek meer met de WoonBox
Ontdek
meer
met de WoonBox
Hebt
u uw
droomhuis
gevonden? Of wilt u alvast weten wat u kunt lenen, zodat u gericht op
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huis. Een doos vol informatie en inspiratie om u op weg te helpen van uw woonwens
naar uw
naar uw droomhuis.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme
Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 3 december
H. Mis 1ste Advent 09.30 uur
Woensdag 6 december
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Vrijdag 1 december
19.00 uur H. Mis voor alle vrijwilligers
van de parochie b.g.v. de vrijwilligers
avond en t.i.v. de overl. vrijwilligers
en speciaal voor Sjaan Franken
Zondag 3 december
Geen H. Mis
Zondag 10 december
H. Mis 2e Advent 11.00 uur
Overleden
Jo Manders, 89 jaar

Parochie Grashoek

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
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Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 1 december
Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de
H. Communie gebracht bij zieken en
ouderen
Zondag 3 december
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Stien Bruijnen Mevr. Riky Jans
Zang: Dameskoor
Intenties
Petronella Vaessen. Maria Peeters
en overl. familie Peeters-Hermans-

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 2 december
H. Mis 1ste Advent 19.00 uur t.i.v.
Mie Willems-Kessels (verj) (coll);
Bert Hanrats (jaardienst) en alle
overledenen van de fam. HanratsCuijpers; Thei en Riet van OijenSonnemans en overl. familie

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 3 december
H. Mis 1ste Advent 10.00 uur – heren
koor t.i.v. Johannes Janssen en Maria
Haenen; Dorine de Vries-Geelen (jaar
dienst); Nel en Piet Wilms-Hendriks,
kleinzoon Dennis en overl. fam. WilmsHendriks (vw 100ste verj)

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact

Haenen. Jaardienst overl. ouders
Willems-Janssen en overl. familie.
Jaardienst overl. ouders Wijnen-Smets
en overl. familie.
Mededelingen
Correctie datum 1e H. Communie
De correcte datum dat de kinderen van
groep 4 van de basisschool de 1e H.
Communie ontvangen is zondag 27 mei
om 10.30 uur.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 2 december
1 e Zondag van de Advent.
19.15 uur.Mia Hendriks / Sturme van
wege de verjaardag. Zes wekendienst
voor Corrie Ottenheim/Nieuwenhuizen

n
Do
olleD
e
en
agen
age
g
Dag
olle
a
D
e
ll
DRIE
b

EE
TeW
talen

h

DaRleIEn

halen

EEn
TeW
tale
b

3 DECEMBER
KOOPZONDAG

Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 2 december
H. Mis 1ste Advent 17.30 uur t.i.v. Jos
Snijkers (coll)
Zaterdag 9 december
H. Mis 2de Advent 17.30 uur (!)

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie
Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 30 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zondag 3 december
H. Mis 1ste Advent 11.00 uur Caecilia &
St. Nicolaas patroonsviering met Damesen Herenkoor t.i.v. Riet Gooden-Hendriks
en Gerard Gooden (gest. jaardienst);
Ton Verberne (coll); Tjeu Wilmsen en
Toos Wilmsen-Vos; Piet en Toos Bongers
(jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 4 december
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 5 december

I.v.m een storing is het parochiecentrum tot 7 december telefonisch
niet bereikbaar. Bij dringende zaken
kunt u kapelaan Houben bereiken op
06-57587506. Het parochiecentrum is
wel via mail bereikbaar:
info@parochiecentrumpanningen.nl.

Woensdag 6 december
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 9 december
19.15.uur Jaardienst voor Har Hanssen.
Bijzondere intentie. Jaardienst voor
Pierre en Thila de la Roy - Boots. Jan
van Kessel. Nelly de la Roy - Konickx
Mededeling
Op de pastorie zijn weer de Gerardus
kalenders te koop.

Zaterdag 2 december
17.00 uur gebedsdienst in
Verzorgingshuis ter Borcht.
Zondag 3 december
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Voor de zieken uit de parochie.
10.30 uur Adventsconcert met de beide
kerkkoren en als gast een strijk-orkest
uit Tegelen.
Donderdag 7 december
8.30 uur H. Mis.

Mededelingen
24 dec Kerstavond is de H. Mis om
21.00 uur
25 dec Kerstdag om 9.30 uur
31 dec oudejaarsdag om 9.30 uur

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 1 december
vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
bij zieken en ouderen thuisgebracht.

Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 3 december
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 10 december
9.30 uur Jaardienst Pieten Zeelen en
Overleden familie Zeelen – Nijskens.

Parochie Meijel

Kerstbomen
grote maten
Nordmann
+ standaards
verkoop vanaf 2 dec.
06 - 30 07 27 01

Tel. 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

H.Hoeben

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Parochie Panningen

Vanaf 28 november is er van dinsdag
t/m vrijdag een H. Mis zijn om 9.00
uur in de dagkapel. Voor deze H.
Missen kunt u ook een misintentie
aanvragen. Deze H. Mis vervalt als er
op die ochtend een uitvaart is!

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
Donderdag 30 november
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 1 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
De H. Communie wordt thuisgebracht
na de H. Mis
Zaterdag 2 december
H. Mis 14.30 uur – De Groenling
H. Mis 19.00 uur 1ste Advent – gemengd
koor t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van
der Linden en zoon Sjraar; Sie JanssenZeelen (coll/jaardienst) en Herm Janssen
Zondag 3 december
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 5 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 6 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 7 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Aanpassing kerkdiensten

Doolgaardstraat 8

Horst

H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 7 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

Braamhorst 5 Baarlo

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

Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik:
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur:
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

13,50

Mona
Lisa

EURO

en andere verhalen

Nu verkrijgbaar bij Bruna Horst, Leef Vrij Sevenum
en via marieke79schrijft@gmail.com
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Altijd al een grotere tv, UHD of Smart TV gewild?
Dan is dit uw kans!
TV

Op alle tv’s van 44” en groter:

GRANDIOZE INRUILKORTING

1499,UHD TV
UE55MU7070

INRUILKORTING

-/-

• 55" (139 cm)
• 4K Ultra HD
• 2400 PQI
• LED-scherm
• Smart tv met Tizen

4K

ULTRA HD

GRATIS
BEZORGD!
SMART

504,-

895,*

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

* Na €100,- refund via Samsung. Geldig t/m 3 december 2017.

13 5
9 5’
cm

van minimaal € 300,- bij inruil van uw huidige tv

