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Verbonden
met Duitse gemeente
Het partnerschap tussen Peel en Maas en de Duitse gemeente Grevenbroich is op zaterdag 2 december kracht bijgezet door het plaatsen van een partnerschapsbord in
beide gemeentes. Het Nederlandse bord staat in de kasteeltuin bij Kasteel De Keverberg in Kessel en zijn evenknie is geplaatst bij het Alten Sloss in Grevenbroich. Op beide
plekken werd op zaterdag het nieuwe aandenken feestelijk geopend. In Kessel onthulden burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en waarnemend burgemeester
Edmund Feuster van Grevenbroich het bord. Na de busreis van zo’n 65 kilometer naar de gemeente in het Duitse Ruhrgebied werd daar door Feuster en wethouder in Peel en
Maas Roland van Kessel het tweede bord officieel onthuld. Op de geschiedenis van de samenwerking wordt verder ingegaan in de straatnamenserie van deze week.

Particuliere woningen bouwen in Maasbree

Woonmarkt openbreken
met eigen idee
De woningmarkt in Peel en Maas is al enige tijd punt van discussie. De gemeenteraad sommeerde de
wethouder onlangs nog om meer woningen mogelijk te maken. Een aantal inwoners van Maasbree wil niet
wachten op de nieuwe ontwikkelingen en besloot zelf met een initiatief te komen. De groep wil als particuliere
eigenaren kavels kopen en meerdere levensloopbestendige woningen neerzetten per kavel.
“In Peel en Maas is op het gebied
van levensloopbestendige woningen vrijwel niks te vinden”, vertelt
Jan Linssen. De gepensioneerde
stedenbouwkundige is bevriend met
het groepje Maasbreenaren en helpt
bij het realiseren van het idee. “Ik heb
ervaring met dit soort projecten.”
Het idee van de initiatiefgroep is om

een grote kavel van de gemeente te
kopen en daar twee kleine woningen
op te zetten. “Daar is behoefte aan”,
vertelt Linssen. “Voor veel mensen is
een appartement nog een stap te ver.
Ze willen wel een grondgebonden
woning. Het worden geen ouderenwoningen, maar huizen die ook geschikt
zijn voor starters, met een gezellige

tuin of een patio.”
De groep heeft al een optie op
een kavel, maar zou graag meerdere mensen vinden die hetzelfde
idee hebben. “Dan is het mogelijk
om op een paar kavels naast elkaar
eenzelfde soort woningen neer te zetten”, aldus de initiatiefgroep.
Lees verder op pagina 04
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Funklasse wellicht wel verder

Na vijf jaar einde Wielerweekend Kessel
De organisatie van het Wielerweekend van Kessel heeft besloten te
stoppen met het fietsevenement. Het bestuur van Stichting Wieler Promotie
Kessel heeft het te druk om naast het gewone werk en privéleven nog tijd te
vinden voor het organiseren van het wielerweekend. Wel blijft de stichting
doorgaan met het organiseren van kleinschaligere wielerevenementen en
zoekt het naar een eventuele andere datum voor de Funklasse.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Poulissen Audio Video Center
gehele gemeente

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Toon Henkens, Renée Cox en
Lique Geraedts
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

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

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

De wielerronde van Kessel werd
in 2013 na 65 jaar nieuw leven
ingeblazen. “Dat was een droom die
uitkwam”, vertelt Frank Ueberbach,
voorzitter van Stichting Wieler Promotie
Kessel. “Daarna hebben we vijf geweldige edities gehad die allemaal heel
goed zijn verlopen. De organisatie kost
echter heel veel tijd en ik heb al een
drukke werk- en privéagenda. Het is
ook veel drukker geworden in Kessel,
wat betekent dat we moeten voldoen
aan meer regels voor de veiligheid.
Alles bij elkaar waren we er gewoon
te veel tijd mee kwijt. Er heeft zich ook
niemand gemeld die de organisatie
eventueel over wil nemen, dus zetten
we er een punt achter.”

Zelf finale
wielerwedstrijd
gemist
Afgelopen jaar vond het wielerweekend plaats op zaterdag 8 en
zondag 9 april. Het weer bleek de
organisatie goed gezind. “Het was heel
mooi weer zelfs”, aldus Frank. “Dat
zorgde ervoor dat het heel druk was
in het dorp. Zo druk zelfs dat ik samen
met nog iemand van de organisatie

het verkeer moest gaan regelen. Ik heb
toen de finale van de wedstrijd gemist.
Op maandag kwam ik er pas achter
wie gewonnen had.” Daar zit ook een
gedeelte van het probleem volgens
Frank. “We hebben vijf jaar lang vrijwilligers gevraagd en zelfs oproepen
geplaatst, maar we konden vrijwel
niemand vinden. Vijf jaar lang was niemand te bereiken toen we bezig waren
met de organisatie. Dan laat je weten
dat het evenement stopt en dan zegt

iedereen dat we door moeten gaan.”
Frank vindt het heel jammer dat
het evenement afgelopen jaar voor het
laatst heeft plaatsgevonden. “Ik heb
wel een traantje moeten wegpinken”,
vertelt hij. “Ik heb er altijd heel veel
plezier in gehad. De editie van 2013
was een langgekoesterde droom die
uitkwam en zeker de aanwezigheid van
olympisch kampioene Marianne Vos
vorig jaar was een groot hoogtepunt.
Maar ik moest de afweging maken

tussen het plezier van de ronde en het
werk en de stress die de organisatie mij
bezorgde. Dat was een lastige keuze,
maar het ging niet anders.”
De organisatie bekijkt wel nog de
mogelijkheden om de Funklasse die
tijdens het weekend plaatsvond voor
lokale wielerliefhebbers een vervolg te
geven. Stichting Wieler Promotie Kessel
blijft kleinschalige wielerevenementen
in Kessel organiseren.
(Foto: archieffoto HALLO Peel en Maas)

Ander werkgebied

Herverdeling van wijkagenten
in Peel en Maas
De wijkagenten in het werkgebied van de politie Peel en Maas zijn gewijzigd. Door het vertrek van enkele wijkdienaren en de komst van nieuwe
medewerkers, besloot de politie Horst/Peel en Maas het team te herverdelen. De vertrouwde gezichten blijven, maar gaan in andere kernen aan de slag.
De politie-afdeling besloot zelf tot
de wisseling. “Dit om de kwaliteit van
ons werk, en dan met name wat wij
voor de burgers kunnen betekenen,
verder te verbeteren”, aldus de politie.
De elf kernen in Peel en Maas
waren eerst verdeeld over vijf agenten
die elk individueel werkten. De agenten werken nu in koppels in andere
kernen binnen de gemeente. “Op die
manier kunnen ze maximaal bereikbaar
zijn voor de burgers en zo snel mogelijk
actie ondernemen”, aldus teamchef
Jeremy Jonker van de politie. “De veranderingen zorgen bovendien voor een
verfrissende blik op de problematiek
en passen daarmee ook in de visie van
wijkgericht werken, waarin de wijkagent een belangrijke vooruitgeschoven post is in de wijk.” Wijkagenten
Arno Wilmsen en Ton de Bruin krijgen
de dorpen Baarlo, Maasbree, Meijel,
Beringe, Koningslust en Grashoek
voor hun rekening. Ans Theunissen
en Marion Vissers gaan aan de slag
in Helden, Panningen, Egchel, Kessel
en Kessel-Eik. Daarnaast worden Nico
Oudenhoven, Sander Hermans en Erwin
van der Burgt voor het hele gebied
ingezet, maar krijgen ze elk eigen
thema’s aangewezen waar ze zich op

Wijkagenten Ans Theunissen en Marion Vissers (Foto: politie Horst/Peel en Maas)
gaan focussen. Zo’n thema kan huiselijk
geweld of jeugd zijn. Een wijkagent
houdt zich voornamelijk bezig met
de aanpak van veiligheidsvraagstuk-

ken zoals overlast, kleine criminaliteit,
milieu en verkeer en maakt onderdeel
uit van een basisteam. Wie vragen,
tips of opmerkingen heeft over de

veiligheid in de eigen buurt of wijk,
kan contact opnemen met de wijkagent
via 0900 88 44. Bij spoed of heterdaad
moet altijd 112 worden gebeld.
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Plannen steeds dichterbij

Bijeenkomst over
Kesselse Maasboulevard
Dorpsoverleg Kessel (DOK) houdt op woensdag 13 december een informatiebijeenkomst over de plannen voor
de ‘Maasboulevard van Kessel’. Kesselnaren die graag willen meepraten over de plannen, ideeën hebben of nieuwsgierig zijn naar de voortgang van het project, kunnen terecht bij gemeenschapshuis De Paort in Kessel.

nieuws 03

Gestolen
carnavalswagen
blijkt misverstand
De carnavalswagen van een Baarlose vriendengroep die gestolen
leek, blijkt door een misverstand te zijn meegenomen. De vriendengroep
laat weten dat de wagen door toeval en miscommunicatie was weggehaald van de plek waar die gestald stond. “Het was toeval op toeval op
toeval”, aldus Rob Peeters van de groep.
De groep plaatste op woensdag
22 november een bericht op Facebook
waarin de groep aandacht vroeg voor
de vermiste carnavalswagen. Die was
namelijk zonder medeweten van de
groep meegenomen van de plek waar
die gestald stond in Sevenum en
weggebracht naar een ijzerboer die
hem sloopte. Net op de dag dat er
mensen kwamen kijken om de
oplegger over te kopen. De diefstal
blijkt op een misverstand te rusten.
“We hebben de wagen ooit
gekregen van een boer uit Baarlo”,
vertelt Rob Peeters. “Een halfjaar
geleden hebben we gevraagd of
hij de wagen nog terug wilde en
toen liet hij weten dat hij hem niet
meer wilde hebben. Toen heeft de
boer blijkbaar iemand gebeld om
de wagen op te halen. Die heeft dat

echter pas op de woensdag gedaan
toen wij het ding wilden verkopen.
Wij wisten er niks van en ook de boer
wist van niks, aangezien hij het al zo
lang geleden had gevraagd. Dat het
precies de dag was dat wij de wagen
wilden verkopen, is echt toevallig.
Het was toeval op toeval op toeval.”
Uiteindelijk was het dus allemaal
een misverstand, maar de wagen
is wel weg zonder dat de vriendengroep er geld voor kreeg. “Ja, dat is
wel jammer. Maar goed, wij wilden
van de wagen af en dat is gebeurd.
Achteraf kunnen we er allemaal wel
om lachen.” Van de opbrengst wilde
de groep een barbecue houden.
“Misschien dat we dat nog steeds
doen en dan met iedereen. Dus ook
de boer en degene die hem heeft
meegenomen.”

De loswal in Kessel zoals hij nu is (Foto: Dorpsoverleg Kessel)
Het lijkt erop dat de plannen om
een eigen Maasboulevard te creëren,
steeds dichterbij komen, zo laten
initiatiefnemers Gabor Kovacs en Gerald
Driessen van het DOK weten. “Dat blijkt
uit gesprekken die de afgelopen maanden met de wethouders van Peel en
Maas en mensen van provincie Limburg
zijn gevoerd.” De werkgroep achter
de plannen om de loswal in Kessel op
te knappen, startte een jaar geleden.

Er werden ideeën verzameld en schetsen gemaakt om het dorp met input te
laten komen.
Tijdens een recente presentatie
van provincie Limburg bleek dat Kessel
mogelijk aanspraak kan maken op geld
uit het actief waterrecreatiefonds van
de provincie. “Toen was de euforie
al helemaal groot”, aldus Kovacs en
Driessen. “Het ’sjpegel’ in de Maas gaat
er een mooie lijst omheen krijgen.”

Inwoners van Kessel en
ondernemers die graag willen
meepraten, ideeën willen
uitwisselen of nieuwsgierig zijn
geworden naar de plannen van
de werkgroep, kunnen naar de
informatiebijeenkomst komen in
gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
Daar begint de bijeenkomst om
19.30 uur. Aanmelden hiervoor kan
via info@dorpsondersteunerkessel.nl

DE MOOISTE KERSTBOMEN
VOOR DE MOOISTE PRIJZEN !

Laat jouw kerstboom
bij ons voorboren en
hij komt kaarsrecht te
staan met de EasyFix!

HALLO in Mexico
De drie Baarlose voetbalvrienden en Formule 1-liefhebbers Jeroen Stemkens, Roy Stemkens en
Rob Linssen bezochten eind oktober de Grand Prix in Mexico. Ze wilden een wedstrijd van de populaire
autosport graag eens in het echt meemaken en besloten dit op een uitzonderlijke plaats te doen.
Dat werd Mexico. Ze brachten vijf dagen in Mexico City door en reisden daarna door naar een resort in
de badplaats Playa del Carmen. “Het werd een feest om nooit meer te vergeten”, aldus de drie heren.
“Niet alleen om de overwinning voor Max Verstappen, maar ook vooral vanwege de uitbundige sfeer
van de Mexicanen op de tribunes. Mexico, we love you!”

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Tuincentrum Leurs is elke
zondag geopend van
9.30 tot 18.00 uur!
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Twaalf windmolens in hetzelfde gebied

Vijf windmolens op de planning in Leudal
Het wil maar niet rustig worden rondom het beoogde windmolenpark in het buitengebied van Egchel. Eerst moest er door gemeente Peel en Maas een
keuze gemaakt worden tussen twee plannen, toen bleek een groep omwonenden fel tegenstander en nu lijkt gemeente Leudal twee windmolens te gaan
plaatsen in hetzelfde gebied en nog drie bij Kessel-Eik. Hoe staat het er voor?

De twee windmolens van
Windpark Heibloem kunnen voor
Windpark Egchelse Heide problemen
opleveren qua rendement. De twee
parken staan dicht bij elkaar en nemen
elkaar, letterlijk, de wind uit de zeilen.
Een oplossing is volgens Wilms en de
Leudalse wethouder Piet Verlinden dat
één van de twee parken compensatie
aan de ander moet betalen.
“Daar zijn gesprekken over tussen de
windparken en met de provincie”,
vertelt Verlinden. “De plannen in Peel
en Maas en Leudal kunnen allebei
gerealiseerd worden, ik zou niet weten
waarom niet.”

‘Rekening houden
met bestaande
molens’

De voorgeschiedenis rondom de
windmolens is inmiddels bekend.
De gemeente kreeg twee plannen voor
windmolens in ongeveer hetzelfde
gebied in Egchel. De gemeente koos
na advies van een onafhankelijke commissie voor Windpark Egchelse Heide.
Die is momenteel nog bezig met de
plannen uitwerken en een definitief
voorstel in te dienen. Omwonenden
willen echter helemaal geen windmolens, richtten een actiegroep op en
verzamelden honderden handtekeningen tegen de plannen. Zij beraden
zich momenteel op vervolgstappen.

Alsof dat nog niet genoeg commotie
was, lijkt het vrij aannemelijk dat de
gemeenteraad van Leudal in hetzelfde
gebied twee windmolens gaat goedkeuren.

Negen molens op de
planning
De gemeenteraad van Leudal
stemde in september al unaniem
in met een principevoorstel om vijf
windmolens te realiseren op de grens
van Peel en Maas en Leudal. Twee van
die molens (Windpark Heibloem)

moeten in het verlengde komen
van de al bestaande vijf turbines
van Windpark Neer. De andere drie,
Windpark De Kookepan, komen in de
buurt van Kessel-Eik. Daarnaast zijn er
vanuit gemeente Nederweert plannen
om vier molens te plaatsen langs de
Noordervaart in de buurt van de grens
met Peel en Maas.
Gemeente Leudal verwacht voor
zowel Heibloem als De Kookepan nog
dit jaar een conceptplan te ontvangen, zo laat de gemeente weten.
“Daarna worden de plannen getoetst
op de technische haalbaarheid”,

Blauwe cakehart
voor VV Baarlo
De raadsleden Edward Wezenberg en Piet
Rooijakkers overhandigen VV Baarlo voorzitter
Jules Dorsers het Blauwe Lokaal Peel en Maashart.

Op donderdag 24 november heeft een
afvaardiging van de fractie van Lokaal
Peel&Maas een bezoek gebracht aan
Voetbalvereniging Baarlo.
Regelmatig gaan we als politieke
partij organisaties, instellingen en ook
verenigingen langs die goeds doen voor
de inwoners.

VV Baarlo bindt al 90 jaar jeugd,
volwassenen en ouderen op een sportieve
manier aan elkaar. Dat is met recht iets
om trots op te zijn. Dat zijn wij als Lokaal
Peel&Maas ook. Bloeiende verenigingen
zijn de hoeksteen van de samenleving.
Lokaal Peel&Maas feliciteert VV Baarlo
met haar jubileum!

zo vertelt Robert Wilms, beleidsmedewerker milieu bij gemeente Leudal.
“Dan wordt bijvoorbeeld gekeken naar
de slagschaduw en het geluid dat de
molens produceren. Als dat allemaal in
orde is, volgt naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2018 een definitief
plan. Daarna beslist de gemeenteraad
of het doorgaat. Die hebben de laatste
stem.” Wilms verwacht niet dat in 2018
al molens zullen verrijzen.

Ook gemeente Peel en Maas geeft
aan dat de windparkinitiatieven met
elkaar in gesprek zijn. “Ze houden
rekening met elkaar en ook de
actiegroep wordt bij elke ontwikkeling
op de hoogte gehouden”, laat de
gemeente weten.
Adrie van Oerle van Windpark
Egchelse Heide zegt dat alle
windparken uitgebreid met elkaar van
gedachten gewisseld hebben. “Als je
een turbine wil neerzetten, moet je
rekening houden met de omgeving en
als er al een windmolen staat, moet
je daar dus ook aan denken. Of er niet
te veel geluid of slagschaduw voor de
omgeving komt bijvoorbeeld. Er liggen
al voorstellen klaar wat er moet
gebeuren als beide plannen doorgaan.
Dat kan zijn door een compensatie aan
de ander te betalen. Maar daar zijn we
dus al over in gesprek.”
(Kaartje: Provincie Limburg)

Vervolg voorpagina

Woonmarkt
openbreken
met eigen idee
“Dat we vier of vijf woningen
kunnen bouwen op twee of drie
kavels. Dat zou heel mooi zijn.
Dan kan er een gezamenlijke put
komen voor een warmtepomp
bijvoorbeeld.” Het groepje benadrukt
dat de woningen met duurzame
materialen en energieneutraal
gebouwd worden.

‘Gemeente positief
over plan’
De initiatiefgroep heeft al overleg
gehad met de gemeente. Volgens hen
verliep dat positief. “Ze staan positief
tegenover ons plan”, vertellen ze.
“Ze zien zelf ook de noodzaak van
dergelijke woningen. Toch zouden
ze zelf ook mee kunnen helpen door
minder grote kavels te verkopen.
Die grote lappen grond dicht bij het
centrum van een dorp zijn voor starters niet te betalen en voor ouderen

niet gewenst. Het is ook niet zo dat
de gemeente risico loopt. Het zijn particuliere huizen en het risico ligt dus
ook bij de eigenaren. Die zorgen er
wel voor dat de woningen niet leeg
komen te staan in de toekomst.”
De initiatiefgroep hoopt vooral op
een kans van de gemeente. “Het kan
een soort pilotprojectje zijn voor
andere locaties”, laten de initiatiefnemers weten. “We hopen dat we de
kans krijgen om te laten zien dat het
ook anders kan en dat de gemeente
niet de grond zo snel mogelijk wil
verkopen aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars.” Het is geen langetermijnproject, aldus het groepje. “Als we
nog voor het einde van het jaar de
plannen kunnen concretiseren naar de
gemeente toe, zou dat ideaal zijn.”
Mensen die geïnteresseerd zijn
om mee te doen in het project, kunnen zich melden bij de initiatiefgroep
via fam.linssen108@gmail.com
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Verhalen van de straat
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Heer Walramstraat Kessel

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. De Heer Walramstraat in Kessel is vernoemd naar het laatste lid van de gravenfamilie
Van Kessel die het dorp kende: Walram van Kessel, heer van Grevenbroich.

Na de dood van Walram in 1304
en van zijn vrouw ergens na
1356, werden ze allebei begraven
in de kloosterkerk. Er werd een
graftombe opgericht waarop de
stichters waren afgebeeld, maar
in de loop der eeuwen raakten de
beelden kwijt.” Rond 1900 werden
ze tijdens een verbouwing aan de
kerk weer ontdekt in een dichtgemetselde nis. Ze werden verkocht
aan het museum van Neuss.
“Dat museum raakte tijdens de
Hendricks: “Graaf Hendrik trouwde
Tweede Wereldoorlog echter zwaar
twee keer, maar kreeg geen kinderen.
Hij kwam in grote financiële problemen beschadigd, waarna de beelden
weer zijn verdwenen. Het enige
en was gedwongen zijn bezittingen en
rechten aan de linkerzijde van de Maas bewijs dat er nog van is, is een foto
uit 1925.”
te verkopen. Oftewel: het deel waar
Kessel ligt.” Op 27 september 1279
Met het overlijden van Walram
verkocht hij een deel van zijn bezit
kwam er definitief een einde aan het
aan graaf Reinoud I van Gelder, die de
geslacht van de graven van Kessel.
eerste kastelein van het Kesselse kas“Een familie die bijna tweeëneenteel aanstelde. “Hendrik stierf in 1285,
halve eeuw het wel en wee van deze
waarna zijn jongere broer Walram het
plaats voor een groot deel bepaalde,
overnam. Hij was domproost (geesteook al woonden ze er niet”, aldus
lijk leider van een rooms-katholieke
Hendricks. “Het is best bijzonder
instelling, red.) in Münster, maar deed
dat Kessel graven heeft gehad en
afstand van zijn geestelijke functie met jammer dat het Walram niet lukte dit
toestemming van paus Bonifatius VIII
voort te zetten. Toen Walram in 1304
en kreeg verlof om te trouwen”, aldus
stierf, woonde er echter al 25 jaar
Hendricks.
een andere familie in de Kesselse
Walram, toen ongeveer 54 jaar oud, burcht. Zij hadden de bezittingen van
trouwde met de vijftienjarige Catharina. Hendrik V gekocht en noemden zich
“Hij wilde dolgraag kinderen om te
naar de plaats waar ze woonden en
voorkomen dat het gravengeslacht zou leefden. Dat waren de heren Van
uitsterven”, aldus de Kesselse historiKessel, waarmee de familienaam
cus. “Helaas was hen dat niet gegund.
werd voortgezet.”
Ze hebben wel iets anders nagelaten.
Bron: boek ‘Kessel, maasdorp met een rijke
Walram en Catharina stichtten het
historie’, november 1981, AJG Hendricks in
Wilhelmietenklooster in Grevenbroich.
opdracht van de Raad der gemeente Kessel

stad Grevenbroich in 2017 met Kessel
heeft, gaat dan ook terug tot het einde
van de dertiende eeuw. De naam is
een samenstelling van twee woorden:
‘greven’ en ‘broich’, dat ‘moeras van
de graaf’ betekent en verwijst naar de
moerasrijke grond en zijn eigenaar, de
graaf van Kessel.

Kinderen uit het
gravengeslacht

De graffiguren van Walram
en Catharina van Kessel op een foto uit 1925
In de jaren 80 kreeg een, toen
nieuwe, straat in Kessel de naam
Heer Walramstraat. Heer Walram
was de jongere broer van graaf
Hendrik V, de laatste graaf die
Kessel gekend heeft. “Van wie de
graven afstammen, is niet bekend”,

vertelt historicus Ton Hendricks uit
Kessel. Hij schreef zijn bevindingen op
in het boek ‘Kessel, maasdorp met een
rijke historie’. “De graven woonden
voornamelijk in Keulen en later in de
door henzelf gestichte plaats Grevenbroich en huisden eigenlijk niet in

Kessel. Toch hadden ze er rond het jaar
1000 al land”, aldus Hendricks.
Hendrik V was de laatste graaf die
zich Van Kessel noemde. Hij woonde in
de door de graven van Kessel gestichte
Duitse plaats Grevenbroich die later
stadsrechten kreeg. De band die de

Plannen Staatsbosbeheer

Informatiebijeenkomst Meijel over recreatie de Peel
Staatsbosbeheer houdt op maandag 11 december een informatieavond bij gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel. Daar worden de plannen uit de doeken gedaan die de organisatie heeft voor de mate van recreatie in
hoogveengebied de Peel.
Staatsbosbeheer heeft de afgelopen maanden aan een recreatiezoneringsplan gewerkt voor de Peel. De bosen natuurbeheerder van Nederland

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

wil daar rustgebieden aanwijzen voor
bijzondere vogelsoorten en andere
delen als recreatiegebied aanwijzen.
Hiervoor heeft Staatsbosbeheer afspra-

ken gemaakt binnen het Natura2000
beheerplan.
In dat zoneringsplan, zoals het
wordt genoemd, omschrijft het beheer

welke mate van recreatie in de natuurgebieden toegestaan is. Dit wordt dan
gebruikt in de afweging voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied
van recreatie in de Peelvenen. Het plan
wordt in december ter inzage gelegd
via de website. Daarop kan tot zondag
31 december worden gereageerd.

Tijdens de informatiebijeenkomst in
Meijel wordt voornamelijk ingezoomd
op de plannen bij de Groote Peel.
De informatieavond vindt plaats van
19.30 tot 21.00 uur bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Kijk voor meer informatie op
www.staatsbosbeheer.nl

Gemotiveerde
voorwerker Kraamstal
voor ons varkensbedrijf in Horst (M/V)

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

• Verantwoordelijke, zelfstandige en
uitdagende functie
• Leidinggevende functie aan een team
van 6 medewerkers
• Bedrijf dat voorop loopt met innovaties
• Goede beloning en secundaire arbeidsomstandigheden

Wij verwachten:

Wij bieden:

Van Asten Group is een toonaangevend internationaal familiebedrijf
in de varkenshouderij.
• Een ﬂexibele, gestructureerde en
gedreven werkhouding
• Leidinggevende capaciteiten en
organisatievermogen
• Ervaring in de varkenshouderij heeft
een voorkeur
• MBO+ werk- en denkniveau

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en past bovenstaand proﬁel bij jou?
Neem dan gerust contact op met Henry Vlemmix.
Ashorst B.V. • Veld-Oostenrijk 50 • 5961 NW te Horst • Tel.: 06-10993975 of 06-10993976 • henryvlemmix@vanastengroup.eu
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Doof nu het licht en sluit je ogen
en vergeet de pijn
Jouw leven is hier omgevlogen
maar je liefde blijft
...Zo zal het zijn.

Pierre - Jeér - Stammen

Helden, * 11 april 1943

Panningen, † 29 november 2017

50 jaar in liefde verbonden met

Els Stammen - Verhees
pap en opa van
Ellen en Ronald
Nick
Sander en Fabiënne
Frank en Nicole
Guus
Jort
We hebben op dinsdag 5 december afscheid
genomen van Jeér.
Correspondentieadres: Familie Stammen
Kerkstraat 71 5981 CE Panningen

Onze steun en toeverlaat in de familie is er niet meer.
Veel sterkte voor Els, kinderen en kleinkinderen.
Familie Verhees

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de manier waarop wij samen afscheid
hebben genomen van oos mam en oma

Nel Nijssen-Verlinden
Ank en Fred
Els en Marc
Max en Linda
Jill en Youri
Helden, december 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 17 december om
10.00 uur in de St. Lambertuskerk te Helden.

U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

36 kruidenolie - helpt bij geïrriteerde
neus- en voorhoofdholte slijmvliezen,
pijnlijke spieren, gordelroos.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
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.
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.
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.

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.
Te huur parkeerplaats, overdekt in
de Parel in Panningen. Aanvaarding in
overleg. Tel. 06 19 56 07 39.

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

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

Te koop

MOOIE
KERSTBOMEN
uit eigen kwekerij van zaad
tot boom in alle maten.
Met kluit of gezaagd.
P. Bruijnen
Zelen 17, Panningen

Geboren

Jolijn
28 november 2017
Dochter van
Roy Theeuwen
en Angelique Schers
D’olneweg 1
5991 CZ Baarlo

Gevonden Volkswagen sleutel,
losse sleutel, bij achterkant
flat Raadhuisstraat Panningen,
zondagavond 3 december.
Tel. 06 10 17 98 48.

Markt-handel partij.
Goedkope oude schilderijen.
Verzameling beeldjes 100 stuks
(in een koop). Tegen spotprijzen.
Tel. 06 45 20 40 59.

Te koop mooie kerstbomen.
Dagelijks in diverse maten bij
fam. Heesen, Koningstraat 77
Koningslust (a 7.50 euro).
Tel. 06 45 14 96 05.

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.

Scooterongeval
in Kessel
Op het fietspad naast de Heldenseweg in Kessel heeft op vrijdag
1 december een ernstig scooterongeval plaatsgevonden. Twee scooters
kwamen frontaal met elkaar in botsing en werden met onbekende
verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeval vond rond 18.00 uur
in de avond plaats. De politie
onderzoekt wat de toedracht van het
ongeluk is. Een tactisch verkeersspecialist was ter plaatse. Die werd

bijgestaan door een collega van de
afdeling Verkeersongevallen Analyse.
De twee scooterrijders werd op een
later tijdstip gevraagd naar wat er
precies gebeurd is op het fietspad.

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.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. 2.3.4. schaar-wentelploegenfrees-kopeg-klepelmaaier-schijvenegmaiszaaimachine-kieper-mesttankbloter-weisleep-tractors enz.
Alles aanbieden 06 19 07 69 59.
Te koop vollegrond- en kasgroenten,
kruimige en vastkokende aardappelen,
1kg geschrapte krielaardappelen
1euro, grote zak vers eigengeteelde
boerenkool 1.25, koolrabi 0.50. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Klankreis in de doeken. Puur
ontspannen, een uur lang genieten!
Aanmelden: lekkerlaeve.nl

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas

Te koop mooie kerstbomen, alle
maten, grote kerstboom in pot
10 euro, kleine kerstboom 5 euro.
Dagelijks geopend 9.00 tot 17.00 uur
ook op zondag. Vreedepeelweg 21
Beringe tel. 06 21 66 39 05.

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

Jeér,

HAN-MARK
ARENDSE

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.

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Vier generaties in Meijel
Janice Pijnenburg werd onlangs de trotse moeder van Iva.
Daarmee zorgde de baby voor de vierde generatie bij de Meijelse
familie. Oma Gerdie Goeden-Pijnenburg en superoma mevrouw
Goeden-Rijks waren uiteraard heel blij met de nieuwste aanwinst.
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en zo 07

GEPLUKT Stance Bos

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.

ik vind dat als je bij een vereniging zit,
je ook iets terug moet doen. Zeker bij
een vereniging waar de sociale contacten voor het oprapen liggen. Brits bridge
is een gezellige club waar het bestuur
veel doet voor de leden. Zo hebben we
de dinsdagmiddag toegevoegd als een
van de mogelijkheden voor onderlinge
ontmoetingen.”

Beschermvrouwe bij
mannenzanggroep

Stance Bos uit Baarlo (78) houdt er niet zo van om in de spotlights te staan. Dat weerhoudt haar er niet van om op de achtergrond bij veel verenigingen
haar steentje bij te dragen. In het verleden was Stance, of Stan zoals ze meestal genoemd wordt, twaalf jaar wethouder in de voormalige gemeente
Maasbree. Deze week wordt ze geplukt.
Omdat haar ouders niet uit
Limburg kwamen, hoor je aan Stan
niet dat ze in Blerick werd geboren,
in 1939 overigens nog onderdeel van
gemeente Maasbree, en sinds het
begin van de jaren 70 in Baarlo woont.

“Gevoelsmatig ben ik een Baarlonaar.
Dat dorpsgevoel heb ik me snel eigen
gemaakt. Zo hoort het ook, denk ik.
Gewoon gezellig meedoen, dan ben je
zo geïntegreerd.” Stan is getrouwd met
Martin en heeft vier kinderen.

PUZZEL

Sudoku

Wethouder in
gemeente Maasbree

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Stan vindt het fijn om zich nuttig te
maken voor de samenleving en daarom
belandde ze in de jaren 80 in de
Maasbreese politiek. Eerst als gemeenteraadslid namens Demokratische
Samenwerking en later was ze nog
twaalf jaar wethouder. “Daar kijk ik met
veel genoegen op terug. Volgens mij
heb ik toen wel iets kunnen betekenen
voor de inwoners van de gemeente.
Daar deed ik het voor. De politiek is
sindsdien wel veranderd. Er heerste in
die tijd een grote mate van saamhorigheid en teamwork om het leven voor
de burgers beter te maken. Dat gevoel
lijkt nu minder.”

7

Naast het vrijwillige en politieke
werk, was Stan jarenlang lerares.
Eerst gaf ze aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands op de mavo in Meijel
en daarna werd ze lerares Nederlands
op het Bouwens in Panningen.
“Schrijven en corrigeren doe ik nog
graag. Ik heb wel eens de tekst van een
overlijdensprentje moeten schrijven.
Dat was lastig, maar ook een grote
uitdaging. Daar houd ik van. Ik zeg
niet snel nee tegen een uitdaging.”
Dat blijkt ook wel uit het feit dat Stan
vice-voorzitter is van bridgevereniging
Brits Bridge in Maasbree. “Ik ben nu een
jaar of tien lid van de vereniging en het
bridgespel is heel erg leuk. Ieder spel is
anders. Je moet je hoofd goed gebruiken. Juist dat laatste is net zo belangrijk

als lichamelijk actief zijn.” Toen ze vijf
jaar geleden werd gevraagd om toe te
treden tot het bestuur, moest Stan even
nadenken. “Ik vroeg me af of ik op mijn
leeftijd nog iets kon toevoegen aan het
bestuur. Maar het was een uitdaging en

Een andere opmerkelijke rol van
Stan is die bij het mannenzangkoor
Baolders Hofzengers uit Baarlo. Daar is
ze beschermvrouwe. “Ik ben bij alle
concerten en ik doe de pr. Als beschermvrouwe word ik vooral ingezet op
momenten dat iets niet lekker loopt.
Als er onenigheid is bijvoorbeeld.
Dan help ik met bemiddelen.” Stan voelt
veel waardering van de mannelijke zangers. “Ze beschouwen me als één van
hen en ik word echt gewaardeerd.”
Stan is dus veel actief als vrijwilliger. Het allerleukste vindt ze als ze haar
eigen kennis kan overbrengen op anderen. Dat bracht ze actief in de praktijk
toen ze, lang voordat de KBO’s en
ouderenverenigingen dat deden, mensen hielp met het geven van computerles. “Zo rond de eeuwwisseling hoorde
ik van veel mensen dat ze weinig wisten over computers. Toen heb ik samen
met een vriendin hier bij mij thuis les
gegeven aan ouderen. Lekker kleinschalig. Op een gegeven moment ging
de techniek zo snel dat het niet meer
te betalen was om zoveel computers
hier neer te zetten.”
Wat Stan niet wil met al haar vrijwilligerswerk, is pronken. “Ik ben maar
gewoon, niet bijzonder. Ik probeer mijn
steentje bij te dragen aan de gemeenschap. De wijde wereld is niet fraai, dus
ik probeer mijn eigen omgeving wat
fijner te maken.”

08

verkiezingen
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Lijsttrekkers Peel en Maas: Wim Hermans (CDA)

’Ik zet me in voor jeugd, sport en welzijn’
Wim Hermans (63) uit Maasbree was ruim dertig jaar in het onderwijs werkzaam, maar is sinds 1992 ook een
bekend gezicht in de lokale politiek. De oud-wethouder stelt zich de komende gemeenteraadsverkiezingen
verkiesbaar als lijsttrekker van CDA Peel en Maas. “Mijn werk als docent en vrijwilliger inspireerde mij de politiek in
te gaan.”

De Maasbreese politicus wist op de
middelbare school dat hij graag leraar
wilde worden. “Naast het loonbedrijf
thuis, waar ik in mijn vrije tijd werkte,

boeide vooral het onderwijs mij.
Ik wilde kinderen iets leren, net zoals
mijn oudere broer die leraar was.”
Hermans ging naar de pabo in Venlo en

begon in 1975 als leraar basisonderwijs in Maasbree. Dat deed hij 27 jaar
lang, tot 2002. Van 2000 tot 2009 was
hij daarnaast intern begeleider van de

CDA Peel en Maas

Han Coenen stopt als
gemeenteraadslid
Baarlonaar Han Coenen keert na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart niet terug als raadslid voor het
CDA. Hij wordt in zijn rol als Baarlose vertegenwoordiger opgevolgd door Felipe Duijf (26).

school en coachte hij leraren.
Hermans werd 25 jaar geleden door
CDA-leden die hij uit het verenigingsleven in Maasbree kende, gevraagd
om zich aan te sluiten. “Ik ben altijd
een man van ‘het midden’ geweest
die tussen de mensen staat en herken
me het meest in de uitgangspunten
van het CDA”, vertelt Hermans. “Het is
een partij die sterk in de samenleving
geworteld is en dat vind ik belangrijk.
Mijn werk als leraar en het vrijwilligerswerk dat ik deed, hebben mij
dan ook geïnspireerd de politiek in te
gaan. Ik wilde meer kunnen betekenen
voor de mensen, dus dat was een stap
die bij mij paste. Ik wilde mij blijven
inzetten voor de jeugd, de sport en het
welzijn van de mensen en kon dat toen
op een andere manier doen.”
De partij wilde Hermans op de
kieslijst zetten, maar zelf gaf hij de
voorkeur aan een functie in het partijbestuur. Zo werd hij in 1992 partijvoorzitter van de CDA-afdeling Maasbree
en Baarlo. Toch zette Hermans zes jaar
later alsnog de stap naar een publieke
functie als raadslid. “Dat was in de loop
der jaren gegroeid en het liep naadloos
in elkaar over”, vertelt hij.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen
in 2002 mocht het CDA in de gemeente
Maasbree twee wethouders leveren.
De lijsttrekker van destijds, Giel Keulen,
en Hermans namen die taak op zich.
“Eigenlijk had ik die ambitie niet, maar
toen de kans zich voordeed, leek die
manier van samenwerken mij erg
uitdagend. Dat bleek het ook te zijn.
Hoewel je met zo’n publieke functie
nooit meer helemaal privé bent en je
het niet altijd iedereen naar de zin kunt
maken, heb ik ervaren dat dat werk
juist bij me paste.”
Het werk als wethouder deed
Hermans naast zijn werk op de
school De Linden, later De Violier.

“Wethouder zijn was vóór 2010
nog een parttime functie, omdat
Maasbree een kleinere gemeente
was.” Na de fusie van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en
Meijel tot gemeente Peel en Maas
werd Hermans weer voor vier jaar
aangesteld als wethouder. “Dit keer
wel fulltime, omdat Peel en Maas een
veel grotere gemeente is.”

‘Wethouder zijn
was prachtig’
Na in totaal bijna 12,5 jaar
wethouder te zijn geweest, keerde
Hermans in 2014 terug als gemeenteraadslid en fractievoorzitter van
zijn partij. “De afgelopen periode in
de raad is mij ook weer heel goed
bevallen”, vertelt hij. “Het zou mooi
zijn om weer in de coalitie te komen,
want zo kunnen we samen verwezenlijken waar we voor staan. Dat
we de afgelopen raadsperiode niet in
de coalitie kwamen, heeft het eerste
jaar ook wel een beetje gestoken.
Zeker omdat we de grootste partij
waren.” Hermans wil er echter niet te
lang bij stilstaan; die periode heeft de
partij achter zich gelaten. “We willen
vooruitkijken, want we gaan weer een
interessante en drukke periode tegemoet. We blijven in de CDA-lijn waarin
samenwerken en solidariteit voorop
staan.” Eén ding is volgens Hermans
zeker. Het CDA wacht eerst de uitslag
af. “Niets is vanzelfsprekend, dat hebben we van de vorige gemeenteraadsverkiezingen wel geleerd.”
Of de gemeente Hermans terug
gaat zien als wethouder, laat hij in
het midden. “Wethouder zijn, is een
drukke, maar prachtige baan. We zullen na de verkiezingen nog wel zien.
Het raadslidmaatschap bevalt me nu
ook erg goed.”

Vastgesteld op ledenvergadering

Kandidatenlijst
VVD bekend

De VVD Peel en Maas heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar bekendgemaakt. De lijst
werd vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de VVD Peel en
Maas. Eerder werd al bekendgemaakt dat Paul Sanders uit Maasbree
lijsttrekker is bij de partij.

“Na een periode van twintig jaar
in de gemeenteraad en daarnaast
de nodige jaren in raadscommissies
gezeten te hebben, vind ik het tijd
worden om plaats te maken voor
jeugdig talent”, motiveert Coenen zijn
keuze. “Bovendien is het raadslidmaat-

schap steeds moeilijker te combineren
met mijn werk. Ook wil ik samen
met mijn vrouw er aan werken om
onze paardenpensionstalling naar een
hoger niveau te tillen.” Filipe Duijf was
eerder al kandidaat voor het CDA bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2010

en 2014 en bij de verkiezingen voor
Provinciale Staten in 2015. Hij is algemeen bestuurslid van het landelijke
CDJA, de jongerenafdeling van het CDA.
Halverwege december wordt bekend
welke plek Filipe inneemt op de CDAkandidatenlijst in Peel en Maas.

Op plek twee staat Geert Segers
uit Baarlo die momenteel ook in de
gemeenteraad zit. “Geert is de fractievoorzitter en gaat voor een volgende
termijn, vandaar dat hij op plaats twee
staat”, zo laat het bestuur van VVD
Peel en Maas weten. Teun Heldens uit
Meijel, ook al raadslid, staat op plek
drie. Jeanne Hesen uit Kessel-Eik maakte
eerder dit jaar de overstap van Lokaal
Peel&Maas naar de VVD en zit dus ook
al in de gemeenteraad. Zij heeft plek
vier toegewezen gekregen. Saskia
Vintges uit Helden zat de afgelopen vier
jaar ook in de raad en staat op plek vijf
van de nieuwe kandidatenlijst.
Karin Jacobs uit Panningen (plek
zes), Suzan Hermans uit Baarlo (zeven),

Roger Pellemans uit Meijel (acht),
Nicole Koopmans uit Meijel (negen) en
Peter Driessen uit Kessel (tien) staan
ook op eerste tien plaatsen van de
VVD-lijst.

Goede vertegenwoordiging kernen
Het bestuur van de partij laat in
een reactie weten gekeken te hebben
naar ‘ambitie, stempotentieel en kwaliteit’ en een goede vertegenwoordiging van de kernen van Peel en Maas.
VVD Peel en Maas maakt momenteel
deel uit van de coalitie. Naast een
wethouder, Paul Sanders, heeft de
partij vier zetels in de gemeenteraad.
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sinterklaas 09

Uitslag kleur- en Winnaars puzzelwedstrijd
plakwedstrijd
Bij de HALLO van week 47 zat een kleurplaat van Sinterklaas die
kinderen uit Peel en Maas zo mooi mogelijk mochten maken. Er werd
fanatiek gekleurd, geknipt, geplakt, geverfd en geknutseld en er zijn
ontzettend veel prachtige en creatieve kleurplaten ingeleverd. Het was
voor de redactie dan ook ontzettend moeilijk om te kiezen, maar
uiteindelijk hebben de volgende kinderen een prijs gewonnen met
hun kleurplaat. De winnaars kunnen hun prijzen afhalen bij de redactie
van HALLO Peel en Maas op de Raadhuisstraat 168 in Panningen.

Leeftijd t/m 5 jaar
Cadeaubon, Click & Brick, Meijel: Saar Peulen 3 jaar, Baarlo
Stoere off-road car, Intertoys, Panningen: Puck van Spijk 4 jaar, Koningslust
Twee bioscoopkaartjes, DOK6, Panningen: Sam Gout 5 jaar, Baarlo

De afgelopen weken verschenen er twee puzzels in HALLO waarmee leuke prijzen te winnen waren.
De oplossingen daarvan vormden samen een slagzin die deelnemers aan de puzzelwedstrijd moesten afmaken.
En dat werd veelvuldig gedaan in Peel en Maas. Uit de vele inzendingen, zowel via e-mail als per post, zijn drie
winnaars gekozen:

1e prijs Lunch voor twee personen
Beschikbaar gesteld door Brasserie De Ruïne, Kessel
Henk en Jacqueline Korsten uit Helden
Hallo zeg, hallo, hallo!
Welkom Sinterklaas en piet!
Welke kleur dat geeft toch niet?
Groen, zwart, geel, wit of blauw
Wij houden allemaal van jou
Ook een dikke knuffel voor de sint
Van een heel tevreden kind…

Leeftijd 6 t/m 8 jaar
Discobol van 27cm, Intertoys, Panningen: Jeroen Amendt 6 jaar, Baarlo
Cadeaubon, Click & Brick, Meijel: Noah Janssen 6 jaar, Egchel
Twee bioscoopkaartjes, DOK6, Panningen: Elise Dekker 8 jaar, Maasbree

3e prijs
Twee bioscoopkaartjes
Beschikbaar gesteld door DOK6 Cinema, Panningen
Kes Heijmans uit Meijel

2e prijs
Tuingereedschapset
Leeftijd 9 t/m 12 jaar
1 uur bowlen, Niens Horeca, Maasbree: Sofie Boots 12 jaar, Grashoek
House of Marley audio headset, Intertoys, Panningen:
Sep Heuvelmans 9 jaar, Maasbree
Cadeaubon, Click & Brick, Meijel: Sara Engelen 9 jaar, Grashoek

Beschikbaar gesteld door Welkoop, Panningen
Fam. H. Peeters uit Beringe
‘Welkom Sinterklaas en Piet,
hopelijk geniet U, van wat U hier ziet,
in onze mooie gemeente Peel en Maas,
waar sociale mensen leven, mama’s en papa’s,
met kindertjes die U danken voor Uw bezoek,
en voor alle cadeautjes in een of ander hoek.’

Welkom Sinterklaas en Piet
Waar kennen ze jullie niet
In Meijel zien ze jullie graag
In Beringe springen ze van plezier hoog en laag
In Grashoek zijn jullie een graag geziene gast
In Koningslust beschouwen ze jullie niet als last
In Panningen zien ze jullie als helden
In Egchel is het feest op de velden
In Helden worden jullie binnen gehaald als een baas
In Kessel ontvangen ze jullie aan de maas
In Kessel-Eik lopen ze voor jullie uit
In Baarlo ontvangen ze jullie enthousiast
en met veel geluid
In Maasbree gaat deze tijd voorbij als in een waas
Tot ziens Pieten en Sinterklaas
Veel plezier in Peel en Maas

10
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Bespreking Poll week 47

Glasvezel aanleggen in het buitengebied is hard nodig
Het buitengebied heeft veel behoefte aan glasvezel. Althans dat is de uitkomst
van de poll die twee weken geleden in de HALLO stond. Een grote meerderheid
van 84 procent van de stemmers vindt dat het hoog tijd wordt dat particulieren en
bedrijven die een stuk buiten de kernen liggen, ook een goede internetverbinding
krijgen. Dat het onderwerp leeft, bleek wel uit de bijeenkomst die provincie
Limburg en diverse gemeentes organiseerden op maandag 27 november hielden.
De zaal zat bomvol met mensen die wilden horen wat er mogelijk is bij hen.

Ook de politiek heeft het onderwerp omarmd. Zowel de VVD als het CDA
gaat in haar politieke stuk van deze week in op glasvezel in het buitengebied.
Het is nog afwachten of er genoeg gegadigden zijn die zich inschrijven op
een glasvezelaansluiting, maar duidelijk is wel dat het onderwerp leeft in de
gemeente en dat veel mensen zitten te wachten op een snellere verbinding.
Er volgen de komende tijd nog meer informatiebijeenkomsten waarbij duidelijk
wordt wat de bedoeling is.

Een vuurwerkverbod vergroot de veiligheid
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onlangs voorgesteld om
vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. De raad noemde de jaarwisseling
het gevaarlijkste moment van het jaar. Afgelopen jaar kwamen er 472 mensen
op de spoedeisende hulp terecht door toedoen van vuurwerk en er viel
zelfs één dode. Ook leidt vuurwerk bij veel mensen tot een onveilig gevoel.
Daarom zou het beter zijn om geen particulier vuurwerk meer af te steken
tijdens de jaarwisseling. De traditie van het vuurwerk kan door professionele
shows behouden blijven. Zo is er vuurwerk, maar staat de veiligheid van

mensen wel weer voorop.
Maar aan de andere kant, als vuurwerk gewoon goed wordt afgestoken, is
het over het algemeen niet gevaarlijk. Alleen als het verkeerd gebruikt wordt,
komen er gevaren bij kijken, en dan moet het inderdaad worden aangepakt.
Maar een algeheel verbod op legaal vuurwerk is oneerlijk en niet reëel.
Bovendien zou een verbod op de verkoop van legaal vuurwerk, de verkoop
van illegaal vuurwerk in de hand werken, en dat is nog veel gevaarlijker.
Een vuurwerkverbod vergroot de veiligheid. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 48) > Handhaven rond parkeren is nodig in Panningen > eens 84% oneens 16%

Hyacint

Hyacinthus orientalis.
Diverse kleuren. Ø 12 cm.
2 stuks 4.98 2.49
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Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43
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Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Politieke
spelletjes
Het lijkt misschien nog ver
weg, maar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn
in veel politieke beslissingen al
terug te vinden. Het duidelijkste was dat bij het aandragen
van een nieuwe wethouder
door Lokaal Peel&Maas.
Financieel was te overzien wat
de aanstelling zou kosten,
maar toch zit de beoogde
wethouder Fred van Gulik nu
niet in het Huis van de
Gemeente, maar thuis.
Van Gulik trok zich terug als
kandidaat. Niet omdat hij geen
zin meer had, maar omdat hij
vreesde gezichtsverlies te lijden.
Van Gulik was bang dat de
meerderheid van de gemeenteraad tegen zijn kandidatuur zou
stemmen. De VVD, coalitiepartner
van Lokaal Peel&Maas, gaf aan
dat haar raadsleden allemaal zelf
een keuze mochten maken.
CDA en AndersNu zeiden tegen te
stemmen. De benoeming werd
zodoende onderdeel van een
politiek spel. De VVD dekt zich
alvast in voor een eventuele
nieuwe coalitie met het CDA en
heeft door het terugtrekken van
Van Gulik precies gekregen wat
het wilde. Niet officieel tegengestemd, maar wel een handreiking naar het CDA. Van Gulik en
Lokaal Peel&Maas lieten zich
kennen door de kandidatuur
terug te trekken. Het had van lef
getuigd om de kandidatuur door
te zetten omdat ze overtuigd
waren van de noodzaak voor de
gemeenschap. Nu kan de hele
kandidatuur als een politiek spel
gezien worden. De coalitie heeft
door het spel een behoorlijke
knauw gekregen. Van de liefde
tussen Lokaal Peel&Maas, VVD en
PvdA/GroenLinks die bij het
formeren van de coalitie
aanwezig was, zal weinig meer
over zijn. Al kan dat natuurlijk
veranderen zodra de stemmen
geteld zijn. Het CDA lijkt in ieder
geval de lachende derde te
worden en kan straks na de
verkiezingen met alle partijen in
gesprek om een nieuwe coalitie
te vormen. The game is on.
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Verkiezing gemeenteraad
op 21 maart 2018

WhatsApp

Aanduiding (naam) politieke groepering boven kandidatenlijst
Voor de verkiezing van de leden van de raad van Peel en Maas op woensdag 21 maart 2018 kan een
politieke groepering aan het centraal stembureau van Peel en Maas de naam waarmee zij op de
kandidatenlijst wil worden vermeld in een register laten inschrijven. Dat geldt niet voor de namen,
die al geregistreerd zijn voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten.
De politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de
naam niet al bij het centraal stembureau is geregistreerd. De naam mag niet meer dan 35 letters of
andere tekens hebben.

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige
informatie. U kunt via dit nummer niet bellen
of een SMS versturen.

Educatie over Afval op
basisschool De Violier
De afgelopen maanden heeft De Violier in Maasbree het thema Afval uitgebreid onder de
aandacht gebracht bij hun leerlingen.

Registratie
Het registratieverzoek moet uiterlijk op woensdag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan
bij het centraal stembureau. Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden
overgemaakt op rekeningnummer NL25 BNGH 0285 1440 14 van de gemeente. De betaler
ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende
verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.
Bij het verzoek moet u ook onderstaande stukken aanleveren:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het Kamer van Koophandel-register;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering van haar gemachtigde en plaatsvervangend
gemachtigde bij het centraal stembureau.
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met de medewerkers van
het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen naar verkiezingen@peelenmaas.nl.
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Peel en Maas, W.J.G. Delissen - van Tongerlo

De kinderen hebben zelf onderzocht waar hun afval naar toe gaat en wat het bijvoorbeeld betekent
als zij een kauwgum op straat gooien. De medewerkers van onze afvaldienst hebben twee keer,
met de afvalwagen, een bezoek gebracht aan de school. Zij hebben uitleg gekregen over de manier
van afval scheiden en inzamelen in Peel en Maas en het belang ervan.
Na een bezoek van 2 groepen aan het Milieupark zijn er prachtige muurkranten gemaakt over Afval.
Het is goed om te zien dat onze jongeren én het onderwijs betrokken zijn bij dit belangrijke onderwerp!
In ons afval zitten belangrijke grondstoffen. Bewustwording kan niet vroeg genoeg beginnen.
Bekijk meer foto’s op onze facebookpagina. @Gemeentepeelenmaas

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

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.

Goed internet in het buitengebied
Natuurlijk wil ook elke bewoner van het buitengebied gebruik kunnen
maken van goede en snelle communicatiemogelijkheden (internet,
telefoon, televisie). Digitaal data versturen wordt immers steeds belangrijker. En zeker agrariërs hebben steeds meer behoefte aan een snelle,
veilige en betrouwbare internetverbinding. Dit gaf mij aanleiding om dit in
de raad aan te kaarten bij de Kadernota, afgelopen juli.
De informatiebijeenkomst,
maandag 27 november, van Provincie
Limburg en diverse gemeenten te
Heythuysen gaf met twee bomvolle zalen duidelijk aan hoe groot
de interesse en belangstelling was.

De gemeenten Leudal, Maasgouw,
Nederweert, Weert en Peel en Maas
zijn al 2,5 jaar samen met MKB en LLTB
in overleg hierover. Voor het aanleggen
van de glasvezel is al een marktpartij
gevonden, bestaande uit de firma’s

Cogas Kabel Infra Buitengebied BV en CIF.
Zij hebben ervaring met vijftien vergelijkbare projecten elders in buitengebieden (waaronder Aalten en Twente).
Om in het buitengebied te kunnen
starten met het aanleggen, moet wel
minimaal vijftig procent van de bewoners van het gebied een abonnement
hebben afgesloten. Meer informatie en
aanmelden kan via de site van Overal
Glasvezel.
De wensen en kosten voor bewoners worden de komende tijd in kaart

gebracht. Het bedrijf CIF zal, uit naam
van de genoemde gemeenten en de
Provincie Limburg, de komende tien
tot twaalf weken alle adressen in het
buitengebied bezoeken en er komen
nog meer informatieavonden.
Laat deze kans voor een digitaal
betere bereikbaarheid niet voorbij
gaan en meldt u aan voor een betere
aansluiting, zakelijk en privé.
Jeanne Hesen,
VVD Peel en Maas
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Discussies over toekomst toeristische sector en ruimtelijke en economische koers

Opiniërende raadsvergadering:
veel agendapunten, weinig besluiten

Met veel beleidsmatige stukken en weinige echte ‘praktische’ agendapunten was het even
doorbijten voor de raadsleden tijdens de opiniërende raadsvergadering van vorige week.
Vanwege de complexiteit van diverse voorstellen, werden weinig knopen doorgehakt. Wel
waren er volop discussies; onder meer over de toekomst van de toeristische sector, de
gemeentelijke koers op het gebied van ruimte en economie en het opschroeven van de leeftijd
naar meerderjarigheid voor het verkrijgen van een onder andere een marktplaatsvergunning.
Al met al wacht de raad nog een flinke kluif in de laatste vergadering voor het kerstreces.
De opiniërende vergadering werd zoals gebruikelijk afgetrapt met het Vragenhalfuurtje. Raadslid
Fred Peeters van de fractie PvdA/Groen Links ben§ waren in het verleden aangelegd om de kassen
in het gebied zoveel mogelijk in te passen in het landschap. Peeters vroeg zich onder meer af of het
bestemmingsplan hiertoe moet worden aangepast, aangezien het college van B en W hem eerder had
laten weten dat het dempen van het infiltratiebekken en het aanbrengen van verharding strijdig is met
het bestemmingsplan. VVD-wethouder Paul Sanders gaf in een reactie aan dat dit bij nader inzien niet
klopt. “We hebben de zaak nog eens goed onder de loep genomen, en het blijkt dat geen sprake is van
een illegale situatie. En de betreffende ondernemer is van plan om elders op zijn perceel nog een groter
waterbassin aan te leggen.”
Peeters uitte daarnaast zijn zorgen over het afval uit kassen dat volgens hem wordt gedumpt op de
aangebrachte verharding. Paul Sanders benadrukt dat dit legaal is. “Het gaat om organisch materiaal, dat
regelmatig bij kassen ligt. Dat mag ook gewoon op deze locatie.”
Worsteling
Het eerste ‘echte’ agendapunt spitste zich toe op de toeristische sector in onze regio. Met 820 miljoen
euro aan jaarlijkse bestedingen, is toerisme een belangrijke sociaaleconomische motor voor NoordLimburg. Om dat zo te houden, moet er echter wel iets gebeuren; investeren in de sector is noodzakelijk.
Vooral de zogeheten revitalisering van de verblijfsrecreatie heeft prioriteit: er is enorm veel aanbod, maar
het gaat dan vooral om ‘meer van hetzelfde’. Ook sluit de kwaliteit van bungalowparken en campings
onvoldoende aan bij de veranderende eisen van de consument. Een ander punt van aandacht is dat
recreatieparken de laatste jaren steeds vaker worden gebruikt voor huisvesting van arbeidsmigranten
en permanente bewoning. Om het tij te keren, zal de regio - samen met vrijetijdsondernemers - de
schouders eronder moet zetten. Om hier invulling aan te geven en de sector een kwaliteitsimpuls en
toekomstperspectief te geven, is in regionaal verband de visie Vrijetijdseconomie Regio Venlo opgesteld
plus een regionaal Actieprogramma Vrijetijdseconomie. Daarnaast werd nog een document voorgelegd
aan de raad met daarin de regionale uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg wat betreft
de vrijetijdseconomie in Noord-Limburg.
De diverse raadsfracties ‘worstelden’ met de documenten, zo bleek in de discussie. Er werd onder andere
gesproken over ‘een hoop bestuurlijke drukte, maar weinig oog voor de toerist’. Eén van de raadsleden
gaf ook eerlijk toe niet te weten wat hij moest met deze stukken. “Waar zeggen we nu precies ‘ja’ tegen,
wanneer we hiermee akkoord gaan?”, vroeg een woordvoerder van het CDA zich af.
Van hoofdlijnen naar concrete projecten
Daarnaast rezen er veel vragen. Zo vroegen diverse fracties zich af waarom Leisure Port wordt genoemd
in de documenten, terwijl nog niet duidelijk is of deze stichting wel blijft bestaan. Stichting Leisure Port
is een publiek-private samenwerking tussen de gemeenten en het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven
in Noord-Limburg, die als doel heeft Noord-Limburg beter te profileren en op de kaart te zetten bij
toeristen. “Daarnaast staat er ruim 318.000 euro gereserveerd voor ambtelijke uren. Wij als Peel en Maas
moeten vier jaar lang 35.000 euro moeten betalen. Dat is veel geld; kan dat niet anders?”, vroeg de fractie
Lokaal Peel en Maas zich af.

PvdA/Groen Links gaf aan zich in grote lijnen te kunnen vinden in de voorliggende visie en te onderschrijven
dat de toeristische sector een kwaliteitsimpuls nodig heeft. “Het is ook goed dat dit regionaal wordt
opgepakt. We zouden echter wel graag een duidelijker accent zien op ‘gezond leven’, door bijvoorbeeld extra
investeringen in fiets- en wandelmogelijkheden en rustieke overnachtingsmogelijkheden op authentieke
boerderijen. En geef de regio een ‘ecotoeristisch’ gezicht!”
De fracties CDA en PvdA/Groen Links benadrukten ook nog dat, wanneer verblijfsrecreatie en huisvesting van
buitenlandse arbeidskrachten daadwerkelijk meer worden gescheiden, er wel een alternatief moet komen.
“Waar huisvesten we deze buitenlandse werknemers dan? Is er een andere optie?”, vroeg het CDA zich af.
Wethouders Sanders probeerde zoveel mogelijk vragen en onduidelijkheden weg te nemen. Hij gaf onder
meer aan dat de regiogemeenten komende week besluiten of en hoe ze verdergaan met Leisure Port. “Zo
niet, dan moeten we deze regiopromotie misschien zelf oppakken.”
Ook benadrukte de wethouder dat de 35.000 euro per jaar niet al op voorhand is uitgegeven. De
voorliggende documenten stellen volgens Sanders alleen de kaders vast en er is sprake van een
actieprogramma op hoofdlijnen, dat nog verder moet worden ingevuld. “Het is de bedoeling dat de komende
periode concrete projecten voorbij gaan komen. We kunnen dan als gemeente bepalen of we hieraan mee
willen doen en er geld aan willen uitgeven of niet. Doen we niet mee met deze regionale aanpak, dan houden
we ‘meer van hetzelfde’ op toeristisch vlak en maken we geen kwaliteitsslag. Terwijl dat wel nodig is.”
De diverse raadsfracties gaven aan tijd nodig te hebben om zich verder te verdiepen in deze stukken
en hier goed over te willen nadenken. Dat betekent dat dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de
besluitvormende vergadering van 19 december.
Vaagheid
Ook het volgende agendapunt was een behoorlijk ‘heavy’ item, namelijk de ‘waardeoriëntatie en
kaderstelling rondom de thema’s ruimte en economie’. Een hele mond vol, maar het betekent in feite
niets anders dan dat de koers van de gemeente op het gebied van ruimte en economie op hoofdlijn is
vastgelegd op papier. Deze richting wordt de komende jaren vertaald in de diverse beleidsnota’s en in de
Omgevingsvisie. Bij het bepalen van de koers op het gebied van ruimte en economie zijn veel gesprekken
gevoerd, ook met de omgeving. Het resultaat is een omvangrijke notitie waarin tal van thema’s aan bod
komen en waarin een breed scala aan doelen en ambities is vastgelegd. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet
op een circulaire economie en op een klimaatneutrale leefomgeving, een goede bereikbaarheid van
voorzieningen en een betere verkeersveiligheid, een woningbestand dat duurzaam en in balans is en een
goede afstemming van vraag en aanbod van arbeidskrachten. Maar dit is slechts een topje van de ijsberg;
de totale kaderstelling is veel uitgebreider en veelomvattender.
In de discussie bleek dat diverse fracties de kaderstelling behoorlijk ‘vaag’ vonden. “Maar dat houd je
toch bij een document als dit”, gaf de fractie Lokaal Peel en Maas toe.
PvdA/Groen Links zei zich in grote hoofdlijnen te kunnen vinden in de gestelde kaders. “Rode draad is dat
je op alle vlakken - wonen, economie, et cetera - een omslag ziet van kwantiteit naar kwaliteit. Net zoals
dat zojuist ook aan bod kwam bij de toekomst van de toeristische sector.”
De fractie ziet wel graag dat Peel en Maas al in 2030 klimaatneutraal is, in plaats van in 2050, zoals nu in
de kaderstelling staat. “Dit zou bijvoorbeeld kunnen op het vlak van afvalstoffenverwerking. Graag horen
we hoe andere fracties hierover denken.”
Diverse andere raadsfracties gaven aan dat het sowieso goed is om te streven naar ‘meer
klimaatneutraal’. “Ik weet niet of we de deadline al op 2030 moeten zetten, maar in ieder geval geldt: hoe
eerder, hoe beter”, zei een woordvoerder van Lokaal Peel en Maas.
De VVD benadrukte tevreden te zijn over de manier waarop de kaderstelling tot stand is gekomen.
“Samen over onderwerpen praten en discussiëren; dat is de juiste weg! Maar inhoudelijk vinden we het
een wollig en onduidelijk stuk, er straalt geen duidelijk beleid vanaf. Daarbij neigen we er als Peel en Maas
naar om ‘het beste jongetje van de klas’ te willen zijn; dat hoeft echter niet altijd!”
De VVD gaf ook aan extra tijd nodig te hebben om het stuk goed te bestuderen. “Over drie weken komen
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we met een meer gefundeerde en inhoudelijke mening, en wellicht ook met enkele amenderingen”
Ontwikkeling paardenhouderij
Er kwamen ook enkele bestemmingsplanwijzigingen ter tafel. Zo moet het bestemmingsplan
van paardenhouderij ‘Carpe Diem’ in Baarlo worden aangepast, omdat een aantal zaken waaronder een mestopslag en een quarantainestal - zijn gebouwd zonder vergunning. Met een
bestemmingsplanwijziging worden deze zaken gelegaliseerd. Ook wordt hiermee de weg vrijgemaakt
voor enkele nieuwe ontwikkelingen, die moeten bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering en
een fraaiere uitstraling van het bedrijf. Zo willen de eigenaren onder meer de entree vernieuwen,
groenvoorzieningen aanleggen en huisvesting voor maximaal acht tijdelijke arbeidskrachten
(paardenverzorgers) realiseren. Bij dit voornemen plaatste de fractie AndersNu wel enkele
kanttekeningen. “Wij hebben als Peel en Maas afgesproken dat huisvesting bij bedrijven niet wenselijk is.
Daarom wijzen we dit voorstel conform beleid af.”
Verantwoordelijk wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) benadrukte dat huisvesting van
arbeidskrachten wel past binnen het beleid. “Het gaat om een agrarisch bedrijf, waar paarden worden gefokt
en afgericht. We hebben met elkaar afgesproken dat het huisvesten van arbeidsmigranten hier is toegestaan.”
Omdat de fractie PvdA/Groen Links nog enkele zaken wil uitzoeken rondom deze
bestemmingsplanwijziging, werd ook dit voorstel doorgeschoven naar de besluitvormende vergadering.
Fietsvergoeding
Een korte discussie ontstond ook nog over de aanpassing van de Verordening leerlingenvervoer. De
raad vroeg zich met name af waarom de fietsvergoeding voor kinderen die naar het Voortgezet speciaal
onderwijs (VSO) gaan wordt afgeschaft. Met die vergoeding per gefietste kilometer probeerde de
gemeente Peel en Maas kinderen de afgelopen jaren te stimuleren om de fiets te gebruiken in plaats van
met het openbaar vervoer te gaan. “Deze regeling wordt nu afgeschaft voor VSO-leerlingen omdat hier
weinig gebruik van wordt gemaakt. Dat vinden wij een magere reden. Daarom willen we overleggen of we
hiervoor een amendement kunnen indienen”, zo zei een CDA-woordvoerder.
Volgens PvdA/Groen Links heeft het feit dat weinig gebruik wordt gemaakt van deze vergoeding er alles
mee te maken dat VSO-scholen meestal ver weg liggen. “Het is eenvoudigweg te ver om te fietsen.”
Wethouder Raf Janssen gaf in een reactie aan dat de fietsvergoeding voor VSO-leerlingen wat hem

betreft wel in stand kan worden gehouden. “Daar kan ik mee leven, ook omdat hier weinig gebruik van
wordt gemaakt. Op deze manier kunnen we een amendement uitsparen.”
Het CDA gaf aan hier tijdens de volgende vergadering op terug te komen, waarmee ook dit onderwerp
werd doorgeschoven.
Stof tot nadenken
Tot slot kwam de wijziging van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening, waarin de gemeentelijke
regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid is geregeld) ter tafel. Dit is een jaarlijks
terugkerend item, met als doel nieuwe jurisprudentie en wetgeving te verwerken in de APV. De VVD kon
zich niet in alle wijzigingen vinden: de partij is fel gekant tegen het voorstel om geen vergunning meer te
verlenen aan ondernemers jonger dan 18 jaar die een standplaats willen op de markt. “Dat past niet in
onze visie om jonge ondernemers te stimuleren.”
Burgemeester Delissen, die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid, deed echter een
dringend beroep om toch de leeftijdsgrens van 18 jaar toe te voegen. “We zien dat binnen de ambulante
handel regelmatig producten worden verhandeld die niet wenselijk zijn. Ouderen laten dan jongeren op
de markt staan, terwijl die vanwege hun leeftijd niet vervolgd kunnen worden wanneer er qua vergunning
iets niet in orde is. Jongere ondernemers mogen wat ons betreft wel op de markt staan, maar de
vergunning moet worden aangevraagd door iemand die ouder is.”
De VVD bleef desondanks bij haar standpunt en vindt dat jonge ondernemers niet moeten worden beperkt in
hun vrijheid en laagdrempelig moeten kunnen starten. “Daarom gaan we een amendement voorbereiden.”
Ook dit item werd dus overgeheveld naar de agenda van de besluitvormende vergadering die gepland
staat voor 19 december. Hierdoor werden vorige week slechts enkele voorstellen afgetikt en hebben de
raadsleden voor de komende weken voldoende stof tot nadenken!

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

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

Snel internet in het buitengebied
Een snelle internetverbinding is belangrijk voor iedereen, omdat steeds
meer via de digitale snelweg gaat. Het belang van snel internet in de hele
provincie, dus ook in het buitengebied van Peel en Maas, staat voor het
CDA al jarenlang zeer hoog op de agenda. Zowel provinciaal als lokaal.
Snel internet stelt ons in staat
gebruik te maken van veel diensten, zoals internetbankieren, online
winkelen, entertainment, telewerken,
afstandsleren, communicatie met
overheden en zorgdiensten. En ook
belangrijk: mensen kunnen door
snel internet ook langer thuis blijven
wonen. Op dit moment ontbreekt
een goede internetverbinding in het

buitengebied, met als resultaat dat er
onvoldoende gebruik van deze diensten
kan worden gemaakt. Vaak ook helemaal niet. Ruim vier jaar geleden heeft
de CDA-Statenfractie in nauw overleg
met de lokale CDA-fractie in Peel en
Maas de problematiek van snel internet
in de buitengebieden en bedrijfsterreinen op de provinciale agenda gezet.
Het provinciaal bestuur is er mee aan

de slag gegaan en is op zoek gegaan
naar een investeerder. Vorige week
maandag heeft de provincie samen
met deze investeerder een informatieavond gehouden over de aanleg van
glasvezel in onder andere het buitengebied van Peel en Maas. Met bijna
zevenhonderd aanwezigen was de
belangstelling overweldigend. Er is duidelijk behoefte aan een goede internetverbinding op het platteland. Nu is de
gemeente aan zet om samen met de
investeerder informatie- en wervingsavonden te organiseren voor bewoners
van het buitengebied. Tot aanleg van

glasvezel in het buitengebied wordt
overgegaan mits minimaal vijftig
procent van de huishoudens meedoet. Een eenmalige kans om relatief
goedkoop, fatsoenlijk en toekomst-

Pluk de dag in Baarlo
Als gemeenteraad hebben we vorige week de plannen rondom de
legalisatie van de paardenhouderij ‘Carpe Diem’ aan de Op den Bosch in
Baarlo besproken. Carpe Diem, pluk de dag. Dat hebben we die dag ook
gedaan. Helaas is het nog niet tot definitieve besluitvorming gekomen.
Dat volgt binnenkort.
Lokaal Peel&Maas stemt voor.
Een kleine twee weken geleden
zijn we met de fractie op bezoek
geweest bij dit prachtige bedrijf.
Indrukwekkend.
Het al jaren bestaande bedrijf
kent sinds kort een nieuwe eigenaar

en die is voortvarend aan de slag
gegaan met de kwaliteitsverbetering
van het bedrijf. Een aantal onderdelen
is verplaatst en er wordt flink geïnvesteerd in groenvoorzieningen.
Opvallend onderdeel van het nieuwe
plan is het realiseren van acht apparte-

menten. Deze huisvesting is onder andere
voor klanten en medewerkers van de
verzorging van de paarden. Deze huisvesting voldoet helemaal aan de eerder door
de gemeenteraad vastgestelde beleidsregels. Daar zijn we blij mee.
Met dit ‘nieuwe’ bedrijf krijgt de
paardenbusiness in Baarlo en daarmee
de gemeente Peel en Maas opnieuw
een positieve impuls. En dat is goed
voor de verdere economische en toeristische ontwikkeling.
Lokaal Peel&Maas biedt bedrijven

in onze plattelandsgemeente de ruimte
om te kunnen (blijven) ondernemen
in samenhang met de omgeving.
Dat geldt hier zeker.
We vinden een aantrekkelijk
woon-, werk- en leefklimaat zeer
belangrijk. Met het legaliseren van de
paardenhouderij aan de Op den Bosch
komt dit weer een stapje dichterbij.
Ik zou zeggen ’vort’. Maar dan wel
zonder zweepje.
Raadslid Edward Wezenberg,
Lokaal Peel&Maas

bestendig internet te krijgen in het
buitengebied. Doen.
Peter Nouwen,
raadslid CDA Peel en Maas
John Verhoijsen, CDA-Statenlid
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Deel opbrengst
naar goed doel

Diensten
veiling
carnavals
vereniging
Maasbree

Harmonie Eendracht pakt eerste prijs
Harmonie Eendracht uit Meijel heeft op zaterdag 25 november deelgenomen aan het concertconcours van de Brabantse Bond voor
Muziekverenigingen in Veldhoven. Onder leiding van Frank Steeghs liet de Meijelse vereniging Symfonie Iberique horen van Serge Lancen
en daarna nog Villanelle van Paul Dukas. Het laatste gedeelte van het programma bestond uit het epische werk Spartacus van Jan van de
Roost. Voor het eerste gedeelte kreeg de muziekvereniging 87,7 punten en voor deel twee en drie allebei 90,7 punten. Met een eindtotaal
van 89,2 punten haalde Harmonie Eendracht een ruime eerste prijs in de eerste divisie.

Beugelvereniging OVU

Kerst-Koppeltoernooi
in Kessel
EuroTree Horst BV is een boomkwekerij en gevestigd in het
Noord-Limburgse Melderslo. Wij zijn gespecialiseerd in het
kweken van heesters, coniferen en snoeivormen. Kwaliteit en
service staan bij ons hoog in het vaandel. EuroTree teelt op
120 ha vollegrond, 4 ha kas en 3 ha containerveld een breed
scala van kwaliteitsproducten, die hun weg vinden in Westen Oost-Europa.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Commercieel
talent
m/v

Heb jij:
•
•
•
•
•

een proactieve houding en commercieel inzicht;
hbo werk- en denkniveau;
kennis en aﬀiniteit met boomkwekerijproducten is een pré;
geen 8:00 tot 17:00 mentaliteit;
een zelfstandige werkhouding, maar ben je tegelijkertijd
ook een teamplayer;
• naast beheersing van de Engelse taal in woord en
geschrift is enige kennis van Duits gewenst.

Beugelvereniging OVU Kessel houdt dit jaar op zondag 10 en zondag
17 december een Kerst-Koppeltoernooi. Voor de 33e keer wordt het toernooi
georganiseerd, waar mensen kennis kunnen maken met de beugelsport.
De 21 koppels die zich hebben
opgegeven, bestaande uit één actieve
en één niet-actieve beugelspeler, strijden verdeeld over drie poules tegen
elkaar. De voorrondewedstrijden op
zondag 10 en 17 december starten om
14.30 uur. De laatste poulewedstrijden
en de wedstrijden van de kwartfinales

en hoger vinden tweede kerstdag
plaats vanaf 14.00 uur. Op dinsdag
26 december is ten slotte de tombola, waar het toernooi mee wordt
afgesloten.
De voorrondes en finales vinden
plaats in het clubgebouw van OVU
Kessel op de Roode Eggeweg in Kessel.

Carnavalsvereniging D’n Hab
uit Maasbree houdt zaterdag
9 december haar vijfjaarlijkse
dienstenveiling. Deze vindt plaats
bij Niëns Horeca in Maasbree.
Een deel van de opbrengst wordt
gedoneerd aan Alpe d’HuZesTeam Maasbree.
Met hulp van sponsoren en
vrijwilligers is een lijst aan diensten
opgesteld waarop mensen kunnen
bieden, waaronder een barbecue
voor twintig personen, een
huiskamerconcert en diverse klusjes
voor in en om huis.

11 procent naar
goede doel
De carnavalsvereniging doneert
11 procent van de opbrengst van
de veiling aan Team Maasbree, een
actiegroep die meedoet met de
Alpe d’HuZes-actie. Door meermaals
de berg Alpe d’Huez te beklimmen,
halen ze zoveel mogelijk geld op
voor kankeronderzoek. De veiling
begint om 20.33 uur bij Niëns.

De Kieveloeët Meijel

Zeven buutteoptredens
tijdens Sjééle Waazel Gala
Zeven buuts ‘uit de oude doos’ staan zaterdag 9 december op het podium van het Sjééle Waazel Gala in
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Het is de tiende editie van het buutte-evenement.

Over de functie:
• relatiebeheer van bestaande klanten;
• acquisitie van nieuwe klanten;
• verkopen van en advies geven over ons totale
productenpakket;
• onze goede naam uitbouwen en de marktpositie bewaken;
• een goede band opbouwen met onze relaties;
• meedenken met de klant en optimale oplossingen
aanbieden.
Wij bieden:
• een uitdagende functie met veel afwisseling en ruimte
voor eigen inbreng;
• prettige werksfeer bij een informeel bedrijf, een platte
organisatiestructuur met korte lijnen;
• goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris,
bij een gezond en groeiend bedrijf.
Heb jij interesse in deze functie?
Mail dan jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie over deze
vacature kun je contact opnemen met
Dhr. Eef van Os: 06 - 5331 2229

Ger Frenken als ‘de Maeter opnemer’ (Foto: CV De Kieveloeët)
Dit jaar staan Bart Borghouts
als ‘Koos Alberts’, Rob van Elst als
‘Dik in de security’, Fer Naus als
‘Postcodekanjer’, Frans Bevers als ‘Ciske
dun hospik’, Pierre van Helden ‘Jaerke

wil ruiter waere’, Ger Frenken als ‘de
Maeter opnemer’ en Berry Knapen
als ‘dun ouwe van Deursen’ in de ton.
De zaal is om 19.00 uur geopend en
het programma begint om 19.45 uur.

Neem voor meer informatie over
het Sjééle Waazel Gala in Meijel contact
op met kartjes@kieveloeet.nl
of kijk op de website
www.kieveloeet.nl
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Archief Theo Naus op PeelenMaasNet

Ruim vijftig jaar SV Panningen-historie
digitaliseren
Theo Naus (80) houdt al meer dan vijftig jaar alles bij wat met voetbalclub SV Panningen te maken heeft. Vanaf het moment dat Theo bij de club
kwam spelen in 1961 knipt hij iedere week de verslagen en foto’s uit kranten en weekbladen. Inmiddels liggen er kasten vol klappers bij hem thuis.
Om te zorgen dat de informatie niet verloren gaat voor toekomstige generaties, wordt het archief van Theo gedigitaliseerd en op het historisch archief
PeelenMaasNet gezet.

het idee om al het materiaal te digitaliseren. De voetbalclub en Theo sloten
een overeenkomst met elkaar en met
PeelenMaasNet om alles op die website, gespecialiseerd in de historie van
Peel en Maas, te plaatsen. “We merken dat de behoefte voor historisch
materiaal er is”, vertelt Peter. “Op onze
website is de rubriek ‘Uit de oude doos’
waarbij we oude foto’s publiceren, één
van de populairste items. Het zou echt
zonde zijn als het uitgebreide archief
van Theo verloren zou gaan.”

Over tien jaar
alles online

Peter Wulms, Theo Naus en penningmeester van SV Panningen, John Wilmer
Theo kwam begin jaren 60 vanuit
Helenaveen naar Panningen, omdat
zijn grote liefde Dien uit dat dorp
kwam. Vrijwel meteen begon Theo
met voetballen bij de plaatselijke SV en
vanaf het begin besloot de voetbalfanaat alles rondom de club te bewaren.
“Dat kwam gewoon een keer in me op
om dat te doen”, vertelt hij. “De club
veroverde mijn hart en ik vind het leuk
om alles te verzamelen. Mijn zolder
begint inmiddels wat door te zakken
van alle papieren.”

Topscoorderslijsten, competitiestanden, wedstrijdverslagen, foto’s en
verder alles wat met SV Panningen te
maken heeft, kreeg een plaatsje in het
archief van Theo. Niet alleen de krant
uit Limburg werd nagepluisd, maar
ook wat er bij de tegenstander werd
geschreven, vond zijn weg naar Theo.
“Zeker in de periode dat Panningen
hoofdklasse speelde, schreven de kranten vaak een stuk over de wedstrijden.
Dan sprak ik na de wedstrijd in de
kantine met iemand van de tegen-

stander af dat hij mij het stuk uit hun
plaatselijke krant zou opsturen. Op een
bierviltje schreef ik mijn adres en gaf
het aan hen. De postzegel betaald ik uit
eigen ‘tes’.”

Postzegel betaald uit
eigen ‘tes’
Dat leverde in 55 jaar tijd een zolder op die vrijwel volledig in het teken
staat van SV Panningen. Kasten, dozen
en klappers vol materiaal heeft Theo

verzameld. Maar hij begon zich steeds
vaker af te vragen wat er van het
archief moest komen, zodra hij er zelf
niet meer was. “Ik ben toch al 80 jaar.
Wat nou als ik wegval?”, vraagt Theo
zichzelf af. “Ik zou het echt verschrikkelijk vinden als al mijn harde werk bij
het oud papier zou belanden. Dan heb
ik alles voor niks gedaan.”
Gelukkig voor Theo bood de nieuwe
voorzitter van SV Panningen, Peter
Wulms, uitkomst. Hij vroeg Theo het
archief aan de club te schenken met

Genieten
1e en 2e Kerstdag gezellig dinerbuffet
Aanvang 17.00 uur - ontvangst vanaf 16.45 uur

Prijs € 35,50 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 17,75 en onder de 6 jaar gratis.
Informeer ook naar onze cateringmogelijkheden.

Voor meer informatie en/of reserveringen
bel 077 - 477 81 30 of kijk op www.unitas.info
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Kerstbrunch
Wij heten u van harte welkom op

zondag 25 & 26 december a.s.

om samen met familie en vrienden, tussen 11.30 tot
14.00 uur te genieten van een uitgebreide Kerstbrunch.
vanaf 12 jaar

€25,00 p.p.

vanaf 6 jaar

€15,00 p.p.

tot 5 jaar

gratis

Kijk voor meer informatie en het complete assortiment op

www.restaurantdeoudehoeve.nl

Reserveren is gewenst. Graag per mail: info@hotelarcen.nl
Of telefonisch: 077 - 473 12 10 Ook voor vragen of suggesties…..
Restaurant De Oude Hoeve

Raadhuisplein 6

5944 AH Arcen

Culinaire

feestdagen
Heeft u al een beetje zin in kerst en oud op
nieuw? Kaarsjes aan, lampjes in de boom, goed
gezelschap, een flesje bubbels en lekker eten.
Meer hebben we in deze tijd van het jaar niet nodig.
Vergeet voor even de stress rondom het organiseren
van het kerstdiner, de zorgen over de feestdagen of de
nieuwjaarsborrel. Leun achterover en geniet van de vele
mooie lichtjes om u heen, een warme kop koffie op de
bank, de kerstliedjes op de radio en de feestelijke sfeer
die overal te voelen is.
Of u nu zelf kookt of buiten de deur gaat eten;
in goed gezelschap smaakt alles beter. Dus trek uw mooiste outfit aan, dof uzelf een beetje op en schuif gezellig
aan of organiseer een fantastische borrel. Het is niet voor
niets ‘the most wonderful time of the year’.

Het archief in samenwerking met
PeelenMaasNet digitaliseren leek
Peter de beste optie. “Zo kan iedereen
van binnen en buiten de gemeente
de historie terugkijken. SV Panningen
heeft toch een roemrijk verleden en we
willen niet dat dat verloren gaat”, aldus
Peter. “Ik hoop dat over tien jaar, als
Panningen een eeuw oud is, we alles
gedigitaliseerd hebben. Daar zijn veel
uren en vrijwilligers voor nodig, dus als
mensen zich geroepen voelen, zijn ze
van harte welkom.”
De club is momenteel bezig met
het zoeken naar een geschikte plek
in het eigen gebouw om het archief
van Theo op te kunnen slaan. Ook is
Peter in gesprek met PeelenMaasNet
over het digitaliseren. De archivaris zelf
gaat ondertussen gewoon door met
het verzamelen. Theo: “Ik vind het nog
steeds leuk en mijn hart blijft hartstikke
groen.” (Foto: Glenn Bremmers)

Gespeeld in
koppels
Invitatie
toernooi
Beugelclub
Meijel
Beugelclub Meijel houdt op
zondag 21 en 28 januari een
invitatietoernooi, waar mensen
kennis kunnen maken met de
beugelsport. Dit vindt plaats bij
de beugelbaan aan de Kerkstraat
in Meijel.
Het toernooi wordt gespeeld
door koppels, die bestaan uit een
verenigingslid en een niet-lid.

Weken oefenen
voor toernooi
Op die manier hoopt de beugelclub mensen te interesseren
voor de sport en wil ze hen kennis
laten maken met de vereniging.
Deelnemers mogen een paar keer
komen oefenen in de weken voorafgaand aan het toernooi.
Neem voor meer informatie
contact op met Frits Snijders via
06 22 88 02 15.
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Jubileumfeest volgt in juni

VV Helden bestaat driekwart eeuw
De voetbalclub in Helden bestaat op vrijdag 8 december 75 jaar. De vereniging werd opgericht tijdens de
Tweede Wereldoorlog en kende dus een turbulent begin. Door de jaren heen veranderde de naam van RK SSS naar
VV Helden, werd sportpark Kerkeböske in gebruik genomen en werden vele successen gevierd. Het grote jubileumfeest wordt bewaard voor juni, maar op 8 december is er al een preparty.

rends. Voetbalvereniging VV Helden
werd opgericht.”
Vanwege de oorlog kende de
club geen soepele start, maar in het
seizoen 1943-44 werd er voor het eerst
deelgenomen aan een competitie.
“En met succes”, schrijft Ramon.
“Er werd meteen promotie behaald naar
de tweede klasse.” In eerste instantie
werd nog gevoetbald onder de naam
RK SSS, maar later werd de voetbaltak
zelfstandig en kwam de naam VV Helden
bovendrijven. In het seizoen 1955-56
werd sportpark Kerkeböske aangelegd,
waar tot op de dag van vandaag nog
steeds de duels afgewerkt worden.

Promotie in
geheugen gegrift

Ramon Leenen, lid van de
vereniging, schreef een stukje over
de oprichting van de voetbalclub.

“We schrijven het jaar 1942. Het is
dinsdag 8 december en de Tweede
Wereldoorlog beheerst ook die dag

weer het nieuws in de kranten en de
journaalbulletins. Toch gebeurde er op
die 8e december van 1942 iets opbeu-

Door de jaren heen werden heel
wat kampioenschappen en promoties
gevierd op het Heldense sportpark.
“Eén van die hoogtepunten was aan
het begin van de hete zomer van
1976, toen de A1 kampioen werd in
de selectieklasse en in de strijd om het
Limburgs kampioenschap zelfs Fortuna
uit Sittard versloeg”, schrijft Leenen.
“Ook de promotie van het eerste elftal
naar de eerste klasse in 1983 staat bij
menig ‘Dörper-supporter’ vast en zeker
nog in het geheugen gegrift.”

In 1964 werd er een
veteranenafdeling opgericht bij
VV Helden en 15 jaar later kwamen
daar de voetballende dames bij.
“Ook kent VV Helden nog steeds
een zeer bruisende jeugdcategorie.
Het absolute hoogtepunt van de
jeugdafdeling was de nominatie van de
KNVB in 2015 voor de ‘Rinus Michelsaward’ voor beste jeugdopleiding in het
amateurvoetbal”, aldus Leenen. DVS’33
uit Ermelo won de award uiteindelijk.

Preparty kantine
VV Helden wil het jubileum niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Een
groot feest volgt in juni, maar op de
dag van het 75-jarig jubileum, vrijdag
8 december, vindt er een preparty
plaats in de kantine van VV Helden.
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni volgt
het feestweekend. “Op zaterdag wordt
er overdag voor alle jeugdleden een
zeskamp georganiseerd”, laat Leenen
weten. “In de avonduren kunnen
dan de voetjes van de vloer in de
grote feesttent onder de klanken van
feestband ApartY. De zondag is er een
brunch voor alle leden van VV Helden.
het jubileumweekend wordt daarna
afgesloten met een goochelaar voor de
kinderen en een feest in de tent.”
(Foto: Marc Vanlier, VV Helden)

Kuypers Kessel is een familiebedrijf met meerdere disciplines, gevestigd in het Limburgse
Kessel, dat al 90 jaar bestaat. De divisie bouwgrondstoffen concentreert zich op de productie
van en de handel in zand, grind, steenslag en klei, op- en overslag van bulkgrondstoffen
vanuit de eigen haven te Kessel. Bouwgrondstoffen heeft meerdere productielocaties en het
onderhoud voor deze verschillende locaties wordt vanuit Kessel geregeld. Om alles in goede
technische staat te houden zijn we op zoek naar een uitbreiding van het monteursteam.

ONDERHOUDSMONTEUR
Functiebeschrijving
Als monteur ben je voornamelijk buiten aan
het werk. Je voert je werkzaamheden veelal
uit in Kessel, maar zal ook onderhoudsdagen
hebben op andere productielocaties zoals Weert.
Geen dag is hetzelfde doordat je je bezig houdt
met de volgende werkzaamheden:
• Uitvoeren van constructiewerkzaamheden
• Het houden van technische inspecties
• Het onderhouden, repareren en technisch
verbeteren van de installaties en overige
productiemiddelen
• Het verhelpen van storingen en waar mogelijk
storingen voorkomen
• Laswerkzaamheden (CO2 en elektrisch lassen)
Profiel
Je bent een proactief en flexibel persoon die
zich het werk eigen wil maken. Je vindt het
belangrijk je werk af te maken en hebt geen
9 tot 5 mentaliteit.
Daarnaast ben je erop gebrand om het werk
volledig onder de knie te krijgen, eventueel met
behulp van cursussen. Andere functie-eisen zijn:

• Aantoonbare ervaring in de techniek,
denk aan werktuigbouwkunde of metaal
• Affiniteit met constructiewerk, metaal en
onderhoudswerkzaamheden
• Ervaring met werk in een soortgelijk bedrijf is
een pre
• Je hebt een aanpakkersmentaliteit en bent een
echte doener
• Je kan tegen een stootje en werkt graag in de
buitenlucht
Wij bieden je
Een veelzijdige functie binnen een familiebedrijf
met een informele werkomgeving, waarbij
het einddoel is om na een inwerkperiode
als zelfstandig monteur te kunnen opereren.
Startsalaris conform functieprofiel en een goede
overurenregeling. Er is uitzicht op een vast
contract bij wederzijdse tevredenheid.
Vragen en solliciteren
Voor vragen over deze functie kun je contact
opnemen met Linda Heringa op telefoonnummer
077-4621277. Solliciteren kan uitsluitend per
mail naar werkenbij@kuyperskessel.nl. Graag
ontvangen wij een motivatiebrief en een recent CV.

Jubilarissen Fanfare
St. Aldegondis
Fanfare St. Aldegondis uit Maasbree heeft onlangs haar jubilarissen gehuldigd. Dat gebeurde tijdens het Ceciliafeest en de
daarop volgende repetitie. Daar werden Jan Logtens en Hein
Gommans, op de foto elkaar een hand gevend, geëerd omdat ze
elk zestig jaar lid zijn van de fanfare. Ook Lydia Linskens werd in
het zonnetje gezet. Zij is tien jaar lid van de vereniging. Op muzikale wijze werden ze door de andere korpsleden gehuldigd.

07
12

sport 17

Sneeuwballentoernooi in Meijel

Eindejaars-volleybaltoernooi
Volleybalvereniging Peelpush uit Meijel houdt ook dit jaar weer haar jaarlijkse Sneeuwballentoernooi. Het is de
twintigste editie van het volleybalevenement, dat plaatsvindt op vrijdag 29 december in sporthal De Körref in
Meijel.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod!
Traditioneel vindt het toernooi
plaats tussen Kerstmis en oud en
nieuw. Met het toernooi wil de volleybalclub recreantenteams uitdagen om
zelf een keer een volleybal te slaan.
Er kunnen maximaal achttien teams
meedoen en jeugdteams zijn uitge-

sloten van deelname. Er wordt in één
recreantenklasse gespeeld. Elk team
moet minimaal twee dames in het
veld hebben staan en per team mogen
maar twee competitiespelers meedoen,
maximaal spelend in de regiodivisie.
Het toernooi begint vrijdag

29 december om 18.00 uur en duurt tot
23.30 uur.
Opgeven kan tot woensdag
20 december. Neem voor meer informatie hierover contact op met Harrie
Manders via 077 466 37 14 of door te
mailen naar hmyn.manders@home.nl

RKMSV deelt de punten
met Someren
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Op een sombere, natte en zeer koude zondagmiddag op sportpark De Starte in Meijel werd op zondag 3
december het duel om de tweede plaats uitgevochten. Met niet al te sprankelend voetbal werden na negentig
minuten terecht de punten verdeeld tussen de gastheren van het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel en
tegenstander SSE uit Someren.
RKMSV begon sterk aan de wedstrijd. Op het lastig bespeelbaar veld
werd er bij vlagen aardig gevoetbald.
Grote mogelijkheden werden niet
gecreëerd. Toch had RKMSV het overwicht en werd er verdedigend weinig
weggegeven. De beste kans was voor
Max van Horen die een afgeslagen bal
naar de bovenhoek stuurde, maar hij
zag zijn inzet gekeerd worden door de
doelman.
Vlak voor rust kreeg SSE de mogelijkheid om op voorsprong te komen.
Aanvoerder Rens Briels kwam een-opeen met doelman Bjorn van Nienhuijs,

maar zijn breedtepass op spits Altena
kon worden onderschept.
Na de thee zette SSE iets meer druk
op RKMSV. Ondanks dat er al drie spelers uit de wedstrijd waren geschopt,
hield RKMSV stand. Totdat een vrije
trap van SSE gevaarlijk indraaide en op
de borst van een RKMSV-verdediger
voor de voeten van Spits Erwin Altena
viel. Altena kreeg nog net de punt van
zijn schoen tegen de bal en buiten het
bereik van Van Nienhuijs rolde de bal
tergend langzaam in het doel.
RKMSV kon op zoek naar de
gelijkmaker en had daar nog een

halfuur voor. RKMSV kreeg een aantal
mogelijkheden. Jesse van Deurzen zag
zijn schot naast getikt worden door de
doelman. Loek Beeren kon zijn kopbal
net niet de juiste richting meegeven. Twee minuten voor tijd mocht
RKMSV de zoveelste corner nemen
en zelfs doelman Van Nienhuijs stond
in de vijandelijke zestien. De corner
van Hayke werd ook gekopt door
Van Nienhuijs en in de kluts via
Kees Langstraat en de knie van Toon
Snijders belandde de bal achter de
doelman van SSE. Een verdiende
gelijkmaker gezien het spelbeeld.

De Cavaliers in Kronenberg
en Reuver
Door: Monique Peeters, De Cavaliers Helden
Een aantal leden van paardensportvereniging De Cavaliers Helden stond zaterdag 2 en zondag 3 december weer
op diverse wedstrijden in Kronenberg en Reuver.
Op zaterdag nam Jessica
Maassen deel aan een springwedstrijd op De Peelbergen.
Daar behaalde ze de eerste prijs
met Bockmann’s CoCo in de klasse
D-L. Met Bockmann’s Punto werd ze
tweede in de klasse D-M.
Voor de pony’s was er een
selectiewedstrijd dressuur in Reuver.

Hier behaalde Hanna Neefs een
vierde prijs in de klasse D-B met Don
Diamond, Romee Neefs de eerste
prijs in de klasse C-L2 met DemiBeau en met Amigo werd zij tweede
in de klasse D-L1.
Voor de paarden was er een
thuiswedstrijd selectie dressuur.
In de klasse B was er een tweede

prijs voor Natasja Rongen met
Verano, een vierde prijs voor Ellen
Boots met Caesar en Julia Zelen werd
zesde met It’s Florencio’s Joy. In de
klasse L1 was er een derde prijs voor
Anouk Neefs met Guess, in de klasse
Z1 een tweede prijs voor Monique
Peeters met GoGo Borneo en in de
klasse Z2 werd Anne Pouwels derde.

Hieronder een korte beschrijving van de
vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Operator steenfabriek – Vac.nr. P019039

Je stelt de persmachine in, verhelpt storingen, voert klein onderhoud
uit en past indien nodig instellingen aan. Ook zorg je dat het proces
rondom het bakken van de klei goed verloopt. Je hebt een mbo- of
lts-diploma.

Heftruckchauffeur plantenkwekerij – Vac.nr. P018724

Je verzorgt het heftruckwerk in de loods en kas. Ervaring met de heftruck en een geldig certificaat is een must.

Teeltmedewerker komkommer- en bloementeelt
Vac.nr. P018549

Je voert oogst- en gewaswerkzaamheden uit in de kas. Ook werk je
mee in het sorteer- en verpakkingsproces in de loods. Je hebt affiniteit
met de tuinbouw.

Medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P017351

Een allround functie waarbij je in de kraam-, dek- en drachtstal en
bij de speenbiggen werkt. Je hebt een afgeronde opleiding richting
varkenshouderij en ervaring.

Teeltmedewerker veredeling – Vac.nr. P018954

Je werkt zowel in de teelt als in de verwerking. Je kweekt gewassen,
voert gewasbescherming uit en coat, ontsmet en verpakt zaden. Een
afgeronde mbo-opleiding en relevante werkervaring zijn een must.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl of
bel ons!

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Wist u dat…

• Vorkmeer gespreksgroepen voor slachtoffers van huiselijk
geweld organiseert? Zit/zat jij in een pijnlijke relatie en heb je
daar genoeg van? Wil je meer informatie of deelnemen? Neem
contact op via j.brouns@vorkmeer.nl of e.zegers@vorkmeer.nl.
• Vorkmeer 3 hulpverleners in huis heeft met een specialisatie
op het gebied van Kindercoaching?! Dit is een laagdrempelige,
kortdurende en praktische vorm van begeleiding voor kinderen
vanaf zes jaar. Meer info via veerkracht@vorkmeer.nl.
• Vorkmeer een cursus organiseert voor mantelzorgers? Ben jij
mantelzorger en zoek je een balans tussen de zorgtaken
en eigen dagelijkse bezigheden (werk, hobby’s, sociale
contacten), meld je dan aan! Wil je meer informatie of
deelnemen? Neem contact op via l.camps@vorkmeer.nl
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl
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Duel op De Peelrand

Makkelijke overwinning
voor Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
De wedstrijd tussen de eerste herenteams van Crescentia uit Tungelroy en SV Grashoek was een van de weinige
duels op zondag 3 december die niet werden afgelast in de 5e klasse D. De veldomstandigheden op De Peelrand
waren goed en dus kon er gevoetbald worden in Grashoek. De punten waren vrij gemakkelijk voor de thuisploeg.

Voetballers
Baarlo blijven
ongeslagen
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Voor het eerste herenteam van VV Baarlo stond op zondag 3 december
opnieuw een kraker op het programma. Ditmaal het duel der achtervolgers
bij de directe concurrent Oranje Zwart. De Helmondenaren deden een
serieuze poging Baarlo de eerste nederlaag te bezorgen. Die opzet lukte
niet, zelfs niet met een man meer in de slotfase, want Baarlo sleepte op
karakter een zwaarbevochten gelijkspel uit het vuur in Helmond.
Het spel speelde zich vooral af
tussen de twee strafschopgebieden.
Van de spaarzame kansen die er
kwamen, waren de besten voor de
thuisclub. Zo moest Baarlo-doelman
Jeffrey Schouenberg in de beginfase
spelen al zijn kunnen tonen en rond het
half uur spelen had Baarlo alle geluk
van de wereld bij een schot wat op de
paal belandde. Het eerste doelgevaar
van Baarlo was er pas op slag van rust,
maar ook dat trof geen doel.
In de tweede helft was er iets meer
te beleven. Met pal na de hervatting
een beste kans voor Baarlo in een flipperkastsituatie voor het Oranje Zwartdoel, maar de thuisclub kwam met
de schrik vrij. In de 63e minuut dacht
de thuisclub op voorsprong te komen.
Tot opluchting van Baarlo werd de treffer echter wegens buitenspel afgekeurd. Vijf minuten later nam Baarlo in

de omschakeling brutaal zelf de leiding.
Op een pass door het centrum troefde
Matthijs Hanssen het centrale duo van
Oranje Zwart af en prikte vervolgens de
bal langs de doelman, 0-1.
In de feestroes vierde hij dat doelpunt met de hoekvlag. Voor deze actie
ontving hij van arbiter Makaloski een
gele kaart. Een kaart met gevolgen,
want nog geen twee minuten later
ontving Hanssen na een overtreding
zijn tweede prent en moest Baarlo met
nog 20 minuten te gaan met tien man
verder. Oranje Zwart profiteerde direct
van de overtalsituatie. Bij de tweede
paal werd de bal uit een hoge voorzet
binnengekopt, 1-1. Het werd nog een
heet laatste kwartiertje, maar Baarlo
haalde uiteindelijk ongeschonden de
eindstreep. Door het gelijke spel is
Baarlo nu al tien duels achter elkaar
ongeslagen. (Foto: Len Gielen)

Vanaf de aftrap was duidelijk dat
Grashoek de wedstrijd snel wilde
beslissen. Nadat Bas Gloudemans
een paar keer vanuit kansrijke positie
gemist had in de eerste minuten, was
het in de 13e minuut Erwin Pijnenburg
die vanaf rechts naar binnen trok en
doeltreffend uithaalde, 1-0. De doelman van de gasten maakte geen goede
indruk bij het schot dat hij ondanks de
verraderlijke stuit had moeten hebben.
Met de treffer zat Grashoek op
de uitgezette koers. Dirk van Lierop
raakte in de 36e minuut de lat. Dat gaf
Grashoek een push om in de laatste
minuten van de eerste helft nog wat

extra gas te geven. Het was diezelfde
Dirk die uit een combinatie met Erwin
Pijnenburg in de 45e minuut de tweede
treffer voor Grashoek maakte, 2-0.
Ook na de thee was het weer eenrichtingsverkeer richting het Crescentiadoel waarbij het jammer genoeg te
vaak mis ging bij Grashoek, doordat er
te weinig de combinatie werd gezocht.
Crescentia kwam er niet aan te pas
tot in de 62e minuut. Wouter Gerard
Baudoin kwam geheel onverwachts
alleen voor Koen Clephas en deed
precies wat hij doen moest door een
geplaatst schot in de verre hoek af te
leveren waar de Grashoekse doelman

kansloos op was, 2-1.
Grashoek besefte dat het
weer moest opschakelen. Het was
topscoorder Raoul Bennenbroek die
vanuit het middenveld de weg naar het
doel insloeg en vanaf zo’n 16 meter
succesvol uithaalde, 3-1. Naar gelang
het einde van de wedstijd naderde,
werd de tegenstand van Crescentia
minder. Chris Hunnekens scoorde in de
79e de 4-1. En vijf minuten later was
het Raoul die de 5-1 scoorde uit een
penalty.
Op zondag 10 december staat voor
Grashoek de derby met Koningslust op
het programma.

Goed uit de startblokken

Dik verdiende winst
mannen Tupos
Door: Peter van Wijlick, volleybalvereniging VV Tupos
Het eerste herenteam van VV Tupos speelde op zaterdag 2 december een uitwedstrijd tegen Odiliapeel.
De mannen uit Baarlo kwamen, net als de week ervoor tegen Limac, goed uit de startblokken. Dat werd
vastgehouden en de mannen uit Baarlo wonnen met 4-0.
Met een goede balans tussen
aanvallend en verdedigend spel werd
de eerste set binnen een klein kwartier
naar Baarlose hand gezet. Deze set
werd mede door een lage foutenlast
aan Tupos-zijde binnengehaald, 13-25.
De tweede set begon moeizaam.
Met direct een achterstand van 1-5
moest de Baarlose ploeg direct aan de
slag om het gat te dichten. Dit lukte,
waardoor de stand tijdens deze set al
snel op 16-16 stond. De mannen uit
Odiliadeel speelden zeer voorspelbaar,
waardoor verdedigend veel van de

grond gehouden werd. Dit was mede
te danken aan de organisatie van libero
Sjoerd Verkoeijen. Mooie aanvallen van
onder andere kapitein Tom Heines en
diagonaal Tom Claus zorgden ervoor dat
de set werd binnengehaald met 19-25.
Tot het midden van de derde set ging
het gelijk op. Na een mooie middenaanval van Sjors van de Beuken kwam
het keerpunt in de set. De tegenstander
probeerde het spel te vertragen door
met een handdoek de natte plekken
te vegen, om zo het tempo uit de
wedstrijd te halen. Echter bleek dit niet

te werken. Een aantal mooie snelle balletjes van Tupos spelverdeler Jordy van
den Eertwegh resulteerde een aantal
keer in een eenmansblok op de diagonale positie. Hier wisten de aanvallers
van Tupos wel raad mee. Deze set werd
uiteindelijk met 22-25 binnen gesleept.
In de laatste set was het verzet van
de tegenstander gebroken. Door een
aantal mooie aanvallen van buitenaanvallers Jort Bongers en Oscar de Jong
kwam de setwinst steeds dichterbij.
De laatste set kwam Tupos nauwelijks
in de problemen, 22-25.

Furos uit Kerkrade op bezoek

Knappe overwinning
volleybalsters Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Na een complete off-day een week eerder, kwam op zaterdag 2 december de nummer 2 van de ranglijst Furos
uit Kerkrade op bezoek bij het eerste damesteam van VC Grashoek. De Grashoekse dames lieten zich van hun beste
kant zien en wonnen met 3-1.

is op zoek naar een
•
•
•
•
•

CHAUFFEUR m/v

Het salaris is volgens cao
Wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet
Fulltime of parttime in overleg
In bezit van Code 95
Ervaring trekker/oplegger (walking floor)

Heb je interesse of wil je meer info?
Bel 06 17 30 80 50

FCJ-NL Transportes B.V. | Lottumseweg 6 | 5872 AB Broekhuizen

In de eerste set ging het gelijk
op. Op 15-15 kwam Grashoek voor de
zoveelste keer langszij. Elise zorgde
met een goede serviceserie voor druk
aan Furos-zijde. Zij keken plots tegen
een 19-15 achterstand aan. De voorsprong werd meegenomen naar het
eind van de set die gewonnen werd
met 25-18.
Op 6-6 in set 2 kwam Robin aan
service. Acht servicebeurten later was
het 13-7 voor Grashoek. De set werd
met degelijk en goed spel uitgespeeld
en met 25-20 in het voordeel van
Grashoek eindigde. Irritatie en frustratie

over het eigen spel en de scheids
maakten zich meester van Furos en dat
zou Grashoek moeten helpen.
Het begin in de derde set was slap
van Grashoekse zijde. De servicepass
was niet goed genoeg, waardoor een
achterstand van 9-6 op het bord kwam.
Na 10-10 liep Furos weg naar 16-13
en 22-18. Grashoek rechtte de rug en
kwam terug tot 22-22. Via 25-25 was
het Furos dat de set met 27-25 meenam naar Kerkrade.
Binnen de kortste keren was het
12-6 voor Grashoek in de vierde set.
Alles klopte weer net als in set 1 en 2.

Furos dichtte het gat tot 12-10.
Met 24-17 op het scorebord kon het
niet meer mis gaan. Toch duurde het tot
24-22 voordat Grashoek het beslissende
punt maakte. Een verdiende 3-1 zege,
waarover nog even nagepraat werd
door Furos. Een overwinning die de
Grashoekse ploeg mee kan nemen naar
de wedstrijden tegen de nummers 1 en
3 de komende tijd.
De nieuwe wedstrijdkleding
van VC Grashoek wordt op zondag
17 december gepresenteerd bij café
Leanzo. De presentatie start om
17.00 uur.
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Uit bij Neerpelt

Terechte puntendeling
handballers Bevo
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc heeft ook de return tegen Sporting NeLo niet kunnen winnen.
In Neerpelt werd het op zaterdag 2 december 33-33. Gezien het spelbeeld was het een terechte puntendeling.
Of de twee verliespunten tegen Sporting Nelo een rol gaan spelen voor Bevo moet afgewacht worden.
Het was een teleurstellend resultaat bij de start van de tweede helft van de competitie.
Sporting NeLo begon overdonderend. In een mum van tijd stonden
de Belgen met 6-1 voor. Bevo stond
erbij en keek er naar. De Panningse
ploeg maakte geen sterke indruk in de
defensie en aanvallend liep het ook niet
gesmeerd. Bevo moest in de achtervolging. De ploeg herpakte zich en knokte
zich terug in de wedstrijd. Bij de rust
was de inhaalrace voltooid, 18-18.

Na rust werd orde op zaken gesteld.
Bevo nam een voorsprong van twee
doelpunten. Toch kon de ploeg geen
afstand nemen van de thuisclub. In de
spannende slotfase hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. De eindstand
33-33 gaf de krachtsverhouding goed
weer. Zaterdag 9 december komt naaste
concurrent Fiqas Aalsmeer op bezoek.
Bij winst kan Bevo goede zaken doen in

de strijd om een plek in de Final Four.

Strijd om een plek in
de Final Four

Ruiters in actie
in Kronenberg
Door: paardensportverenigingen De Cowboys en De Maasruiters
In Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg vond op
zaterdag 2 en zondag 3 december een spring- en dressuurwedstrijd voor
ponyruiters plaats.
Nikki Geraedts van De Cowboys
pakte in de klasse L springen een
derde prijs met Charusa SZ.
Jette Staaks wist een eerste prijs te
veroveren in de klasse B springen met
Hudge Z. Voor de Maasruiters kwam
Nina Vercoulen met LvS Kantje’s El
Passo aan de start in de klasse DB.

Ze reden samen een foutloze eerste
omloop en na een mooie barragerit
kreeg ze 84.5 stijlpunten wat goed
was voor de overwinning.
Sandra Haenen van De Cowboys
wist in Helden met Whynomy nog de
vierde prijs te winnen in de klasse M2
dressuur.

De doelpuntenmakers van Bevo
waren Jeroen van den Beucken (12),
Pim Augustinus en Quinten Colman
(6),Wouter Sas, Niels Poot, Niek Jordens
en Robin Janen (2) en Dario Polman (1).

Atletiek Helden in ’s-Heerenberg

Rik Heijnen derde bij
Montferland Run
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
De renners van atletiekvereniging Atletiek Helden deden zondag 3 december op twee plaatsen mee aan
hardloopwedstrijden. Toen vonden de Montferland Run en de Zandbergcross Deurne plaats.
Aan de start van de 7,5 kilometer
van de Montferland Run stonden
in totaal 650 atleten. Rik Heijnen
van Atletiek Helden presteerde op
deze grote nationale wedstrijd zeer
uitzonderlijk door als derde de finish te
passeren. Dat deed hij in een tijd van
24.36 minuten, wat neerkomt op een
snelheid van 18.3 kilometer per uur.
Het is dus niet voor niets geweest om
deze reis van 100 kilometer te maken.
Op de 15 kilometer passeerden
Jan Vaessen in 1.14.34 uur en Ellen
Heuijerjans 1.19.49 uur de finish.

Diezelfde zondag werd de
vierde cross in het Limbra circuit
georganiseerd in Deurne. Op deze
druilige zondag met een temperatuur
van net boven het vriespunt stonden
toch ruim zeshonderd deelnemers
aan de start. Ditmaal stond alleen
Jolanda Verstraten op het podium
voor Atletiek Helden met een derde
plaats. De diverse afstanden en
categorieën waren sterk bezet met
vooral Brabantse atleten. Op de
lange cross (9.400 meter) werd Ron
Koster negende, Ron Spreeuwenberg

twaalfde, Nico Verstraten vierde en
Wiel van Lier zevende.
Bij de korte cross (4.700 meter)
werd Jolanda Verstraten derde,
Kenny Janssen tiende en Richard
Sonnemans twintigste. Bij de jeugd
werd Anouk Bussemakers 7e,
Milan Sonnemans 11e, Loek Peute
15e, Finn Janssen 11e, Floor van
Riel 14e, Simon Goossens 9e, Dion
Muijsenberg 10e, Nate Sillekens
21e, Levi Vissers 27e, Stijn Vissers
8e, Stan Willemsen 10e en Kyle
Sillekens 16e.

A. Schreurs Plantenkwekerij is een bedrijf waar de opkweek verzorgd
wordt van vollegrondsgroenteplanten in perspotten en trays en is
gevestigd in Sevenum.
Voor ons bedrijf zoeken wij per direct een

MEDEWERKER
PLANTENKWEKERIJ
GLASTUINBOUW
m/v

Voor de bediening van productiemachines, zoals uitzet- en
stapelrobot en heftruckwerk.
• Wij zoeken iemand met goede
inzet en goede vaardigheden in
het bedienen van machines en
inzicht in het onderhoud ervan.
• Gevoel voor planten is een pre.
Geboden wordt een leuke werksfeer,
goede beloning en dagdiensten van

6 of 7 uur tot 15.30 uur
(afhankelijk van het seizoen).
Voor sollicitaties of verdere
inlichtingen kan contact opgenomen
worden met:
Twan Schreurs
Tel: 06 12 47 81 17
of mail naar:
twan@plantenkwekerijschreurs.nl

A Schreurs Plantenkwekerij BV • Heerstraat 11 • 5975 PW Sevenum

Wij zijn op zoek naar versterking

Kwalificatiewedstrijd turnen
in Panningen
De turnverenigingen SSS Helden en GV Concordia Panningen, die binnenkort officieel gaan
fuseren, organiseren samen een kwalificatiewedstrijd turnen. Op zaterdag 9 en zondag 10 december
vinden de wedstrijden plaats in sporthal Piushof in Panningen. In samenwerking met de commissie
Turnen Dames Limburg organiseren de twee turnverenigingen de kwalificaties. Deze zijn voor
divisie 2- en instap/pupil1/pupil 2 N2 en jeugd N3. Mogelijk ook nog voor turnsters uit de eerste,
vierde, vijfde en zesde divisie of voor D-niveaus. Beide dagen beginnen de wedstrijden om 08.30 uur
bij sporthal Piushof in Panningen.

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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Race in de sneeuw voor
mountainbikers
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De renners van MTB Baarlo deden op zondag 3 december mee aan een wedstrijd in Heerlen. Hoe verder de reis
naar het zuiden ging, hoe slechter de omstandigheden werden. Eenmaal in Heerlen aangekomen sneeuwde het en
stond er een gure wind. Er deden dan ook maar twee renners van MTB Baarlo mee aan de race.

WE WANT
YOU!
KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?
WWW.ABCRESTAURANTS.COM/SEVENUM
Advertentie_103mmx100mm.indd 1

28-11-17 09:21

Gezocht

NT2 Docent
m/v deeltijd regio: Nederland

Werkvloer-inburgering biedt cursisten een veilige
leeromgeving, persoonlijk contact en maatwerk.
Door gestructureerd en organisatorisch te werken, begeleiden
we de cursisten naar hun (verplichte) leerdoelen.
Wij zoeken!
Een enthousiaste NT2 Docent. Een medewerker met een proactieve instelling, met passie voor het vak doceren, de doelgroep en
de Nederlandse taal. Je bent flexibel en bereid tot werken in de
avond en tijdens schoolvakanties. Daarnaast zoeken wij in deze
functie iemand die zelfstandig kan werken en methodisch
en praktisch te werk gaat.
Belangrijkste taken:
• enthousiasmeren en motiveren van de cursisten;
• kennis hebben van de verschillende lesmethodes;
• afnemen van intakes en taaltesten (startniveau bepalen);
• voorbereiden en plannen van de (taal-)lessen;
• voortgang van maximaal 12 cursisten per groep bewaken;
• op de hoogte zijn en blijven van de veranderingen, die de
overheid oplegt aan examens en trajecten;
• rapporteren aan opdrachtgevers;
• contacten onderhouden met de klanten/opdrachtgevers.
Belangrijke competenties:
• enthousiast;
• creatief;
• improviserend;
• optimistisch;
• zelfstandig;
• flexibel.
Functie-eisen
• in bezit van auto en rijbewijs B (eis);
• in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het
basisonderwijs of een eerstegraads of tweedegraads
onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs (eis);
• ervaring met de doelgroep (volwasseneducatie) (pre);
• ervaring met het lesgeven van werknemersvaardigheden;
• kennis van Word en Excel;
• affiniteit met de schoonmaakbranche.
Informatie en solliciteren
Heeft u naar aanleiding van deze vacature nog vragen of wilt u
direct solliciteren neem dan contact op met Alda Haegens.
e-mailadres: a.haegens@dewerkvloer.com
Tel.nr. 06 - 51 87 59 15

Macroweg 22 5804 CL Venray
0478 - 51 35 67
info@dewerkvloer.com
www.dewerkvloer.com

Glenn Caumanns en Tim Janssen
hadden zich warm aangekleed om
onder de barre omstandigheden
te strijden voor een podiumplaats.
Met slechts vijf renners aan de start in
de categorie junioren/nieuwelingen
MTB, zagen ze hun kansen schoon.
Beide heren kenden een goede start,
waarna Glenn er al snel vandoor reed.

De gehele wedstrijd hield hij de koppositie, waarbij het gat met de nummer
2 en 3 steeds groter werd. Voor Glenn
een welverdiende eerste plaats.
Ook Tim zag kansen om podium
te rijden. Hij bleef bijna de gehele
wedstrijd stuivertje wisselen om
de tweede en derde plaats. In de
laatste ronde moest Tim zich toch

gewonnen geven en hij werd derde.
Op zaterdag 9 december strijden de
renners van MTB Baarlo om beste van
hun club te worden tijdens de jaarlijkse
clubkampioenschappen. Op zondag
10 december organiseert de vereniging
de elfde wedstrijd om de Toma Cycles
Cup. Beide wedstrijden vinden plaats op
de Walsberg in Beesel. (Foto: Theo Gelissen)

Indianen recurveteam
regiokampioen
Door: handboogverenigingen De Indianen en OVU
Het recurveteam van De Indianen uit Koningslust is op zaterdag 2 december regiokampioen geworden. Door een
overwinning van 769-753 tegen Ons Genoegen uit Ysselsteyn. De schutters van OVU Grashoek hadden geen
tegenstanders.
Het recurveteam van De Indianen
moest het opnemen tegen
Ons Genoegen en kon bij winst
het regiokampioenschap niet meer
mislopen. Het werd in het begin een
spannende wedstrijd, maar naarmate
dat de wedstrijd vorderde, liepen de

Indianen steeds verder weg. Men wist
met zestien punten verschil de wedstrijd te winnen, 769-753. Hiermee
was het regiokampioenschap in de
A-klasse binnen. Hoogste schutter was
René Koopmans met 268 punten.
De schutters van OVU Grashoek

waren ook op de banen van
Ons Genoegen in Ysselsteyn op
2 december. Het Grashoekse recurveteam had geen tegenstander.
De schutters schoten 743 punten.
Hoogste schutter was Jan Verhoeven
met 271 punten.

Helden verslaat RKAVC
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Op een nat en koud sportpark Kerkeböske heeft het eerste herenteam van VV Helden zondag 3 december RKAVC
uit Asenray verslagen. Na negentig minuten stond er een 4-1 eindstand op het scorebord.
Asenray ging goed van start en
nam na tien minuten spelen zelfs
brutaal de leiding. Larry Heber zag
doelman van Dijk ver uit zijn doel staan
en lepelde de bal subtiel het doel in.
Helden rechtte echter snel haar rug en
boog de stand voor rust al om in een
3-1 voorsprong. Gilian de Bruijn knikte
vlak na de openingstreffer de gelijkmaker binnen uit een hoekschop. Niet veel
later reageerde Joep Lenders attent
op een afgeslagen bal en bracht de
thuisploeg vervolgens op voorsprong.

Na een half uur spelen verdubbelde
Mairen Zeevenhoven de marge nadat
deze voor een leeg doel werd vrijgespeeld door Ton Peeters.
De tweede helft was een stuk
minder aantrekkelijk. De Heldenaren
leken het belangrijker te vinden om de
3-1 over de streep te trekken dan de
toeschouwers met koude tenen nog
een hartverwarmende tweede helft
voor te schotelen. Asenray bleek aan
de andere kant ook niet bij machte om
nog een aansluitingstreffer te forceren,

waardoor de wedstrijd als een nachtkaars uitging. Juul Stammen wist vlak
voor het einde van de wedstrijd wel
nog voor de 4-1 te zorgen, maar het
publiek was na het laatste fluitsignaal
vooral blij de warme kantine te kunnen
opzoeken.
Op zondag 10 december wacht
voor Helden de derby tegen Panningen.
Het verschil tussen beide teams
bedraagt slechts drie verliespunten
waardoor het een spannend duel
belooft te worden.
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15 VRAGEN

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

jongeren 21

aan
Jill Boonen

Kerstmis vs.
Sinterklaas
Waarom viert men in
Nederland Sinterklaas, terwijl
de rest van de wereld zich
twee weken later vermaakt
tijdens Kerstmis? Dit is een
vraag die rond deze tijd van
het jaar vaak mijn gedachten
overneemt.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jill Boonen
17 jaar
Baarlo
Blariacumcollege

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is wanneer het winter is. Ik vind Kerstmis en
nieuwjaar heel leuk. De winter vind ik
zo’n gezellig seizoen, waarbij je lekker
onder de dekens kunt kruipen met
warme thee of koffie.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Tijdens de afgelopen meivakantie ben
ik in New York geweest. Dat was heel
interessant en fascinerend. Het was
heel anders dan hier in Nederland.
In New York waren ontzettend hoge
gebouwen en het was er heel druk.
Het was best een indrukwekkende
ervaring.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik vind heel veel dingen leuk om
te doen. Het liefst doe ik met mijn
vrienden iets leuks, zoals een film of
serie kijken of ergens naartoe gaan.

Soms werk ik op vrijdag- en zaterdagavond, soms bak ik wat met een vriendin en af en toe doe ik niks speciaals.
Mijn vrijdag- en zaterdagavonden zijn
heel afwisselend.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij de ijssalon in Kessel.
Het werk is leuk om te doen en het
is gezellig. Oppassen is ook iets dat ik
in mijn vrije tijd doe. Ik pas op mijn
neefje en nichtje en dat doe ik ook bij
kennissen. Dat vind ik ook heel leuk om
te doen. Vaak pas ik samen met mijn
vriendin of vriend op. Het is altijd heel
gezellig.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Er zijn heel veel liedjes waar ik
een speciale herinnering aan heb.
Bijvoorbeeld het liedje Bohemian
Rhapsody van Queen. Ik ken het liedje
al vanaf mijn jeugd, omdat mijn ouders
het weleens draaiden. Ik heb het liedje
één keer gespeeld met de fanfare waar
ik bij zit. Ik vond het heel leuk om
dat lied te spelen. Het lied vind ik erg
afwisselend en dat is wat mij aansprak.
De band Queen vind ik een heel geta-

lenteerde band en ik vind het leuk om
naar hun muziek te luisteren.
Wat is je favoriete luchtje?
Ik bak heel graag en de geur van versgebakken cake, brownies en koekjes
vind ik heerlijk. Het ruikt zo zoet en
warm op een unieke manier. Ik vind
de geur van versgebakken kip of iets
hartigs dat net uit de oven komt ook
geweldig. Het ruikt kruidig en soms een
beetje pittig. Kortom, ik vind kook- en
bakgeuren heel aangenaam.
Wie is je favoriete artiest?
Ik heb meerdere favoriete artiesten en
bands. Muziek van Yes, Led Zeppelin,
Deep Purple en The Rolling Stones
spreken mij vooral aan. De zanger van
Led Zeppelin vind ik een hele karakteristieke stem hebben. Van Yes vind ik
de toetsenist en de basgitarist weer
heel getalenteerd.
Bespeel je een instrument?
De instrumenten die ik bespeel zijn
piano en trompet. Ik ben van plan om
meerdere instrumenten te leren spelen
in de toekomst. Ik heb al jaren les in
trompet en bespeel het bij de fanfare
in Baarlo. Pianospelen heb ik mezelf

Heeft u iets met kunst?
Wij zoeken 3 tot 4 vrijwilligers voor de
wisselende exposities in onze zonovergoten Binnentuin
2 á 3 dagen per kwartaal
Voor meer informatie en reageren kijkt u op:
www.sintjozefwonenenzorg.nl/vrijwilligers/vacatures
Of u belt 077 - 46 678 78, vraagt u naar Liesbeth Leenders of Anja Aartsen?

Sint Jozef Wonen en Zorg
Kapelkesweg 1
5768 AW Meijel
telefoon 077 46 67 878
info@sintjozefwonenenzorg.nl
www.sintjozefwonenenzorg.nl

geleerd en doe ik ook heel graag.
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Tekenen, schrijven, muziek maken en
films kijken met vrienden zijn activiteiten die ik het liefst doe.
Ik vind het ook erg leuk om te bakken
met een goede vriendin. Relaxen,
uiteten gaan en wandelen met de hond
doe ik dan weer graag met mijn vriend.
Waar wil je later graag wonen?
Ik zou graag in Baarlo blijven wonen,
in ieder geval in een dorp. Dat vind ik
gezelliger en ik vind het fijn dat het
niet zo druk is als in een stad.
Wat is je favoriete feestdag?
Eerste en tweede kerstdag zijn mijn
favoriete feestdagen. Ik vind Kerstmis
altijd zo gezellig, want dan komt de
hele familie bij elkaar. De sfeer is heel
aangenaam en feestelijk. Iedereen is
blij en lijkt even problemen vergeten
te zijn.
Wat is je favoriete film?
Mijn favoriete film is Monty Python
and the Holy Grail. Ik vind de film heel
komisch en lachwekkend, maar hij is
ook surrealistisch en creatief. Dat vind
ik heel uniek aan de film en dat maakt
me blij als ik hem kijk.
Wat zou je graag nog willen leren?
Het liefst zou ik nog zo veel mogelijk
willen leren. Ik ben altijd heel nieuwsgierig en wil altijd alles weten. Ik vind
het vooral interessant hoe mensen denken en waarom ze de keuzes maken
die ze hebben gemaakt.
Met welk bekend persoon zou jij een
dag van leven willen ruilen?
Met koning Willem-Alexander zou ik
wel een dag van mijn leven willen
ruilen. Ik zou graag willen weten hoe
het is om te leven in een koninklijke
familie en wat voor taken dat met zich
meebrengt.
Wat voor soort eten eet je het liefst?
Ik vind de Aziatische keuken heel lekker en ik hou er ook van om daarmee
te experimenteren tijdens het koken.

Er zijn kwesties, zoals
bijvoorbeeld de
zwartepietendiscussie, die
Sinterklaas voor mensen zoals ik
een stuk minder leuk maken.
De hele gedachte aan Sinterklaas
is, voor mij, dat jonge kinderen
iets hebben waar ze heel erg
enthousiast over zijn en doordat
de kinderen zo enthousiast zijn,
brengt dat de familie bij elkaar.
Maar doordat men het nu
constant over ‘zwarte piet’ en
‘gekleurde piet’ heeft, gaan
kinderen vragen stellen.
Daarnaast ben ik van mening
dat zelfs zonder de
zwartepietendiscussie, Kerstmis
veel meer sfeer heeft. Ik denk
dat dat in mijn geval voor een
groot gedeelte komt door mijn
internationale vrienden.
Zij hebben het namelijk altijd
over Kerstmis en hoeveel zin ze
er in hebben. Ik kan er niet over
meepraten, omdat ik het thuis
niet zo enthousiast vier als veel
buitenlanders.
De activiteiten die je met je
familie kunt doen tijdens
Kerstmis spelen ook een rol voor
mij. We gaan bijvoorbeeld vaak
uiteten dan, iets waar niet veel
mensen überhaupt over
nadenken om met Sinterklaas te
doen. Kerstbomen versieren,
samen met het gezin, is ook iets
waar ik vaak veel plezier in vind.
De versieringen die we met
Kerstmis gebruiken zijn in het
algemeen veel mooier dan die
we ophangen met Sinterklaas,
als we al iets ophangen.
In de industrie zijn er ook
verschillen tussen Sinterklaas en
Kerstmis, zo zijn er bijvoorbeeld
veel meer kerstfilms dan
sinterklaasfilms. Kort
samengevat: ik vind dat Kerstmis
veel sfeervoller is dan
Sinterklaas!
Renée
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Femmes Vocales, Méél Voices en harmonie Eendracht

Oudjaarsconcert in Meijel
De Meijelse muziekverenigingen Femmes Vocales, het Meijels mannenkoor Méél Voices en harmonie Eendracht
staan zaterdag 30 december op de planken van het jaarlijkse Oudjaarsconcert. Dat vindt plaats in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Naast de muziekverenigingen
uit Meijel, treedt ook een aantal
solisten op. Zangeres Silke van
Niel, harpiste Mea van Delden en
violiste Nadia ten Kate laten hun
kunsten horen. Laatstgenoemde

is 17 jaar oud en afkomstig van
Waalre. Ze begon op 5-jarige
leeftijd met harp spelen en een
jaar later met vioolles. Ze nam
deel aan meerdere nationale en
internationale concoursen en won

diverse prijzen. Het concert begint
zaterdag 30 december om 19.30 uur
en de deuren zijn vanaf 18.30 uur
geopend.
Kijk voor meer informatie over
het concert op www.dnbinger.nl

Zilveren jubileum
voor Dialekgroep Angers
Zanggroep Dialekgroep Angers uit Kessel zag 25 jaar geleden het levenslicht. Toen nog onder de naam How
About Us. Door de jaren heen zongen de dames en heren van de groep in het Engels en een enkel Nederlands
nummer. Zeven jaar geleden werd de naam veranderd in Dialekgroep Angers en werd de overgang gemaakt naar
dialectmuziek. Op zondag 10 december geeft de groep een jubileumconcert.
Op het hoogtepunt van het
koor waren er zo’n 25 zangers en
zangeressen actief bij How About
Us. Dat aantal liep steeds verder
terug. “In 2010 kwam het besef dat
er wel iets moest gebeuren wilden
we nog van enige relevantie zijn”,
laat de zanggroep weten. “Het was
niet hip om in een koor te zingen en
aan optredens komen was steeds
moeilijker. Besloten werd om het over
een andere boeg te gooien. We gingen
ons richten op dialectmuziek.”
Het groepje dat overbleef, was
ernstig geslonken. “Ook omdat de

koerswijziging ons leden kostte”,
aldus de vereniging. “De naam
werd veranderd in Dialekgroep
Angers en samen met dirigent
Rene Haustermans werd een mooi
repertoire neergezet. Van Mien
Dörp tot nummers van de Schintaler
en Carboon. Maar ook liedjes
van troubadours uit de hele
provincie. Daarnaast werd een heel
kerstrepertoire van Limburgse liedjes
ingestudeerd.”
De omslag wierp zijn vruchten
af, zo laat de zanggroep weten.
“Dialekgroep Angers wordt door

heel de provincie veel gevraagd
om op te treden en bijeenkomsten
als jaarvergaderingen en paas- en
kerstvieringen op te luisteren. Zingen is
een leuke uitlaatklep en als je dat dan
ook nog in je eigen streektaal kunt
doen is dat helemaal geweldig.”
Op zondagmiddag 10 december
viert Dialekgroep Angers het jubileum
met een concert in café Biej Ton
en Marij in Kessel. Naast een eigen
optreden zal er ook nog andere
muziek ten gehore worden gebracht.
Het concert begint om 14.30 uur en
duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Muziekformatie Cómpenééj

Groote Peel en kanalen-
wandeltocht
Voor het twaalfde jaar organiseert muziekformatie Cómpenééj, in samenwerking met de Koninklijke
wandelbond Nederland, een wandeltocht. Deze vindt plaats op zondag 10 december en voert door natuurgebied de
Groote Peel en langs de kanalen.
Wandelaars kunnen kiezen uit
een tocht van 7, 14 of 22 kilometer. De pijlen en borden begeleiden wandelaars door en langs de
mooiste plekjes in en rondom Meijel.
Natuurgebied de Groote Peel is dit
jaar het thema.
De wandeling leidt langs een

verwarmde pauzeplaats, waar warme
dranken en belegde broodjes, een
kopje soep of een stuk vlaai genuttigd
kan worden. Daarna keren deelnemers door een bosrijk gebied terug
naar de Meijelse dorpskern.
Inschrijving en start vinden
plaats bij De Heere van Meijel op

de Dorpsstraat. De wandeltocht is
ook geschikt voor Nordic Walkers.
Starten voor de tocht van 7 kilometer kan tussen 08.00 en 13.30 uur,
voor de 14 kilometer tussen 08.00
en 12.00 uur en deelnemers aan de
22-kilometer lange tocht mogen tussen 08.00 en 11.00 uur beginnen.

Presentatie boek over jeugd
in Meijel
De Gelderse schrijfster Jasmijn Derckx komt op zaterdag 9 december naar het Oranje Hotel in Meijel om haar
nieuwe boek te presenteren. Het boek heet ‘Wegens Hemelvaart gesloten’ en gaat over de vader van Jasmijn,
Martin Derckx, die opgroeide in het katholieke Meijel.
Het boek begint met de jeugd van
Martin in Meijel. “Ik vertel over de
oorlogsjaren in Meijel en het leven
van mijn grootouders”, laat de schrijfster weten. “Toen mijn vader in 1940
werd geboren was zijn geboortedorp
nog honderd procent katholiek. Een
dorp van gebed, vlaai en mirakels,
waar vrouwen na de geboorte van
hun kind te biecht moesten om
weer rein te worden en jongens
aangewezen werden om priester te
worden.” Martin vertrok als 11-jarig
jongetje naar het kleinseminarie in
Schimmert.

De rode draad in het boek is de
vriendschap van Martin met theoloog
professor E. Schillebeeckx. “Ik probeer
antwoorden voor een generatie
vinden die streng katholiek zijn
opgegroeid en nu voor keuzes zoals
echtscheiding en euthanasie staan”,
aldus Jasmijn. “Met name het onderwerp euthanasie komt uitgebreid aan
de orde.” Zaken over Meijel die in het
boek aan de orde komen zijn onder
meer de oorlogsjaren, de vernietiging
van de Meijelse kerk en het verhaal
over Het Mirakel van Meijel, een
Mariabeeld dat nu een prominente

plaats heeft in de kerk van Meijel.
Bij de presentatie overhandigt
Jasmijn Derckx het boek aan professor
J. Janssen, oud-inwoner van Meijel en
oud-hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Tevens zal
Meijelnaar en auteur Herman
Crompvoets deze middag een korte
inleiding geven over de geschiedenis
van Meijel en samen met Jasmijn
Derckx een reis maken door de tijd
naar de jeugdjaren van haar vader.
De presentatie begint om
15.00 uur.
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Karrevracht aan hits

Protestnummers bij
Saturday Night Live
Het Mafcentrum in Maasbree houdt op zaterdag 23 december weer
een Saturday Night Live. Het thema van de avond is dit keer Good
Morning Vietnam waarbij protest- en vredesnummers van de jaren 70 tot
nu voorbij komen.
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Schola ‘54

Gastkoor tijdens mis in Meijel
Herenkoor Schola ‘54 zingt zaterdag 9 december tijdens de Heilige mis in de parochiekerk van Meijel. Het koor is
te gast en zingt altijd a capella.
Schola ’54 is in 1994 opgericht
en bestaat momenteel uit 26 heren
uit de provincie Limburg. Ze hebben
een Gregoriaanse opleiding gevolgd

aan het Ward-Instituut in Roermond.
Het koor heeft al 133 keer een
mis opgeluisterd in een Limburgse
parochiekerk en zingt altijd a

capella, dus zonder begeleiding van
een orgel.
De mis begint om 19.00 uur in
de Sint-Nicolaaskerk in Meijel.

Ceciliafeest in MFA

Vijf jubilarissen in Maasbrees
Mannenkoor
Het Maasbrees Mannenkoor heeft zaterdag 25 november vijf jubilarissen in het zonnetje gezet. Dat gebeurde
tijdens het Ceciliafeest in MFA ’t Hoës van Bree in Maasbree.

Meer dan vijftig muzikanten uit
de hele regio gaan samen de bühne
op om een avondvullend programma
te verzorgen. De muzikanten, zowel
jong als oud, zullen in telkens wisselende bandsamenstellingen het
podium bemannen. De mannen en
vrouwen hebben slechts één geza-

menlijke repetitie gehad.
Een karrevracht aan hits wordt
gespeeld bij Saturday Night Live.
Nummers van onder andere Black
Sabbath, Jimi Hendrix, Steppenwolf,
Fleetwood Mac, Jefferson Airplane en
U2 zijn opgenomen in het programma.
De zaal gaat open om 20.30 uur.

Sjiwa en De Kook

Herenzitting Baarlo
Jongerencentrum Sjiwa en carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo
organiseren dit jaar samen een zitting speciaal voor heren. Diverse
muziek- en buutteacts staan op het podium van deze eerste Hiërezitting,
die plaatsvindt op zaterdag 16 december.
Andy Marcelissen, Boy Janssen
en Erik Mulder dragen een buut voor,
terwijl Roy Selder, Natasha Dommeck,
Coen Janssen en de fanfarekapel van
Baarlo voor de muziek zorgen. Het
dansgedeelte wordt verzorgd door
DSG Expression en DéDé Dance.
Voorheen werd bij Sjiwa de
Binkenavond georganiseerd voor
mannen uit Baarlo. Hier is de

Hiërezitting voor in de plaats gekomen, die het jongerencentrum samen
met de lokale carnavalsvereniging
heeft georganiseerd.
De deuren bij zaal Sjiwa gaan
om 11.11 uur open, waarna het
programma om 12.00 uur begint.
De dresscode is jasje-dasje. Kijk
voor meer informatie op de
Facebookpagina Hiërezitting 2017.

Jac Verstappen, Sraar Wijnen, Jürgen Liebscher, Jaap Janssen en Jan Wijnhoven
Jac Verstappen, Jürgen Liebscher
en Jaap Janssen kregen een speldje
vanwege hun 25-jarig lidmaatschap bij
het mannenkoor. Sraar Wijnen en Jan
Wijnhoven zijn ieder veertig jaar lid van

de vereniging en werden ook in het
zonnetje gezet. Voorzitter Wim Hermans
en KNZV-bestuurder Wim Wittenbernds
waren aanwezig bij de viering. De vijf
jubilarissen kregen insignes opgespeld

en ontvingen een oorkonde. Na afloop
van het officiële gedeelte, werd een
ludieke modeshow opgevoerd door de
baritons en vond nog een aantal optredens plaats van eigen bodem.

Afsluiting jaar

Film- en musicalconcert
Koninklijke Fanfare Maasoever
De Kesselse fanfare Koninklijke Maasoever sluit het jaar op zaterdag 9 december af met een filmconcert.
Dit vindt plaats bij gemeenschapshuis De Paort in Kessel.

Lezing historische werkgroep

Baarlo ten tijde van
Tachtigjarige Oorlog
Historische Werkgroep De Borcht uit Baarlo houdt donderdag 14
december een lezing over Baarlo in de jaren 1577 en 1578. Deze vindt
plaats bij MFC De Engelbewaarder in Baarlo. Gastspreker is Piet Schinck.
Volgens de organisatoren van de
lezing is er in de jaren waar tijdens de
bijeenkomst op wordt ingegaan, ook
veel gebeurd in Baarlo. Het was de
tijd van de Tachtigjarige Oorlog, die
van 1568 tot 1648 duurde en ook wel
De Opstand wordt genoemd. “In de
schoolboeken gaat het altijd over de
gebeurtenissen in de zeegewesten,
terwijl het oorlogsrumoer wel degelijk
te vinden is in het Overkwartier van
Gelre waar Baarlo deel van uitmaakte”, aldus de werkgroep.

De gastspreker Piet Schinck
schetst tijdens de lezing een beeld
van het Baarlo van toen. Er komt
onder meer voorbij hoe een inkwartiering van een vendel soldaten
destijds plaatsvond, hoe oorlogslasten werden verdeeld en een schans
werd gebouwd. Ook wordt er verteld
over de inwoners van destijds en wat
de oorlog voor invloed had op de
gemeenschap.
De lezing begint om 20.00 uur en
de toegang is gratis.

De fanfare tijdens een concert in 2016 (Foto: Jaap van ’t Ooster)
Onder leiding van dirigent Hans
Breuls brengt de fanfare een heel oeuvre aan filmmuziek ten gehore. Dit met
begeleiding van filmbeelden uit de desbetreffende films op groot scherm, zoals
Pirates of the Carribean, Jesus Christ
Superstar, James Bond en The Beauty &

The Beast. De Paort wordt hiervoor aangekleed in bioscoop-stijl met een rode
loper. Dwarsfluitspeelster Vera Hofman
treedt daarnaast op als solist bij onder
andere de film Schindler’s List. Verder is
er ook zang van Anneke Joosten en
Mart van Knippenberg, die het liedje

The Time of My Life uit Dirty Dancing
zingen. Ook wordt er blaasmuziek
gespeeld en treden danseressen van
de Kesselse dansgroepen Get it!,
Dance Squad en Bounce van KSV Kessel
op. De aanvang voor het concert is
19.30 uur en de toegang is gratis.
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Kerstkransjes-actie
(t/m woensdag 13 december)

Optreden herenkoor Schola ‘54
tijdens heilige mis

Kerstconcert met gastoptreden
Maas- en Neergalm

Tijd: hele dag
Organisatie: dameskoor Femmes Vocales
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Sint-Nicolaaskerk Meijel

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: Meijels Mannenkoor Méél Voices
Locatie: parochiekerk Meijel

Kerstbomenactie
(t/m zaterdag 9 december)

Buutteoptredens
Sjééle Waazel Gala

Tijd: 09.00-17.00/19.00 uur
Organisatie: schuttersgilde St Lambertus Helden
Locatie: Kaupmanshof Helden

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Kienmiddag

Film- en musicalconcert

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

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare Koninklijke Maasoever
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Startsein actie Wensboom

Kerstconcert

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Rotaryclub Venlo-Maas en Peel
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: zanggroep In Between
Locatie: DOK6 Theater Panningen
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Kerststukjes-actie
(t/m zaterdag 9 december)

Dienstenveiling carnavalsvereniging
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Kwalificatiewedstrijden turnen
(t/m zondag 10 december)

Bijeenkomst over recreatie de Peel
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Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Staatsbosbeheer
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Kerstviering met seniorenorkest
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Bijeenkomst over
Maasboulevard Kessel

Tijd: 20.33 uur
Organisatie: CV D’n Hab Maasbree
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Tijd: hele dag
Organisatie: Maasbrees Mannenkoor en Herberg Papilio
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: SSS Helden en GV Concordia
Locatie: sporthal Piushof in Panningen
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Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Kessel (DOK)
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Groote Peel en kanalen-
wandeltocht

Kerstviering
met zangkoor Schone Schijn

Tijd: start vanaf 08.00 uur
Organisatie: muziekformatie Cómpenééj
Locatie: start bij De Heere van Meijel, Meijel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: dorpshuis De Ankerplaats Grashoek
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Oud-ijzeractie

Voorronde kerst-koppeltoernooi

Tijd: vóór 09.30 uur aan straat zetten
Organisatie: buurtvereniging De Brookdiehk
Locatie: huis-aan-huis Koningslust

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: beugelclub OVU Kessel
Locatie: clubgebouw Roode Eggeweg Kessel

Schrijfmarathon Amnesty
International

Jubileumconcert

Lezing ‘Baarlo in 1577 en 1578’

Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: Dialekgroep Angers
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

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

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: Amnesty Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Presentatie boek
‘Wegens Hemelvaart gesloten’
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Jasmijn Derckx
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Afsluitingsconcert
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Stichting Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Lazaristen Panningen

Startsein actie

Wensboom c entrum Panningen
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo geeft donderdag 7 december in het centrum van Panningen het
startsein voor de Wensboom-actie van Rotaryclub Venlo-Maas en Peel. Tot en met woensdag 27 december kunnen
mensen een wens indienen voor iemand anders.
Serviceclub Rotary Club Venlo-Maas
en Peel wil met de boodschap ‘Een wens
voor een ander mens’ wensen van mensen in vervulling laten gaan. Dit kunnen
individuele wensen zijn voor een ander
mens, wensen die positief bijdragen aan
de lokale samenleving of wensen die
iemand zelf niet kan realiseren.

Tussen donderdag 7 en woensdag
27 december kunnen bij de Wensboom
in het centrum wensen voor een ander
worden ingeleverd. Dit kan ook via de
digitale wensboom op de website van
Rotary; www.rotarywensboom.nl
De lokale clubafdeling wil met
het project maatschappelijk bijdragen

aan het welzijn van mensen en wil
zo veel mogelijk wensen in vervulling
laten gaan. In januari worden de
wensen geselecteerd die ten uitvoer
worden gebracht. Het startsein
voor het project wordt donderdag
7 december om 17.00 uur gegeven in
het Panningse centrum.

Kerstconcert in Meijel
Het Meijels Mannenkoor Méél Voices organiseert in haar jubileumjaar een kerstconcert in de parochiekerk van
Meijel. Ook zangvereniging Maas- en Neergalm uit Neer treedt tijdens het concert op, dat zondag 10 december
plaatsvindt.
Tijdens het kerstconcert worden
typische, bekende kerstliedjes
afgewisseld met een repertoire dat
wat meer hedendaags is. Zowel het
Meijels Mannenkoor als de Neerse
zangvereniging geven een optreden
voor de pauze. Na de pauze zingen

beide koren een aantal kerstliedjes
samen, met afsluitend Gloria in
Excelsis van Antonio Vivaldi.
Ook Rianne Vestjens werkt
aan het concert mee. Zij neemt de
solo’s voor haar rekening bij beide
koren en enkele werken worden op

trompet door Pieter Smeets begeleid.
Op piano begeleidt Jean-Pierre
Steijvers de zang. Sylvia Berghs is de
dirigent die de leiding heeft over het
concert.
Het concert in de kerk is gratis te
bezoeken en begint om 15.30 uur.

DansSalon Dans met Mij
met demonstratie stijldansen
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: zaal De Vriendschap Beringe

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

Afsluitingsconcert
van Orgelkring
De concertreeks van Stichting Orgelkring Peel en Maas wordt zondag
10 december afgesloten met een samenzang in advents- en kerstsfeer.
Deze vindt plaats in de kapel Lazaristen in Panningen.
Verschillende muzikale gasten leveren een bijdrage aan het afsluitingsconcert, dat in kerstsfeer is. Onder meer
dameskoor Padako uit Panningen zingt,
het Cavaillé Coll orgel wordt bespeeld

door organist Ton van den Hout en de
samenzang wordt daarnaast afgewisseld met instrumentale intermezzo’s.
Het concert is gratis en begint om
15.00 uur.

Tapas en muziek
in Maasbree
Fanfare St. Aldegondis uit Maasbree houdt op zaterdag 16 december een
Spaans tapasconcert in MFA ’t Hoës van Bree in Maasbree.
Terwijl de fanfare diverse muziekstukken opvoert, krijgen bezoekers
diverse soorten tapas, kleine hapjes,
aangeboden. “Een streling voor de
oren, ogen en zeker ook de smaakpapillen”, aldus de organisatie. De MFA
wordt voor het concert geheel in

Spaanse stijl aangekleed.
De zaal is om 19.30 uur geopend,
waarna het concert om 20.00 uur
begint. Kijk voor meer informatie over
het tapasconcert op de Facebookpagina
van St. Aldegondis of op
www.fanfaremaasbree.nl

service 25

07
12

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 10 december
H. Mis 2de Advent 09.30 – koor t.i.v.
Giel Kessels (zeswekendienst); Lei
Gommans en fam.; Lei Willemsen
(jaardienst)
Woensdag 13 december
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 10 december
H. Mis 2de Advent 11.00 uur t.i.v.
Wiel Smeets (verj); Cornelia Smeetsvan Bree en zoon Harrie; Guillaume
Henderikx en Theresia HenderikxPeeters (jaardienst)
Zondag 17 december
Geen H. Mis

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 december
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten –
Dhr. Harrie Jans
Zang: Herenkoor
Overl. ouders Piet Hermans en Maria
Hermans-van der Schoot en overl.
familie. Jaardienst Maria Vaessen,
overl. ouders en Toon en Sjeng
Vaessen.
Doop
12.00 uur: Lisa Vullings
Overleden: Wien Wijnen,
Leemvenweg 3, 91 jaar

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 december
H. Mis 2de Advent 11.00 uur t.i.v. Riek
Waterschoot-Lepelaars (verj)

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 9 december
H. Mis 2de Advent 17.30 uur (!)
Zaterdag 17 december
Kerstconcert Konzagro 19.00 uur

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 10 december
H. Mis 2de Advent 10.00 uur –
Kamerkoor Venray t.i.v. Roos Peetersvan Heugten (zeswekendienst);
Antonius Teeuwen en Wilhelmina
Teeuwen-Ottenheijm (verj); Giel
Mewiss, Nellie Mewiss-van Heugten
en zoon Pierre Mewiss; Ton van der
Zandt, mgr. Willy Heuvelmans en fam.
Heuvelmans-te Locke; Thei Lemmen
en Noor Lemmen-van Nienhuijs (coll);
Arno Timmermans; overl. ouders
Matthias Giepmans en Antonet Ponjee
en fam.; Mia Peeters-Ottenheijm (verj)
en overl. fam. Peeters-Ottenheijm;

Mededelingen
Donderdag 21 december is om
14.00 uur de Kerstviering voor de
Zonnebloem bij Niëns. Willen degenen
die niet via de gebruikelijke ‘eerstevrijdag-lijst’ bezocht worden en toch
graag rond Kerstmis de H. Communie
ontvangen, tijdig bericht geven op de
pastorie (telefoon 477 1275).

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
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
Woensdag 13 december
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

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

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 7 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 9 december
H. Mis 2de Advent 19.00 uur met
gastkoor Schola 54 t.i.v. Overleden
ouders Hanssen-Meeuvis; Jac Geraats
en Nellie Geraats-Corsten (jaardienst);
Bep Waals-Strijbos (jaardienst); Jeu
Kessels en Truu Kessels-Manders (gest.

Zaterdag 16 december
3e zondag van de advent.
19.15 uur Pierre Vervoort vanwege zijn
verjaardag.
Mededelingen
Op de pastorie zijn weer de Gerardus
kalenders te koop.
Onze oprechte wensen aan Mevr.
Annie Hanssen-Vervoort en Mevr. Mien
Timmermans- Knapen met hun onderscheiding vanwege hun 40 jarig lidmaatschap van het kerkelijk dames koor.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 9 december
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 10 december
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

op japonnen
en (heren
colberts
en dames)

jaardienst); Jan en Jet WalenbergPeijnenburg; Jan Derckx (coll); Harrie
Hebben (coll), Nellie Bollen, Mart
Verheijen; Piet Franssen (jaardienst) en
ouders Franssen-Smeets en schoonouders Thijssen-Teunissen ; voor een
bijzondere intentie; uit dankbaarheid
Zondag 10 december
15.30 uur: Advent/Kerstconcert Meijels
Mannenkoor met Zangvereniging Maas
en Neergalm
Maandag 11 december
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 12 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 14 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 7 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 8 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Jaardienst overleden ouders SchreursPeulen en dochter Netty; Marie
Madeleine Baronesse DÉrp.
Donderdag 14 december
8.30 uur H. Mis.
Mededelingen
Overleden: Jeu Boots, 86 jaar, Kon.
Julianastraat 30.
De kerstvieringen zijn:
24 december: kleuterkerst 16.30 uur.
Gezinsviering 18.00 uur
Nachtmis. 22.30 uur.
25 december 9.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 10 december
9.30 uur Jaardienst Pieten Zeelen en
Overleden familie Zeelen – Nijskens.
Zondag 17 december
9.30 uur Voor de Parochie.

10%

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

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

Mededingen
Fam. Wulms heel veel sterkte met
het overlijden van jullie Vader,
Schoonvader en Opa.
24 dec Kerstavond is de H. Mis om
21.00 uur
25 dec Kerstdag om 9.30 uur

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

VAKGARAGE
PEETEN BV

actie geldig tot 15 januari

korting

Zaterdag 9 december
H. Mis 2de Advent 19.00 uur –
gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Karel
Teeuwen en Nel Teeuwen-Leenders en
Harrie Teeuwen; Adrie Luiten
Zondag 10 december
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 12 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 13 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 14 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Tummers

V
T
LAA
UHD TV / KD65XE8599
• 65" (165 cm)
• 4K Ultra HD
• 1000 Hz MotionFlow XR
• Smart tv met Android
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* Na €100,- cashback via Sony.

Op alle tv’s van 44” en groter:

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

GRATIS BEZORGD!

499,-

599,-
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1598,-

Wasmachine / L6FBBERLIN

Inbouw vaatwasser / SMV46IX10

Soundbar & Subwoofer / SoundTouch300 & Accoustimass300

• A+++ • 9 KG • Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• Volledig integreerbaar • 815-875 (h) x 600 (b) x 550 (d) mm

• Vol, krachtig geluid • Snelle, eenvoudige bediening van al uw muziek

* € 50,- vooraf berekend, achteraf verrekend. 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 €150,- kassakorting.

* GRATIS INMETEN

