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Duik in de koude Maas
Onder toeziend oog van vele toeschouwers doken verschillende bikkels op Nieuwjaarsdag maandag 1 januari de koude Maas in bij Kessel. De Nieuwjaarsduik, waarmee traditioneel het nieuwe jaar wordt ingeluid in het Maasdorp, werd voor de zeventiende keer georganiseerd door café De Boesjer uit Kessel. Een aantal deelnemers
aan de duik gaf gehoor aan het bedachte thema en doste zich uit als voetbalvrouw, inclusief pruik en voetbalkleding. Na afloop van de duik in de koude Maas gingen de
warme badjassen weer aan, werd er een borrel ingeschonken en konden de bikkels zich warmen aan het vuurtje voor het café terwijl dj’s Basje Basman en Willie zorgden
voor wat opwarmende muziek.

Vergrijzing in Peel en Maas

Alzheimer Nederland verwacht
meer dementiepatiënten
Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt toe. Ook in de gemeente Peel en Maas, zo blijkt uit
cijfers van Alzheimer Nederland. Tussen 2015 en 2040 verwacht de organisatie dat het aantal dementiepatiënten in de gemeente verdubbelt. Dat heeft te maken met de vergrijzing.
Volgens de cijfers waren er in
2015 in totaal 680 gevallen van
dementie bekend in Peel en Maas,
zowel met als zonder diagnose.
Naar verwachting neemt dit in de
jaren tot 2040 gestaag toe. TNO voorspelt dat in 2020 in totaal 830 personen in Peel en Maas dementie
hebben, vijf jaar later 1.000 en in
2030 1.200 personen. Voor het jaar
2040 verwacht TNO dat 1.600 mensen

met dementie in Peel en Maas wonen.

1.600 dementerende
personen in 2040
Stichting Alzheimer Nederland,
een organisatie die sinds 1984
aandacht vraag voor de ziekte van
Alzheimer en andere vormen van
dementie, gaf onderzoeksbureau
TNO opdracht een berekening te

maken van het aantal mensen
met dementie per gemeente in
Nederland. De cijfers zijn berekend
op basis van veranderingen in
de bevolkingsopbouw en nieuwe
cijfers over het aantal gevallen van
dementie met en zonder diagnose.
De groei van het aantal mensen met
dementie heeft te maken met de
vergrijzing.
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Pilotproject ‘Het Ontmoeten’ in Kessel

Ôs Thoës als opmaat naar mens
vriendelijk dorp
In Kessel is sinds kort de pilot
Ôs Thoës gestart. Daarbij kunnen
mensen die gebruik maken van de
dorpsdagvoorziening (ddv) of
andere inwoners van Kessel, in
kleine groepjes activiteiten doen.
De pilot is een proefproject dat
moet uitmonden in een dorpsbreed
initiatief. “Het stipje aan de horizon
is een mensvriendelijk Kessel”,
zo laten de initiatiefnemers weten.
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Ôs Thoës is nu nog een fysieke
ruimte bij de ddv waar mensen die
daar behoefte aan hebben in kleinere
groepjes activiteiten als schilderen
ondernemen. “De groep bij de ddv is
vaak groot en sommige mensen kunnen niet goed met die drukte omgaan
en er is behoefte aan verschillende
activiteiten. Daarom hebben we dit
bedacht”, vertelt activiteitenbegeleidster van de ddv, Christine Vink.
“Wij hebben alleen de ruimte geregeld. De rest moeten de mensen zelf
doen. Als ze iemand kennen die kan
schilderen dan mag die hier les komen
geven. Nu regelen wij dat nog voornamelijk, maar het is de bedoeling dat
de deelnemers dat allemaal zelf gaan
doen.”
De bedoeling van Ôs Thoës is om
een wat intiemere sfeer te creëren.
“Het is gevestigd in een ruimte waar
tot juli nog iemand woonde. Het ligt
pal naast de ddv. Bij het eten van de
ddv is het vaak druk en door met een
klein groepje naar Ôs Thoës te gaan,
wordt het kleinschaliger. Opgeven is

niet nodig, je kunt zo binnenlopen.
Dat geldt ook voor de mensen die
geen lid zijn van de ddv. Echt iedereen
is welkom.”

‘Het Ontmoeten’
in Kessel
Ôs Thoës is onderdeel van een
serie pilots die momenteel uitgevoerd worden vanuit het Dorpsoverleg
Kessel. Dat heeft allemaal te maken
met het Dorpsontwikkelingsplan dat
het dorpsoverleg al eerder presenteerde. Daarin staan drie pijlers, de
economische, sociale en fysieke pijler.
“Vanuit die pijlers proberen we toe te
werken naar een mensvriendelijker
Kessel”, vertelt Ger de Vlieger, verantwoordelijk voor de sociale pijler.
“Ôs Thoës is een pilot in deze sociale
pijler. Van daaruit kijken we wat er
in de toekomst moet gebeuren om
Kessel levendig te houden.”
Marlou Driessen is docent bij
Hogeschool Zuyd en heeft verschillende leerlingen rondlopen bij de

pilots die allerlei zaken onderzoeken.
“Die ondersteunen de inwoners bij het
onderzoeken waar in Kessel behoefte
aan is”, vertelt Marlou. “In de pilot Ôs
Thoës worden ideeën uitgeprobeerd,
die al dan niet aansluiten bij deze
behoeftes.” Moeten er andere activiteiten komen waar mensen aan deel
kunnen nemen? Zijn de mensen eenzaam? Wat willen de inwoners op het
gebied van elkaar ontmoeten? Allerlei
vragen die het dorpsoverleg wil beantwoorden aan de hand van deze pilots.
Maar wat moet er uit voortvloeien?
Ger: “We willen dat er ontmoetingsplekken en activiteiten ontstaan in
Kessel die voldoen aan de wensen
van de inwoners. Locaties waar ouderen, volwassenen en jongeren elkaar
tegenkomen of waar je zo maar even
kunt binnenlopen.”
Nu is één van die ontmoetingsplekken Ôs Thoës. Dat zullen er waarschijnlijk meer worden en het liefste moeten
die op centrale plekken in het dorp
komen. “Nu is er het gemeenschapshuis De Paort, waarvan onderzocht

wordt of die voldoet aan de huidige
criteria vanuit kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid en wenselijkheid”,
vertelt Marlou. “Misschien moet er
wel een multifunctionele accommodatie komen waar diverse ontmoetingsplekken in gevestigd kunnen
worden. Is er behoefte aan grote
ruimtes waar veel mensen terecht
kunnen of moeten er juist allemaal
kleinere ruimtes komen voor een
intiemere setting? Dat is één van de
dingen die onderzocht worden.”
Eén van de belangrijkste onderdelen van het project is volgens
Marlou dat iedereen straks meedoet. “We willen af van het woordje
vrijwilliger. Sommige zaken moeten gefaciliteerd worden, maar de
bedoeling is dat iedereen straks
meedenkt en meedoet. Iedereen
moet beseffen dat je verantwoordelijkheid draagt binnen een dorp.
Samen houden we Kessel leefbaar
en mensvriendelijk, door ‘het ontmoeten’ mogelijk te maken en te
houden.”

Voorlopige cijfers 2017

Bevolking Peel en Maas iets
gekrompen
Het aantal inwoners van de gemeente Peel en Maas is in 2017 iets gekrompen. In totaal nam het aantal inwoners af met ongeveer 39 personen,
zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de omliggende gemeenten Venlo en Horst aan de Maas nam het
aantal inwoners juist toe.
In totaal telde de gemeente
Peel en Maas 43.347 inwoners in
januari 2017. Het CBS berekende dat
per duizend inwoners de bevolking
met 0,9 is gedaald, wat neerkomt op
ongeveer 39 personen. Tussen januari
en oktober werden 282 kinderen
geboren, overleden 306 personen en
vestigden 1.182 mensen zich in Peel
en Maas. Ook vertrokken mensen
naar elders: 1.224 mensen gingen

in een andere Nederlandse gemeente
wonen en 173 personen gingen naar
het buitenland. In buurgemeente Horst
aan de Maas groeide de bevolking
juist; daar kwamen er 120 mensen
bij. Ook Venlo mocht meer inwoners
verwelkomen: de stad groeide met
186 personen. De gemeente Leudal
kromp licht en verloor twaalf inwoners.
In Venray daalde de bevolking ook;
daar nam het aantal inwoners met een

kleine tweehonderd af.
In bijna een kwart van de
Nederlandse gemeenten nam de
bevolking af, zo concludeert het CBS op
basis van de cijfers. In 91 van de 388
gemeenten is het aantal inwoners het
afgelopen jaar gedaald doordat er in
verhouding meer mensen overleden
dan er werden geboren. Dit komt
voornamelijk door de vergrijzing;
onder andere in de provincie Limburg

wonen volgens het CBS namelijk
veel ouderen en in verhouding maar
weinig vrouwen in de vruchtbare
leeftijd. De krimpgemeenten verloren
samen 7.500 inwoners. De gemeenten
die juist groeiden, kregen er samen
108.500 mensen bij. Landelijk gezien
groeide het aantal inwoners. In 2017
kwamen er ongeveer honderdduizend
inwoners bij, vrijwel net zoveel als
twee jaar geleden.
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Weinig belangstelling en duur

Geen digitale displays
In Peel en Maas komen geen digitale displays waar verenigingen hun evenementen op kunnen aankondigen.
Dat heeft de gemeente besloten na een onderzoek naar de kosten en voordelen van de digitale borden,
zo schrijft het College van B&W in een brief aan de gemeenteraad.
Na het verbod op de driehoeks- en
sandwichborden werd in 2016 tijdens
een overleg tussen de gemeente en
verenigingen de mogelijkheid tot het
plaatsen van digitale aankondigingen
geopperd. Vanwege de hoge kosten
voor digitale borden zonder reclame
en te weinig belangstelling vanuit de
gemeenschap, besloot de gemeente
af te zien van de optie. “De behoefte
aan digitale aankondigingsborden
vanuit de gemeenschap wordt als zeer
beperkt ervaren”, aldus de gemeente.
De gemeente liet bij vier bedrijven een offerte maken. Daar kwam uit
dat de bedrijven bereid waren zes tot
acht digitale borden gratis te plaatsen.

Daar zat wel een voorwaarde aan vast.
“Op deze panelen zouden algemene
reclames worden getoond, konden
ondernemers reclameteksten kopen
en bleef er een (zeer beperkt) deel
ruimte voor de gemeente en verenigingen om aankondigingen te doen.”
Dat was volgens de gemeente
niet wenselijk. “Daardoor zou het
gemeente- en verenigingsnieuws
onbedoeld ondergesneeuwd worden
door de reclame. Mochten er al
digitale borden moeten komen,
dan is er sowieso een sterke
voorkeur voor borden zonder
reclame.” De gemeente vroeg ook
aan gemeente Geldrop-Mierlo wat

het plaatsen van digitale borden zou
kosten zonder reclame. Volgens de
gemeente zou dat neerkomen op
10.000 euro per bord.
Alternatieven voor de verenigingen zijn volgens de gemeente
onder andere aankondigingen op
de websites en Facebook-pagina’s
van evenementen en verenigingen.
Ook de digitale evenementenkalender van de gemeente en de website
Liefde voor Limburg kunnen uitkomst bieden, aldus de gemeente.
Carnavalsactiviteiten mogen in de
periode van 11 november tot en met
Aswoensdag op zelfgemaakte borden
geplaatst worden.

Beringe, Grashoek en Koningslust

Proef met inzamelen kerstbomen
Gemeente Peel en Maas haalt dit jaar de kerstbomen in Beringe, Grashoek en Koningslust niet meer op.
Inwoners moeten ze zaterdag 6 januari zelf naar een centraal inzamelpunt brengen. Het inzamelen is een proef;
in de overige kernen worden de bomen binnen de bebouwde kom gewoon opgehaald.
Voorheen werden de oude kerstbomen, zonder pot en versiering,
huis-aan-huis opgehaald door medewerkers van gemeente Peel en Maas.
Dit jaar besloot de gemeente echter
een proef te houden waarbij inwoners
in drie kernen de bomen zelf wegbrengen. Inwoners van Beringe kunnen hun kerstboom tussen 09.00 en
11.00 uur wegbrengen naar de par-

keerplaats op de Bèr Vullingsstraat.
In Grashoek is het verzamelpunt op de
parkeerplaats bij gemeenschapshuis
De Ankerplaats, waar de bomen van
10.00 tot 12.00 uur naartoe kunnen
worden gebracht. In Koningslust kan
dit tussen 11.00 en 13.00 uur op de
parkeerplaats naast de kerk.
In de overige acht kernen van
de gemeente worden de bomen wel

nog aan huis opgehaald, maar enkel
bij woningen binnen de bebouwde
kom. Op de papieren afvalkalender
of op de website van gemeente Peel
en Maas kan elk huishouden zien
welke dag de boom wordt opgepikt.
Inwoners die buiten de kom wonen,
kunnen de boom naar het milieupark
brengen. Die is woensdag 3 januari
weer geopend.

PvdA/GroenLinks stelt vragen

Onduidelijkheid over regionale
taskforce
Politieke partij PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld aan het College van B&W van Peel en Maas. De partij
wil vooral weten of er inderdaad een regionale taskforce voor het gebied Noord-Limburg is opgericht die het
maatschappelijk vraagstuk rond arbeidsmigranten in kaart moet brengen.
Fred Peeters stelde de vragen
namens PvdA/GroenLinks. Hij vroeg
zich onder meer af wie de taskforce
dan heeft ingesteld en wie er deel van
uit maken. Ook wil hij graag weten
welke opdracht de taskforce heeft
meegekregen en waar het team rekening mee gaat houden. Peeters denkt
dan bijvoorbeeld aan het beleid van
gemeente Peel en Maas op het gebied
van arbeidsmigranten.

Verder stelt Peeters vragen over
de gang van zaken. “Uit krantenberichten maken we op dat wethouder
Paul Sanders, als trekker van de regionale taskforce, de oplossing van het
in kaart te brengen maatschappelijk
vraagstuk al naar voren brengt, voordat de werkzaamheden van de taskforce zijn begonnen. Wij vinden dat
een taskforce alle moeilijkheden en
mogelijke oplossingen goed in beeld

moet brengen, alvorens met aanbevelingen te komen. Deelt u onze mening
dat dit de juiste gang van zaken is?”,
schrijft Peeters.
Als laatste wil Peeters weten of
het college bereid is om bedrijven in
overleg te gaan om arbeiderspools
te maken. “Zodat mensen naast passende en betaalbare huisvesting de
zekerheid krijgen van werk tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.”

Vervolg voorpagina

Alzheimer Nederland verwacht
meer dementiepatiënten
Het aantal ouderen in de totale
bevolking neemt de komende jaren
toe. Ook in omliggende gemeenten
verwacht TNO een toename van het
aantal mensen met een vorm van
Alzheimer. In Horst aan de Maas,
een gemeente met momenteel 42.000
inwoners, stond de teller in 2015 op
660 mensen met dementie, in het
35.000 hoofden tellende Leudal 670.

Het onderzoeksbureau verwacht dat
in 2040 1.600 mensen met de ziekte
in Horst aan de Maas wonen en 1.500
mensen in de gemeente Leudal.
In Venlo, waar ruim 100.000 mensen
wonen, wordt een toename verwacht
van 1.800 dementiepatiënten in
2015 tot 3.400 in 2040. Landelijk
is de prognose hetzelfde: 270.000
mensen hadden in 2015 een vorm

van Alzheimer en voor 2040 wordt
een aantal van 550.000 patiënten
verwacht.
Wie meer informatie wil over
de ziekte van Alzheimer en hier
met anderen over wil praten, kan
elke derde dinsdag van de maand
vanaf 19.00 uur terecht bij het
Alzheimer Café Peel en Maas in
gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.
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Dankbetuiging

“ Kiek mi plezier nò ut verleeje,
verheug òw op de toekomst,
mèr geniet nòw van ut lééve.”

Wij zijn als familie ontroerd door de steun
die wij hebben gekregen na het overlijden van

Op nieuwjaarsdag is van ons heengegaan

Jac van Enckevort

Pierre Verheijen
In de leeftijd van 72 jaar.
Echtgenoot van
Pap en schoonvader van
Pap en schoonvader van
“Grötse” opa van

Annelies Verheijen - Ebus
Erwin Verheijen en Lisette van Rooij
Ellen en Geert de Leeuw - Verheijen
Pleun de Leeuw, Fenne Verheijen en
Amber Verheijen

Uw belangstelling, de lieve reacties, de vele kaarten en bloemen
hebben ons goed gedaan om deze moeilijke periode door te komen.
Bedankt een ieder die op welke wijze dan ook met ons mee heeft
geleefd. Het was en blijft een grote steun voor ons.
December, Meijel
Lies van Enckevort-Tulkens, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind.

Dankbetuiging

Meijel, 1 januari 2018
De Raemecker 6, 5768 HA Meijel
De avondwake wordt gehouden in de Sint Nicolaaskerk
te Meijel op vrijdag 5 januari om 19.00 uur.
Na de avondwake is er van 20.00 - 21.00 uur
gelegenheid om persoonlijk afscheid van Pierre
te nemen in Rouwcentrum van den Boom,
Tomveld 1 te Meijel.
De crematiedienst zal in besloten kring
plaatsvinden te Baexem.
In plaats van bloemen graag een donatie voor het KWF.
Collectebussen zijn aanwezig.
Heel veel dank aan de verpleegkundigen van het LZR,
Maastro Maastricht, de Zorggroep en mijn huisarts
dr. R. Elens, voor de meelevende, goede zorgen.
Uitvaartbegeleiding van den Boom 077-4664141

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.

Zaterdag 6 jan. heeft Aod Geluk weer
OPEN HUIS aan de Loosteeg 14e in
Panningen van 13:00 uur tot 16:00
uur. Vintage, brocante, kasten, curiosa
en het adres voor het restylen van uw
meubels. Groetjes Irma

Mindfulness workshop 10 jan.
Kennismaken met mindfulness?
Dan is de workshop wellicht iets voor
jou! Mindfulness draagt bij aan minder
stress, meer rust & bewust keuzes
maken i.p.v. autom. te reageren.
www.sensus-pvs.nl/06 13 74 75 29.

Voluit leven in 2018!
Wilmien coacht en traint. Waardevol
leven met meer veerkracht. Cursus in
MC WIEENHOF te Venray. Voluit Leven
kan ook op individuele basis. Kijk op
www.act4balance.nl/actueel voor
meer informatie.

Yoga voor beginners!
Op de mat én in een doek, deze cursus
start zaterdag 13 jan. bij Lekker Laeve!
Info op lekkerlaeve.nl

Cursus Intuïtie / Herken Jezelf.
Cursus van 7 avonden start op 9 jan
2018 in het PMC Maasbree! info en
opgave: www.marionhermans.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

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

Wij willen iedereen bedanken voor blijk van medeleven
bij het overlijden van mijn man, pap en opa.

Jan Gielen
M. Gielen, kinderen en kleinkinderen.
(Zeswekendienst 7 januari 11 uur in st Nicolaas kerk Meijel)

Rommelmarkt. Gezocht voor 2018
standhouders voor 14 jan in de Bosparel
in Bakel en voor 25 feb/25 ma/29 apr
/30 sep in de sporthallen van S.S.H
Panningen meer info mob 06 24 45 28 10
of op www.heldensmarkten.nl
Weekend- en vakantiekrachten
gezocht voor binnenspeeltuin
KinjerKriebel. Ben jij spontaan,
enthousiast, zelfverzekerd & vind je het
leuk om met kinderen te werken? Stuur
jou motivatie naar info@beringerzand.nl
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk.
Div. houtsoorten. Ook schuren van
stoelen/veranderen van kasten.
Jan Derikx, Hoek 10, Meijel.
Tel. 077 466 22 83 of 06 10 95 42 20.
Pedicure aan huis.
Voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Peel Energie Loket
open a.s. zaterdag 10-12 uur
Ninnesweg 50 Panningen.
De nieuwe cursus BabyMassage start
maandag 8 januari bij Lekker Laeve!
Info op lekkerlaeve.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas
077-3874141

Iedereen mag het weten onze

Flitsie
heeft 30 jaar versleten!
Computerproblemen?
Voorkom óók in 2018 dataverlies,
bankfraude en andere stress. Ik zorg
voor een schone, veilige en snelle pc/
laptop. Karel Heines Baarlo. Verdere tips
en info: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
T. k. gevraagd landbouwmach.
2.3.4.schaarwenteploegen/frees/
kopeg/klepelmaaier/kipper/
mesttank/bloter/weisleep/schudders/
hark/maaier/tractors enz. 06 19 07
69 59.
Mindfulness Training.
Mindfulness leert je anders met
stress & spanning om te gaan &
ingesleten patronen te herkennen en
te doorbreken.17 jan. start ‘n training
in Panningen. www.sensus-pvs.nl.
Vergoeding mogelijk. 06 13 74 75 29.

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

Kitty en Twan: 077-3512798

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

info@vanderlaan-uitvaart.nl

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

Repair Café
Panningen
verhuist
naar Helden
Het reparatiecafé dat elke
eerste zaterdag van de maand
wordt gehouden in kringloopwinkel Allerhande in Panningen,
verhuist naar gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Daar vindt
het Repair Café voor het eerst
plaats op zaterdag 3 februari.
Stichting Repair Café Peel en
Maas organiseert elke eerste en
elke derde zaterdag van de maand
een reparatiecafé in Panningen
en Maasbree. Momenteel wordt
bekeken of de bijeenkomsten
ook in Baarlo kunnen worden
georganiseerd. In Meijel wordt
eveneens elke eerste en derde
zaterdag van de maand een repair
cafe gehouden.
Tijdens de gratis bijeenkomsten
van het Repair Café kunnen
inwoners van het dorp artikelen
zoals kleding, meubels, elektrische
apparaten, fietsen en speelgoed
aanbieden die gerepareerd moeten
worden. Deskundige vrijwilligers
met kennis van reparaties zijn
dan aanwezig om de spullen te
repareren.
De laatste bijeenkomst in
Panningen vindt plaats op zaterdag
6 januari van 13.00 tot 15.30 uur.
De eerstvolgende editie van de
reparatiebijeenkomst vindt zaterdag
3 februari van 10.00 tot 12.30 uur
plaats in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.

Plannen
voor Repair
Café Baarlo
Er zijn plannen voor een repair
café in Baarlo. Het initiatief komt
van de Baarlose bibliotheek.
Op zaterdag 13 januari kunnen
geïnteresseerde mensen naar
gemeenschapshuis De Engelbewaarder in Baarlo komen voor
een eerste kennismaking.
In Meijel, Maasbree en Panningen
zijn al repair cafés.
“Tegenwoordig belanden veel
huishoudelijke apparaten die
kapot zijn bij het vuilnis, terwijl ze
nog goed te repareren zijn”, zegt
Marion Ribbens van de Baarlose
bibliotheek. Zij zoekt daarom
Baarlonaren die handig zijn en
een keer per maand willen helpen
met het repareren van spullen,
zodat die juist niet bij het vuilnis
belanden.
Neem voor meer informatie
over het repair café contact
op met Marion Ribbens
via 077 477 17 16 of stuur
een mail naar m.ribbens@
debibliotheekmaasenpeel.nl
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PeelenMaasNet helemaal ingeburgerd

Een kijkje in de historie van Peel en Maas
PeelenMaasNet ging in 2016 al in de lucht. De website met historische foto’s, documenten, kranten, personen
en objecten had een tijdje nodig om een plekje te verkrijgen in de samenleving, maar inmiddels is de website
voor veel mensen niet meer weg te denken. Afgelopen jaar werd het archief flink uitgebreid en voor de komende periode staan weer veel zaken op het programma.

Een aantal verenigingen kan
zelf foto’s aan de site toevoegen.
Het is echter niet zo dat iedereen
maar gewoon alles erop kan zetten.
De verenigingen krijgen instructies
en de foto’s worden ook gecheckt op
kwaliteit. “Of er bijvoorbeeld geen
watermerk doorheen zit”, vertelt Toos.
Zelf is ze als adviseur vooral bezig
met het informeren van de stichting
over zaken als het proces rondom
het digitaliseren en beeldrechten.
“Het kan wel eens zo zijn dat iemand
met de beste bedoelingen een foto
op de site zet, maar dat diegene
helemaal niet de rechtenhouder is.
Daar moeten we ook rekening mee
houden, want dat kan veel geld
kosten.”

56 bezoekers
per dag
De Maasbreese kerk na de Tweede Wereldoorlog (Foto: PeelenMaasNet)
Van afbeeldingen van de opening
van sporthal De Körref in Meijel in 1977
tot een verslag van de gemeenteraadsvergadering van Helden op 27 januari
1922. Als iets heeft plaatsgevonden in
één van de vier voormalige gemeentes waaruit Peel en Maas is ontstaan,
is er een grote kans dat er iets over te
vinden is op PeelenMaasNet. Nog niet
alles misschien, maar daar wordt hard
aan gewerkt, zo vertellen Toos Wilms
en Peter Peeters.

101 jaar weekbladen
al online
Toos is als archivaris van
de gemeente betrokken bij
PeelenMaasNet en ze stond mede
aan de wieg van het initiatief.
Tegenwoordig is ze vooral bezig
met het adviseren van de stichting.
“Elke dag komen er nieuwe foto’s en
documenten bij. De heemkundeverenigingen zijn druk bezig met inscannen.”
Zo zijn de ‘Blèdjes’ (weekblad Midden-

Limburg), van 1918 tot 1984 al te zien,
zijn 35 jaar van het Weekbericht voor
Meijel al gedigitaliseerd en zijn de edities van tijdschrift De Moennik er te
vinden. Vanaf januari gaat de historische werkgroep De Brede uit Maasbree
aan de slag met het digitaliseren van
weekblad Op den Baum.

Die bestaan al sinds de 16e eeuw en
moeten dus wel een uitgebreid archief
hebben. Dat zijn pareltjes.”

Na de opstartfase in 2016 nam
afgelopen jaar de belangstelling een
grote vlucht. “We hebben inmiddels gemiddeld 56 unieke bezoekers
per dag, waarvan een derde voor de
eerste keer op de site kijkt”, vertelt

Toos. “Zoveel mensen zouden we bij
het gemeentearchief of de historische
verenigingen niet kunnen ontvangen.
We zijn heel blij dat we de mensen nu
digitaal kunnen bedienen.”
Vooral de genealogie, stamboomonderzoek, blijkt een belangrijk zoekonderwerp. Van de oud-gemeente
Helden staat het complete bevolkingsregister al op de site, de andere
gemeenten komen er aan. Om het
allemaal online te krijgen zijn veel
mensen nodig. Peter: “We zijn al bij
veel verenigingen zoals dorpsoverleggen, KBO’s en vrouwenbonden
geweest. Ze reageren altijd enthousiast, maar de stap om daadwerkelijk te
beginnen, is nog groot. Iedereen die
wil, kan en mag zich aanmelden via
info@peelenmaasnet.nl.”
PeelenMaasNet moet dan ook een
archief van en voor de gemeenschap
worden. Toos: “De informatie moet
een beeld geven over de tijd waarin
we leven en leefden.”
Op maandag 8 januari organiseert
PeelenMaasNet van 18.30 tot 20.30 uur
een genealogiecafé in de bibliotheek in
Panningen.

Hopen op Heldense
schutterij
De site herbergt dus al een grote
schat aan informatie. Toch kan er nog
veel meer bij. Peter Peeters is voorzitter van Stichting PeelenMaasNet en
ontzettend veel bezig met de website. “Voetbalclub SV Panningen heeft
onlangs toegezegd het archief aan
ons over te dragen. Zo’n dingen vind
ik geweldig. Die club bestaat 90 jaar
en heeft een prachtig archief. We zijn
heel blij dat verenigingen ook de
waarde van hun geschiedenis inzien.
Ik hoop nog een beetje dat de schutterij van Helden ook mee wil doen.

Het eerste team van Concordia uit Panningen in de jaren 30 (Foto: PeelenMaasNet)

Rustige jaarwisseling
in Peel en Maas
In de nieuwjaarsnacht van zondag 31 december op maandag
1 januari zijn in de gemeente Peel en Maas geen noemenswaardige
incidenten gebeurd, zo laat een woordvoerder van de politie weten.
Ook voor de brandweerlieden was het een rustige nacht.

HALLO op Java
Herm Pennings en zijn vrouw Lea brachten onlangs een bezoek aan Indonesië. Ze gingen op
bezoek bij de kliniek die ze met hun stichting Semangat opgezet hebben op het eiland Java. In de
plaats Garahan heeft de stichting een ziekenhuis waar een bijdrage geleverd wordt aan de
gehandicaptenzorg. Herm en Lea namen de HALLO mee naar Java en gingen met een aantal van de
gehandicapte jongeren op de foto.

Er waren in de elf kernen van
Peel en Maas geen noemenswaardige incidenten, zo laat de politie
weten. De blusgroep van Brandweer
Baarlo rukte iets voor 04.30 uur wel
uit om een meting te doen in Baarlo.
En op Nieuwjaarsdag maandag
1 januari hielpen brandweerlieden
van de brandweerkorpsen van
Panningen en Venlo collega’s van de
ambulance bij het uit het raam tillen
van een patiënt in Panningen.
In Limburg-Noord werden in
totaal tien meldingen gedaan
waarbij de brandweer werd gealarmeerd. Tijdens de jaarwisseling van

2016/2017 waren dit nog 19 meldingen, in 2015/2016 ging het nog om
43 meldingen en het jaar daarvoor
werd de brandweer in het noorden
van de provincie 26 keer opgepiept.

Minder agressie
Landelijk gezien was het ook een
relatief rustige nacht voor de hulpdiensten in de regio’s. Brandweer
Nederland spreekt van aanzienlijk
minder meldingen dan vorig jaar
en 2016. Ook vond er minder agressie plaats tegen brandweerlieden,
terwijl dit in 2017 nog in tien regio’s
voorkwam.
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Lijsttrekkers Peel en Maas: Rob Willems (Lokaal Peel&Maas)

‘Politiek is me met de paplepel
ingegoten’
Met een vader die raadslid en wethouder was in de voormalige gemeente
Meijel, kreeg Rob Willems (50) de politiek er met de paplepel ingegoten.
Toch zwoer hij er zelf met een boog omheen te gaan lopen. De salesmanager
stapte in 2006 bij de lokale Meijelse partij FWM/PvdA en is de komende
gemeenteraadsverkiezingen weer lijsttrekker van Lokaal Peel&Maas.

INFO
DAG
13 januari 2018

Studeer jij momenteel en kun jij
wel een extraatje gebruiken?
Kom dan naar de infodag
op zaterdag 13 januari 2018 bij Hotraco!
Wij hebben leuke bijbanen voor op
zaterdag en vakanties.
We willen je graag ontmoeten en kijken of wij de bijbaan hebben
die je leuk vindt. Wij hebben interessante bijbanen op gebied van:
Engineering, Assemblage en Paneelbouw.
Ervaring is niet noodzakelijk, wel inzet en motivatie

Voor meer informatie zie www.hotraco.com
Waar: Stationsstraat 142 Hegelsom
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Info: hrm@hotraco.com

De Meijelnaar in hart en nieren
woont met zijn vrouw en drie kinderen
in het huis waar hij zelf geboren is.
Hij werkt als salesmanager bij een
bedrijf dat onder andere kunstmest
maakt. “Ik ben de zoon van een
voormalig bestuurder, dus dat maakt
mij een politiek kind”, vertelt Willems.
“Politiek was er altijd bij ons thuis.
Doordat ik zag hoe het wereldje in
elkaar stak, heb ik gezworen nooit de
politiek in te gaan.”
Toch komt het mede door zijn vader,
die twee jaar geleden overleed, dat
Willems de politiek in ging. “Hij heeft
me geïnspireerd en me gevormd zoals
ik nu ben. Van mijn vader leerde ik
dat je moet vasthouden aan je eigen
denkbeelden en moet openstaan voor
die van een ander. Hij was een nuchter
mens en dat ben ik ook.”
Het was ook de oppositiepartij van
zijn vader, Fractie Werknemers Meijel
(FWM)/PvdA, die Willems in 2006 vroeg
zich aan te sluiten. Dit gebeurde in de
periode dat Willems bestuurslid was
de voetbalvereniging RKMSV in Meijel
en de coalitie in de Meijelse gemeenteraad de huur wilde verhogen van
een paar duizend naar 30.000 euro.
“De oppositie, waar FWM/PvdA deel
van uitmaakte, wist te voorkomen dat
de huur verhoogd werd. Dat zette mij er
mede toe lid te worden.” De partij werd
de grote winnaar van de verkiezingen.
“Daarna werd ik partijvoorzitter; precies in de periode dat we gedwongen
werden te fuseren met de gemeenten
Helden, Maasbree en Kessel. We zijn
met zeven partijen samen gaan zitten
en hebben per gemeente een lokale
partij opgericht. Na de fusie werden we
Lokaal Peel&Maas.”
In de periode 2010 tot 2014 heeft
zijn partij zich stevig neergezet, vindt de
huidige lijsttrekker. “We brachten een
lokaal geluid, lieten zien dat we er voor
de burgers waren en dat werd beloond.
We werden de grootste coalitiepartij.
We kregen negen zetels en mochten

twee wethouders leveren: Roland van
Kessel en Arno Janssen.” Het overlijden
van de Baarlose Arno Janssen afgelopen september was voor de partij dan
ook het dieptepunt van de vier jaar
durende regeerperiode. “We mogen
trots zijn op wat we de afgelopen
jaren bereikt hebben”, aldus Willems.
“Het is jammer dat Arno zijn werk niet
heeft mogen afmaken. Hij handelde
de afgelopen jaren tientallen dossiers
af die al jaren liepen. Dat is een echt
winstpunt van onze partij de afgelopen coalitieperiode. Hij deed het toch
maar en daar zijn wij trots op. We kijken ook met trots naar Roland van
Kessel, die het deze periode geweldig
heeft gedaan en nog steeds doet.”
Voor de komende verkiezingen wil
Lokaal Peel&Maas initiatieven vanuit
de gemeenschap promoten, maar wil
zij ook uitdragen dat er ruimte moet
komen op de woningmarkt. “De jeugd,
arbeidsmigranten en ouderen hebben betaalbare huurwoningen nodig”,
aldus Willems. “Ook willen we letten op verpaupering en leegstand in
de kernen en van boerderijen in de
buitengebieden. We willen niet dat
mensen op het gebied van zorg tussen
wal en schip vallen. Als we ons boerenverstand maar blijven gebruiken en
blijven praten met elkaar, dan komen
we daar hopelijk uit.”
Op de vraag hoe Willems zichzelf
zou omschrijven als politicus, antwoordt hij: “Bevlogen. Ik sta waar ik
voor sta en ben niet gauw van mijn
stuk te brengen. Ik verwoord het zoals
ik het of wij het als partij vinden.
Al jaren roep ik dat we trots mogen
zijn op onze gemeente en op wat we
samen bereikt hebben. We moeten
vertrouwen hebben in de ambtenaren en collegeleden, maar vooral in de
burgers en organisaties. Alleen als het
daarmee goed zit, kunnen we bereiken
waar wij als Lokaal Peel&Maas voor
staan: een gemeente waar het fijn is
om te wonen, werken en recreëren.”

Dertig verenigingen
helpen tellen
Tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart helpen
dertig verenigingen uit Peel en Maas met het tellen van alle stemmen.
Dat laat gemeente Peel en Maas desgevraagd weten.
De gemeenteraadsverkiezingen
vinden plaats op woensdag 21 maart
en na 21.00 uur worden alle stemmen geteld. Omdat de gemeente
daar wel wat hulp bij kon gebruiken, riep zij verenigingen op zich aan
te melden. Volgens de gemeente
hebben zich dertig verenigingen
aangemeld die op de dag van de
verkiezingen gaan helpen.

Enkel verenigingen die in Peel
en Maas gevestigd zijn, mochten
zich aanmelden. Daarnaast moet
elke vereniging tien tellers en twee
reserve-tellers opgeven, moeten
deze minimaal achttien jaar oud zijn
en mogen tellers niet politiek actief
zijn. De verenigingen krijgen een
vergoeding van 35 euro per aangemelde teller.
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GEPLUKT Bart Nelissen

Iedereen kent hem van zijn werk als hoofdredacteur bij de lokale Omroep P&M, zijn lust en zijn leven. Vroeger al maakte hij zelf filmpjes en speelde hij journaalpresentator door de
ondertiteling hardop mee te lezen. Hij is van oorsprong basisschoolleraar en houdt wel van een goeie Nederlandse serie of film. Deze week wordt Bart Nelissen (26) uit Panningen geplukt.
Samen met zijn ouders en zijn
jongere broer Steef (24) woont Bart in
Panningen, het dorp waar hij ook
geboren is. “Mam is een Beringse en
pap een echte ‘Kepèlse’”, vertelt Bart.
“Vroeger was ik altijd wat verlegen.
Ik trad niet zo op de voorgrond.
Tegelijkertijd wist ik wel wat ik deed
en wat ik wilde.” Als kind maakte Bart

al filmpjes met de videocamera van
zijn vader. “Dan ging ik bij het voetbal
kijken van mijn broer en maakte ik er
filmverslagen van. En wanneer het
journaal erop was, zette ik het geluid
uit en de ondertiteling via Teletekst
aan. Dan las ik hardop mee. Ook de
radio vond ik interessant en van het
één kwam het ander. In 2008 ben ik

PUZZEL

Sudoku

Wens van eigen
soapserie

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

4

3

7
2
1

4

7

3

5

1

8

5

8
1

3

3

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

3
9

2
6

4

Oplossing vorige week:

7

3

1

2

6

7

3

4

5

8

9

9

6

8

5

3

1

2

9

4

6

7

7

4

4

6

8

5

3

1

2

1

4

5

1

2

9

4

6

8

7

3

6

9

8

3

7

1

2

5

4

4

3

7

2

5

8

1

9

6

3

8

1

4

6

7

9

2

5

9

6

4

5

1

2

7

3

8

2

7

5

8

9

3

6

4

1

3
3

2

als vrijwilliger bij de omroep gekomen.”
Na de havo koos Bart voor de
pabo-opleiding in Venlo. “De journalistiek en het hobbyen bij de omroep,
vond ik leuk, maar ik vond het niet
voldoende bij me passen om er mijn
werk van te maken. Ik wilde leraar
worden, want ik dacht dat dat zekerder en meer gestructureerd werk was.
Wist ik toen veel.” Zijn vrijwilligerswerk bij de radio kwam tijdens stages op scholen wel van pas. “Ik heb
weleens een excursie naar de radiostudio georganiseerd. Ook heb ik
een film gemaakt met groep 6 van
de basisschool in Maasbree.” Na de
pabo startte Bart nog met een éénjarige masteropleiding waar hij zich
wilde specialiseren op het gebied van
gedragsproblemen bij kinderen.

Op zijn 21e was hij afgestudeerd
en kreeg hij de functie van hoofdredacteur bij Omroep P&M aangeboden.
“De toenmalige hoofdredacteur en
directeur waren bezig met het opzetten van een televisietak, om dagelijks
nieuws te verslaan. Ik was toen al een
aantal jaar vrijwilliger en wist veel
van de ontwikkelingen af. Die kans
heb ik toen genomen en ik ben er nog
elke dag blij mee. Voor de klas staan
is natuurlijk heel anders, maar er zijn
ook veel overeenkomsten. Alles wat ik
tijdens mijn studie heb geleerd, komt
van pas in mijn werk. Ik sta alleen niet
voor een klas met dertig kinderen,

maar heb ruim honderd vrijwilligers
die ik mag ‘managen’.”

Nederlandse films
miskend
Vrijwel alles wat Bart doet, heeft
ergens een link met de omroep.
“Alles wat ik doe, heeft er wel
iets mee te maken”, vertelt Bart
grinnikend. “Maar ik vind het leuk en
kan die uren nu nog maken. Het is
voor mij ook nog steeds een beetje
hobbyen. Ik sta continu ‘aan’ en ben
altijd na aan het denken wat we
bij de omroep nog kunnen doen.”
Want hoewel hij naar eigen zeggen
niet zo met de toekomst bezig is,
denkt Bart wel vooruit als het om
zijn werk gaat. “Een wens die ik
nog heb, is ooit een eigen soapserie
maken. Dat zou ik nog wel gaaf
vinden. Ik heb nog een heel lijstje

met ideeën”, vertelt hij, waarna hij
er grinnikend aan toevoegt: “Het zou
me niet verbazen als ik hier over
vijftig jaar nog steeds werk.”
En als Bart even niets hoeft,
dan pakt hij er het liefste een boek
bij of gaat hij wandelen. “Echt lang
stilzitten is niet aan mij besteed,
maar soms moet ik er even de tijd
voor nemen. Vooral na een drukke
dag of week is het lekker om even
op de bank te liggen. Ik kijk graag
programma’s terug via Uitzending
Gemist en houd ook van Nederlandse
films en misdaad-achtige series.
Voor Penoza en Moordvrouw zat
ik elke week klaar bij een nieuwe
aflevering. Series of films van
eigen bodem worden vaak zwaar
ondergewaardeerd vind ik. Zonde,
want die twee series bewezen wel
dat er genoeg goeie dingen worden
gemaakt.”

T/M FEBRUARI BIJ AANKOOP VAN
ROLLUIKEN EEN GRATIS MOTOR*
* STANDAARD MOTOR BIJ DE KLEUREN WIT, IVOOR, CREME, BEIGE EN ANTRACIET

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL
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aan
Tim Janssen

Kranten
bezorgen:
Ideaal of niet?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Tim Janssen
18 jaar
Gilde Opleidingen
Baarlo

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is de
maand december. In december zijn er
veel feestdagen, zoals Sinterklaas en
Kerstmis. Van deze twee vind ik kerst
het leukste, omdat ik het erg gezellig
vind om met vrienden en familie
te zijn. De meeste huizen worden
versierd met lampjes en mooie
kerstbomen.
Om wie lach jij het meest?
Ik lach het meest om mezelf en mijn
vrienden. Als we samen zijn, in het
echt of online via internet, heb ik altijd
veel plezier met hen.
Wat is jouw talent?
Eén van mijn talenten is muziek
maken. Dit is ook mijn passie.
Het maakt niet uit of ik trompet,
hoorn, saxofoon, bugel of piano speel,
maar het liefst speel ik toch trompet. Dit is ook het instrument dat ik
bij fanfare Eendracht in Baarlo en de
jeugdfanfare speel. Ook bespeel ik dit
instrument bij Timbre Tajiri, een entertainband in Baarlo.
Wat is je lievelingseten?
Mijn lievelingseten is macaroni.
Toen ik klein was, vond ik dit gerecht
al heel lekker en was ik altijd blij als
we macaroni kregen als avondeten.

Heb je een bijbaantje?
Jazeker, ik werk momenteel bij
een fastfoodrestaurant in Tegelen.
Hier werk ik nu zo´n anderhalf
jaar. Ik ben blij met mijn werk en
heb er veel mensen leren kennen.
Medeleerlingen van mijn stage vragen
weleens of ik moet werken als ze die
dag langs willen komen, omdat ze mij
dan willen zien werken.
Wat zou je graag nog willen
bereiken?
Ik zou graag na dit schooljaar door willen studeren aan de PABO. Ik wil later
in het speciaal onderwijs gaan werken
als leerkracht. Liefst met leerlingen in
de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ook wil
ik in februari tien weken naar Gambia
gaan. Dit ga ik doen voor mijn buitenlandse stage. Ik sluit mij aan bij de
stichting Go For Africa, waarmee ik in
een team van drie personen een reis
ga maken richting Gambia. Dit doen
we met een auto die we na mijn stage
als donatie achterlaten in Gambia.
Wat studeer je?
Ik studeer momenteel voor onderwijsassistent niveau 4 bij Gilde
Opleidingen in Venlo. Ik zit momenteel in mijn derde en laatste leerjaar
van deze opleiding. Ik heb verschillende soorten stageplaatsen gekregen gedurende mijn opleiding, ook op
verschillende soorten onderwijs.
Momenteel ben ik stagiair bij Impuls in
Tegelen. Dit is een school voor voort-

gezet speciaal onderwijs.
Welke sociale media gebruik je het
meest?
Over het algemeen gebruik ik
WhatsApp het meest, om contact te
leggen met mensen. Ook zit ik op
Instagram, Snapchat en Facebook.
Op Facebook beheer ik daarnaast onze
teampagina van Go For Africa waar wij
verschillende updates doen van ons
project en onze stage.
Bespeel je een instrument?
Ik bespeel diverse instrumenten.
Zoals de trompet die ik als hoofdinstrument bespeel bij verschillende
groepen en orkesten. De andere
instrumenten bespeel ik vooral voor
mijn eigen plezier. Ik vind het leuk
om op nieuwe instrumenten te leren
spelen. Bij het ene instrument lukt het
wat beter dan bij de ander, maar dat
maakt voor mij niks uit. Ik heb er net
zo veel plezier van.
Waar zou je later graag willen
wonen?
Als ik later niet meer in Baarlo zou
wonen, zou ik wel graag in een
dorp zoals Baarlo willen wonen.
Baarlo heeft veel gezellige mensen
en fijne verenigingen waar je je toch
wel thuis bij voelt, dus dat wil ik graag
houden.
Wie is je favoriete artiest?
Mijn favoriete artiest is Louis
Armstrong. Hij was een beroemde
trompettist uit Amerika. Van jongs

af aan luister ik al naar zijn muziek.
Ik moest vroeger ook muziek spelen
van hem toen ik instrumenten leerde
spelen. Daarom vind ik zijn muziek
nu nog steeds zo leuk.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het meeste spreek ik af met mijn
vrienden. Als ik niet met vrienden
afspreek ben ik meestal thuis
te vinden achter mijn computer.
Daar zit ik dan te gamen met andere
vrienden. Maar voordat ik dit op
vrijdagavond kan gaan doen, ben ik
nog eerst lekker aan het repeteren
met de jeugdfanfare van Baarlo.
Wat is je favoriete vak op school?
Mijn favoriete vak op school is
al sinds mijn eerste jaar op de
middelbare school geschiedenis.
Ook vind ik psychologie een
interessant en prachtig vak.
Wat voor soort muziek vind je
leuk?
Ik luister naar verschillende soorten
muziek van klassiek, pop, rock en
rond de kersttijd luister ik over het
algemeen vooral kerstliedjes.
Zou je liever de toekomst kunnen
zien of naar het verleden kunnen
gaan?
Ik zou het liefste de toekomst willen
zien, want daar ben ik nieuwsgierig
naar. Het verleden is namelijk al
geweest, en de toekomst moeten we
nog ontdekken.

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

Zes keer per week, om
05.31 uur, gaat mijn wekker.
Na minimaal één keer op
‘snooze’ te hebben gedrukt,
vraag ik me vaker af waarom
ik de avond ervoor dat extra
hoofdstuk wilde lezen.
Uiteindelijk sta ik tussen
05.40 en 05.50 uur op en
maximaal een uurtje later
hebben alle abonnees in mijn
wijk hun ochtendkrant in de
brievenbus liggen. Voor veel
mensen, vooral tieners, klinkt
dit niet ideaal. Laat mij dus
aan mijn leeftijdsgenoten
uitleggen waarom ik het juist
wel fijn vind.
Naast het mooie maandelijkse bedrag dat ik ontvang,
zijn er nog vele andere voordelen aan het werk van een
krantenbezorger. Heb je er
bijvoorbeeld al eens aan
gedacht dat het sportief is om
elke morgen een uur te fietsen?
Of heb je vervelende collega’s
die je maar al te graag zou
willen ontwijken? Daar heb je
als krantenbezorger geen last
van. Wat mijn vriendinnen altijd
als reden noemen voor waarom
ze geen kranten zouden willen
bezorgen, is dat ze de rest van
de dag moe zouden zijn. Ik snap
waar ze het over hebben, want
wanneer mijn wekker afgaat,
wens ik ook een extra uurtje
slaap. Maar dat is natuurlijk
makkelijk op te lossen door
eerder naar bed te gaan. Ook is
het zo dat wanneer ik eenmaal
buiten sta, het grootste deel
van mijn slaperigheid weggevaagd is. Als je een beetje op
mij lijkt, voel je je misschien
niet altijd veilig in de donkere
ochtenduren. Naar mijn
ervaring, heb je daar na een
paar maanden echter geen last
meer van. Je leert de wijk en af
en toe ook een paar bewoners
kennen en gaat de buurt
vertrouwen. Hopelijk heb ik
hiermee iemand ervan overtuigd dat kranten bezorgen
helemaal zo erg nog niet is.
Renée
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Bespreking Poll week 51 2017

Supermarkten moeten met de feestdagen gesloten blijven
Uit de poll van week 51 kwam een opmerkelijke uitslag naar voren. Op de
website stemde namelijk een minderheid (45 procent) van de mensen op
eens, terwijl op Facebook een meerderheid (57 procent) wel wil dat de supermarkten gesloten blijven met de feestdagen. Op Facebook waren de reacties
verschillend. De een vindt het handig, terwijl de ander gruwelt van het idee
dat supermarkten op de feestdagen gewoon open zijn.
Sandra Heeskens-Janssen vindt een open supermarkt wel handig.
“Geen stress meer dat je iets vergeten bent.” Viviane Hermans geeft Sandra

gedeeltelijk gelijk. “Is handig, klopt. Maar ik vind dat de werkende mensen
ook een dag vrij moeten kunnen hebben.” Daar valt natuurlijk iets voor te zeggen. Iedereen mag wel eens lekker vrij zijn.
Thea Greijn-Willems vindt het ook niet nodig dat de supermarkten op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag open zijn. “Nergens voor nodig. Ik ben er nog
nooit geweest op zulke dagen en zal er ook nooit komen.” Cor Roelofs haakte
daar op in door een toekomstbeeld te schetsen. “We gaan langzaam naar
24 uurs-openingstijden, dat kan niet anders.”

De gemeente moet digitale
aankondigingsborden neerzetten
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Gemeente Peel en Maas heeft besloten geen digitale
aankondigingsborden neer te zetten in de gemeente. Die zijn te duur,
10.000 euro per stuk, als er geen reclame op voorbij komt van bedrijven.
Volgens de gemeente bleef er met de reclame van de bedrijven weinig
ruimte over voor het nieuws of evenementen van verenigingen.
10.000 euro is inderdaad te veel. Er zijn echter ook tussenoplossingen
denkbaar waarbij de gemeente een gedeelte betaalt, zodat de lokale
evenementen niet ondersneeuwen. Het is niet alles of niets. Op de
aanplakborden worden de evenementen uit de gemeente elke keer
overgeplakt door zaken van buiten Peel en Maas en de gemeente moet de

verenigingen gewoon een alternatief bieden. Dat kan via digitale borden.
Van de andere kant is het zo dat aankondigingen van evenementen
tegenwoordig steeds minder via borden langs de weg geplaatst worden.
Sociale media als Facebook of via de websites van de verenigingen
is de informatie veel makkelijker te verspreiden. De gemeente moet
niet onnodig geld gaan uitgeven. Als er verenigingen of organisatie
zijn die over andere evenementen heen plakken, kunnen die daar op
aangesproken worden. Dat kan het probleem ook oplossen.
De gemeente moet digitale aankondigingsborden neerzetten.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 52 2017) > Na nieuwjaar ga ik sporten > eens 56% oneens 44%

VAKGARAGE
PEETEN BV

NIEUWE SEIZOENSAANBIEDINGEN
VOOR EEN LAGE PRIJS

25%

3 VOOR

1000

KORTING

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

JUMBO ROZIJNENBOLLEN

SENSEO

Zak mini roomboter rozijnenbollen, reuze
rozijnenbollen of rozijnen krentenbollen

3 zakken à 36 stuks

3 VOOR

3 VOOR

400

400

GROENTE

FRUIT

3 zakken sperziebonen of
schalen trostomaten à 500 gram,
bossen bospeen of stuks bloemkolen

3 bakken pitloze witte druiven à 500
gram, bakjes blauwe bessen à 125
gram, netten handsinaasappelen à 1,5
kilo of bakken Conference peren à 1 kilo

5+1

GRATIS*

COCA-COLA
Regular, zero sugar of light
Pak met 6 flessen à 1,5 liter
*5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend
in de verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.

2 VOOR

500
NIEUWE STANDAARD KIPBLOKJES
Filetblokjes naturel of saté, dijfiletblokjes,
wokblokjes of dijblokjes knoflook of
Indisch 2 schalen à 256-350 gram

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

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K 0 1
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Verander je leefstijl met een
informatieve cursus en leer over voeding,
beweging en leefstijlverandering.
INFO AVOND:
10 JANUARI in Kerkeboske en
11 JANUARI in D’n Binger 19.30-20.00 uur
START CURSUS:
17 JANUARI in Kerkeboske en 18 JANUARI in D’n Binger
WWW.FITENSLANK.NL/YVONNE-VERHOEVEN | BEL 06 24 42 04 70

Cavaknal
Niet eerder gingen wij met
zo’n knal het nieuwe jaar in.
Terwijl we met twaalf man
hardop aftelden tot middernacht, besloot manlief dat het
leuk zou zijn als de kurk uit de
fles cava precies om 00.00 uur
zou knallen. Dat mislukte min
of meer, ondanks alle goede
bedoelingen.
De kurk werd met beleid
tegengehouden tot het
‘moment suprême’, maar dat
mocht niet baten. Met nog
zeven seconden op de teller en
de laatste klanken van Queens
Bohemian Rhapsody op de
televisie, besloot de kurk de
hals van de fles toch vroegtijdig
te verlaten. De kurk vloog met
een fantastische knal tegen het
plafond en dook vervolgens
naar beneden. Het lege wijnglas
dat daaronder stond moest het
ontgelden en sprong kapot.
De kurk stuiterde verder en
belandde met een boogje tegen
het hoofd van N., die het ding
niet aan had zien komen.
Gejuich om middernacht
resulteerde in een duwtje tegen
de statafel en glazen drank die
als gevolg werden omgegooid.
Het resultaat? Eén net-nietblauw-oog, één kapot wijnglas,
een gil van schrik, geen
beschadigd plafond, een vloer
vol plakkerige bubbeldrank en
twaalf vrienden die voor een
seconde volledig de kluts kwijt
waren en erna keihard in lachen
uitbarstten. We wensten elkaar
een gelukkig nieuwjaar, gaven
elkaar een zoen, proostten
samen, haalden wat handdoeken
voor de ergste knoeiboel, keken
buiten naar het vuurwerk en
speelden spellen tot in de vroege
uurtjes. Het leukste van
allemaal? Het idee om een
actiecameraatje op te hangen
die de avond filmde. De knal met
de kurk was een gevalletje ‘het
gebeurde allemaal heel snel’,
maar gelukkig hebben we de
beelden nog. Een oud op nieuw
om niet te vergeten. De beste
wensen voor het nieuwe jaar.
Dat het een knaljaar mag worden!
Kim
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Beeldvormende vergadering
De raad vindt het belangrijk om met u, als inwoners, in gesprek te gaan. Uw inbreng nemen de
raadsleden in overwegingen om te besluiten over het onderstaande onderwerp.
Op dinsdag 9 januari 2018 vindt de Beeldvormende Vergadering plaats om 19.30 uur in het
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
Voorlopig voorontwerp herinrichting omgeving Huis van de Gemeente (2018-003)
Voor de raad van Peel en Maas vormt dit plan een goede aangelegenheid om met u als inwoners
van Peel en Maas in gesprek te gaan over de afronding van fase 1 van het plan van aanpak
van het centrum Panningen. Reeds eerder is uit he t plan van aanpak het autovrij maken en
herinrichten van de hoek Markt - Raadhuisstraat, de herinvulling van de Raadhuisstraat 3
met passage inclusief parkeerplaatsen aan achterzijde en het verleggen van de parkeerroute
gerealiseerd. Thans is de laatste fase van het plan van aanpak aan de orde en wel het voorlopig
voorontwerp herinrichting omgeving van het Huis van de Gemeente inclusief het park aan
de Wilhelminastraat. Eén van de belangrijkste doelen hierbij is dat een betere verbinding
tussen het centrum, Huis van de Gemeente en park wordt gerealiseerd. Bij het opstellen
van het voorlopig voorontwerp is nauw samengewerkt in de zogenaamde TIP-werkgroep
met vertegenwoordigers uit alle geledingen, zoals (buurt)bewoners, Centrummanagement,
ondernemers, vastgoedeigenaren, IVN, Heemkunde en het nieuw op te richten
gemeenschapshuis. Het voorlopig ontwerp is uitgewerkt in een drietal varianten omdat in de
combinatie van te behalen doelen enerzijds en benodigd budget c.q. opbrengend vermogen
van het plan anderzijds nog een keuze gemaakt dient te worden. Alvorens een definitieve keuze
te maken wil de gemeenteraad graag de mening van de inwoners hierover vernemen.

Beperkte dienstverlening
Het Huis van de Gemeente is ivm ICT werkzaamheden op donderdag 18 januari vanaf
13:00 uur gesloten. De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.

Suggesties voor plaatsen
Oplaadpaal elektrische auto’s?
Vanaf 2017 zijn er 15 laadpalen voor elektrische auto’s beschikbaar. Een laadpaal wordt
geplaatst bij een openbare parkeergelegenheid en is voor iedereen beschikbaar.

Meepraten en mee luisteren.
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij de Beeldvormende Vergadering. Aanmelden is
niet nodig. De raadsleden stellen het bijzonder op prijs, als u aanschuift aan één van de tafels
om mee te praten over dit onderwerp op deze avond. Hebt u vragen over de Beeldvormende
Vergadering, dan kunt u contact opnemen met het griffieteam Math Steijvers (06 - 12 37 05 00)
of Twan Huyskens (06 - 42 21 71 87.
Waar vindt u de vergaderstukken?
De stukken kunt u vinden op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Beeldvormende Vergadering > 09 januari 2018

Peel en Maas Gemeentegids 2018
De gemeentegidsen 2018 van Peel en Maas zijn bezorgd. Heeft u geen gemeentegids
ontvangen, dan kunt u de gids alsnog bij het Huis van de Gemeente ophalen. Bent u slecht
ter been, stuur dan een mail met uw adresgegevens naar maria.witbaard@peelenmaas.nl.
Erratum
Wij doen onze uiterste best om de gids zo actueel mogelijk te maken. Toch zijn in de druk- en
verspreidingsperiode al wat wijzigingen doorgegeven:
• Toevoegen in tabel bij ’meer informatie over pilot hulp bij het huishouden’ (pagina 35):
Meijel: Marina Kersten, tel. 06-23 98 74 25, e-mail: dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com
• Toevoegen in ‘overzicht kermisdata gemeente peel en maas 2018’ (pagina 58)
Egchel: vrijdag 8 juni tot en met maandag 11 juni
• Wijziging bij ‘informatieloketten/ouderenadviseurs’ (pagina 89)
- Telefoonnummer ouderenadviseur Kessel/Kessel-Eik bij Anneke Duhne: 06-51 91 09 02
- Toevoegen bij Meijel: Dorpsondersteuner: Marina Kersten, tel. 06-23 98 74 25, e-mail:
dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com
Fotowedstrijd
Ook de gemeentegids 2019 willen we niet alleen
vóór u maken, maar met u. Daarom organiseren
wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende
foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids
2019. Foto’s met afbeeldingen van personen en
beleving hebben de voorkeur. De foto’s worden
beoordeeld door een jury. Stuur de foto’s
(minimaal 1Mb/foto) vóór 20 september 2018 naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl.
Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens
en plaats van de foto(’s). Heeft u meerdere foto’s,
maak dan gebruik van www.wetransfer.com.
Extra exemplaren
De gemeente Peel en Maas biedt alle bedrijven,
verenigingen en instellingen de mogelijkheid om
gratis extra exemplaren van deze gemeentegids
aan te vragen. Stuur hiervoor een mailtje naar
e-mail: maria.witbaard@peelenmaas.nl

Heeft u een voorstel voor een locatie voor een van deze nieuwe laadpalen en voldoet u aan de
voorwaarden? Dan kunt u die locatie aanmelden via
www.nuon.nl/producten/elektrisch-rijden/laadpaal/openbaar
Afhankelijk van de suggesties, de spreiding van al aanwezige 11 laadpalen en de
mogelijkheden in uw omgeving wordt een plek gezocht voor de nieuwe laadpalen.
Voorwaarden
1. U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein of bij uw werk, zoals een oprit, carport.
Is dit wel het geval dan kunt u uw eigen oplaadpunt maken en komt u sowieso niet in
aanmerking;
2. de aanvrager gebruikt of gaat een elektrische auto gebruiken. Dit kunt u aantonen met een
kentekenbewijs, aankoop- of leasecontract;
3. binnen een afstand van 300 meter van uw woning of bedrijf is geen openbare laadpaal
aanwezig. Is dit wel het geval dan komt u ook niet in aanmerking voor nog een laadpaal.
4. Wij gaan zo efficiënt mogelijk om met de openbare ruimte. We zoeken binnen loopafstand
van 300 meter naar de meest geschikte plek.
Kosten
Het plaatsen van deze laadpunten kost u niets. Voor het opladen aan een openbare laadpaal
heeft u een laadpas nodig. Met deze laadpas kunt u opladen bij alle publieke laadpunten
in Nederland, dus ook bij deze nieuwe palen. De provincie Limburg is –samen met NoordBrabant- een samenwerking aangegaan met Nuon-Heijmans en laat daarmee zien dat als
bedrijven en de overheid samen optrekken, de energievoorziening niet alleen duurzaam,
maar ook betaalbaar kan worden. Nuon-Heijmans biedt een laadpas aan waarmee
voor € 0,23 cent per kWh (incl. BTW) geladen kan worden. U kunt alle aanbieders van
laadpaalabonnement vinden op de website: www.evnet.nl. De kosten voor het abonnement
en voor de elektriciteit betaalt u rechtstreeks aan de aanbieder.
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ad Blom, e-mail: ad.blom@peelenmaas.nl.
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Informatieavond pleegzorg

Raadsnieuws 21 december

Heeft u de informatiebijeenkomst over pleegzorg op donderdag 14 december in Peel en
Maas gemist? Dan is er een nieuwe kans! Rubicon organiseert namelijk op woensdag 10
januari nog een bijeenkomst in Cultureel Centrum De Haandert in Tegelen.

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 19 december 2017 is bij de behandeling
van het onderwerp aanpassing APV (2017-098) een amendement ingediend door de VVD.
Het CDA was, als één van mede-indieners van dit amendement, abusievelijk niet vermeld.

De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt maximaal tot 21.30 uur. U krijgt informatie over alle
vormen van pleegzorg en kunt vragen stellen.
Uw hulp is hard nodig!
Er is in Nederland een tekort aan 3.500 pleegouders. Er is dus onvoldoende opvang voor
alle kinderen die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. En het aantal nieuwe
pleegouders dat zich aanmeldt, is het afgelopen jaar voor het eerst gedaald. Wij zien u graag op
woensdag 10 januari 2018. Kijk ook voor meer informatie ook op
www.supergewonemensengezocht.nl

WhatsApp

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.

Vacature

Lid Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Peel en Maas is wegens het terugtreden van
een van haar leden op zoek naar een enthousiaste en maatschappelijk bewogen collega.
Heb jij affiniteit met maatschappelijke ontwikkeling? Heb jij kennis van de aanpak van het
sociaal domein in Peel en Maas? Dan is de Adviesraad op zoek naar jou.
Lees verder: www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl/

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

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.

Garagebedrijf
W. Aarts

WIJ WENSEN
U EEN VEILIG
NIEUWJAAR

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

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

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

L ARICKS BALK11E,9N5
p/m • incl. btw

150 x 150 mm

€

op japonnen
en (heren
colberts
en dames)

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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Al enkele jaren strijdt Lokaal Peel&Maas tegen verpaupering in en
buiten de kernen. Denk bijvoorbeeld aan de panden zoals het voormalige pand Jaspers en de voormalige frikandellenfabriek Beckers in Meijel
en discopaleis Palladio en belendende gebouwen in Helden, maar ook
aan leegkomende agrarische gebouwen en stallen.
Lokaal Peel&Maas heeft bij de
behandeling van de kadernota’s en
begrotingen en zelfs met moties
geprobeerd om de gemeente
in beweging te krijgen deze

verpaupering actief aan te pakken.
Helaas vielen de resultaten tegen,
maar er gloort hoop.
Bij de laatste begrotingsbehandeling, in november, creëerden

we dan toch eindelijk een opening.
Lokaal Peel&Maas riep het college
van burgemeester en wethouders op
om enkele van deze locaties in de
gemeente Peel en Maas te benoemen
en in beeld te brengen wat er allemaal
ondernomen is, wat er verwacht wordt
en welke acties er actief ondernomen
worden. Aan de hand van de aanpak
die wij hieruit ervaren, kan een plan
opgemaakt worden hoe we in de

nabije toekomst verpaupering verder
tegen kunnen gaan en misschien zelfs
wel kunnen voorkomen.
Want we blijven zeggen: Lokaal
Peel&Maas vindt het van belang dat
het fijn is om te wonen, te werken en
te recreëren in Peel en Maas!

Rob Willems
fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas

10%

korting

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
Doorpakken tegen verpaupering

actie geldig tot 15 januari
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Thuiswedstrijd voor familie Steyvers

Menwedstrijd bij
De Vosberg
Manege De Vosberg in Panningen staat op zaterdag 6 en zondag 7 januari in het teken van de mensport.
Ruim zestig combinaties staan aan de start van de klassen enkel, dubbel- en vierspan. De minimarathon is
uitgezet door parcoursbouwer Jeroen Houterman.

Kerstkoppeltoernooi
bij OVU Kessel
Door: beugelclub OVU Kessel
Het koppel Hay Jacobs en Wendy Dorssers heeft op tweede kerstdag
het kerstkoppeltoernooi van OVU Kessel gewonnen. Het was de 33e editie
van het beugeltoernooi. Na de eerste wedstrijden op de zondagen 10 en
17 december werden op tweede kerstdag de resterende poulewedstrijden
en kruisfinales gespeeld.

Hay Jacobs, Wendy Dorssers,
Kim van Wylick en Sjors Verstraeten
In de kwartfinales moest het koppel Sandra Kleijnen en Erik Zeelen het
afleggen tegen Hay Jacobs en Wendy
Dorsser en was het koppel Piet Bol
en Peter Saris te sterk voor Sjra Naus
en Daan Hoogduin. Pascal Leenders
en Ivo Lamerichs versperden de winnaars van vorig jaar, Roel Ottenheim
en Matt Sieben, de weg naar de halve
finale. Als laatste koppel plaatsten

De Maasoever

Eric Steyvers met span Bo en Tess (Foto: @photowerken)
Onder de inschrijvingen bevindt
zich ook de familie Steyvers uit
Panningen, die een thuiswedstrijd
rijdt. Eric Steyvers ment al jaren.
Eerst met een tweespan Shetlandse
pony‘s en acht jaar geleden stapte hij
over naar een tweespan Haflingers.
Eric rijdt Tess en Bo in de tweespan,
terwijl zijn vrouw Angeline achterop
staat als groom en de rijder aanwijzingen doorgeeft, het navigatiesysteem
bij het mennen. Angeline vond dat
echter niet genoeg. Vanaf nu wil ze
de teugels ook in eigen hand nemen.
De pony Tess wordt haar maatje terwijl Eric als groom gaat fungeren.
De rollen zijn dan eens omgedraaid.

Maar het menvirus drong ook
door tot de kinderen in huize Steyvers.
Zoon Job reed eerst dressuur en springen bij de pony’s. Dit was het echter
niet helemaal en begin vorig jaar werd
de overstap gemaakt naar enkelspan
rijden met de pony Tess. Broer Tim ging
eerst mee als groom, maar ook hier
sprong de vonk over om zelf te gaan
mennen. Tim ment de Haflinger Bo.

Deelnemers uit
Zeeland en Brabant
Zaterdag en zondag neemt de
familie Steyvers deel aan de minimarathon mennen in manege De Vosberg

Sjors Verstraeten en Kim van Wylick
zich voor de halve finale.
In de halve finales waren Hay en
Wendy veel te sterk voor Pascal en Ivo
en wonnen Sjors en Kim ook ruim van
Piet en Peter. Het resultaat was een
finale met twee verrassende koppels.
Hay en Wendy toonden zich hierin de
sterksten en pakten de titel in de 33e
uitgave van het koppeltoernooi.

in Panningen. Het deelnemersveld
telt meerdere combinaties uit het
gebied Peel en Maas, maar ook
deelnemers uit Zeeland, Brabant en
Gelderland zijn van de partij. Zij kunnen zich kwalificeren voor de Strijd
der Districten die zaterdag 3 februari plaatsvindt. Daarnaast is een
goed gevulde prijzenpot te verdelen. De finales gaan zondag vanaf
15.00 uur van start.
De minimarathon is uitgezet door
parcoursbouwer Jeroen Houterman,
internationaal bouwer, in de binnenpiste van 30 bij 75 meter die geheel
is aangekleed in kerstsfeer. De aanvangstijd is op beide dagen 10.00 uur.

Patrick van de Pas
clubkampioen
Door: biljartvereniging De Maasoever
Traditiegetrouw staat bij De Maasoever uit Kessel de afsluiting van elk
biljartseizoen in het teken van de strijd om het clubkampioenschap.
Normaliter vindt dit plaats in maart of april, maar door ‘n druk programma
werd het kampioenschap van 2016-17 pas gespeeld in november en
december. Patrick van de Pas kroonde zich tot kampioen.

Deelnemers regiokampioenschappen bekend

Vijfde prijs voor ruiter
Cavaliers
Door: Monique Peeters, paardensportvereniging PSV De Cavaliers
Linda Peeters van De Cavaliers uit Panningen heeft op vrijdag 29 december deelgenomen aan de
laatste springwedstrijd van 2017. Bij De Peelbergen in Kronenberg behaalde ze de vijfde prijs in de
klasse M met Domino.
Inmiddels is ook bekend wie er
mag deelnemen aan de regiokampioenschappen dressuur bij de pony’s
op zaterdag 27 en zondag 28 januari
bij manege De Katsbek in Susteren
en voor paarden op vrijdag 2 tot en
met zondag 4 februari bij manege
De Vosberg in Panningen.
Afgevaardigd bij de pony’s

zijn: klasse C-B Isa Snijkers met
Coelenhage’s Quebec, klasse C-L1 Nikki
Hanssen met Millstreet’s Stuufke,
klasse D-B Hanna Neefs met Don
Diamond, klasse D-L1 Romee Neefs
met Amigo, klasse D-L1 Ilse Steijvers
met Laguna’s Serenade, klasse C-L2
Romee Neefs met Demi-Beau, klasse
C-M1 Ellen Snijkers met Coelenhage’s

Quebec en klasse D-Z1 Anouk Neefs
met Champ of Dance.
Voor de paarden zijn afgevaardigd in de klasse B Natasja Rongen
met Verano en Julia Zelen met It’s
Florencio’s Joy, klasse L1 Anouk
Neefs met Guess, klasse Z1 Monique
Peeters met GoGo Borneo en klasse
Z2 Anne Pouwels met Don Johnsson.

De finales vonden plaats op
woensdag 27 december in clublokaal
café Biej Ton en Marij. In de kruisfinales speelden de winnaars van
de twee voorrondepoules tegen de
nummers twee: Dré Steeghs tegen
Servaas Vermazeren en Patrick van
de Pas tegen Cor van Erp. Dré maakte
met twee keer een serie van 21 korte
metten met Servaas die zacht gezegd
niet in goede doen was. In de andere
halve finale trok Cor aan het kortste
eind tegen Patrick. Aansluitend werd
de kleine finale gespeeld tussen Cor
en Servaas. Na een zwakke partij van
beiden, wist Cor de podiumplek te

bemachtigen. In de finalepartij had
Dré na dertien beurten al 64 caramboles (van de 110) en Patrick slechts
9 (van de 33). Hierna zakte Dré helemaal weg en Patrick kon inlopen.
Met de eindstreep in het zicht, gierde
de adrenaline door de lichamen en
de zenuwen namen de overhand.
Beide mannen misten wat er te missen
viel. Patrick, die in 2015 ook al finalist
was, wist met de hakken over de sloot
uiteindelijk van Dré te winnen, die drie
caramboles te kort kwam om een
shoot-out af te dwingen. Patrick van de
Pas kroonde zich zodoende tot clubkampioen 2016 van De Maasoever.
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Zevende plek voor Bevo

Terugkeer Limburgse Handbal Dagen
in Panningen
De Limburgse Handbal Dagen vonden voor het eerst sinds 2011 weer gedeeltelijk plaats in Panningen.
Op woensdag 27 en donderdag 28 december konden handballiefhebbers naar sporthal De Heuf komen om te
kijken naar verschillende topwedstrijden. Hoewel thuisploeg Herpertz Bevo Hc sportief geen potten wist te
breken, was de organisatie tevreden over het verloop van de dagen.

Zo waren er tussen de wedstrijden door clinics voor de jeugd.
Ook waren in de tweede hal bij
De Heuf tien springkussens neergezet. “De ouders konden blijven zitten
in de zaal en de jeugd vermaakte
zich uitstekend op de springkussens”, aldus Flos. “Dat waarderen bezoekers wel.” Toch viel het
aantal toeschouwers wat tegen.
Flos: “Het toeschouwersaantal
is altijd een punt van discussie.
Veel mensen moeten gewoon werken die dagen en de wedstrijden
vonden over de gehele dag plaats.

Dat is een lange zit. Het is lastig om
dan de hal steeds vol te krijgen.”
Aan de vrijwilligers lag het in
ieder geval niet, aldus Flos. “Die zijn
een belangrijk onderdeel van de
LHD. Zonder hen kunnen we helemaal niks. Er liepen zo’n 120 vrijwilligers rond op de twee dagen.
Dat ging van dweilers tot de security. Dat hadden we vrij snel geregeld.” Volgend jaar weer een editie
in Panningen? Flos: “We gaan eerst
evalueren en dan zullen we zien
of we in december weer de LHD in
De Heuf hebben.”

Mountainbikewedstrijd Bocholtz

Baarloos podium
bij junioren
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De laatste wedstrijd van het kalenderjaar voor de mountainbikers van
MTB Baarlo stond op zaterdag 30 december op het programma. De reis
ging naar Bocholtz in Zuid-Limburg, een garantie voor veel modder. Bij de
nieuwelingen/junioren kleurde het hele podium zwart-oranje.

Bevo, in het wit, tegen HC Odorheiu Secuiesc (Foto: Erik van Gils)
Het handbaltoernooi deed eerder
al Panningen aan, maar de afgelopen vijf jaar bleef De Heuf verstoken
van tophandbal na de kerst. In oktober maakte de organisatie echter
bekend weer wedstrijden in NoordLimburg te gaan afwerken. Ruud Flos,
lid van de organisatie, vindt het een
goede keuze. “Het verlaagt de drempel voor mensen uit het noorden van
Nederland. Het is toch een stuk minder ver rijden voor hen. De wedstrijden waren een bezoekje wel waard.
De teams waren aan elkaar gewaagd.
De handballiefhebber is in elk geval
aan zijn trekken gekomen.”
Flos is heel tevreden over het verloop van de dagen. “Zeker de eerste dag hadden we een vrij volle hal.
Daarnaast is alles om het handbal
heen ook heel goed gegaan.” Flos zat
al bij de organisatie toen in 2009, 2010
en 2011 wedstrijden in Panningen
werden gespeeld. “We hebben een

Dario Polman in actie (Foto: Foto Reza)

draaiboek én ervaring en weten dus
wel wat nodig is. Natuurlijk heb je
elke keer nieuwe uitdagingen, maar
we hadden alles goed op de rit.”

‘Fysiek wat te kort’
De mensen die inderdaad hun
weg hadden gevonden naar De Heuf
kregen in de eerste wedstrijd van
Bevo meteen een spannend duel voor
de kiezen. De Panningnaren speelden met 28-28 gelijk tegen het nationale team van Israël. Daarna werd
verloren van HC Odorheiu Secuiesc uit
Roemenië en ABC/UMinho Braga uit
Portugal. Vooral tegen die laatste had
er meer ingezeten, vertelt speler Dario
Polman. “In dat duel kwamen we
fysiek wat tekort. We misten ook wat
spelers die niet mee konden doen. Het
is geen schande dat we verloren van
die ploegen, maar ik denk dat we met
een fitte selectie beter hadden gepresteerd.”

Polman vond het fijn om in de
eigen hal de wedstrijden te kunnen
afwerken. “Het scheelt ons al behoorlijk wat reistijd. Nu hoefden we niet
drie dagen naar Sittard af te reizen”,
aldus de handballer. Op de laatste
dag, vrijdag 29 december, speelde
Bevo voor de zevende plek wel nog
in Sittard. Tegenstander was rivaal
OCI-LIONS uit Sittard. Bevo wist in het
hol van de leeuw met 27-24 te winnen. “Dat is natuurlijk altijd lekker: in
Sittard winnen van de Lions”, vertelt
Polman. “Je zag in het duel ook wel
dat we echt gedreven waren om toch
die wedstrijd nog te winnen en het
toernooi positief af te sluiten.”

Bezoekersaantallen
punt van discussie
Naast de wedstrijden van de LHD
stond De Heuf ook in het teken van
kennismaken met de handbalsport.

Vanwege de slechte weersomstandigheden en het modderige parcours
was de opkomst niet erg groot. Bij de
nieuwelingen/junioren waren het drie
renners van MTB Baarlo die hun kansen waagden op deze ronde. Na het
startsignaal moesten Glenn Caumanns
en Noud Peters even zoeken naar het
wedstrijdritme, terwijl Tim Janssen
direct aansluiting bij hen in de kopgroep kon vinden. Het waren deze drie
renners die al snel een gat wisten te
slaan naar de nummer 4. Glenn, niet
geheel in zijn element op dit parcours,
kwam enkele keren ten val, waardoor
hij niet in de wedstrijd kwam. Tim,
juist wel in zijn element in deze modder, kon hem voorbij rijden en wist
een gat te slaan. Noud wist daarna
vrij snel weg te rijden om zijn eerste
plaats veilig te stellen. Een Baarloos
podium bij de nieuwelingen/junio-

ren met Noud Peeters op het hoogste trapje, gevolgd door Tim Janssen
op een tweede plaats en Glenn
Caumanns op de derde plaats. Daarna
was er nog één renner van MTB Baarlo
die zich ook op het parcours waagde:
Luuk Peeters. In de eerste ronde was
het vooral verkennen van het parcours
en kijken waar de ideale lijnen lagen.
Daarna kon Luuk zijn wedstrijdritme
zoeken en dat lukte goed. Hij kon het
gat met zijn voorgangers dichtrijden,
doordat hij alle stukken op de fiets
kon blijven wat tijdwinst betekende.
Eén voor één kon hij zijn voorgangers
voorbij gaan. Nog net voor de streep
kon hij een renner passeren, wat hem
uiteindelijk een vijfde plaats opleverde.
Met nog drie wedstrijden te rijden
voor de Toma Cycles Cup, wordt het
nog een spannende strijd om het klassement. (Foto: Theo Gelissen)
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Carnavalsmis met Bon Apart en Mingelmoos

Mis met tradities in Beringe voor prinsenbal
In Beringe houden ze een oude katholieke traditie nog altijd in ere. Op de middag voor het prinsenbal komen de
leden van carnavalsvereniging De Beringse Kuus naar de kerk voor een carnavalsmis. Bij de dienst speelt dameskapel
Mingelmoos carnavalsmuziek en mannenzanggroep Bon Apart staat garant voor de teksten bij de nummers.

Volgens Bon Apart-voorzitter Jo
van Horen bestaat de traditie al een
hele tijd. “Ik denk toch wel zo’n 33 jaar
inmiddels”, zegt Jo met gevoel voor
carnavalssymboliek. “Vroeger was het
alleen blaaskapel Die Lustigen Freunde
die optrad. Toen Bon Apart werd
opgericht in 1999 kwam die groep
ook optreden bij de mis.” Die Lustigen
Freunde had steeds minder leden en
twee jaar geleden kwam er een einde
aan de kapel. Hun rol in de carnavalsmis werd overgenomen door dameskapel Mingelmoos.
De mis is traditie en vindt logischerwijs in de kerk plaats. Dat terwijl
het geloof en carnaval tegenwoordig
niet veel meer met elkaar te maken
hebben. “Maar van oudsher zijn ze
onlosmakelijk aan elkaar verbonden”,
aldus Jo. “Natuurlijk verandert er van
alles, maar we willen de unieke mis
door blijven zetten. Er komt nog steeds
veel volk op af en het leeft nog altijd
binnen het dorp, dus het kan wat ons
betreft gewoon door blijven gaan.”
Dit jaar valt het prinsuitkomen van
de Beringse Kuus op zaterdag 6 januari, Driekoningen. “We hadden een

leuk idee met betrekking tot deze
dag en de kapelaan, Roger Maenen,
vond het een goed plan. Hij past ook
ieder jaar zijn teksten aan op wat wij
bedacht hebben. Dit keer komen de
zangers van De Nachtvorsten hun
nummer wat ze bij de liedjesavond
van Beringe zongen, ten gehore brengen. De twee zangers zijn verkleed
als koningen bij hun optreden wat
dus wel past bij de datum.” Na afloop
van de mis eten de leden van de carnavalsvereniging en Bon Apart een
kom soep om zich vervolgens klaar
te maken voor het prinsenbal later op
de avond. Bon Apart doet volgens Jo
graag mee aan de traditie in de kerk.
De vereniging is met dertig leden vrij
groot, maar kan nog wel versterking
gebruiken. “We zijn wel op zoek naar
nieuwe mannen die mee willen zingen
bij ons. We hebben geen garantie
waar we over 5 tot 10 jaar staan met
de bezetting, vandaar dat we nog wel
leden kunnen gebruiken.” Mensen die
interesse hebben, mogen zich melden
bij Jo via 06 43 49 03 88. De carnavalsmis op zaterdag 6 januari begint om
17.30 uur in de Beringse kerk.

Van harte welkom
nu ook op zaterdag!
Verhuizen of beginnen met beleggen? Wat je voornemens voor 2018 ook zijn, wij doen graag
met je mee! Je bent van harte welkom op een van onze kantoren:
●

Voor zakelijk advies, een hypotheekgesprek of een goed gesprek over vermogen kun je op
werkdagen een afspraak inplannen tussen 08.00 en 20.00 uur. Particulieren kunnen ook een
afspraak plannen op zaterdag tussen 09.00 en 13.00 uur.

●

Voor vragen over je dagelijkse bankzaken kun je in Heel, Heythuysen en Panningen op
werkdagen binnenlopen tussen 10.00 en 17.00 uur (Heel 12.30-13.00 uur gesloten). In
Heythuysen en Panningen kun je hiervoor ook op zaterdag binnenlopen, tussen 09.00 en
13.00 uur.

●

De stortautomaat en muntrolautomaat in Heel is op werkdagen toegankelijk tussen 10.00 en
17.00 uur. In Heythuysen en Panningen op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur en op zaterdag
van 09.00 - 13.00 uur.

Niet zo mobiel en toch je bankzaken regelen? Dan komt een van onze mobiele adviseurs ook

Goede voornemens?
Wij doen met je mee!

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

graag bij je thuis. En uiteraard kun je veel van je bankzaken 24/7 regelen via de Rabo Bankieren
App. Offline of online, doordeweeks of in het weekend, vanaf de bank of op de bank: Wij doen
met je mee!
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Rotaryclub Venlo-Maas en Peel

Wensboom levert ruim
150 wensen op
Serviceclub Rotaryclub Venlo-Maas en Peel heeft ruim 150 wensen binnengekregen op hun Wensboom-actie.
Die vond plaats van 7 tot en met 27 december. Mensen konden de wens van iemand anders indienen bij de
Wensbomen in het centrum van Panningen en Blerick en via internet.

Bekendmakingen
De Brookhaze
Koningslust
Carnavalsvereniging De Brookhaze uit Koningslust maakt op zaterdag
6 januari haar nieuwe gezichten bekend. In gemeenschapshuis
De Sprunk in Koningslust roept de carnavalsvereniging de nieuwe prins,
jeugdprins of jeugdprinses en het kinderboerenbruidspaar uit.
De zaal in De Sprunk opent haar
deuren om 15.11 uur. Prins Derk II en
zijn adjudant Anton treden om 16.11
uur af, waarna de nieuwe heerser
van het ‘Brookhazeriehk’ om 17.11
uur bekend wordt gemaakt.

“De ingediende wensen zijn
heel divers, van het in het zonnetje
zetten van een vrijwilliger, een
wens voor een ziek of oud persoon,
de aanvraag van een financiele
donatie voor een stichting of het
organiseren van een evenement.
Wij zijn blij en positief verrast met
die diversiteit”, vertelt Theo Geurts
van de serviceclub. “Uiteindelijk
gaat het erom om mensen gelukkig
te maken.”

De wensboom is gemaakt door
mensen van Gewoon Buitengewoon
uit Panningen, een kleinschalige
zorgverlener voor mensen met een
verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. “Wij vinden
het erg leuk dat we de bomen voor
Panningen en Blerick hebben mogen
maken. Het was een mooi project
waaraan onze mensen met verve hebben gewerkt. We hopen dat het resultaat er ook mag zijn en er veel wensen

worden ingediend”, aldus Marcel
Engels van Gewoon Buitengewoon.
In januari 2018 worden de wensen
beoordeeld, waarbij wordt gelet op
de maatschappelijke en sociale relevantie en de haalbaarheid. De leden
van de Rotaryclub gaan zich vervolgens sterk maken om zoveel mogelijk wensen te vervullen. Dat zal in de
eerste helft van komend jaar het geval
zijn. Kijk voor meer informatie op de
Facebook-pagina Rotary Wensboom.

Het wordt een driedubbele onthulling in Koningslust. Nadat de
opvolger van Derk II bekend is,
worden ook nog de heerser over de
Koningsluster jeugd en het kinderboerenbruidspaar bekendgemaakt.

fulltime
redacteur

m/v

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per
direct op zoek naar een fulltime redacteur m/v.
Wie ben je?
Je uitdaging
n Je hebt HBO werk- en denkniveau;
Je verzorgt de redactionele inhoud
n je hebt bij voorkeur een opleiding
van het nieuwsblad;
n je bijt je vast in een onderwerp en
journalistiek gevolgd en je hebt
meerdere jaren ervaring als redacteur;
weet het duidelijk en helder op te
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
schrijven;
n je fungeert als gezicht van HALLO
n je hebt een sterke binding met de
Horst aan de Maas naar de lezer toe;
gemeente Horst aan de Maas;
n je bezoekt evenementen, personen
n je werkt goed samen, bent stressen activiteiten in de regio, waarbij je
bestendig en communicatief vaardig;
makkelijk contact legt met anderen; n je taalvaardigheid is uitstekend en je
n je hebt gevoel voor nieuws en
werkt nauwkeurig, je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als
je weet wat er speelt binnen de
redactioneel beoordelen;
gemeente Horst aan de Maas;
n je stuurt een team van freelancen je bent flexibel
n je bent je ervan bewust dat dit
redacteuren en fotografen aan;
n je werkt nauw samen met de
geen 9-tot-5 functie is en je bent
bereid om ook in de avonduren
uitgever, commercieel medewerker
en in het weekend werk te
en vormgevers van HALLO Horst aan
verrichten.
de Maas.
n

Wij bieden
Een dynamische werkomgeving;
n in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.
n

Jubilaris Geert van Rijt gehuldigd
Geert van Rijt heeft op nieuwjaarsdag 1 januari een insigne van de Gregoriusvereniging overhandigd gekregen door de Meijelse kapelaan Roger Maenen. Van Rijt kreeg de onderscheiding vanwege
zijn 60-jarig lidmaatschap bij het kerkelijk herenkoor van Meijel. Naast een speldje kreeg Van Rijt ook
een oorkonde en een kaars van de kapelaan. Na afloop van de nieuwjaarsmis werden Van Rijt en zijn
vrouw Mien gefeliciteerd door de andere aanwezigen in de kerk. (Foto: Floris Hölscher Beeldmateriaal)

Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast
over ons nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een
motivatiebrief zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempen-media.nl
o.v.v. redacteur Horst. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Igrid van Kempen via 077 208 32 01.

www.kempen-media.nl/vacature
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Donatie D’n Hab aan
Alpe d’HuZes

Bekendmaken nieuw trio

Carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree heeft op oudjaarsdag 31 december een bezoek gebracht aan de
oliebollen- en wafelverkoop Alpe d’HuZes-deelnemer Team Maasbree. De carnavalsvereniging kwam een cheque
afleveren van 839,74 euro. Het geld werd opgehaald tijdens de dienstenveiling van D’n Hab.

Bontje Aovend in
Kessel-Eik
De jaarlijkse Bontje Aovend van carnavalsvereniging De Eikkaters
uit Kessel-Eik vindt plaats op zaterdag 6 januari. Naast de artiesten die
optredens komen verzorgen, is het hoogtepunt van de avond het
bekendmaken van het nieuwe trio dat komend jaar gaat heersen over
het Eikkaterriek.
De plaats van handeling is het
gemeenschapshuis in Kessel-Eik.
Tijdens de avond zijn er hoofdzakelijk optredens van artiesten van
eigen bodem. Verschillende artiesten van afgelopen jaren hebben
zich weer aangemeld om mee te
doen. Om 23.11 uur wordt er

afscheid genomen van het oude
trio van 2017 en daarna worden de
drie namen bekendgemaakt die
komend jaar als heersers zullen
fungeren in Kessel-Eik. Het programma van de Bontje Aovend
begint om 19.30 uur en de zaal is
open vanaf 18.30 uur.

Meijel

Onthulling prins
De Kieveloeët
D’n Hab besloot om van de opbrengsten van de onlangs georganiseerde
dienstenveiling 11 procent te doneren aan team Maasbree. Tijdens deze
dienstenveiling werd er ruim 7.600 euro

opgehaald wat resulteerde in een
bedrag voor Team Maasbree van 839,74
euro. Met een extra persoonlijke sponsoring van 160,26 euro aan Meike en Bram
van der Sterren van Team Run4Stars,

verhoogde CV D’n Hab het sponsorbedrag tot een totaal van 1.000 euro.
Team Maasbree en Team Run4Stars zijn
te volgen op de teampagina’s op
www.opgevenisgeenoptie.nl

Voor carnavalsvereniging De Kieveloeët krijgt het nieuwe carnavalsseizoen op zondag 7 januari echt vorm. Dan wordt namelijk de nieuwe
prins van de Meijelse vereniging bekendgemaakt. De onthulling vindt
plaats bij het Oranje Hotel.

Prinsentrio De Kevers

De nieuwe prins wordt de
opvolger van prins John I die
afgelopen seizoen de scepter
zwaaide over het Kieveloeëteriek.
Hij krijgt een plaatsje in de Raad
van Elf en blijft dan uiteraard
hangen om mee te kijken naar

De steken voor de nieuwe heersers van carnavalsvereniging De Kevers liggen alweer klaar. Op zaterdag
6 januari wordt het nieuwe trio van de Kesselse vereniging bekendgemaakt. Het prinsenbal vindt plaats in
gemeenschapshuis De Paort in het centrum van Kessel.

Grashoek

Het prinsenbal bij De Paort begint
om 19.11 uur. Er wordt afscheid genomen van het trio met prins Roger en
zijn adjudanten Roy en Bart, waarna
het nieuwe trio bekend wordt

gemaakt.
Voor De Kevers is het komende
carnavalsseizoen speciaal, aangezien het Limburgs Vastelaovesleedjes
Konkoer (LVK) dit jaar plaatsvindt in

het dorp. Op vrijdag 26 januari komen
de makers van de beste ‘vastelaovesliedjes’ van dit seizoen naar Kessel om
te kijken wie het allerbeste nummer
gemaakt heeft.

Nieuwe prins voor Panningen
Carnavalsvereniging Kuus oeht Kepèl uit Panningen maakt zondag 7 januari haar nieuwe prins bekend.
Ook wordt de jeugdprins of –prinses bekendgemaakt. De bekendmaking vindt plaats in DOK6 in Panningen.
CV Kuus oeht Kepèl begint het
programma met een Oscarshow met
Panningse celebrities. Er worden prijzen uitgereikt in vier categorieën.
De laatste hiervan is de bekendmaking van de nieuwe prins. Daarvoor is

er het aftreden van de huidige prins
Marcel I. Hij wordt die avond samen
met zijn vriendin Inge door de vereniging bedankt voor het afgelopen
seizoen.
De aanvang op 7 januari is om

15.11 uur. Na het aftreden van prins
Marcel I wordt het jeugdtrio, met de
prins of prinses, om 16.30 uur bekendgemaakt. Om 17.11 uur wordt met een
show onthuld wie de nieuwe prins van
Panningen is.

Jubileumprins bij Beringse Kuus
Carnavalsvereniging De Beringse Kuus bestaat komend seizoen 5x11 jaar. Bij dat jubileum hoort ook een
jubileumprins. Die maakt de vereniging op zaterdag 6 januari bekend tijdens het jaarlijkse prinsenbal. Het bal
vindt plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag.
Naast het uitkomen van de jubileumprins, wordt op dezelfde avond
ook het nieuwe jeugdprinsenpaar van
Beringe bekendgemaakt. Dat zal rond

20.00 uur gebeuren. Daarna volgt het
aftreden van prins Roger I die afgelopen
jaar als heerser van De Beringse Kuus
werd uitgeroepen. Rond 22.00 uur wordt

de jubileumprins bekendgemaakt.
Het motto van dit jaar is ‘Laef diene
druim’. De zaal van De Wieksjlaag is
vanaf 19.30 uur geopend.

Prinsenbal CV D’n Hab Maasbree
Aan de regeerperiode van prins Arno I van CV D’n Hab uit Maasbree komt zaterdag 6 januari een einde. Dan wordt
de nieuwe heerser van het ‘Habberiëk’ bekendgemaakt. Dit gebeurt bij MFA ’t Hoës van Bree in Maasbree.
De deuren van de zaal gaan
open om 19.11 uur, waarna om 19.33
uur prins Arno I voor de allerlaat-

ste keer als prins de bühne betreedt.
Daarna wordt de heerser van 2018 van
het ‘Habberiëk’ onthuld door middel

van het spel ‘Postcode Prinsejacht’,
met een knipoog naar het televisieprogramma Miljoenenjacht.

de onthulling van de nieuwe
heerser. Het programma in het
Oranje Hotel begint om 14.11 uur.
Rond 15.11 uur wordt de nieuwe
heerser bekendgemaakt.
Daarna volgt meteen de receptie
van de prins.

Nieuwe heersers
De Graasvraeters
Het prinsenbal van carnavalsvereniging De Graasvraeters uit
Grashoek staat gepland voor zaterdag 6 januari. Naast de nieuwe
heerser(s) wordt op dezelfde avond het prinselijk trio van Jong
Nederland Grashoek bekendgemaakt. Het prinsenbal vindt plaats bij
café-zaal Leanzo.
In de aanloop naar de prinsonthulling geeft de carnavalsvereniging
op de Facebook-pagina hint in de
richting van de nieuwe heerser(s).
Bij het prinsenbal wordt eerst
afscheid genomen van prins Joeri I,
waarna hij wordt opgenomen in het
gezelschap van de Aod Prinse.

De eerste onthulling van de
avond is om 21.11 uur als het jeugdtrio bekend wordt gemaakt. Daarna
volgt eerst het enveloppespel waarbij de nieuwe heerser(s) geraden
kunnen worden. Het thema van de
onthulling is ‘Huizenjacht, Palies
gezocht!’.

The Apollo

Dörper Kuus uit
Helden presenteert
65e prins
Carnavalsvereniging Dörper Kuus uit Helden maakt op zondag
7 januari haar nieuwe prins bekend. De presentatie zal plaatsvinden bij
The Apollo in Helden. Ook zijn er een aantal optredens te zien.
De zaal opent haar deuren
om 15.00 uur. Die middag zijn er
optredens van Alaaf Airlines, Vur
de Joeks en Fris-e-Wig. Er wordt
door de Dörper Kuus afscheid

genomen van prins Jeu I en
zijn adjudant Ard. Voordat de
nieuwe prins wordt onthuld, is er
eerst nog een optreden van de
dansmarietjes.
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Stemmen om finale te halen

Peel en Maas-artiesten in halve finale LVK
Verschillende artiesten en liedjesschrijvers uit Peel en Maas staan de komende weken in de halve finale van
het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). De finale van het LVK vindt op vrijdag 26 januari plaats in Kessel.
Om die finale te halen, moeten de artiesten stemmen krijgen van het publiek of door de jury een plekje toegewezen krijgen.

of door te geven. De Breurkes hebben
in de eerste halve finale nummer 18.
In de tweede halve finale heeft Pim
van Wylick nummer 23, Springlaevend
nummer 26 en Manon & Bart nummer
27. Vur de Joeks uit Helden heeft in de
derde halve finale nummer 57.
Naast de artiesten staan er ook
nog verschillende liedjesmakers in
de halve finale. Componist Job van

Hoof uit Grashoek staat met Men
In Pek in de eerste halve finale.
Mark van Mullekom uit Helden
maakte de muziek van de nummers
van Marleen Rutten (halve finale 2)
en Om In Te Lieste (halve finale 3).
Robert Janssen uit Panningen heeft
de tekst geschreven van het nummer van Ronald en Carien. Zij staan
in halve finale 2.

Poppenkast voor
stelling in Meijel
Poppenkastspeler Frank Peters uit het Noord-Brabantse Mill geeft
vrijdag 5 januari een poppenkastvoorstelling voor kinderen. Onder de
naam Knarf&Koo geeft hij de voorstelling Krijgen we daar een vergunning voor? in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

De Breurkes René en Ludgard
Scheres uit Panningen staan met het
nummer ‘Idder jaor opnej’ in de eerste halve finale van het LVK op vrijdag
5 januari. Het nummer is gemaakt
door Mark van Mullekom uit Helden
en Robert Janssen uit Panningen.
Dit jaar hopen De Breurkes de finale
weer te halen na 2009, 2013, 2016 en
2017. In de tweede halve finale op vrijdag 12 januari komen Pim van Wylick
uit Kessel, Springlaevend uit Beringe
en Manon & Bart uit Baarlo aan bod.
Weer een week later, vrijdag 19 januari,
probeert Vur de Joeks uit Helden de

finale te bereiken.
Voor het bereiken van de halve
finale tellen de bel- en sms-stemmen
van het publiek voor 50 procent mee.
De halve finales worden op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur live
uitgezonden op L1 radio en televisie
en zaterdagmiddag herhaald tussen 13.00 en 15.00 uur. Na afloop van
de halve finales én na afloop van de
herhalingen is het 30 minuten lang
mogelijk om te bellen of sms’en.
Er kan per telefoonnummer één stem
worden uitgebracht. Per sms moet
op drie verschillende liedjes worden

gestemd. Er kan ook gebeld worden
naar 0909 202 70 30. Kijk voor meer
informatie over het stemmen op
www.stichtinglvk.nl
Bij het stemmen is het belangrijk
de nummers van de liedjes in te vullen

De voorstelling van Knarf&Koo
is geschikt voor kinderen in de
leeftijd van 3 tot en met 9 jaar
en voor alle andere liefhebbers
van poppenkasttheater van alle
leeftijden. Onder meer Jan Klaassen
en Katrijn, Boris Boef, Heks Troelala,
Koning Lodewijck, Tita Tovenaar en
Agent Snuf maken onderdeel uit

van Knarf&Koo.
De zaal is geopend vanaf
14.00 uur. De voorstelling begint
om 14.30 uur en duurt tot 15.30 uur.
Neem voor meer informatie over de
voorstelling contact op met poppenkastmill@gmail.com of kijk op de
website van het gemeenschapshuis
via www.dnbinger.nl
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OPEN DAG

a.s. zondag 7 januari van 10.00 – 16.00 uur
Schrijf je op deze dag in en maak zelfs kans op 100% korting!
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Nieuw in ons programma:
Boxing conditioning

Vuile Huichelaar in
DOK6 Theater
Paulette Willemse en Saskia van Zutphen van de show Vuile Huichelaar
staan woensdag 10 januari op de planken van het DOK6 Theater in
Panningen met hun nieuwe show ‘De Vijfde van...Vuile Huichelaar’.
De dames maakten hun
meezingprogramma Vuile Huichelaar
ooit voor de bedrogen vrouw;
zelf waren ze ervaringsdeskundigen.
Ze spelen tijdens de show
verschillende typetjes die elk hun
eigen kijk op relaties en het leven

hebben. Hun repertoire bestaat
uit diverse liedjes uit de oude
doos en nieuwe nummers, die
worden afgewisseld met sketches,
conferences en filmpjes.
‘De Vijfde van…Vuile Huichelaar’
begint om 20.15 uur.

!
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Onbeperkt sporten inclusief groepslessen!
Altijd GRATIS begeleiding
en persoonlijke schema’s op maat!

Ook voor fysiotherapie kunt u bij ons terecht!
Gewoon via uw zorgverzekering!*
Verplichtingen bij een andere sportschool?
Geen probleem, wij hebben altijd een gepaste oplossing voor u!
* Informeer naar de voorwaarden.
Zoals gebruikelijk betaal je géén inschrijfgeld en administratiekosten.
Meer info? www.balancepanningen.nl | 077-307 77 49 | J.F. Kennedylaan 205 Panningen
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Inzamelen kerstbomen

Prinsenbal De Kieveloeët

Tijd: 09.00-11.00 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: Bèr Vullingsstraat Beringe

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Inzamelen kerstbomen

Prinsenbal Dörper Kuus

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: De Ankerplaats Grashoek

Tijd: 15.00-22.00 uur
Organisatie: CV Dörper Kuus
Locatie: discotheek Apollo Helden

Informatieavond Fit&Slank

Inzamelen kerstbomen

Nieuwjaarsreceptie Kessel

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: parkeerplaats naast kerk Koningslust

Tijd: 15.00-19.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Lezing Vrouwen Verhalen door
Meta van Appeven

Repair Café

Prinsenbal Kuus oeht Kepèl

Tijd: 13.00-15.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: kringloopwinkel Allerhande Panningen

Tijd: vanaf 15.11 uur
Organisatie: CV Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Hippisch Centrum Caprilli Panningen

zo
07
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Poppenkastvoorstelling
‘Krijgen we daar een vergunning
voor?’

Tijd: vanaf 15.11 uur
Organisatie: CV De Brookhaze Koningslust
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

di
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Nieuwjaarsconcert

ma
08
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Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Werkgroep Hart voor Peel en Maas en
burgerhulpverlening Noord-Limburg
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

wo
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Start Bridgecursus
Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-verenigingslokaal De Ringoven Panningen

Tijd: 19.30-20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

Muziekvoorstelling Vuile
Huichelaar
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Cursus babymassage

do
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Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Prinsenbal D’n Hab

Genealogiecafé

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 18.30-20.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Jeugdprinsenbal Dörper Kuus

Start cursus Zwanger&Fit

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV Dörper Kuus
Locatie: discotheek Apollo Helden

Tijd: 18.30-20.15 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Prinsenbal De Graasvraeters

Brainstormavond
over activiteiten voor jongeren

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café-zaal Leanzo Grashoek

Kienen

Voorlichtingsavond burgerhulp
verlening

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Tijd: 14.30-15.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Prinsenbal De Brookhaze

Muziekevenement Den Soeten
Inval met Ben Verdellen

Kienen
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven Panningen

Informatieavond Fit&Slank
Tijd: 19.30-20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 19.00-20.00 uur
Locatie: Vorkmeer aan Kerkstraat Panningen

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

Tweede editie

Nieuwjaarsreceptie Kasteel
De Keverberg
Kasteel De Keverberg organiseert op zondag 7 januari voor de
tweede keer de Kesselse Nieuwjaarsreceptie. Het evenement is een
initiatief van de verenigingen ZO Kessel, Dorpsoverleg Kessel en
Kasteel De Keverberg, waar het evenement wordt gehouden.
De receptie om het nieuwe jaar in te luiden, begint om 15.00 uur en
eindigt om 19.00 uur.
De fanfare tijdens het nieuwjaarsconcert in 2017
Na de fusie van de voormalige
gemeentes, waaronder Kessel,
tot gemeente Peel en Maas is
de nieuwjaarsreceptie een tijdje
niet meer gehouden. Er was wel
behoefte aan een nieuwe editie.
Dat bleek bij de editie van vorig jaar
die op voldoende belangstelling
kon rekenen en druk bezocht werd.
Op de binnenplaats van het
kasteel is livemuziek te horen van

Rogus Jazz Combo. Het Rogus Jazz
Combo is in 2010 opgericht door
een viertal ervaren muzikanten uit
de regio Leudal. De muziek van het
Rogus Jazz Combo bestaat uit Jazz,
Swing- en Bossa-nummers. In 2016
is het Rogus Jazz Combo uitgebreid
met een zangeres.
Het evenement in het kasteel is
bedoeld voor alle inwoners van het
Maasdorp.

Nieuwjaarsconcert fanfare
Eendracht Baarlo
De Baarlose fanfare Eendracht geeft ook in 2018 een nieuwjaarsconcert. Op zondag 7 januari spelen de
muzikanten een programma met diverse bekende melodieën in zaal Unitas in Baarlo.
Al diverse jaren luidt de fanfare
uit Baarlo het nieuwe jaar muzikaal

in. De muzikanten staan onder leiding
van dirigent Bart Deckers. Het concert

is gratis te bezoeken en begint om
14.00 uur.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 januari
H. Mis 17.30 uur t. i.v. de
Carnavalsvereniging voor leden en
overl. leden; Hein Wilms (jaardienst)
en Wilhelmina Bos en zoon Hans
Zondag 7 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. Til Verhaeghvan den Broek en Jeu Verhaegh;
Woensdag 10 januari
H. Mis 09.00 uur sacristie
Overleden: Mathieu Peeters, 89 jaar;
Wim Daniëls 81 jaar;

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 7 januari
Geen H. Mis
Zondag 14 januari
H. Mis 11.00 uur

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 7 januari
- Driekoningen
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Elly Gooren –
Mevr. Maria Nabben
Zang: Herenkoor
Intenties: Petronella Vaessen.
Maria Peeters en overl. familie
Peeters-Hermans-Haenen.

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
Zaterdag 6 januari
H.Mis 19.00 uur. Driekoningen. t.i.v.
Mie Willems-Kessels (jaardienst)

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 6 januari
H. Mis Drie Koningen 17.30 uur
Zaterdag 13 januari
Geen H. Mis

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
Vrijdag 5 januari
De H. Communie wordt thuis gebracht
09.00 uur
Zondag 7 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Johannes Hesen; Anna Janssen
(jaardienst); Giel van Lier en Leen
van Lier-v. d. Hurk (jaardienst);Nel
en Piet Wilms-Hendriks, kleinzoon
Dennis en overl. fam. Wilms
(jaardienst);
Doopviering 11.30 uur: Raf Schulte

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 4 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zondag 7 januari
H. Mis Driekoningen 11.00 uur
– herenkoor t.i.v. Jan Gielen
(zeswekendienst); Mie Nijssen-

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 6 januari
19.15 uur. Zes wekendienst voor Piet
Jacobs. Overleden ouders Lei Sturme
en Mien Houba en overleden familie.
Woensdag 10 januari
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 13 januari
19.15 uur. Jaardienst voor de overleden
ouders Louis en Elly TimmermansStappers. Zeereerw. Heer Jan Lenders.
Mededelingen
Aan u allen een oprecht Zalig
Nieuwjaar 2018.

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 6 januari
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 7 januari
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Zeswekendienst Jeu Boots en voor Jo
Boots-Peeters en tevens v.w. trouwdag.
Jaardienst Ton en Nelly Hendrix-Kallen.
Donderdag 11 januari
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 12 januari
19.00 uur H. Vormsel voor de
Basisscholen. Vormheer Mgr. de Jong.

Thijssen, Dries Nijssen en overl. fam.
Nijssen-Thijssen; Toon en Nel Joosten
en overl. kinderen; Uit dankbaarheid.
Maandag 8 januari
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 9 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 11 januari
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 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 4 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 5 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 6 januari
H. Mis 14.30 uur – De Groenling
H. Mis 19.00 uur Drie Koningen
– samenzang t.i.v. Nel HermansVorstermans (coll) en Wiel Hermans;
Piet Janssen en To Janssen-van

Mededeling
Per 1 januari 2018 zijn de Misintenties
verhoogd naar €27.50. Dit is volgens
de richtlijn van het Bisdom.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans, T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 7 januari
9.30 uur Zeswekendienst Ton Wulms
Zondag 14 januari
9.30 uur Lei Reinders.
Mededelingen
Jong Nederland hartelijk dank voor
het op bouwen van de Kerst stal. K.B.O
Hartelijk dank voor het kerkhof onderhoud af gelopen jaar. Alle vrijwilligers
hartelijk dank die zich in gezet hebben
voor de kerk het afgelopen jaar.

der Linden en zoon Sjraar; Nelly
Lemmen-Hendrix; Overl. ouders Bert
Reinders en Door Reinders-Gommans
en zoon Jan Reinders
Zondag 7 januari
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 9 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 10 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 11 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Overleden: Lies Ebisch-Korsten, 90 jaar

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

Per 1 januari 2018 zijn de H. Mis
intenties 27,50 deze richt lijn is aan
gegeven door het Bisdom.

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
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

Kasteel De Keverberg

Ben Verdellen
bij Den Soeten Inval
Kasteel De Keverberg heeft op zondag 7 januari zanger Ben
Verdellen te gast. De Venraynaar treedt op bij het muziekevenement
Den Soeten Inval.
De maandelijkse gebeurtenis
duurt van 11.00 tot 13.00 uur.
Deze editie is er plaats voor honderd
gasten. Gasten hebben met het
ticket toegang tot het hele kasteel.
Ben Verdellen komt uit een muzikale
familie en wilde al vroeg muziek
maken. Verdellen kreeg grote

bekendheid als solozanger van
de Vrijbuiters. Vanaf 1980 zong
hij in het cabaretduo Paeper &
Zalt. De andere helft van dat
duo, Wiel Aerts, schreef veel
liedteksten voor Verdellen.
Ook Frans van den Boogaard
leverde teksten aan Verdellen.

57%

42%

Tummers

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

99

cm

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

JAN

JAN

JAN

JAN

38%

JAN

GESLOTEN!

48%

32%

44%
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VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
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INBOUW VAATWASSER

SMV45AX00
• MEENEEMPRIJS
• A+ • 5 spoelprogramma’s
• 12 couverts • 46 dB
• Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 60 x 55 cm

Op 8 januari zijn wij gesloten i.v.m. de jaarbalans!

FWD91496
• MEENEEMPRIJS
• A+++, zeer zuinig
• 9 KG • 1400 t/pm
• Startuitsel • Resttijdindicatie

WASMACHINE

NORMAAL 549,-
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Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

39PHS4112
• MEENEEMPRIJS
• 39" (99 cm) beeldformaat
• Digital Crystal Clear voor een hoog contrast
• USB voor weergave van multimedia

LED-TV

NORMAAL 299,-

17%

39

ONDERHAND

UITVERKOO

NDEJAARS
ANDIOZE EI
51% GR
39%

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

