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Verwonderen in de cave
Verwonderen. In Grashoek is het nog mogelijk. Daar ligt, verscholen tussen de natuur (en de A67), de Wondercave, een keet waar acht vrienden sinds enkele jaren
vooral muziek luisteren. In de intieme setting van een oude stacaravan was het daar op zondag 25 november mogelijk te genieten van een optreden van de band CAS.
Het was de derde editie van de Wondercave Sessie waarbij een band met jonge artiesten naar de rand van Peel en Maas komt om een optreden te geven voor een klein
publiek. Het optreden was, niet verwonderlijk gezien het aantal beschikbare plaatsen, volledig uitverkocht. Wanneer de volgende sessie plaatsvindt, is nog niet bekend.
Eén ding is echter zeker: geïnteresseerden moeten er snel bij zijn, want de kans is groot dat het vol zit. (Foto: Koektrommel Studio)

Provinciale aanpassingen wegen op de tocht
Provinciale Staten kan de komende tijd niet alle investeringen op het gebied van mobiliteit die het op de
planning heeft realiseren. Omdat er te weinig geld is (150 tot 200 miljoen euro), moet een aantal van de
beoogde infrastructuurprojecten heroverwogen worden. Daardoor zijn in Peel en Maas de aansluiting van de
Zandberg op de Midden Peelweg in Helden en de reconstructie van de kom in Baarlo onzeker geworden.
Gedeputeerde Staten heeft kritisch naar 31 projecten gekeken waar
de instantie steun aan had toegezegd
en een ranglijst gemaakt. De plannen
die een veiligheidsrisico vormen als ze
niet worden uitgevoerd, vier in totaal,
hebben de hoogste prioriteit gekregen van de provincie. Daarna volgen
27 andere projecten. De kom in Baarlo
staat op plek 15 van de prioriteitenlijst
en de aansluiting van de Zandberg op
plek 17. In totaal is er 340 miljoen euro
beschikbaar voor de verschillende projecten, maar dat is volgens de provincie 150 tot 200 miljoen euro te weinig
om alle zaken te kunnen realiseren.

Toch zegt de prioritering niks over
of de projecten doorgang gaan vinden
of niet, laat Provinciale Staten weten.
Volgend jaar maart zijn er Provinciale
Staten-verkiezingen, waarna er ook
een nieuw college gevormd gaat worden. De instantie geeft aan dat het
nieuwe college de keuze gaat maken
welke projecten wel of niet doorgaan
en dat de lijst daarvoor gebruikt kan
worden. Daarom gaat de prioriteitenlijst volgens Provinciale Staten niet
zorgen voor vertragingen. Wanneer
er beslist gaat worden over het doorgaan van de projecten, is óók een
vraagstuk dat bij het nieuwe college

wordt neergelegd. Voor de aansluiting van de Zandberg op de Midden
Peelweg zegde de provincie eerder
400.000 euro toe. Het kruispunt moet
veiliger worden en er moet een afslag
komen naar de Zandberg. Dat om
ervoor te zorgen dat vrachtwagens
makkelijker bij aspergebedrijf Teboza
kunnen komen en de rest van de weg
veiliger te maken voor fietsers en
voetgangers. De gemeenteraad van
Peel en Maas stemde al in met een
bijdrage van 200.000 euro voor het
aanpassen van het kruispunt.
De reconstructie van de N273,
ook wel de Napoleonsbaan genoemd,

in Baarlo zou begin 2019 van start
moeten gaan. Bij de aanpassing moet
onder meer de veiligheid verbeterd
worden, de wateroverlast bij omliggende woningen en bedrijven verminderd worden, de fietspaden aangepakt
worden en het oversteken makkelijker
gemaakt worden. De ontsluiting van
de wijk Kuukven zou in de plannen
meegenomen worden. De gemeenteraad stemde al in met het aan de
kant zetten van 615.000 euro voor de
aanpassingen.

Wethouder
Sanders verrast
Wethouder in Peel en Maas Paul
Sanders laat weten dat de gemeente
verrast was door de lijst van de provincie. “Wij waren niet in kennis gesteld.

Het is niet netjes dat ze ons en met
name de omwonenden niets hebben
laten weten. Daarbij is de aansluiting
van de Zandberg al aanbesteed en
er ligt een getekende overeenkomst
met de provincie. Daar kunnen ze niet
onder uit en gaan we de provincie
aan houden. Over de reconstructie in
Baarlo maken we ons ook niet zo’n
zorgen. De provincie heeft laten weten
dat die geen gevaar loopt.”
Zorgen maakt Sanders zich wel
over twee andere wegen in Helden.
“De provinciale wegen Molenstraat
en Roggelseweg in Helden staan niet
op de lijst, terwijl we daar wel al mee
aan de slag waren met de provincie.
We hebben te horen gekregen dat we
verder kunnen met de voorbereidingen, maar we hadden verwacht al verder in het proces te zijn.”
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Professioneel energieloket

Nieuw duurzaam initiatief in Peel en Maas
In Peel en Maas werd onlangs
een nieuw duurzaam initiatief
gelanceerd. Leden van
Coöperatie Gloei en Coöperatie
Peel Energie hebben namelijk
samen de stichting Regionaal
Duurzaamheid Centrum (RDC)
opgericht. De stichting heeft als
belangrijkste doel het opzetten
van een professioneel energieloket naar het voorbeeld van de
Rotterdamse WoonWijzerWinkel.
Ze hebben alleen nog wel de
financiële steun van de
gemeente nodig, wil het initiatief kunnen slagen.
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HALLO Peel en Maas
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Arno Joosten van Coöperatie Gloei
en Ton Hanssen van Coöperatie Peel
Energie lichten toe. “We hebben geen
winstoogmerk maar willen burgers
goed, onafhankelijk en professioneel
advies geven.” Het loket zal burgers
met name informatie verschaffen en
advies geven over het verduurzamen
van woningen. Daarbij heeft het tot
doel om burgers zoveel mogelijk te
ontzorgen als het gaat om onder meer
de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen en het aanvragen van subsidies.

Verduurzamen
van woningen
Veel gemeentes hebben wel een
coöperatie voor duurzame energie,
maar een professioneel energieloket,
waar mensen terecht kunnen met al
hun vragen over energie besparen
en over het opwekken van duurzame
energie, ontbreekt meestal. Ton: “Hier
in Peel en Maas hebben we er één

gehad, maar dat werd gerund door
vrijwilligers, waardoor het niet permanent bemand kon worden en voor
professionele krachten was er geen
geld. Daarbij was het afhankelijk van
de bedrijven die zich aan het loket wilden binden.”
In hun zoektocht naar een succesvol concept voor een energieloket, stuitten ze op de Rotterdamse
WoonWijzerWinkel. Arno: “In
Rotterdam is al vijf jaar sprake van
een succesvol energieloket waar zo’n
vijftien mensen werken. Het verschil is
dat dit loket gesubsidieerd wordt door
gemeente Rotterdam en omliggende
gemeenten. Zonder subsidiegeld kun
je simpelweg geen professioneel centrum opzetten dat geen verdienmodel
kent en onafhankelijk is.”

Afwachtende houding
Het is ook de ambitie van het
RDC om uiteindelijk niet alleen met
gemeente Peel en Maas samen te
werken, maar met gemeentes uit

heel Noord- en Midden-Limburg. Ton:
“Tot nog toe neemt de gemeente
een afwachtende houding aan. De
Rijksoverheid wil in 2050 energieneutraal zijn en in december wordt
door de overheid bekendgemaakt
hoe de Nederlandse gemeentes hier
op in moeten haken. Waarschijnlijk
wacht de gemeente Peel en Maas dit
af, voordat ze echt stappen zetten en
knopen doorhakken. Maar het is wel
zo dat zonder hulp van de gemeente,
dit initiatief ophoudt te bestaan.”
Arno en Ton hopen dat de
gemeente het zal steunen. Ton: “De
gemeente heeft haar mond vol van
duurzaamheid, maar handelt steeds
terughoudender. Ze zouden eigenlijk
blij moeten zijn met duurzame initiatieven zoals deze. Er wordt ze door
ons een hoop werk uit handen genomen. Draai het eens om: hoe willen ze
überhaupt het klimaatdoel van 2050
bereiken zónder dit soort initiatieven
te steunen?” Wethouder Paul Sanders
laat weten blij te zijn over het RDC.

“Als gemeente vinden we het een
mooi initiatief. We hopen dan ook dat
het aanslaat en wellicht kunnen we
als gemeente dan een bijdrage gaan
doen. We gaan het in de gaten houden”, aldus Sanders.

‘Mooi initiatief’
Volgens Arno is vooral een structurele bijdrage vanuit de gemeente
belangrijk om het initiatief te laten
slagen, niet slechts een eenmalige subsidie. “Er ligt nu voor de
gemeente een kans om hier een professionele WoonWijzerWinkel op te
zetten en daarmee duurzaamheid op
de kaart te zetten. De noodzaak en
behoefte bij de burgers is er. Binnen
de begroting van de gemeente dient
hiervoor een budget te worden
opgenomen, wat neerkomt op ongeveer 1,20 euro per inwoner, zoals in
Zuid-Holland door de gemeenten ook
wordt gedaan.” Ook Ton ziet niet in
waarom de gemeente nog twijfelt.
“De timing is perfect nu.”

Peel Energie

Gemeente stapt deels over
op lokale stroom
Gemeente Peel en Maas gaat voor een deel van haar energievoorziening overstappen op lokaal opgewekte stroom van energiecoöperatie
Peel Energie. Dit werd onlangs door het College van B&W besloten. Het lokale burgerinitiatief Peel Energie levert vanaf begin 2019 aan veertien
locaties van de gemeente energie die is opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.
Gemeente Peel en Maas wil in
2050 energieneutraal zijn en zet
daarom naar eigen zeggen stevig
in op verduurzaming. Met de keuze
voor lokale, groene energie via Peel
Energie verduurzaamt de gemeente
voorlopig maximaal 20 procent van
de eigen stroomvoorziening. Volgens
de gemeente is er geen sprake van
oneerlijke concurrentie tegenover
andere energiebedrijven of coöperaties, omdat Peel Energie de enige
lokale energiecoöperatie is in Peel

en Maas. Andere bedrijven zijn niet
lokaal, of het betreft vergelijkbare
energiecoöperaties in buurgemeenten
als Leudal en Nederweert, maar die
werken al met Peel Energie samen,
aldus de gemeente.
Energiecoöperatie Peel Energie
wekt groene stroom op voor de inwoners van Peel en Maas en omstreken.
“Het collectief heeft geen winstoogmerk waardoor de energieprijzen,
vergeleken met andere leveranciers,
steeds goedkoper worden”, aldus de

coöperatie. “De behaalde winst wordt
weer in nieuwe duurzame projecten gestoken. Om de energie lokaal
te kunnen leveren, zijn we momenteel bezig met de ontwikkeling van
Windpark Egchelse Heide. Met de vijf
windturbines van dit project kan de
coöperatie in de toekomst 75 procent
van het particuliere stroomverbruik
binnen de gemeente kunnen gaan
leveren. Peel Energie hoopt steeds
grotere stappen te kunnen zetten richting een energieneutrale toekomst.”

Peel Energie is trots op het feit dat
ze de gemeente mag verwelkomen:
“Steeds meer inwoners van Peel en
Maas zien het nut in van lokale duurzame energie. We hoeven daardoor
namelijk niet meer afhankelijk te zijn
van grote energiereuzen of energie
uit het buitenland. Dat de gemeente
nu voor ons kiest, is een prachtige
bevestiging van het vele werk dat we
de afgelopen jaren hebben verzet en
we hopen dat nu ook meer burgers
zich bij ons gaan aansluiten.”
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Geïntegreerd dankzij buurman

Abbie voelt zich thuis in Panningen dankzij Jan
Dat een plaatsing op de juiste plek kan zorgen voor een snelle en goede integratie bewijst Abdel Monien.
De 32-jarige Soedanees kwam vorig jaar juni in Panningen wonen en mede dankzij buurman en inmiddels goede
vriend Jan Tulmans (61) is Abbie meer dan gelukkig in zijn aangewezen appartement.

Als Abbie buiten zijn appartement
komt, loopt hij eerst voorbij zijn tuintje
dat hij samen met de hele buurt
aanlegde. Vervolgens moet hij regelmatig zijn hand opsteken om een
bekende te groeten in de straat. “Als er
iemand in de tuin aan het werken is,
maken ze altijd een praatje met me”,
vertelt hij. “Ze hebben veel voor me
gedaan. Zo is de vloerbedekking in
mijn huisje gelegd door de overbuurman. De buurt vangt me zo goed op
hier”, vertelt hij in heel redelijk
Nederlands. Opmerkelijk aangezien hij
slechts drie jaar geleden hier binnen
kwam.
De goede taalbeheersing komt
niet in de laatste plaats door buurman
Jan Tulmans. Door een arbeidsongeval
kan Jan niet meer werken. De hele dag
thuis zitten is echter niets voor hem en
mensen helpen is Jan’s tweede natuur.

Toen Abbie anderhalf jaar geleden
naast hem kwam wonen, was Jan best
benieuwd. “Ik zag hem samen met
Monique en Marjo, vrijwilligsters bij
Vorkmeer, op zijn balkonnetje staan en
toen riep ik: ‘ik zal die jongen wel helpen’.” Dat is precies wat er gebeurde.
Jan nam Abbie onder zijn hoede.

Drie verschillende
asielzoekerscentra
Abbie heeft door de jaren heen
nogal wat meegemaakt en was na
drie verschillende asielzoekerscentra in
Nederland behoorlijk moegestreden.
Om zich beter te voelen, zocht hij zijn
heil in wiet roken. “Ik deed bijna niks
anders meer”, vertelt de nog jonge
nieuwe Nederlander. “Totdat Jan mij
begon te helpen.” Allereerst deelde
Abbie zijn hele levensverhaal met

Jan. Die was onder de indruk van wat
de Soedanees allemaal meegemaakt
heeft. Jan: “Dat kun je je bijna niet
voorstellen.”
In plaats van een jongen die alleen
maar blowt, bleek Abbie hartstikke
gemotiveerd om te leren. Hij was
bezig met de inburgeringscursus en Jan
besloot hem te helpen. Iedere week
trokken de twee er samen verschillende dagen op uit om te gaan wandelen. Als ze dan samen door Panningen
liepen, vertelde Jan van alles. Hij legde
moeilijke woorden uit, gaf de betekenis van de verkeersborden en vertelde
over van alles en nog wat. Als Abbie
woorden hoorde die hij niet begreep,
kon hij dat makkelijk aan zijn buurman
vragen. Zo leerde hij in recordtempo de
Nederlandse taal. Jan: “Normaal mag
je drie jaar doen over de cursus doen.
Abbie deed het in 1 jaar en 3 maanden.

Hij is zo gemotiveerd. Echt een voorbeeld voor alle statushouders.”
Als Abbie eraan terug denkt, wordt
hij emotioneel. “Jan heeft mij zo veel
geholpen. Hij leerde me zijn vrienden
kennen, regelde spullen voor in mijn
appartement, oefende dagenlang de
taal met mij en hij luisterde naar me
als ik iets wilde vertellen. Ik leerde in
Soedan altijd dat alle christenen slecht
zijn. Nu bedank ik Allah dat hij ervoor
gezorgd heeft dat ik hier kwam te
wonen. Naast Jan.” Tekenend is misschien wel die keer dat Abbie naar
Eindhoven ging voor een paar dagen en
dat niet tegen Jan had gezegd. Die was
op een gegeven moment zo bezorgd
dat Abbie niet terug belde, dat hij de
politie inschakelde. Abbie: “Ik was
gewoon aan het werken. Maar niemand is ooit zo bezorgd om mij
geweest. Zelfs in Soedan niet.”
Inmiddels is Abbie helemaal geïntegreerd en begonnen met werken bij
DHL in Beringe. Hij kent al behoorlijk

wat mensen in de buurt en natuurlijk is hij nog altijd welkom bij Jan.
Samen zijn ze ook nog regelmatig
bezig met het helpen van andere statushouders. Jan regelde meubels en
spullen voor Abbie, maar ook nadat
die helemaal voorzien was, bleven de
spullen binnenstromen. “Die slaan we
op bij mij op zolder”, vertelt Abbie.
“En als we horen dat er weer iemand
van het asielzoekerscentrum in
Baexem geplaatst is, nemen we contact met hen op. Die krijgen de meubels dan. Ik ben zelf zo goed geholpen
en ik vind het belangrijk dat ik ook
andere mensen help nu.”

Nooit meer weg
Abbie wil nooit meer weg uit
Panningen. Mede dankzij Jan voelt hij
zich helemaal thuis hier. “In Soedan
ben ik vaak gediscrimineerd. Hier nog
nooit. Het voelt bijna alsof ik familie
heb hier. Nee, dat zeg ik fout. Ik héb
familie hier.”

Gemeente moet
nog veertien status
houders plaatsen
Gemeente Peel en Maas moet voor het einde van het jaar nog veertien
statushouders huisvesten. Mocht dat lukken, dan voldoet de gemeente
aan de taakstelling van het huisvesten van 61 statushouders die door het
Rijk is opgelegd aan Peel en Maas. De gemeente is er van overtuigd dat
het gaat lukken de statushouders een woning aan te bieden.
De gemeente werkt samen met
het Centraal Opvang Asielzoekers
(COA), de provincie, lokale welzijnsorganisatie Vorkmeer en woningcorporaties om alle statushouders te
huisvesten. “In samenwerking met
woningcorporaties worden woningen ter beschikking gesteld”, laat de
gemeente weten. “Een deel van de
sociale huurwoningen wordt voor
deze doelgroep ingezet. Dat gaat
met voorrang. Als geen voorrang
wordt gegeven aan statushouders

kan de van Rijkswege opgelegde
taakstelling niet worden behaald.”
De gemeente geeft aan dat in
samenwerking met de woningcorporaties het de afgelopen jaren gelukt is
om de jaarlijkse taakstelling huisvesting statushouders te behalen. “Wel is
het moeilijk om grote gezinnen van
meer dan acht personen te kunnen
huisvesten. Het Topteam integratie
Limburg hoopt zo snel mogelijk huisvesting voor 25 van dergelijke grote
gezinnen te organiseren.”

Vrouw en zoon in Soedan
Abdel (Abbie) (32) vluchtte vijf jaar geleden uit Soedan. Hij had samen met zijn vader een molen in een klein
dorpje in het Afrikaanse land. Zijn eerste vrouw overleed bij het baren van zijn tweede kindje, dat ook overleed.
Zijn zoon van elf woont nu nog bij de moeder van Abbie in Soedan. Abbie’s vader is inmiddels overleden.
Abbie runde in Soedan met zijn
vader een molen in een dorpje. Om de
molen te laten draaien was diesel
nodig. Die moest gehaald worden in de
grote stad, wat een dag en een nacht
reizen was. Toen Abbie met de jerrycans op de terugweg was, werd hij
klemgereden door overheidswagens.
Abbie werd beschuldigd van allerlei
zaken, werd vier dagen lang geslagen en ondervraagd. Toen hij eenmaal
weer vrij was, was vluchten de beste
optie.
Hij kwam terecht in Libië waar hij
bij een autogarage aan de slag kon.
Hij woonde boven de zaak samen met
verschillende andere mannen. Hij was
bijna twee jaar in het bedrijf aan het

werk, toen hij ‘s nachts wakker werd.
De zoon van de baas had ruzie met één
van de andere werknemers. “De zoon
beweerde dat de man verantwoordelijk was voor de diefstal van negen
auto’s bij het bedrijf”, vertelt Abbie.
“Toen hoorde ik geweerschoten. Ik ben
meteen met mijn vrouw weggevlucht.”
Zijn vrouw had hij in zijn Libische tijd
leren kennen en gehuwd.
Een bevriende eigenaar van een
restaurant bood hem de optie naar
Europa te vluchten. Voor zijn vrouw
was het echter te gevaarlijk vanwege
de kans op verkrachtingen. Zij bleef
achter en zou na zes maanden nakomen. Abbie stak in een bootje de
Middellandse Zee over en kwam

terecht op het Italiaanse eiland Sicilië.
Hij wilde eigenlijk naar Engeland,
maar in een vluchtelingenkamp bij het
Franse Cannes bleek Nederland een
betere optie. Met de trein kwam Abbie
drie jaar geleden, op 11 september
2015, aan in ons land.
Abbie is momenteel bezig met het
naar Nederland halen van zijn zoon.
“De Nederlandse regering gaat daar
over en dat kost wat tijd. Zijn kamer
is wel al helemaal klaar.” De vrouw is
een lastiger verhaal. “Haar vader wil
niet dat ze hiernaartoe komt, omdat
hij denkt dat moslims hier geen goed
leven hebben. Ik hoop dat het lukt om
hem over te halen en dat ze toch nog
hierheen komt.”

Nordmann
kerstboom

Abies nordmanniana.
Gezaagd. ↕ tot 175 cm.
Per stuk
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Bijzondere Bouwwerken: Helden

Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn.
Gevoelsmatig zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming gekregen. HALLO Peel en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken. Zoals
het pand Verhaegh aan de Pool in Helden. Al bijna 250 jaar is het pand aan Mariaplein nummer 9 niet weg te
denken uit het oude hart van Helden.

verkocht aan W. Tebaerts. Het lijkt erop
dat Tebaerts puur als stroman optrad:
hij heeft het namelijk direct doorverkocht aan het Kerk- en Armbestuur,
schreef De Moennik. Dat bestuur wilde
het pand inrichten voor de kloosterzusters, die het meisjesonderwijs verzorgden, maar aangezien zij nog gehuisvest
waren in een pand van één van de
erven van Verhaegh, zou die huurinkomsten gaan mislopen en waarschijnlijk zowel als erfgenaam als binnen het
Kerk- en Armbestuur tegen de aankoop stemmen. Door het pand eerst
aan Tebaerts te verkopen, konden deze
moeilijkheden omzeild worden.

Kloosterzusters,
kleuters en klaslokalen

Op de oudste kaart van Helden
uit 1685 was er nog helemaal geen
plein met bebouwing te zien in het
centrum van Helden. Vijftig jaar
later, op een andere kaart, zijn wel
al duidelijk de contouren van de Pool
zichtbaar. Het was echter toen nog
geen ‘poel’ zoals de naam Pool aanduidt, maar meer een heuvelachtige
berg. Toch heeft er later wel degelijk
een door de gemeente aangelegde

brandpoel gelegen, die in 1756 werd
gegraven om voor voldoende bluswater
te zorgen in geval van een grote dorpsbrand, zo blijkt uit verhalen die in historisch tijdschrift De Moennik verschenen.

Familie Verhaegh, de
eerste bewoners
Na de aanleg van deze poel
werd er in 1759 aan het plein een

groot herenhuis gebouwd, dat werd
bewoond door de familie Verhaegh.
Eén van de familieleden, landbouwer
Jan Joseph, werd in 1846 tot burgemeester van Helden benoemd door
koning Willem I van Düsseldorf, een
functie die hij enkele jaren heeft uitgeoefend.
Toen Jan Joseph overleed werd het
huis met de boomgaard, tuin en bijgebouwen in 1880 voor 4700 gulden

Het pand werd uitgebreid met
klaslokalen, een waskeuken en een
handwerklokaal. Onder de toen al
honderdjarige notenboom kwam
een speelplaats, waarop ook houten toiletgebouwtjes werden ingericht. Het pand fungeerde eveneens
als kleuterschool. Kleuters zaten er in
lange houten banken en brachten hun
tijd door met bidden, zingen, knutselen en luisteren naar verhalen van de
zusters.
Rond 1920 ontstonden de eerste
geluiden dat de schoollokalen niet
voldeden. Uiteindelijk werd de school
afgekeurd en werd er in 1929 een
nieuwe school met klooster gebouwd
in het park van notaris Haffmans.
Na de nieuwbouw van de Odaschool
en het Mariaklooster werd het
pand Verhaegh door het Parochiaal
Armbestuur verkocht aan de familie
van Soest, die een gedeelte ervan

gebruikte als timmer- en meubelwerkplaats. In de oorlogsjaren werden de klaslokalen nog
gebruikt door militairen voor de
opslagruimte van prikkeldraad,
Spaanse ruiters en andere benodigdheden om de Maaslinie te
versterken. Na de oorlog werden
de lokalen onder meer gebruikt
door de Middenstands Handels
Avondschool, de fanfare, Jong
Nederland en de Muloschool, voordat het een textielatelier werd.

Het huidige
Poolzicht
Uiteindelijk werd in de zestiger
jaren de gemeente eigenaar van
de gebouwen, die het woonhuis
met de bijgebouwen verkocht aan
M. van der Heijden. Hij knapte het
geheel helemaal op. Bij deze laatste restauraties van het pand werden alle aanbouwsels weggelaten,
waardoor een rechthoekig bouwwerk is ontstaan met een anderhalve steen dik muurwerk van
veldbrandstenen. Het huis heeft
geen topgevels, maar is voorzien
van een schilddak en is nog altijd
in bezit van de familie Van der
Heijden, die tegenwoordig bed
and breakfast Poolzicht runt in de
oude burgemeesterswoning.
Bronnen: De Moennik, 1 februari
2002, Het ontstaat van de Pool door
Jacques Rutten, 32 - 34 De Moennik,
1 mei 1998, De Pool door Herm Verlaak,
5 - 9 De Moennik, 14 februari 2007,
De Dörper nonnen-triptiek door Henk
Thiesen, 28 - 31

Ploeg en talent van het jaar

Bevo Hc en Mark van Dijk
genomineerd voor sportprijs
Creatieve zelfstandig
werkend kok

m/v

Wij willen ons keukenteam versterken en hebben plaats voor een

38 uur per week

Oproepkracht
voor de bediening

m/v

Tevens zoeken wij een

liefst met enige ervaring
Zij met een passie voor het vak kunnen solliciteren naar
info@restaurantboszicht.nl t.a.v. Mevr. Feijen.
Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree
T 077 465 12 04 www.restaurantboszicht.nl

Handbalvereniging Herpertz Bevo Hc uit Panningen en judoka Mark van Dijk uit Egchel zijn genomineerd voor
een Limburgs sportprijs. Bevo dingt mee naar beste Limburgse sportploeg en Van Dijk kan gekozen worden tot
sporttalent van het jaar. De uitverkiezing vindt plaats op maandag 17 december in de Oranjerie in Roermond.
Bevo Hc schreef afgelopen seizoen historie door voor de eerste
maal in de historie de beker te winnen. De Panningse ploeg deed dit
door in een bloedstollende finale
Hc Fiqas Aalsmeer met 28-27 te verslaan. Pim Augustinus, aanvoerder
van de Panninignaren, laat weten
verheugd te zijn met de nominatie,
maar er ook een dubbel gevoel bij
te hebben. “We zijn zeker trots dat
we genomineerd zijn, maar aan de
andere kant hebben wij ‘maar’ een
nationale beker gewonnen. Met name
bij de individuele sporters zien we dat
ze op Europees of zelfs op het wereldtoneel iets gepresteerd hebben.”
Verder laat Augustinus weten trots te
zijn dat Panningen en gemeente Peel
en Maas op deze manier in de schijnwerpers komen te staan.

De handbalheren hebben concurrentie uit bekende hoek, namelijk van
handbalvereniging Lions uit Sittard.
Zij werden tweede in de BeneLeague
en ook in de strijd om het Nederlands
kampioenschap werden ze tweede.
Ook genomineerd is Fortuna Sittard.
De Sittardse voetbalploeg promoveerde afgelopen seizoen naar de
eredivisie.
Egchelnaar Mark van Dijk (17) is
genomineerd voor Limburgs sporttalent van het jaar. Hij won brons bij de
Jeugd Olympische Spelen in Buenos
Aires in Argentinië. Daarnaast won
hij onder meer zilver bij het Europees
kampioenschap, zowel individueel als
met het Nederlandse team. Hij laat
weten zeer verrassend te zijn over zijn
nominatie. “Ik had het absoluut niet
verwacht. Ik weet niet wat ik er van

moet verwachten, maar het wordt
waarschijnlijk een leuke avond. Zeker
als ik kijk naar wie er nog meer genomineerd zijn.’’
Mark krijgt concurrentie van Jitse
Slump. De 19-jarige Landgraafse won
onder meer twee keer goud en eenmaal zilver bij de Europese kampioenschappen junioren. Daarnaast won
ze in teamverband de wereldtitel.
Handbalster Larissa Nusser uit Born
completeert het gezelschap. Zij werd
dit jaar opgenomen in de voorselectie voor het EK handbal senioren in
Frankrijk en maakte haar debuut in de
Champions League.
Tijdens de uitverkiezing wordt ook
de Limburgse sportman, sportvrouw
en sporter met een beperking van het
jaar gekozen. Stemmen kan op
www.sportprijslimburg.nl
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Subsidie vanuit provincie

Hof van Helden stapje
dichterbij realisatie
Het vernieuwende woonconcept Hof van Helden is een stapje dichterbij. De werkgroep Wonen van het
Dörper Overleg heeft onlangs het onderzoek naar de haalbaarheid van het woonhof in Helden naar
Provinciale Staten gestuurd. De initiatiefnemers hopen dat daarmee een subsidie vanuit de provincie mogelijk wordt.
Het Hof van Helden moet een
woonconcept worden waarbij mensen
met een beperking, ouderen met een
kleine portemonnee en starters samen
aan een hofje komen te wonen.
De bewoners tekenen van tevoren
een soort statuut waarin ze aangeven elkaar te gaan helpen waar nodig.
Het plan werd al in 2016 door de initiatiefnemers gepresenteerd, waarna
het Dörper Overleg het idee omarmde.
Een dergelijk concept is op diverse
plaatsen in Nederland te vinden onder
de naam Knarrenhof.

Dörper Overleg
Dörper Overleg kreeg ongeveer
een jaar geleden 10.000 euro subsidie om de haalbaarheid van een
Knarrenhof in Helden te onderzoeken. Onafhankelijk adviseur Peter
Hofland was medeverantwoordelijk
voor het onderzoek. “Er is gepraat met
onder meer woningcorporatie Wonen

Limburg, zorginstelling Daelzicht,
omwonenden en de eigenaren van de
locaties waar wij graag het Hof van
Helden zouden zien”, vertelt Peter
Kurvers, voorzitter van het Dörper
Overleg. “En ook is er gekeken hoeveel mensen er in het hof gevestigd
zouden kunnen worden.”

Veel nieuwe
ideeën
De gesprekken met de ‘stakeholders’ leverden volgens mede-initiatiefnemer van het Heldense Knarrenhof
Joep Hermans veel nieuwe ideeën
op. “De stakeholders hadden een
positieve houding en dachten goed
mee.” Uit het onderzoek bleek volgens Hermans verder dat de locatie
waar nu nog basisschool De Fontein
ligt, de beste optie is. “Bijvoorbeeld
qua betaalbaarheid, aangezien de
grond eigendom is van de gemeente.

We willen natuurlijk wel dat de
beoogde bewoners van het hof het
kunnen betalen.”

Plannen concretiseren
Het vervolg van het plan is dat de
initiatiefnemers, naast Hermans ook
Cep Smeets en Frans Engels, verder
in gesprek kunnen met de gemeente
om de plannen te concretiseren.
“En we hebben goede hoop dat we in
april een subsidie vanuit de provincie
krijgen”, vertelt Hermans. “Daarmee
kunnen we dan bijvoorbeeld met een
architect aan de slag om alles concreter in beeld te brengen.” Bij het
ontstaan van de plannen was het de
bedoeling om al in 2018 van start te
gaan met het woonhof. “We hopen nu
dat we in 2019 aan de slag kunnen”,
laat Kurvers weten.
Het Dörper Overleg roept mensen
op die interesse hebben om mee te
doen aan het plan om zich te melden.

Opgeschrikt

Incidenten in
centrum Panningen
Het centrum van Panningen is op zaterdag 24 november en de daaropvolgende nacht opgeschrikt door twee
incidenten. ‘s Middags stond een reclamebord van modehuis Frans Theelen in brand en in de nachtelijke uren
reed een bezorgauto van een pizzeria tegen een paaltje aan. De bestuurder ging voor onderzoek naar het ziekenhuis, maar mocht snel weer naar huis.

De brand in het reclamebord
werd net voor 16.00 uur bij de hulpdiensten gemeld. Toen de brandweer ter plekke kwam, was het vuur
al geblust door omstanders. Rondom
het afgebrande bord van modewinkel Frans Theelen werden daarna
hekken gezet om ervoor te zorgen

dat niemand geraakt zou worden
door vallende brokstukken.
Een flink aantal uur later, in
de nacht van zaterdag op zondag, raakte de bestuurder van een
bezorgauto van een lokale pizzeria de macht over het stuur kwijt.
De wagen botste vervolgens op één

van de paaltjes die het centrum van
Panningen afbakenen. Dat zorgde
voor behoorlijk wat ravage. Het was
een eenzijdig ongeval, zo laat de
politie weten. De bestuurder raakte
lichtgewond. Na onderzocht te zijn
in het ziekenhuis, mocht de bestuurder weer naar huis.

Vince Vervoort
Autotechnicus van
Toekomst
De 20-jarige Vince Vervoort uit Kessel mag zich Autotechnicus van
de Toekomst noemen. Hij won op vrijdag 23 november de finale van
een wedstrijd voor scholieren mbo autotechniek. Deze finale vond
plaats in de examenwerkplaats van IBKI te Nieuwegein, het instituut
voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche.
Meer dan achthonderd aankomende auto- en bedrijfsautotechnici deden mee aan de online
voorrondes van de Autotechnicus
en Bedrijfsautotechnicus van de
Toekomst-competities. Hieruit volgden voor beide disciplines vier finalisten die het tegen elkaar opnamen
in de finale. Tijdens de finale kregen
de deelnemers een aantal pittige
diagnoseklussen voor hun kiezen.
Vince Vervoort volgt één dag per

week de opleiding technisch specialist bij Summa Automotive in
Helmond. De overige vier dagen
werkt de Kesselnaar bij Vakgarage
Maashorst in Horst. Via Summa
Automotive nam hij deel aan de
wedstrijd die geïnitieerd is door
automotive medium AMT en opleidingsinstituut Innovam. Vervoort
keerde ‘s avonds huiswaarts met
diverse prijzen, waaronder een compleet gevulde gereedschapswagen.

Meijelnaar

Melad Kohistani gaat
voor provinciale zetel
De uit Meijel afkomstige Melad Kohistani staat op plaats zes van de
noordelijke lijst van de PvdA Limburg voor de Provinciale Staten
verkiezingen op woensdag 20 maart. De lijst is vastgesteld tijdens de
algemene ledenvergadering van PvdA Limburg op zaterdag 24 november.
De 19-jarige Melad stond bij de
gemeenteraadsverkiezingen afgelopen
maart op een vijfde plaats voor PvdA/
GroenLinks. Aangezien die partij maar
drie zetels behaalde, kwam hij niet in
de gemeenteraad. Melad is al sinds zijn
13e lid van de Jonge Socialisten van de
PvdA. “Ik ben superblij met mijn plek
op de lijst en ik ben ook trots en vereerd dat de leden van PvdA Limburg
mij in ruime meerderheid het vertrouwen hebben gegeven.” Melad vindt
niet dat een zetel in de Provinciale
Staten te hoog gegrepen is. “Ik zie
het politicus zijn niet als baantje of
als functie waarbij je promotie moet
maken. Ik wil graag Limburg verbeteren en mensen helpen en dan maakt
het mij niets uit of ik dat in Maastricht
of in Panningen doe.” Voorzitter van
de PvdA Peel en Maas Marcel Kleinen
laat weten het als een gemiste kans te
hebben gezien als Melad niet zo hoog
op de lijst was geplaatst. “Melad is erg
evenwichtig en kan weloverwogen
beslissingen nemen. Het is een slimme
jongen die in combinatie met hard
werken zijn slimheid ook goed kan

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

gebruiken.” Als kind van Afghaanse
vluchtelingen is hij volgens Kleinen
een voorbeeld voor andere jongeren.
“Hij is een jongen die echt voor zijn
kansen gaat en ondanks zijn jonge
leeftijd al begrijpt hoe de maatschappij in elkaar zit.” De Meijelnaar gaat
zich met name op jongeren, huisvesting en armoedebestrijding richten.
Eric Geurts is benoemd tot lijsttrekker.
De top drie van de lijst wordt verder
aangevuld door huidig fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers (tweede op
Noord-lijst) en huidig Statenlid Aleida
Berghorst (tweede op Zuid-lijst). De
PvdA Limburg werkt met een Noorden Zuidlijst. Door het hanteren van
twee lijsten kan de partij meer kandidaten een plek geven. Uiteindelijk
wordt aan de hand van het aantal stemmen besloten wie er in de
Provinciale Staten komt. Teun Heldens
is bij de VVD Limburg definitief verkozen als vijfde op de provinciale lijst van
de partij. Eerder werd al bekend dat hij
op de advieslijst stond. Maandag 26
november is zijn positie bevestigd door
de leden van de VVD.
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Rendiz wil SIF-gebouw compleet vernieuwen
Sociale onderneming Rendiz wil het SIF-gebouw in Panningen volledig gaan vernieuwen. Het bedrijf kocht het pand in 2017 van gemeente Peel en
Maas en presenteerde dinsdag 20 november de plannen die het heeft. Zo moeten er een crematorium en een evenementenhal in het gebouw gehuisvest gaan worden en wordt er extra nadruk gelegd op duurzaamheid en groene energie.

Rendiz, ook eigenaar van onder
andere De Fabriek in Maasbree en
De Ringoven in Panningen, wil in het
pand onder meer een evenementenhal, educatiehal en crematorium
vestigen. Daarnaast moeten er zonnepanelen op het dak komen en wil
het bedrijf een spil zijn in de energie-

voorziening op het industrieterrein in
Panningen. Het gebouw dient al als
hoofdkantoor van Rendiz en dochterondernemingen Stijlfactorij en Toffe
Dag. Ook is C3, producent van tiny
houses, in de hallen gevestigd.
Rendiz gaat zich in het gebouw
richten op evenementen (bedrijfsbij-

eenkomsten, conferenties), educatie
(les en trainingsprogramma, zoals
verkeerstuin), bijzondere omgeving
(mindfullness en crematorium) en productie (productiehal C3 en houtbewerking en werkplaats Stijlfactorij).
Wat de kosten zijn van de aanpassingen, weet Rendiz nog niet.

Woondroom?
Ik doe met je mee!

Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.
Op zoek naar een woning die in de toekomst
ook bij je past? Bekijk hoe de woondroom
van Anja en Paul werkelijkheid werd.
Meer weten? Neem gerust contact met ons op
voor een gratis adviesgesprek via 0475 51 85 18

rabo.nl/pml/woondroom

“We hebben nu de basisplannen klaar
en we moeten in gesprekken met de
gemeente gaan zien welke we concreet
kunnen gaan uitvoeren”, aldus een
woordvoerster. Ook een tijdsplanning
kan momenteel nog niet gemaakt worden. “Het is afwachten. Er zijn veel partijen mee gemoeid en besluitvorming

bij bijvoorbeeld de provincie kan even
duren. Dat kost tijd. We kunnen op dit
moment echt niet zeggen wanneer we
kunnen beginnen en al helemaal niet
wanneer het af gaat zijn.” Het bedrijf
verwacht investeringen van gemeente
Peel en Maas, provincie Limburg en
omliggende bedrijven te kunnen ontvangen. “Het zijn innovatieve projecten. De kosten voor de zonnepanelen
moeten we zelf betalen, maar er zijn
veel dingen die we samen met andere
bedrijven kunnen doen”, aldus de
woordvoerster. “Zo kunnen wij straks
warmte die vrijkomt bij productieprocessen bij andere bedrijven op het
industrieterrein hergebruiken. Andere
bedrijven kunnen dus een kostenbesparing bewerkstelligen als ze mee
investeren.” Het SIF-gebouw heeft
een turbulente geschiedenis achter de
rug. De voormalige buizenfabriek werd
in 2009 gekocht door de gemeente.
Daarna kwamen er allerlei plannen
op tafel die het allemaal niet haalden.
Onder meer het idee van een tuincentrum en een duurzaamheidscentrum
werden voortijdig afgebroken. Toen in
2016 het pand werd verkocht aan
Rendiz voor 800.000 euro, kwam de
gemeente zelf tot de conclusie dat het
door de jaren heen 941.000 euro verlies
had geleden op het gebouw en omliggend terrein.
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GEPLUKT Maarten Vaessen

Maarten Vaessen (37) is leraar aardrijkskunde op middelbare school het Bouwens in Panningen. Wat bewoog hem om docent te worden en wat
schuilt er nog meer achter hem? Deze week wordt de in Grashoek geboren en in Panningen woonachtige Maarten geplukt.
Na een korte periode werkzaam
te zijn geweest bij de toenmalige
gemeente Helden werkt Maarten sinds
2008 als docent aardrijkskunde op
het Bouwens. Daarvoor heeft hij drie
mastertitels behaald: sociale geografie, geografie en communicatie en de
postdoctorale lerarenopleiding aardrijkskunde. “Ik heb altijd in mijn hoofd
gehad om een keer docent te worden”,

vertelt hij. “Ik gaf destijds al veel tennisles en merkte dat ik het leuk vond
om voor een groep te staan en mensen dingen te leren. Toen ik van Rob
de Vos, inmiddels mijn oud-collega,
een mailtje kreeg dat er een vacature
beschikbaar was, is het snel gegaan.’’
Maarten, die samen met zijn
vriendin Monique en kinderen Jesse
(12), Sam (8) en Sjors (3) in het cen-

PUZZEL

Sport+klas

Sudoku

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.

6

5

4

2

8

3
9

6

2

7

9
7

4

6
Oplossing vorige week:

1

8

7

8

3

2

1

6

5

9

4

2

1

4

9

5

8

3

7

6

6

9

5

7

4

3

2

8

1

6

9

2

7

6

8

1

4

3

5

1

3

6

5

7

4

9

2

8

9

5

5

4

8

3

2

9

1

6

7

4

5

2

8

3

7

6

1

9

4

3

7

9

1

6

5

8

4

2

8

6

1

4

9

2

7

5

3

4
4

1

4

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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trum van Panningen woont, is naast
het verzorgen van lessen ook zeer
actief met activiteiten buiten de
schoolmuren. Zo organiseert hij met
enkele collega’s al jaren een buitenlandse examenreis en is hij actief in
de organisatie van de jaarlijkse revue
op het Bouwens. “Ik vind het prachtig als leerlingen, die misschien in
de schoolbanken minder uitblinken,
hun talenten tijdens deze voorstellingen volledig tot uiting kunnen laten
komen. Helaas heb ik zelf geen talenten in die hoek, maar het geeft me
veel voldoening om dit met collega’s
ieder jaar weer te organiseren.”

Het meest enthousiast wordt
Maarten wanneer hij begint te vertellen over de nieuwe Sport+klas op het
Bouwens. Hij nam het initiatief om
een programma te ontwikkelen waarbij kinderen de mogelijkheid hebben
om sport en school te combineren.
Kinderen kunnen hierbij vier keer per
week tijdens schooltijd trainen, hebben een aangepast rooster en extra
begeleiding. “Ik zag al jaren dat potentiële leerlingen van het Bouwens wegtrokken naar bijvoorbeeld Venlo omdat
ze daar wel de mogelijkheid kregen
om intensief te sporten. Dit terwijl er
in Panningen en omgeving voldoende
faciliteiten en verenigingen zijn om dit
zelf vorm te geven”, vertelt Maarten.
Daarnaast kwam Jesse afgelopen jaar
thuis met het bericht dat zijn vriendjes
naar Venlo wilden, vanwege het sportaanbod daar. “Vanaf dat moment heb
ik het initiatief genomen om dit hier
ook voor elkaar te krijgen. Inmiddels
zijn er, in het eerste jaar al, ruim twin-

tig kinderen die deelnemen aan de
Sport+klas.”
Zijn passie voor sport komt veel
naar voren. Dat is ook niet vreemd,

want in het gezin Vaessen werd vroeger door zijn vader en broer fanatiek
getafeltennist. Maar de kleine Maarten
vond de tennisbaan interessanter.
Vanaf zijn zesde is hij begonnen met
iets dat begon als een leuk spelletje,
maar dat steeds serieuzer werd. Jaren
behoorde hij in de jeugd tot de top van
Nederland. “Op mijn negende ben ik
gescout door de tennisbond. Vanaf dat
moment ben ik veel gaan trainen en
heb ik tot aan mijn 16e weinig anders
gedaan dan school en tennis”, vertelt
Maarten. Zijn hoogtepunt, en naar later
bleek ook een keerpunt, beleefde hij
bij de Europese kampioenschappen in
het Italiaanse San Remo. “Toen ik terug
kwam, vertelde ik aan mijn vader dat
ik niet zeker wist of ik door wilde gaan.
Ik was toen slim genoeg om te beseffen dat ik niet goed genoeg was om
prof te worden. Mijn vader, die me
nooit pushte en me op het hart drukte
alleen door te gaan als ik het echt zelf
wilde, vroeg me er twee weken over
na te denken. Na twee weken wist
ik het echt zeker en ben ik volledig
gestopt.’’
Gestopt met sporten is hij zeker niet.
Squashen, paddelen, hardlopen en zaalvoetballen doet hij nog altijd regelmatig. Ook zijn tennisrackets heeft hij weer
uit het stof gehaald. Inmiddels staat
hij weer enkele uren per week op de
baan als tennisleraar. “Mensen vragen
me regelmatig of ik wel eens thuis ben.
Een druk programma heb ik zeker, maar
doordat ik veel vrijheid heb in mijn werk
kan ik wel veel bij de kinderen zijn.
Want ik wil zeker geen vader zijn die er
nooit is tijdens het avondeten.”

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Kwekerij De Maris BV is een gerenommeerd glastuinbouwbedrijf uit Grashoek (L) dat smaakvolle komkommers op
verantwoorde wijze teelt en verpakt voor de Europese markt.
Ter versterking van het team en verdere professionalisering
van ons familiebedrijf, zijn wij op zoek naar een

Logistiek
medewerker

m/v

Kom jij Kwekerij De Maris mee versterken?
Heb je interesse en wil je meer uitgebreide informatie?
Kijk dan op onze website www.kwekerij-demaris.nl
of stuur een e-mail aan: wendy@kwekerij-demaris.nl

08

familie

29
11

Ik ga jullie verlaten die ik liefheb
Ik ga naar diegene die ik liefhad

Jeannette Catharina Carolina Maria
van Gilse
Heerlen, * 11 februari 1938

Venlo, † 23 november 2018

Zonder Wil is alles anders. Het doet ons goed zoveel kaarten,
bemoedigende woorden, een kus of een handdruk te hebben
mogen ontvangen na het overlijden van onze zoon,
broer, maatje en knuffeloom

Wil Lormans
Wij danken jullie hiervoor hartelijk.

Geboren

Rens

18 november 2018
Dochter en zusje van
Sjors, Elly en Sem
Huijs-Caelers
Wethouder Tielenstraat 27
5987 NL Egchel

Familie Lormans
Panningen, november 2018

echtgenote van

Familie Zegers
Elisabeth van Barstraat 219
6131 CE Sittard

De afscheidsdienst heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de manier waarop wij samen afscheid
hebben genomen van

Dien Grommen-Boots

Dit heeft ons getroffen en is voor ons een steun geweest.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Beringe, november 2018

Kerstbomen te koop; verkoop vanaf
zaterdag 1 december. Diverse soorten
en maten. Nordmann, Fraserie,
Omorika en Abies. Iedere dag open
vanaf 10.00 uur-17.00 uur, muv zondag.
Zondag 9 december extra geopend van
12.00-16.00 uur. Silvrants/Café Otje,
Napoleonsweg 4 te Neer.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Gezaagd en gedroogd (appel)
kachelhout afhalen in Baarlo €35,- /
box ca. 0,9m3. Bel Theo 06 50 26 07 02.
T.k. kerstbomen in alle maten,
Omorika en Nordmann. Vanaf zat.
1 dec. ma/za van 9.00 -17.00 en zo.
van 10.00-14.00. Adres: Hertsteeg 7
in Beringe. Frank en Jessica Janssen.
Te koop kozijn 190x100 cm met 3
dr. kiepramen en thermopane glas,
4 driepunts sloten, 1 poortslot. T.e.a.b
06 57 42 55 59.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Weej winse Jan en zien gezin hiël vuûl sterkte
um dit zwaore verlees te drage.
Weej zulle d’r veur ug zien.
Vriendenclub “De Aoj Jeugd”
Jet, Funs, Mia, Jan, Bep, Sjaak, Mariet,
Wim, Gusta, Ger, Els, Thei en Gertje

T.k. kerstbomen in alle maten.
Eigen teelt en vers van het land.
P. Bruijnen, Zelen 17, Panningen.
Woning gezocht! Moeder met 2
kinderen zoekt een woning in Beringe
of Panningen. Tel. 06 43 69 38 12.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Obelisk Rozenobel 12 Beringe
vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur.
Of na tel afspraak 06 14 04 02 72.
Te koop kerstbomen Madou
Helenaveenseweg 84 Grashoek. Tel.
06 13 46 46 98 of 0493 53 92 79 Louis.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Kerstbomen te koop.
Al jaren het vertrouwde adres en
alles uit eigen kwekerij en alle
maten. Nordmann-Zilverspar-FraserieOmorika-Abies. Ma. t/m zat. van
9.00 tot 18.00 uur. Zon. van 10.00 tot
12.00 uur. Mts. Lemmen Peelstraat 78
Beringe. Tel. 307 43 46.
Relax fauteuils.
Ruim aanbod, diverse maten in stof en
leer. Wij leveren gratis en altijd met 5
jaar garantie! Lenders Wonen Markt 99
Panningen 077 307 79 38.

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Weej herinere ôs Hannie as ein hiël rôstig en besjeide vrouw.
Hannie plaatste zich neet gaer op de veurgrondj, maar waas
d’r altiëd veur Jan, de kinjer en de kleinkinjer.

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

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Te koop wegens verhuizing:
sidetable blank eiken 175x45cm met
3 laden en grote spiegel 168x87cm,
2 pers ledikant 140x200cm compleet
met 2 nachtkastjes en matras,
toilettafel met stoel, elektronisch orgel
met kruk. Tel. 077 307 42 88.

Welkom lief ventje!

LEN
Geboren op
23 november 2018
Zoon van
Michel en Kelly
Ninnesweg 60
5981 PC Panningen

APPELHOUT GEZAAGD
en GEDROOGD
Te koop grote partij
appelhout 2 jaar gedroogd
Ook kleine partijen te
verkrijgen. Prijs € 50 per m³
Tel: 06 - 30 83 72 90

Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Kadobon voor een massage of
massageplus behandeling.
www.mayproosten.nl

In Meijel vindt u ons bij

Heeft u zin in een zeer uitgebreide
all you can eat Winter bbq/
pizza/frituurwagen dan komen de
travelling cooks het voor u verzorgen.
facebook/06 53 13 85 59.

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties
Verzekeringen
ds 1979 •
S in
•
VENLO

NNINGEN
a k PA
x
e l a a r d i j • Ta

M

Panningen

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

Appartement te huur In centrum van
Helden m.i.v. 01-02-2019, Indeling:
ruime wnk/keuken, 2 sl.k., badk.,
buitenterras, berging en parkeerplaats
in souterrain. Huurprijs € 875,-/
mnd excl. servicekosten en energie
(huurperiode min. 1 jr).
Info: m 06 15 34 00 00.

•

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Kitty en Twan: 077-3512798

Kerstbomen te koop. Diverse soorten
en maten: Nordmann, Omorika, Fraseri
en Abies. Openingstijden: maandag
t/m zaterdag van 09.00-17.00 uur.
Locatie: Verhees Perkplanten,
Egchelseweg 18, Panningen.



Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.

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

Boek Grashoek (kroniek 1968-2018).
Aanschaffen is eenvoudig: maak vóór
1 december € 25,- over naar:
IBAN: NL 67 RABO 0301 765 170 t.n.v.
Dorpsraad Grashoek, onder vermelding
van ‘Boek Grashoek’ en uw naam en
adres. Vergeet vooral dat laatste niet:
naam, adres, huisnummer!

ies

Correspondentieadres:

Hannie van Haeren-Silvrants

at

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Op 24 november is euverleje

•••

Hay Hoeijmakers

Al 40 jaar
uw Makelreaagiro!
in de

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

Kerstbomen
grote maten
Nordmann
+ standaards
verkoop vanaf 1 dec.
06 - 30 07 27 01

H.Hoeben

Braamhorst 5 Baarlo

01

nieuws

30
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Adver torial

Lucas moest anderhalve week aansterken op de afdeling neonatologie

‘De verpleging was oprecht
begaan met ons’

Toen de 30-jarige Marlou Heijnen uit Panningen 28 weken zwanger was, bleek dat haar kindje achterbleef in de groei. Regelmatige
checks en onderzoeken in het Geboortecentrum Noord-Limburg volgden. Met 37 weken kwam de kleine Lucas ter wereld: gezond, maar
erg licht. Na anderhalve week aansterken op de afdeling neonatologie, mocht Lucas met Marlou en haar partner Kai mee naar huis.
Verloskundige: Janneke van Hal (41 jaar)
Praktijk: Verloskundige praktijk Helden
Werkt met: “Alleen, het is mijn eigen praktijk.”
Wordt enthousiast van: “Dat in het
Geboortecentrum Noord-Limburg de ouders
altijd op de kamer bij hun kindje kunnen
blijven.”

“Onze verloskundige Janneke van Hal
stuurde me door naar het Geboortecentrum
omdat ze het vermoeden had dat het kindje
niet goed genoeg groeide. Met 28 weken werd
er daarom een groei-echo gemaakt; de baby
was klein, maar nog niet té klein. De volgende
groei-echo met 32 weken liet wel duidelijk
zien dat vooral het buikje van de baby achterbleef in de groei. Ik werd direct overgedragen aan een gynaecoloog van VieCuri. Op zijn
advies ben ik gestopt met werken. Ook moest
ik regelmatig op controle voor een CTGonderzoek, oftewel een hartfilmpje. Hoe meer
de zwangerschap vorderde, hoe vaker ik op
controle moest. Op een gegeven moment werd
er zelfs iedere dag een hartfilmpje gemaakt”,
vertelt Marlou Heijnen.
Complicaties
Toen Marlou 37 weken zwanger was,
werd besloten om de zwangerschap in te leiden. “Het duurde nog bijna vijf dagen voordat
de weeën op gang kwamen, maar uiteindelijk heb ik wel een natuurlijke bevalling gehad.
Lucas werd op 16 juli geboren: met 1910
gram veel te licht, maar verder wel gezond.”
Toch waren er complicaties: de placenta kwam
niet los en Marlou kreeg heftige bloedingen
waardoor ze met spoed werd geopereerd.
“In het begin van mijn zwangerschap had ik
het met de verloskundige nog gehad over een
thuisbevalling; dit was wel even wat anders!
Gelukkig liep het goed af en was ik vrij snel na
de operatie weer op de been.”
Elke morgen overleg
Na acht dagen mocht Marlou in principe
naar huis, maar baby Lucas moest nog verder
aansterken. “Hij moest laten zien dat hij zichzelf
warm kon houden, dat hij groeide en goed kon

“Het fijne van de zorg in het Geboortecentrum vind ik dat alles op één plek zit: de
lijnen zijn met alle disciplines, zoals kinderartsen en gynaecologen, heel kort. Als ik een
arts bel, weet hij wie ik ben en over wie ik
het heb. Ik merk dat ik als verloskundige in
mijn kundigheid gekend word, dat is heel
prettig. We vergaderen veel, maar ik merk dat
er echt iets wordt gedaan met ieders inbreng.
Zo zorgen we er met z’n allen voor dat de
juiste persoon op de juiste plek wordt geholpen. Het is fantastisch dat ouders continu bij
hun kindje kunnen blijven dat in de couveusesuite ligt, ook na de kraamperiode. Hier wordt
echt naar de patiënt als individu gekeken, niet
alleen maar naar protocollen en richtlijnen!”

drinken. In het begin kreeg hij sondevoeding en
lag hij aan een infuus. Het was best een tegenvaller dat het uiteindelijk anderhalve week
duurde voordat hij weer net boven zijn geboortegewicht zat.”
Lucas werd in de kraamsuite geboren en
daarna direct verplaatst naar de afdeling neonatologie. “De verpleging was heel behulpzaam.
Ze waren oprecht begaan met ons. Elke morgen was er overleg en vroegen ze: ‘Wat wil je
vandaag? Wil je Lucas in bad doen of wil je misschien doorslapen en zullen wij dan voeden?’.
Ze dachten echt met ons mee”, aldus de jonge
moeder.

Feestje
Zowel Marlou als haar partner Kai bleven anderhalve week in het Geboortecentrum
Noord-Limburg slapen. “Het was heel fijn dat
we samen met Lucas een eigen kamer hadden. Omdat er niet wordt gewerkt met vaste
bezoekuren, konden we familie en vrienden
wanneer we wilden ontvangen. Er is zelfs een
familietafel buiten de kamer, zodat we ook daar
ons bezoek konden ontvangen. Natuurlijk was
het een feestje toen we met Lucas naar huis
mochten, maar we hebben de zorg en alles daar
omheen in het Geboortecentrum als heel fijn en
goed ervaren.”

Neonatoloog Jeroen van Hoorn

‘De zorg wordt volledig afgestemd op
de behoeften van het kind’
Het Geboortecentrum Noord-Limburg is uitgerust met een afdeling neonatologie voor de behandeling van te vroeg geboren kindjes en
op tijd geboren baby’s die ziek zijn of extra controles nodig hebben met monitoring van onder meer ademhaling en hartslag. “Een reguliere kraamafdeling volstaat in dat geval zeker niet”, aldus neonatoloog Jeroen van Hoorn.
Een neonatoloog is een kinderarts
die na zijn specialisatie tot kinderarts
nog een aanvullende opleiding volgde op
een neonatale intensive care unit, oftewel een intensive care voor pasgeborenen. Het is niet vanzelfsprekend dat in
ieder ziekenhuis met een afdeling neonatologie, er ook een neonatoloog werkzaam
is. Het Geboortecentrum Noord-Limburg
onderscheidt zich daarmee. Van Hoorn:
“Onze afdeling neonatologie is ook, als
enige Limburgse neonatologieafdeling,
gecertificeerd met het Neokeurmerk voor
gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte
zorg van de Vereniging voor ouders van
Couveusekinderen. We werken volgens het
family centred care principe: de zorg wordt
afgestemd op de behoefte van het kind en
de familie. Ouders worden nauw betrokken
bij de zorg voor hun kind.”

Veel gezondheidswinst
De verpleegkundigen op de afdeling zijn
allemaal opgeleid tot neonatologieverpleegkundige. “Ook krijgen we ondersteuning van
onder meer kinderfysiotherapeuten, diëtisten, medisch psychologen. En we werken
nauw samen met het team kinderrevalidatieartsen van Adelante.” Volgens Van Hoorn
is het speciaal om optimale zorg te verlenen
aan de kwetsbare groep piepjonge patiënten.
“Kinderen die te vroeg of ziek worden geboren,
hebben nog een heel leven voor zich. Door een
goede behandeling en begeleiding, ook van
de ouders, is er nog veel gezondheidswinst te
boeken. Het is mooi om te zien hoe ouders na
een hectische en emotionele tijd vervolgens
blij en gelukkig met hun kind naar huis gaan.
Ook vind ik het interessant om de maanden en
soms jaren erna te zien en te horen hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld.”

Verloskundige: Angelique Sup
Praktijk: Verloskundigenpraktijk Raijer en Sup
Werkt met: 2 verloskundigen in de praktijk
Wordt enthousiast van: “Dat mensen mijn
inbreng waarderen op zo’n bijzonder moment.”
“Doordat moeders én vaders in de kraamof couveusesuite kunnen blijven slapen, zijn ze
als vanzelf meer betrokken: dat verschil merk
je echt. Op de kraamsuites kennen wij bijna
iedereen bij naam. Mijn collega Marloes en ik
voelen ons er thuis. Met de afdeling neonatologie hebben we minder contact omdat de
meeste zwangerschappen en bevallingen goed
verlopen. Is er toch een acuut probleem, dan
sturen we mensen door naar de gynaecoloog.
Blijkt het echt ernstig te zijn en de moeder
moet naar Nijmegen of Maastricht, dan laten
de medewerkers van het Geboortecentrum ons
altijd iets weten zodat wij ook contact met de
mensen kunnen opnemen. Zo blijven we allemaal bij de zorg betrokken.”

Professor Gelissensingel 20, 5912 JX Venlo
www.geboortecentrumnoordlimburg.nl
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Nieuwe bestemming voor De Frisfabriek
De Frisfabriek aan de Steenstraat in Panningen heeft een nieuwe bestemming. In het oude pand zijn sinds kort
meubel- en interieurmerk Just Blocks en de ambachtelijk drukkerij Karakterprints.nl gevestigd. Daarnaast is er
ruimte voor diverse designers op de aanwezige flexplekken. Afgelopen maandag zijn de deuren officieel geopend.

in de jaren 50 hun tijd namelijk al ver
vooruit met de moderne keuzes qua
interieur’’, vertelt Eddy.
Eddy is geboren en getogen
in Panningen en woont in Egchel.
“Daarom is dit voor mij extra speciaal.
Voor mij is het gewoon het mooiste
dat ik dit kan realiseren in het dorp
waar ik ben opgegroeid.”

Nieuwe uitdaging

Voor Eddy Brummans (37), eigenaar van het pand en Just Blocks, gaat
de liefde voor de oude frisdrankfabriek
ver terug. “Vanaf jonge leeftijd kwam
ik al regelmatig hier voorbij, want
mijn oma woonde in dezelfde straat.
Destijds was de J-Markt hier gevestigd maar met name die grote glazen

puien vond ik schitterend. De laatste jaren heeft het pand regelmatig
te koop gestaan en heb ik er vaker
aan gedacht om er iets mee te doen.
Ik ben erg blij dat het nu gelukt is.”
De Frisfabriek werd in 1959 opgericht door de gebroeders Gijsen.
Zij produceerden en bottelden jaren-

vintage • industrieel • brocante

2

2.500lomop
kring

lang limonade, dat werd verkocht
onder de naam ‘Call-up’. Er is door de
jaren heen weinig veranderd aan het
pand. De contouren van vroeger zijn
nog duidelijk zichtbaar. “Vroeger was
er ook die grote glazen pui en we hebben veel oude tegels en ramen ongewijzigd gelaten. De familie Gijsen was

Moniek Heijnen (27), eveneens
uit Panningen, is afgestudeerd als
interieurontwerpster en heeft al ruim
vijf jaar werkervaring in de interieurwereld. Ze werd vorig jaar gebeld
door Eddy met de vraag of ze toe was
aan een nieuwe uitdaging. “Ik was
meteen erg enthousiast over het plan
en heb dan ook niet lang na hoeven
denken om de knoop door te hakken.
Ik ga me vooral bezig houden met
het creatieve gedeelte, iets waar echt
mijn passie ligt.”
Het meubel- en interieurbedrijf
waar Eddy en Moniek voor verantwoordelijk zijn, neemt het grootste deel van het pand in beslag.
“Mensen kunnen bij ons komen voor
een totaalpakket. Voorheen kwamen
ze bijvoorbeeld alleen voor een stoel,
nu kunnen wij op gebied van meubel
en interieur alles verzorgen. Dat is ook
het unieke aan dit concept”, vertelt
Moniek.
Tijdens de rondleiding die Moniek
geeft is meteen te zien dat het pand
anders is dan anders. Zo is er een
groot raam tussen de winkel en het

atelier. “Mensen kunnen in de winkel de producten bestellen en kunnen meteen zien hoe ze in het atelier
gemaakt worden. Je kunt het zien als
een restaurant met een open keuken”,
vertelt Moniek. Er is ook geen receptie,
kassa of aparte kantoorruimte. “Dat is
precies hoe we het willen. Open en
toegankelijk voor iedereen.”
Naast het meubel- en interieurbedrijf is ook de ambachtelijke drukkerij
van Bart Heesen (34) gevestigd in het
pand. Hij heeft op de bovenverdieping
een ruimte waar hij met traditionele
apparatuur onder meer trouwkaarten,
geboortekaartjes en kaarten ontwerpt
en drukt.
Duurzaam ondernemen staat ook
hoog in het vaandel vertelt Moniek.
“We hebben hier een houtvergassingssysteem, waardoor het pand afgesloten kan worden van gas. Daarnaast
hebben we ook zonnepanelen en een
groendak. We zijn dus voor een groot
deel zelfvoorzienend.”
De afgelopen jaren vestigde zich
een supermarkt, een elektronicazaak en vele andere winkelformules in het 680 vierkante meter grote
pand. Om uiteenlopende redenen
was dit geen lang leven beschoren.
Desondanks ziet Eddy het niet als een
risico. “Wij kunnen mensen die bij ons
komen uitstekend helpen en in tegenstelling tot voorheen echt een totaalpakket bieden. Ik denk dat het voor
Panningen en Gemeente Peel en Maas
echt iets unieks is wat we hier gaan
neerzetten.”

Winter Bazaar en Nepalese
Zilverparty in Helden
Loes Fransen organiseert met haar bedrijf Sa-nuk op zaterdag 1 en zondag 2 december een Winter Bazaar &
Nepalese Zilverparty in Helden. Met het evenement wil ze Dambar helpen, een vriend uit Nepal die er een kleine
zilverfabriek heeft waar hij mannen uit de laagste kaste opleidt tot zilversmid.

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Montagebedrijf van Weringh
Groeze 8a, 5986 NT Beringe
Wij zoeken voor het plaatsen van hekwerk een

HEKWERKMONTEUR m/v
Voornaamste taken:
Het plaatsen van hekwerken, montage van draai- en schuifpoorten en storten van fundaties etc. Wij maken regelmatig gebruik
van machines zoals minigraver, verrijker en kleine loader.
We zijn op zoek naar een gemotiveerde teamplayer met
technisch inzicht en je houdt van werken in de buitenlucht.
De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in Nederland,
en af en toe in Duitsland. Je mag rekenen op een prima salaris
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Heb je belangstelling mail dan naar arnoutwe@xs4all.nl,
t.a.v. Natasja van Weringh. Bellen kan natuurlijk ook,
na 18.00 uur, tel. nr. 06 - 15 86 36 56.

Door haar werk als reisleidster
heeft Loes Dambar leren kennen.
Enkele jaren geleden is ze zelf ook
begonnen met het verkopen van
handgemaakte, duurzame accessoires uit Nepal en andere delen van
Azië via haar eigen bedrijfje Sa-Nuk.
Ze heeft ook een eigen zilvercollec-

tie ontworpen van stenen, schelpen
en hout dat ze tijdens haar jarenlange reizen heeft verzameld. De zilvercollectie is door Dambar’s fabriek
gemaakt.
Tijdens de twee dagen wordt
de nieuwe wintercollectie tassen,
sjaals en sieraden van Sa-Nuk gepre-

senteerd en op zondag is Dambar
zelf ook aanwezig met zijn zilveren sieraden. De Winter Bazaar en
de Zilverparty vinden plaats op
de Van Hövellstraat 53 in Helden.
Het evenement is op zaterdag en
zondag van 11.00 uur tot 20.00 uur
te bezoeken.
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Local4Local

Een online zoekmachine
voor Peel en Maas
Met een druk op de knop werd op donderdag 22 november de website Local4Local officieel gelanceerd. De
zoekmachine is bedoeld om alle bedrijven, verenigingen, evenementen, zorginstellingen en horeca van Peel en
Maas op één plek vindbaar te maken. Wethouder Paul Sanders was aanwezig om de site te lanceren en de twee
initiatiefnemers te feliciteren.
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NHA wint Website van
het Jaar-verkiezing
Het Panningse bedrijf NHA heeft op donderdag 22 november een prijs
gewonnen bij de jaarlijkse Website van Jaar-verkiezing. In de categorie
Educatie & Opleiding werd de site van NHA door het publiek gekozen tot
de beste van Nederland. NHA biedt thuiscursussen en -opleidingen aan.
NHA liet in haar categorie genomineerden als Wikipedia, LOI en
Vrije Universiteit Amsterdam achter
zich. “Prachtig om deze publieksprijs te mogen ontvangen,” reageert
algemeen directeur Rob Frencken.
“Afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om onderwijs
bereikbaar te maken voor iedereen.

Dat we daar nu deze erkenning voor
krijgen is natuurlijk de kers op de
taart, vooral omdat het een publieksprijs betreft.”
NHA werd 80 jaar geleden opgericht in Panningen en is naar eigen
zeggen één van de grootste scholen
voor thuiscursussen en -opleidingen
in Nederland.

Woningbouw Meijel
Oost gedeeltelijk
overgedragen
Een gedeelte van het woningbouwproject Meijel Oost heeft een
andere projectontwikkelaar. Focus Projectontwikkeling draagt de bouw
van 37 woningen over aan Melleners Vastgoed. De overige 63 woningen
op Meijel Oost worden wel nog door Focus neergezet.

De zoekmachine is een initiatief
van de Kesselnaren Bart Steegers en
Patrick Simons. Zij merkten dat het
vaak lastig was om de informatie van
een bedrijf in Peel en Maas te vinden. “Of er stond alleen heel summier wat gegevens”, vertelt Steegers.
“Dan googelden we op een bedrijf
en dan vonden we bijvoorbeeld
alleen het adres en geen website of
andersom.” De twee besloten zelf
daarom maar de handschoen op te
pakken. “We hebben eerder al eenzelfde site gemaakt, maar die was
specifiek gericht op ondernemers.
Nu hebben we het groter aangepakt.”
Meer dan twee jaar waren Simons
en Steegers bezig om alle informatie
bij elkaar te zoeken. “Vele avonden
hebben we doorgebracht achter onze
computer”, vertellen de twee, die
de website naast hun gewone baan
opzetten. “Soms vonden we dan op
de site van de Kamer van Koophandel

wat informatie en dan moesten we
zelf verder gaan zoeken”, vertelt
Steegers. “Overal vonden we wel iets.
Dan weer op de site van de gemeente
en dan weer op Funda. We hebben
alles gebundeld en daar is Local4Local
uit voort gekomen.”
Volgens Simons kan de site ook
een verbinding betekenen tussen bedrijven en organisaties in de
gemeente. “Als iemand bijvoorbeeld
een stukadoor nodig heeft, kan die
op internet gaan zoeken. Dan komt
er misschien een bedrijf uit Brabant
naar voren. Bij ons krijg je een lijstje
met stukadoors uit de gemeente.
Bedrijven en organisatie kunnen
zo beter in beeld krijgen wat hier
eigenlijk allemaal te vinden is, niet
iedereen weet namelijk van elkaars
bestaan. We hopen de lokale economie daardoor te stimuleren. Dat de
euro’s in de gemeente blijven.”
Naast de lokale bezoekers moe-

ten ook de recreanten die tijdelijk in de gemeente verblijven hun
weg gaan vinden naar de zoekmachine. “Iemand uit Friesland die op
De Heldense Bossen verblijft, weet
helemaal niks van de gemeente”,
vertelt Simons over de functie van
de site voor recreanten. “Als die naar
de winkel wil, gaat hij er wellicht al
automatisch van uit dat hij naar Venlo
of Roermond moet. Dat terwijl in
Panningen zo’n mooie winkelstraat
ligt. Daar komen ze achter als ze bij
ons zoeken.”
Wethouder Sanders feliciteerde de
twee Kesselnaren en vindt de zoekmachine een prima initiatief. “De content op internet wordt steeds groter.
Het heeft ons veel gebracht, maar het
is wel belangrijk om al die informatie goed te ordenen. Het is de eerste
lokale zoekmachine in de gemeente
en ik denk dat die heel belangrijk
gaat worden.”

Bakkerij Jacobs neemt
locatie Ummenthun over
Bakkerij Jacobs neemt de locatie van bakkerij Ummenthun in het centrum van Panningen over. Ummenthun,
waarvan de hoofdvestiging in America ligt, laat weten vanwege persoonlijke redenen te stoppen met de bakkerij in Panningen. Per 1 januari 2019 is Jacobs gevestigd in het pand aan de Raadhuisstraat.
ten. “De kans deed zich voor en ik
vond het interessant om er in ieder
geval naar te kijken”, vertelt Raymond
Jacobs, eigenaar van Bakkerij Jacobs.
Hij zette alles op een rijtje en besloot
de kans aan te grijpen. “Onze locatie aan de Kerkstraat blijft gewoon
bestaan en ook de productie blijft
daar, maar een verkoopplek in het
centrum is niet verkeerd.” De zaak in
het centrum opent waarschijnlijk vanaf

en daarvoor gelden de afspraken uit
de overeenkomst die hierop betrekking hebben.” De gemeente werkt
mee omdat door de overdracht de
‘voortgang van het gebied Meijel
Oost locatie Zanderink hiermee
geborgd is’. Door de overeenkomst
kunnen de twee aanwezige boerderijen gesloopt worden, waardoor
de stankcirkels wegvallen en woningen gerealiseerd kunnen worden.
De stankcirkels zorgden er al jaren
voor dat de woningbouw op de locatie in een impasse zat.

WIJ ZOEKEN EEN

BACKOFFICE
MEDEWERKER
VOOR 20 UUR PER WEEK

Persoonlijke redenen

Anne Ummenthun begon bijna 4
jaar geleden met de bakkerszaak in
Panningen. Ze laat weten dat het na 4
jaar tijd is voor iets anders, maar wel
trots te zijn op wat ze heeft opgebouwd in die periode. “Ik ben en blijf
import in Panningen, maar ik neem
wel een stukje van jullie mee in mijn
hart”, schrijft ze. Voor Bakkerij Jacobs
was het een goede mogelijkheid om
een locatie in het centrum op te zet-

De woningbouwlocatie Meijel
Oost bestaat uit de delen Beckers
en Zanderink. Beckers is de plek
waar voorheen frikandellenfabriek
Beckers stond en waar 63 woningen
moeten verrijzen. Zanderink is vernoemd naar de voormalig eigenaar
van de boerderij die gesloopt wordt
om plaats te maken voor 37 woningen. De overeenkomst tussen de
gemeente en Focus blijven bestaan,
zo laat de gemeente weten. “Alleen
de ontwikkeling van een deelgebied
wordt overgenomen door Mulleners

maandag 6 januari de deuren.
Anne is blij dat juist Jacobs de
locatie overneemt. “Ik sluit mijn reis
in Panningen af met de ambachtelijke
bakker waar mijn opa ooit de eerste
kennismaking had met het bakkersvak”, schrijft ze over het feit dat haar
opa lang geleden in de leer was bij de
opa van Raymond. “Voor mij is de cirkel zo rond van eerste generatie naar
derde generatie.”

Als parttime backoffice medewerker ben je onder andere verantwoordelijk voor de
administratie, contact met bezorgers en de afhandeling van bezorgklachten.
Het bedrijf is geopend van maandag tot en met vrijdag, tijdens standaard
kantoortijden. Binnen deze dagen en tijden ga jij aan de slag.
FUNCTIE-EISEN
• Mbo of hbo werk- en denkniveau;
• Je bent twintig uur per week beschikbaar;
• Je bent goed met geautomatiseerde systemen en het officepakket;
• Je bent flexibel, enthousiast en accuraat.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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15 VRAGEN

aan
Daani Wijnands

Uit lunchen
gaan
Vorige week ben ik tijdens een paar achtereenvolgende tussenuren van school
met mijn moeder uit lunchen
gegaan in Panningen en ik
moet zeggen, ik vind het veel
lekkerder dan die alledaagse
boterhammen die je in de
pauzes op school eet.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

De leukste vakantie die ik ooit
heb gehad, was 3 jaar geleden in
Noorwegen. Toen hebben we daar
drie weken rondgereisd in een camper en heel veel mooie dingen gezien.
Wat doe je het liefst op een vrijdag- We hebben daar ook een familieweekend gehad, omdat familie van ons
of zaterdagavond?
daar in Noorwegen woont. We hebOp die avonden doe ik vaak verschilben tijdens de vakantie een gletsjer
lende dingen. Soms zit ik met pap en
beklommen, geraft, een boottocht
mam op de bank en kijken we tv, een
gemaakt, een berg beklommen en
andere keer spreek ik af met vriende Trollstigen, een bergweg met heel
dinnen, ga ik naar de kiët met voetveel haarspeldbochten, gereden.
balvriendinnen of ga ik babysitten en
Wie is je favoriete leraar?
logeren.
Dan denk ik meteen aan mevrouw
Wat is je favoriete toetje?
Butt. Dat is onze lerares Grieks en ze is
Tiramisu is absoluut mijn lieveheel grappig en kan erg leuk vertellen.
lingstoetje. Vorig jaar waren wij met
het gezin op vakantie in Italië en daar En ze heeft al twee keer getrakteerd.
Wat is je favoriete grap?
aten we in een restaurant aan het
Zout in de tandpastatube doen.
strand. Daar daar hadden ze echt de
Die grap heb ik een keer uitgehaald
lekkerste tiramisu ooit.
met mijn vriendin bij mijn ouders.
Wat is de laatste foto die je hebt
Dat was uiteraard op 1 april. Ze kongemaakt of waar je opstaat?
den er gelukkig wel om lachen!
Wij waren gisteren nog met het gezin
Wat is het beste cadeau dat je ooit
bij natuurgebied het Mortelsven, dat
hebt gekregen?
tussen Maasbree en Blerick in ligt,
aan het wandelen met onze hond Lola. Dat is zonder twijfel Lola. Dat is mijn
hondje dat ik kreeg toen ik 5 jaar
Toen heeft mijn moeder een foto van
werd. Ik kwam terug van school en
mij geknipt bij het water. Dat was de
toen zag ik bij ons thuis een bench
laatste die gemaakt is, waar ik opsta.
met een hondje erin staan. Dat
Wat is de leukste vakantie die je
was echt een hele grote verrassing.
ooit hebt gehad?
Daani Wijnands
12 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Eerst was ik nog bang voor haar,
omdat ze heel wild en druk was en
overal in beet, maar dat is gelukkig
een stuk minder allemaal.
Wat is het laatste smoesje dat je
hebt gebruikt?
Gisteren heb ik nog een smoesje
gebruikt. Ik moest mijn hond uitlaten,
maar ik zei dat ik te veel huiswerk had
en geen tijd had om te gaan wandelen. Mijn ouders trapten er gelukkig
ook nog in.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Als ik een superkracht mocht kiezen,
zou ik gaan voor vliegen. Dan zou
ik de hele wereld rond vliegen.
Reizen vind ik erg leuk, maar ik houd
niet van vliegtuigen. Dus als ik zou
kunnen vliegen, dan zou dat perfect
zijn en hoef ik niet meer in vliegtuigen
te zitten.
Om wie lach jij het meest?
Eigenlijk kan ik om iedereen wel
lachen. Om mijn vriendinnen, mijn
ouders en ook om mijn hond. Maar
waarschijnlijk het meeste om mijn
beste vriendin. Ook kan ik heel erg
lachen om grappige filmpjes die ik kijk
op YouTube.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Mijn trui van Levi’s. Jammer genoeg

was het in de zomer en warme nazomer nog net te warm om die vaak aan
te doen. Maar als het even kan, heb ik
die het liefste aan. Hij zit erg lekker en
is superzacht.
Wat kies je? Je mag onder water
ademen of je mag overal de muziek
bepalen.
Dan kies ik voor onder water ademen.
Dan zou ik de hele wereld rond kunnen
zwemmen en alle vissen kunnen
bekijken die in het water leven.
Waar maak je het liefste je
huiswerk?
Ik maak mijn huiswerk het liefst boven
op mijn kamer. Daar is het lekker rustig. Het liefst heb ik dan ook mijn oortjes in met leuke muziek.
Wat is je favoriete drankje?
Icetea. Dat drink ik altijd als ik uit
school kom en net thuis ben. Dat is
dan lekker fris. Ook hou ik van Coca
Cola zero. Dat is eigenlijk net zo lekker
als normale cola, maar dan zonder de
ongezonde suiker.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik zo lang alleen thuis zou zijn, zou
ik al mijn vriendinnen laten komen en
ze de hele week laten logeren. Dan kunnen we de hele tijd lekker Netflix kijken.
En dan kunnen we eten wat we willen.

Ik kan enorm genieten van
de sfeer in een restaurant, de
heerlijke smaak van wat je ook
maar bestelt en natuurlijk dat
je even gezellig kan bijkletsen
met degene met wie je bent,
over school en hoe alles gaat
met jou en iedereen. Hoewel
sommige mensen het geld
verspilling vinden om uit eten
te gaan, omdat je sommige
gerechten vaak makkelijk zelf
kunt maken en dan ook nog
eens voor minder geld, ga ik
zelf toch wel graag naar een
plaatsje in het centrum.
Een voordeel van het centrum van Panningen is dat er
ook best wel veel plaatsen zijn
waar je kunt gaan eten buiten
de deur, zodat er vast wel een
plekje vrij voor jou over is.
Het leukste aan uit eten gaan,
vind ik dat je dingen eet die je
normaal nooit op school eet.
En dat je dingen die je alleen
’s avonds bij je thuis zou eten,
nu kan eten, zoals friet of soep.
Dat maakt het eten extra
speciaal, vind ik.
Ik houd dus heel erg van uit
eten gaan, maar toch vind ik
dat je niet te vaak uit eten zou
moeten gaan, want op een
gegeven moment wordt het
broodje, de friet, soep of
salade, even gewoontjes als je
boterhammen op school.
Lisa
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 46

Een discotheek hoort buiten het centrum
Een overduidelijke meerderheid bleek het twee weken geleden niet eens met
onze stelling dat een discotheek buiten het centrum hoort. De meeste mensen
zien graag wat leven in het hart van het dorp en willen niet dat de discotheek
buiten de dorpsgrenzen wordt neergelegd.
“De discotheek heeft er altijd al gelegen, zou niet weten wat daar mis mee is.
Die straat verloedert helemaal, wees blij dat er mensen zijn die er weer leven in
willen blazen”, was de mening van Sandra Heeskens-Janssen. Jos Tibant was het

echter niet helemaal eens met de reactie van Sandra. “Hoor ‘t al, jij woont niet
hier in de straat. Je weet niet wat we meemaken hier!”, schreef Jos op Facebook.
Gert Gielen maakt het op zich niet zo veel uit wat er op de locatie komt.
“De gemeente had er zelf ook iets mee kunnen doen. Nu iemand interesse heeft,
worden ze ineens wakker. Voor mij maakt er niks uit wat er komt. Ik kan me voorstellen dat de mensen in de buurt dit niet zien zitten, na alle overlast”, schreef hij
als reactie op de poll.

De provincie moet alle projecten
door laten gaan
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Lieve
Sinterklaas

Ik heb er lang over nagedacht, voor- en tegenargumenten afgewogen, maar
uiteindelijk heb ik mijn
verlanglijstje voor pakjesavond klaar: nieuwe sloffen,
een milieuvriendelijke
Dopper-drinkfles, badschuim,
of gewoon een cadeaubon van
de juwelier. Maar uiteindelijk
viel mijn keuze op iets anders,
Uitslag vorige week (week 47) > Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen > eens 66% oneens 34%
iets belangrijkers.
Ik zal kort en bondig zijn
Sinterklaas. Ik wil graag, voor alle
kinderen die het nodig hebben,
een setje vernieuwde ouders.
En wel om de volgende reden;
met mijn studenten besprak ik
deze week vluchtig het weekend,
de komende lesweek en de
feestdagen die alweer in zicht
zijn. En ik schrok, beste
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
Goedheiligman, ik schrok van de
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En heus Sinterklaas, ik begrijp dat
bezoeken.
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• Telefoon:
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voorstel: vernieuwde ouders, in
plaats van nieuwe ouders. In deze
wegwerpmaatschappij mogen we
sowieso best wat duurzamer met
Een eigen servicebus
onze spullen omgaan. Net als
mobiele telefoons, die ‘refurbisVaste werktijden
hed’ en hergebruikt worden, lijkt
IvS
Keuringen
en
Service
is
een
toonaangevend
bedrijf
in
het
periodiek
inspecteren
en
het me goed dat we sommige
Veel klantcontact
ouders ‘refurbishen’. We reviseren
repareren van elektrisch gereedschap, ladders en trappen, rolsteigers en valbeveiliging.
ze, met iets meer begrip en
Zelfstandige functie
Wij zoeken een enthousiaste collega die ons team komt versterken en kennis heeft van
verdraagzaamheid naar elkaar
met veel vrijheid
arbeidsmiddelen en de wetgeving hierover. Natuurlijk is er ook ruimte om jezelf hierin
toe, speciaal voor de kinderen.
Zij willen en kunnen écht niet
te ontwikkelen. Bekijk de volledige vacature op:
kiezen. Maar lieve Sinterklaas,
ik ben reëel en weet dat het
kortdag is voor 6 december. En ik
weet het, ik vraag nogal wat.
U mag mijn lijstje gerust doorgeven aan de Kerstman, of zelf
bewaren tot volgend jaar. Mijn
wens, voor alle kinderen die dit
betreft, zal hoogstwaarschijnlijk
Ben jij de vakman die ons team komt versterken? Stuur je CV naar info @ ivs-keuringen.nl.
nog een hele tijd hetzelfde
Spoorstraat 30, 5865 AH Tienray
Voor vragen kun je contact opnemen met Ivo van Summeren, telefoon 06 47 76 12 08.
blijven.

Provincie Limburg komt 150 tot 200 miljoen euro te kort voor het realiseren
van mobiliteitsdoelen. Het komt er op neer dat 31 projecten op het gebied van
wegen heroverwogen worden en wellicht worden geschrapt. Dat terwijl provincie
Limburg in een eerder stadium een bijdrage had toegezegd. Eén van de opties
voor de provincie is om alle projecten toch door te laten gaan en de 150 tot
200 miljoen euro ergens anders vandaan te halen.
De provincie heeft de steun aan de projecten al toegezegd en moet dus die
afspraak nakomen. Omwonenden, gemeentes en dorpsraden hebben al rekening

gehouden met de aanpassingen en worden nu weer teleurgesteld. Het is te laat
om nu nog zaken af te schieten. Dan maar geld uit de reservepot halen.
Van de andere kant is het zo dat de provincie niet zomaar met geld moet
gaan strooien. Misschien is het wel goed dat er te weinig geld is. Op deze manier
kunnen projecten die niet echt nodig zijn, alsnog afgeschoten worden. Sommige
zaken kunnen nog wel even wachten. Beter wachten dan een tekort in de
provincie.
De provincie moet alle projecten door laten gaan. Wat vindt u?

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot een complete renovatie
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UW
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IvS zoekt een

Keurige Technische Vakman

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

De Sevenumseweg in Maasbree moet
veiliger
De Sevenumseweg in Maasbree is om verkeersveiligheidsredenen toe
aan groot onderhoud. Verder is deze weg erg smal, wordt er hard
gereden en is er onvoldoende verlichting aanwezig.
Veel kwetsbare verkeersdeel
nemers moeten van deze weg
gebruik maken. Daarom heeft het

CDA bij het behandelen van de begroting 2019 samen met de PvdA/
GroenLinks en de VVD een motie inge-

diend. Deze vraagt aan het college om
de uiterste inspanning te verrichten
en te onderzoeken of het mogelijk is
de Sevenumseweg voor wandelaars
en fietsers veilig te maken door het
aanleggen van een tweerichtingsfietspad. Ook werd gevraagd om deze weg

beter te verlichten. Deze motie werd,
met uitzondering van een eenpersoonsfractie, door alle fracties volmondig ondersteund. We zullen de
ontwikkelingen blijven volgen.
Hans Vaessen,
raadslid CDA Peel en Maas

Alle kernen omarmen zelfsturing
Gemeente Peel en Maas is al 15 jaar vertrouwd met zelfsturing vanuit
de elf kernen. De kernen hebben zich met veel zelf initiatieven ontwikkeld tot vitale gemeenschappen. De raad behandelde op 13 november
Zelfsturing 3.0. Een mogelijkheid voor de kernen om de eigen leefomgeving wéér meer vorm en inhoud te geven. Dinsdag 4 december staat
zelfsturing weer op de agenda. Wordt er opnieuw een vervolgstap gezet
in de rolverdeling tussen gemeente en de gemeenschappen?
In de voorliggende jaren is veel
ervaring opgedaan met het thema
zelfsturing in de elf dorpen van Peel
en Maas. Het vertrouwen in elkaar

is goed en de uitwisseling van kennis en praktijk tussen gemeente en
de kernen is vastgelegd in een zogenaamd manifest. Wat in het manifest

van de dorpsoverleggen is neergelegd, vormt de basis van het nieuwe
zelfsturen. Het is een stevig fundament in samenwerken en de eigen
verantwoordelijkheden. Als de kernen
graag zelf werken aan hun eigen toekomst, laat dat dan vooral gebeuren.
De gemeente houdt een wakend oog
in het nieuwe proces.
Wij vinden de vervolgstap van zelfsturing en een gedragen experiment
vanuit de kernen de moeite van het

doorzetten waard. Als een kern een
mooi initiatief neemt waarin draagvlak, betrokkenheid en sociale cohesie
worden geactiveerd, dan steunen wij
dat. Blijft er gemeenschapsgeld door
effectief en slim investeren over, dan
mag van ons die betreffende gemeenschap overgebleven subsidie gedeeltelijk houden om nog meer kwaliteit aan
de eigen toekomst te geven.
Joep Hermans,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Vloer handbalclub Bevo
Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag
12 november stond een gemeentelijke bijdrage van 50.000 euro voor
een nieuwe vloer voor handbalclub Bevo. De aanvoerder van het eerste
team, Pim Augustinus, hield een goed pleidooi en benadrukte de noodzaak van vervanging van hun huidige afgekeurde vloer, onder andere in
verband met de gezondheid van de leden van de vereniging.
De VVD beseft dat een nieuwe
sportvloer aanleggen in de wedstrijdhal van De Heuf noodzakelijk is
voor een kwalitatief goede en veilige
sportbeoefening van alle sporters,

verenigingen en groepen die gebruik
maken van De Heuf. Bevo voldoet
aan een grote sportieve en sociale
behoefte en is een uithangbord voor
de handbal- en breedtesport voor de

gemeente Peel en Maas. Daarbij hebben we als gemeente aan deze hallen
geen vaste jaarlijkse kosten, zoals bij
andere sporthallen wel het geval is.
Bevo is als hoofdgebruiker sterk
afhankelijk van De Heuf B.V. en heeft
in onze gemeente geen alternatieve
accommodatie. Daarom is het belangrijk dat De Heuf B.V. financieel gezond
blijft. Ik ben van mening dat gezien
de ontwikkelingen van Bevo en hun
toekomstperspectief, Bevo deze vloer

verdient en wij hadden als VVD graag
12 november over dit voorstel besloten.
Op verzoek van andere partijen is
het voorstel doorgeschoven naar de
volgende vergadering en moet Bevo
dus tot dinsdag 4 december wachten,
voordat we als gemeenteraad een
beslissing nemen over de vloer van de
vereniging.
Suzan Hermans,
raadslid VVD Peel en Maas

HALLO Venray zoekt een

fulltime journalist
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Beperkte dienstverlening
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de verregaande inzet van ICT systemen.
Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen. Tijdens dit
onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of worden we tijdelijk
beperkt in onze dienstverlening.
Donderdag 13 december is er vanaf 13.00 uur beperkte publieke dienstverlening:
• Aanvragen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs) is NIET mogelijk.
• Ophalen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs) is WEL mogelijk.
Voor de overige dienstverlening en de Bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.
Bij twijfel bel, app of mail ons.

Beeldvormende commissievergadering nieuwe stijl

Tevreden reacties over
nieuwe opzet

Op woensdag 21 november, daags na de installatie van wethouder Roland van Kessel als
burgemeester van Cranendonck, vond de commissievergadering nieuwe stijl plaats. Ook deze
keer hadden verschillende belangstellenden de weg naar het Huis van de Gemeente weten te
vinden. Dankzij kleine wijzigingen was de bijeenkomst overzichtelijk en goed te volgen.
Het decor van deze beeldvormende commissievergadering nieuwe stijl was de raadszaal. Het grote
voordeel is dat sprekers de volle aandacht van alle aanwezigen hebben. Doordat zowel raadsleden
als burgerraadsleden elkaar afhankelijk van de onderwerpen afwisselen, is de bijeenkomst
toegankelijk, levendig en allesbehalve plechtig. Dat onderleiding van een goede voorzitter.
Doel van een commissievergadering is de gemeenteraad zich een beeld vormt over de
onderwerpen die de komende periode op de agenda staan. Een belangrijke rol is daarom
weggelegd voor beleidsambtenaren, die een technische toelichting geven over de onderwerpen.
Raadsleden en burgerraadsleden kunnen vragen stellen.
Tijdens deze beeldvormende vergadering kwamen geen bijzonder heikele onderwerpen aan bod.
Zo kwam de actualisering van de verordeningen Pilot hulp in de huishouding, Jeugdhulp en WMO
aan bod. Dit is onder meer nodig om goed te blijven aansluiten bij landelijk beleid. Verder werd,
vooral voor de nieuwe (burger)raadsleden, met een knipoog op deskundige wijze uitleg gegeven
over de gemeente belastingheffing. Aanleiding was herziening van enkele tarieven per 1 januari
volgend jaar.
Na afloop waren er vooral tevreden reacties over deze nieuwe opzet van de
commissievergadering nieuwe stijl. De aanwezigheid en inbreng van raadsleden,
burgerraadsleden en de voorzitter zorgt voor een levendige en interessante bijeenkomst.

Gezocht: Extra ogen en oren in
Peel en Maas!
Burgernet zoekt extra ogen en oren in Peel en Maas. Burgernet is een samenwerking
tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te
bevorderen. Een telefonisch netwerk zorgt ervoor dat inwoners mee kunnen zoeken naar
bijvoorbeeld vermiste kinderen.
Veel inwoners van Peel en Maas hebben zich al aangemeld voor Burgernet. Bijna 5.500 mensen
helpen nu al mee bij een zoekactie die wordt gestart via Burgernet. De kans van slagen bij
opsporingsacties wordt groter bij meer aanmeldingen, dus meld u ook aan!
Hoe werkt Burgernet?
U ontvangt bij bijvoorbeeld een heterdaad inbraak of een vermist kind een telefonisch bericht
of een sms via uw (vaste of mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk
omschreven persoon of voertuig. Signaleert u iets dan geeft u dit door via het gratis nummer
0800 0011. Deelnemers krijgen na afloop van de Burgernetactie een bericht wat het resultaat
van de actie is geweest.

Let op: aanvangstijd is vervroegd

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 04 december 2018 begint Opiniërende Raadsvergadering vanaf 19.00 uur
in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
Let op het tijdstip van de vergadering is met een half uur in verband met de benoeming van
de wethouder. Na afloop van de vergadering bestaat voor iedereen de gelegenheid om de
nieuwe wethouder, Anget Mestrom, te feliciteren.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> Opiniërende raadsvergadering > datum 04 december 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl
of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Benoeming wethouder (2018-089)
7. Actualisering verordening jeugdhulp en WMO (2018-078)
8. Pilot hulp in de huishouding (2018-081)
9. Bestemmingsplan paardenhouderij Keizersbaan 7 en 8 in Kessel (2018-079)
10. Wijziging belastingen en tarieven 1 januari 2019 (2018-084)
11. Winkeltijden (2018-083)
12. Regionale energievisie (2018-085)
13. Verklaring van geen bedenkingen bij uitgebreide Wabo omgevingsvergunningen (2018-087)
14. Zelfsturing 3.0 (2018-072)
15. Kredietvoorstel De Heuf in verband met vervangen sportvloer (2018-073)
16. Centraal tellen (2018-080)
17. Treasury statuut (2018-082)
18. Benoeming werkgeverscommissie (2018-088)
19. Sluiting.
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 18 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is
aan de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens
deze opiniërende raadsvergadering op 04 december 2018 of tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van
18 december 2018.

Wij feliciteren….
Bondscoach Harry de Ruijter uit Kessel met de gouden speld van de
KNHS.
Oud-ruiter Emile Hendrix uit Baarlo met de oeuvreprijs.
Lars Kersten uit Egchel met de verkiezing van paardensporttalent van het jaar van de provincie Limburg.
De prijzen werden uitgereikt tijdens het Limburgse
Paardensportgala 2018 in het MECC in Maastricht.

Aanmelden voor burgernet kan
ook via www.burgernet.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
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Infoloket Via Via voor iedereen in Maasbree

‘We proberen de naobe
Kernteam Maasbree kreeg ruim twee jaar geleden de vraag of er niet ook in Maasbree
een infoloket voor ouderen opgericht kon worden. In alle andere dorpen van Peel en Maas
was een dergelijk loket al aanwezig, alleen Maasbree ontbrak. Het kernteam besloot het
ambitieuzer aan te pakken en het infoloket niet alleen op ouderen te richten, maar op
iedereen in het dorp. Zo werd Via Via geboren.
Via Via is een plek waar vragen, problemen
of klusjes neergelegd kunnen worden.
De vrijwilligers van het infoloket zoeken
vervolgens in hun bestanden naar iemand
die geschikt zou kunnen zijn voor de gestelde
vraag. Dat zoeken lijkt moeilijk, maar iedereen
die een beroep doet op Via Via moet zelf
ook aangeven waar hij of zij inzetbaar is als
vrijwilliger. “Het is geven en nemen”, vertelt
Jeannette Vaessen van Via Via. “Het moet

een win-winsituatie zijn voor beide partijen.”
De aanvragen verschillen nogal van inhoud.
“Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand een lamp
ingedraaid moet hebben, hulp nodig heeft bij
het doen van de administratie of gewoon een
uurtje wil kletsen”, vertelt vrijwilligster Paulien
Sprenger. “De vrager hoeft dan geen bedrijf in
te huren voor de kleine huishoudklussen waarbij
de voorrijkosten al bijna niet meer te betalen
zijn. We moeten van de overheid ook steeds

Batjakkers winnen
Egchelse liedjesavond

Jubilarissen gehuldigd bij
Meijelse harmonie

De Batjakkers zijn op zaterdag 24 november winnaar geworden van de
liedjesavond in Egchel. Het duo, bestaande uit Robert Janssen en Sanders Selen,
wist met het nummer ‘Muziek’ de drie andere deelnemers aan de liedjesavond van
carnavalsvereniging De Kemphazen achter zich te houden. De publieksprijs was
voor Coëp met ‘Polonaisepolitie’. De Batjakkers mag Egchel gaan vertegen
woordigen bij het P&M Liedjesfestival in Kessel op zaterdag 12 januari.

Andrea Didderiëns en Gerard Berns zijn zondag 18 november in het zonnetje
gezet vanwege hun 50-jarige jubileum bij Harmonie Eendracht Meijel.
De jubilarissen werden toegesproken door voorzitter Anget Mestrom. Dorrie
Besouw van de Limburgse Bond Muziekgezelschappen reikte de oorkondes uit en
speldde hen het insigne op. Dit vond plaats na afloop van de hoogmis waar
Harmonie Eendracht speelde ter gelegenheid van het jaarlijkse Caecelialiafeest.

Fanfare Maasbree huldigt
jubilarissen

Jubilarissen Gemengd
Kerkelijk Zangkoor Grashoek

Fanfare St. Aldegondis uit Maasbree heeft tijdens het Ceciliafeest op zaterdag
24 november haar jubilarissen gehuldigd. Wiel Tielen is 65 jaar lid, Hay Jacobs en
Hay Poulissen zijn elk 25 jaar lid en Frank Benders is 10 jaar lid. Op passende wijze
werden ze tijdens het Ceciliafeest geëerd door de korpsleden. Voorzitter Hans
Hendrikx prees hen voor hun grote waarde voor de vereniging en eerde in het
bijzonder briljanten jubilaris Wiel Tielen, die nog altijd spelend lid is en geen enkele
repetitie mist. Op de foto staan alle jubilarissen, alleen Hay Poulissen ontbreekt.

Het Ceciliafeest van de kerk van Grashoek vond plaats op zondag 25 november
in gemeenschapshuis De Ankerplaats. Het feest wordt elk jaar geopend met een
Hoogmis, die wordt opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor. Na de viering was er
aandacht voor de huldiging van jubilarissen. Dit jaar waren Mien Spreeuwenberg
50 jaar en Twan Dings 40 jaar lid van het kerkelijk zangkoor. Ook het zangkoor zelf
bestaat in 2018 honderd jaar en daarmee is het de oudste vereniging van
Grashoek. Op de foto zijn jubilarissen Mien Spreeuwenberg en Twan Dings te zien.
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erzorg terug te brengen’
meer zaken zelf doen wat betreft zorg en dat
kan er voor zorgen dat mensen bijvoorbeeld
eenzaam worden of erger nog: in een sociaal
isolement terecht komen. Dat proberen we hier
te voorkomen.”

Regelmatig jongeren
over de vloer
De werkzaamheden van Via Via lijken veel
overlap te vertonen met onder meer de KBO, de
dorpsondersteuner en de dorpsdagvoorziening
(DDV). Toch is dat niet zo, vertellen Jeannette
en Paulien. “We overleggen veel met de andere
organisaties. Sommige mensen willen juist niet
in een groep zitten, maar zoeken juist één op

één contact. Dat kan vaak niet bij een KBO of
DDV. En met zaken als de tuin bijhouden, kan
een dorpsondersteuner niets. Die komt dan juist
naar ons toe om te vragen of wij een oplossing
hebben als zij daarmee geconfronteerd worden.”
Iedereen in Maasbree kan gebruik maken
van het loket. “Het is niet alleen voor ouderen,
zoals bij veel infoloketten. We krijgen ook regelmatig jongeren over de vloer”, aldus Jeannette.
“Dat zijn vaak mensen met een bepaalde zorgvraag. Zo kwam er een meisje van 5 met een
verstandelijke beperking. Die zit ergens anders
op school en kent in Maasbree weinig kinderen van haar leeftijd. Ze vroeg ons of we daarbij
van dienst konden zijn.” Maar zo kwam er ook
een vrouw die pas weduwe was geworden naar

Maasbrees Mannenkoor
eert jubilarissen
Tijdens de Caeciliaviering van het Maasbrees Mannenkoor op 24 november zijn
drie jubilerende zangers in het zonnetje gezet. Math Steijvers (25 jaar lid), Jac
Benders en Paul van Galen (beide 40 jaar lid) werden door voorzitter Wim Hermans
toegesproken. Namens het Koninklijk Zangersverbond kregen de heren een insigne
opgesteld door een afgevaardigde uit Limburg. (Foto: Maasbrees Mannenkoor)

Fanfare Eendracht jubila
rissen in het zonnetje gezet
Vijf jubilarissen van fanfare Eendracht uit Baarlo werden op zaterdag
17 november gehuldigd. Clementine van den Bongard en Josien van Wegberg
werden in het zonnetje gezet vanwege hun 25-jarig lidmaatschap, Jac Zanders en
Jan Dietz voor hun 50-jarig lidmaatschap en Piet Nijssen voor zijn 60-jarig
lidmaatschap. Namens de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen was mevrouw
Borry Besouw aanwezig, zij reikte de bijbehorende oorkondes en insignes uit.

Via Via. “Zij vroeg hulp bij het sorteren van
alle spullen in haar huis. En vaak lopen er ook
Syriërs binnen die een brief van de overheid
niet snappen. Het is heel divers.”

De deuren opengooien
in Maasbree
Het zijn dus allerlei alledaagse zaken waarbij Via Via kan helpen. Het doel van het loket
is om de Maasbreenaren wat dichter bij elkaar
te brengen. “De buurzorg, of zoals we het
vroeger noemden: het ‘naoberschap’, terugbrengen”, aldus Jeannette en Paulien. “Dat de
mensen elkaar weer opzoeken en helpen. Dat
de deuren in Maasbree weer open gaan en niet

zo angstvallig gesloten blijven. op die manier
kunnen we Maasbree leefbaar houden en het
voor iedereen een fijnere plek maken.”
In de toekomst wil Via Via zich het liefst
overbodig maken. “We hopen dat mensen
elkaar dan zelf kunnen vinden. Dat er
bijvoorbeeld klus-, tuin- en gezelschapsclubs
komen. Daar zitten dan vrijwilligers bij die
kunnen helpen bij een vraag. Tot die tijd kan
iedereen in Maasbree zich bij ons melden en
helpen wij ze graag verder.”
Via Via Maasbree is iedere donderdag
tussen 14.00 en 16.00 uur te bezoeken in de
bibliotheek van Maasbree. Kijk voor meer
informatie op de Facebook-pagina van het
infoloket of bel naar 06 51 44 03 25.

Merge Wèr winnaar
liedjesmiddag Helden
Merge wèr met hun schlager ‘Dao Isse Toch, de Optoch’ heeft op zondag
25 november de winst voor zich opgeëist tijdens de liedjesmiddag van carnavalsvereniging De Dörper Kuus. Zij bleken na beraad van de jury de beste van de acht
groepen die hebben opgetreden in The Apollo. Achter Merge wèr werd Fris e-wig
met ‘Maak Kabaal’ en Gijse-mét met ‘Wat un laeve’ respectievelijk tweede
en derde. De presentatieprijs ging naar Fris e-wig met ‘Maak Kabaal’.

Jubilarissen Herenkoor
in Meijel
Tijdens de Sint Ceciliaviering van het Meijels kerkelijk Herenkoor in het Oranje
Hotel op vrijdagavond 23 november kregen Leo Slaats, Jan Rooijakkers en Geert
van Enckevort vanwege hun 50-jarig lidmaatschap het jaartalinsigne van de
Sint Gregoriusvereniging opgespeld en het daarbij behorende diploma uitgereikt.
Ook werden de echtgenotes van Jan en Geert in het zonnetje gezet.
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Opnieuw overwinning
voor voetballers BEVO
Door: Guido Theunissen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe maakte zich op zondag 25 november op voor de belangrijke
wedstrijd tegen EMS uit Roermond. BEVO moest winnen om de aansluiting met de subtop te behouden. De
Beringnaren slaagden in die missie door met 2-0 te winnen.

Grashoekse
volleybaldames
verliezen van Tupos
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De volleybaldames van VC Grashoek hebben zaterdag een 1-3
thuisnederlaag geleden tegen VV Tupos uit Baarlo. De Grashoekse
ploeg kon onvoldoende druk leggen op de Baarlose defensie, waardoor
Tupos weinig in de weg werd gelegd om continue de aanval te kiezen.
De eerste set ging gelijk op,
maar Tupos wist deze na een zenuwslopend einde te winnen met 24-26.
Ook de tweede set werd door het
strijdlustige Tupos gewonnen met
21-25. De derde set was een ander
verhaal. Na een aantal discutabele
keuzes van de scheidsrechter en
een hoop ongeloof aan beide kanten werd er zelfs een gele kaart
getrokken. Ondanks dat de Baarlose
ploeg zich niet van de wijs liet bren-

gen, wist Grashoek de set binnen
te slepen met 25-22. In de laatste
set werd een aantal schitterende
punten gemaakt en kon Grashoek
lang gelijke tred houden, maar ook
deze set ging met 21-25 verloren.
Grashoek, dat nog altijd veel blessureleed kent, speelde onder haar niveau
en blijkt op deze manier een kwetsbare ploeg. Er resteren nog twaalf
wedstrijden om de neerwaartse prestatiecurve een halt toe te roepen.

Drie punten

Helden pakt volle
buit in Melderslo
BEVO begon ijzersterk aan de
wedstrijd. Al na twee minuten was de
eerste kans voor de BEVO-mannen een
feit, Eric Minten schoot de bal maar net
naast het doel. Even later counterde
BEVO onder de druk van EMS vandaan.
Via de vlijmsnelle Kris Hermans en
Sam van Rijt kwam de ploeg er snel
uit, echter was het schot een ‘rollertje’.
Na één kansje voor EMS was het vooral
BEVO dat de klok sloeg in de eerste
helft. Na elf minuten kreeg de keeper
nog net de hand achter de vrije kopbal van Ivo Martens. Na deze moge-

lijkheid nam het tempo af. Toch was
het na ruim een half uur spelen raak.
Kris Hermans werd op geweldige wijze
bediend door Eric Minten en kwam vrij
voor de uitkomende keeper. Met zijn
snelheid was hij veel eerder bij de bal
dan de EMS-doelman en scoorde 1-0.
Na 36 minuten spelen werd een snoeiharde vrije trap van Sam van Rijt slecht
verwerkt door de keeper, waarna
Kevin Vossen in de rebound de 2-0 op
het scorebord noteerde. EMS leek klaar
voor de slacht. BEVO kreeg via Sam
van Rijt en Kris Hermans nog enkele

kansen in de eerste helft, maar tot
doelpunten leidde dit niet. Na rust
liet BEVO het spel aan EMS dat tot iets
meer dreiging kwam. Maar op enkele
speldenprikjes na, kwam het niet
tot kansen. BEVO was daarentegen
wel zeer gevaarlijk in de omschakeling. De grootste kans van de tweede
helft kwam op naam van de EMSspits die diepe bal over de goal lobde.
Jeffrey Spee miste in de slotfase nog
een kans op de 3-0. Die werd gemist
en het bleef bij 2-0.
(Foto: Peter van Berlo)

Zelfstandig medewerker
Glastuinbouw
Naar wie zoeken wij?
Voor onze tuinbouwbedrijven in Egchel en Grubbenvorst zijn wij
doorgaans op zoek naar de juiste mensen om ons personeel mee aan te
sturen.
Groenten van topkwaliteit,
die met de meest moderne
technieken en op duurzame
wijze worden geproduceerd.
Dat is de missie van Wijnen
Square Crops, een bedrijf waar
professionaliteit en passie voor
groenten en ondernemen hand
in hand gaan!
Niet voor niets mogen wij ons
‘Master in Growth’ noemen!

Bij ons werk je met een leuke groep mensen van diverse nationaliteiten
en neem je met collega’s de verantwoordelijkheid om tot successen te
komen.
Je bent dus een teamplayer, weet van aanpakken en kan leidinggeven
aan een groep van 15 tot 20 medewerkers.
Zelfstandigheid en eigen initiatief worden zeer gewaardeerd.
Profiel kandidaat
- Geïnteresseerd in de glastuinbouw.
- Ervaring in de tuinbouw is gewenst.
- BBL-leerlingen zijn welkom te solliciteren.
- Werken in het weekend is geen probleem.
Wij bieden
Een leuke allround functie op een dynamisch, professioneel en innovatief
bedrijf. Veel ruimte voor eigen invulling en ontwikkelmogelijkheden door
het volgen van cursussen en opleidingen. Goede verdiensten conform
CAO Glastuinbouw en bij tevredenheid uitzicht op een vaste aanstelling.
Solliciteren
Interesse in deze functie? Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar
vacature@square‐crops.com. Ook kun je direct online solliciteren via onze
website: http://www.square-crops.com

Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is er zondag 25 november in
geslaagd drie punten mee te nemen uit Melderslo. Het elftal van trainer
Rob Jacobs won met 0-3 en doet daarmee goede zaken in de competitie.
Het duel was er een met twee
gezichten. Melderslo was de bovenliggende partij in de eerste helft
en Helden was de tweede helft
de baas op het veld. Onder andere
Jeroen Gubbels en Bart Verheijen
van Melderslo wisten een goed keepende Nick Bouten niet te verschalken. Aan de andere kant hadden de
Heldenaren slechts een kans nodig om
op voorsprong te komen. Ton Peeters
werd diep gestuurd en faalde niet,
waardoor de gasten vlak voor de rust
op een 0-1 voorsprong kwamen.
Na de rust ging het snel. Helden
nam de touwtjes strakker in handen en Freek Kessels wist al binnen

enkele minuten de tweede treffer
binnen te tikken na goed voorbereidend werk van Mairen Zeevenhoven.
Vervolgens was er een flink aantal mogelijkheden om het aantal
doelpunten flink op te schroeven.
Mairen Zeevenhoven was echter nog
de enige speler die het vizier na de
0-2 op scherp had staan en zorgde na
een goede aanval voor de beslissing
in de wedstrijd, 0-3.
Met deze overwinning doen de
Heldenaren goede zaken. Ze klimmen naar plek vier op de ranglijst.
Desalniettemin blijven veel teams
dicht bij elkaar staan, waardoor het
te vroeg is voor euforie.

Tegen Hovoc

Net niet voor dames
VC Kessel
Door: volleybalvereniging VC Kessel
De dames van VC Kessel speelden op zaterdag 24 november een
uitwedstrijd tegen Hovoc Dames 1 uit Horst. Het was telkens net niet
voor de Kesselse dames en de wedstrijd ging dan ook met 3-1 verloren.
De eerste set begon spannend.
Telkens als Hovoc aan de beurt was
met serveren, nam zij het voortouw, en als Kessel aan de beurt
was, kwam Kessel aan de macht.
Doordat Kessel sterk terugkwam
door een constante en moeilijke
servicebeurt van Charlotte Seerden
was er sprake van een inhaal in de
eerste set. Tot bij de laatste punten
ging dit goed, maar Hovoc wist de
set nipt binnen te halen met 25-23.
De tweede set begon Kessel sterk.
Door de servicedruk aan de Kesselse
kant werden er punten binnenge-

smokkeld. Hovoc kwam later in de
set terug en dat resulteerde in een
25-23 winst voor Hovoc. Alweer net
niet. De derde set verliep goed aan
de Kesselse kant. De servicedruk was
hoog, er waren weinig persoonlijke
fouten, en het werd afgemaakt aan
het net. De derde set werd gewonnen door Kessel met 17-25. De vierde
set ging weer gelijk op. Kessel
bouwde wel een voorsprong op,
maar naarmate de set voortvloeide,
zette Kessel het spel niet door. Hovoc
pakte de laatste set met 25-20. Een
3-1 verlies voor VC Kessel dames 1.
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Eerste damesteam

Peelpush herpakt zich
tegen Dynamo
Door: Mieke Basten, volleybalvereniging VC Peelpush
Het eerste damesteam van VC Peelpush uit Meijel heeft zich op zondag 25 november, na de gevoelige
nederlaag van een week eerder tegen Vocasa, gerevancheerd. Thuis tegen Dynamo Apeldoorn werd met
3-0 gewonnen.
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Successen voor
Atletiek Helden in Ell
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Atletiek Helden was zondag 25 november met een aantal atleten
van vertegenwoordigd tijdens de dertigste halve marathon van Ell.
In tegenstelling tot andere jaren had de organisatie gekozen voor een
grote ronde die liep van Ell naar Haler, Neeritter, Ittervoort, Hunsel en
weer terug naar Ell.
Onder ideale omstandigheden
wist Wiel van Lier in de categorie
mannen 65 een tweede plaats te
bereiken. Dit deed hij in een tijd van
1 uur 34 minuten en 51 seconden.

Op de 12,5 kilometer wist Judith
de Bruin ook een tweede plaats te
bereiken. Ze deed dit in een tijd net
onder het uur, 59 minuten en 59
seconden.

BENE-League handbal

Bevo vijf wedstrijden
ongeslagen
Door: handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Voor de vijfde keer op rij verloren de mannen van Herpertz Bevo Hc niet
in de BENE-League. Op zaterdag 24 november was de ploeg uit Panningen
te sterk voor het Belgische Neerpelt. Uit in België werd gewonnen, 27-34.

Tijdens het inspelen was al te zien
dat Peelpush feller en vastberaden was
om de ongeslagen status thuis vast te
houden. De eerste set begon echter
met een 1-6 achterstand, maar bij 7-7
was, mede door goede serves van Jody,
de achterstand gerepareerd en begon
Peelpush te draaien. De buitenaanvalsters Jody en Noa konden zich uitleven en er was na de vroege achterstand
in set 1, in de resterende sets geen
vuiltje meer aan de lucht. Peelpush was

een maatje te groot voor Dynamo. Met
25-22, 25-18 en 25-21 worden de drie
punten gepakt en blijft de clean sheet
in de thuiswedstrijden intact.

Geen vuiltje
aan de lucht
De setstanden deden vermoeden
dat Dynamo nog aardig heeft mee kunnen ballen, maar het was met name
Peelpush dat bij steeds weer een dikke

voorsprong aan het einde van de set
de concentratie liet zakken of te geforceerd het laatste punt wilde scoren,
waardoor punten aan de tegenstander
cadeau werd gedaan. Lichtpunt was dat
Lieke één puntje (serve) heeft gespeeld
en weer vol kan gaan trainen.
Peelpush moet twee weekenden
achter elkaar naar Werkendam voor
een wedstrijd tegen Voltena. De eerste
keer voor de beker en de tweede keer
voor competitie.

Tientallen Bevo-fans reisden
mee naar de belangrijke wedstrijd
in Neerpelt, waarbij winst aansluiting met de top-vier zou betekenen.
Bij rust had de ploeg van Jo Smeets
het verschil al gemaakt met een tussenstand van 12-18. Ondanks het
slordige balverlies en gemiste kansen
in de tweede helft bleef Bevo te sterk
voor Sporting Nelo. De club waar oudBevo coach Martin Vlijm nog steeds
een schorsing uitzat. Topscoorder
namens Bevo was opnieuw Jeroen
van den Beucken (6), ook Dario
Polman en Niek Jordens vonden zesmaal het net. De geblesseerde Pim

Augustinus en Mark van den Beucken
kwamen niet in actie. Na een slechte
start in de grensoverschrijdende competitie staat Bevo Hc nu op een vierde
plaats in de BENE-League. Met één
wedstrijd meer gespeeld te hebben,
heeft Bevo evenals Lions elf punten, maar een voordeliger doelsaldo.
Volgende week neemt het veerkrachtige Bevo het op tegen de nummer 3,
Aalsmeer.
Deze wedstrijd van zaterdag 1 december wordt op verzoek
van tegenstander Aalsmeer niet
afgewerkt in Panningen, maar in
Aalsmeer.

Ideale tegenstander

Panningen wint in matig
duel van Leeuwen
Door: Thijs Vanmaris, voetbalvereniging SV Panningen
Laagvlieger Sportclub Leeuwen met drie punten uit acht wedstrijden en een doelsaldo van -24 leek voor het
eerste herenteam van SV Panningen de ideale tegenstander op zondag 25 november. Trainer Roel Schreurs kon
echter geen beroep doen op maar liefst zeven spelers, geveld door allerlei blessures. Het leverde een matig duel
op dat door thuisploeg Panningen nipt gewonnen werd met 2-1.
De wedstrijd wilde maar niet
op gang komen, mede door twee
lange blessurebehandelingen van de
Leeuwen-goalie Sam van Seccelen in
de 6e en de 24e minuut. Dik 16 minuten zou dit in beslag nemen eer hij
het veld verliet met een lichte hersenschudding. Bij gebrek aan een
reservekeeper werd een veldspeler
gebombardeerd tot doelman.
Na 21 minuten werd pas de eerste kans van de wedstrijd opgetekend. Door knullig balverlies in de
Panningen-defensie stond plotseling Leeuwen-spits Ramdani oog-inoog met keeper Keijzers. Zijn inzet
werd vakkundig gepareerd. Rond

het halfuur de eerste serieuze kans
voor Panningen: Ilias Amhaouch
miste echter het doelvlak. Toch kon
Panningen met een voorsprong aan de
thee beginnen. Op slag van rust wist
Remco Litjens doel te treffen door een
rebound binnen te schieten.

Na half uur
eerste kans
Binnen een minuut na rust konden
twee kansen genoteerd worden voor
de groenwitten, maar beide keren werd
het doel gemist. In minuut 52 bereikte
Ilias Robin van Osch die op snelheid de
achterlijn haalde en met een strakke

pass Remco Litjens bereikte. Die joeg
de bal hoog in de touwen, 2-0. De
wedstrijd hobbelde verder er gebeurde
nauwelijks iets vermeldenswaardigs.

Knullig balverlies
Door zeer knullig balverlies kregen
de gasten een uitstekende scoringskans
in de schoot geworpen. Oog-in-oog
met de Panningen-doelman verdween
de bal ver over het doel. Toch wist Roli
Penedo rond minuut 90 de stand te
verkleinen naar 2-1 met een geplaatste
kopbal. De verwachte stormloop bleef
uit en Panningen wist zich nog twee
goede doelkansen te bevechten, echter
beide zonder resultaat. Het bleef bij 2-1.

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling, de
behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor levering
wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Medewerker Creative &
Sampling Departement V/M
Je werkt in een enthousiast team aan het behandelen van hoogwaardige
houten vloerstalen voor top designers in de wereld. Je verzorgt de
verzendingen wereldwijd, en houdt daarbij, in het Engels, contact met
je collega’s in het buitenland. Je helpt mee in de productontwikkeling
en houdt toezicht op de kwaliteit van onze stalen en het assortiment in
Panningen. Je hebt een voorliefde voor houtproducten en een fijn oog
voor kleur en materiaal.
Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv
naar John de Wert, production@preciouswoodinternational.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com
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Derby

Hoofdmacht VV Kessel wint in extremis
van Koningslust
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
De hoofdmacht van VV Kessel heeft zondag 25 november ternauwernood de derby tegen Koningslust winnend weten af te sluiten. In een bedroevende wedstrijd waarin Kessel zeker niet de bovenliggende partij was,
wisten de roodhemden in de slotfase alsnog de 3 punten op sportpark de Rode Egge te houden.
In de eerste helft vielen er aan
beide kanten weinig hoogtepunten op
te noemen. Kessel had wel meer het
balbezit en de controle, maar niet meer
dreiging. Koningslust had dan ook geen
enkele moeite de kansloze aanvallen
van Kessel te verdedigen. Juul van den
Beuken probeerde het enkele keren
wanhopig van afstand. Willem Kruijk

had een complete offday. Niets lukte bij
de Kesselse goalgetter.
Op het middenveld waren het de
normaliter vaste krachten die aanvallend weinig in te brengen hadden.
Ook controleur Luuk van Dael wist
amper een poot aan de grond te krijgen tegen Bram Rongen, spelverdeler
bij Koningslust.

De tweede helft was net zo slecht,
zij het niet nóg slechter dan de eerste helft. Kessel ging verder met het
maken van foute keuzes in aanvallend
opzicht. Koningslust werd daarentegen
een stuk gevaarlijker. Twee standaardsituaties van de geelzwarten leverde
hen bijna een doelpunt op. Een goed
aangesneden voorzet leverde een dot

van een kans op, die door de speler
van Koningslust van dichtbij werd over
geknald. Ook moest Kessel-doelman
Wouter Allard zich nog een keer strekken om een goede vrije trap van
Koningslust uit de bovenhoek te tikken. Kessel zette hier echter weinig
tegenover.

Matchwinner
Tot er in de absolute slotfase van
de wedstrijd eindelijk wat te juichen
viel. Mike Verlaak slingerde in de 90e

minuut de bal nog maar eens voor de
pot. En daar was de kleinste man van
het veld er als de kippen bij om deze
voorzet tot doelpunt te promoveren.
De ingevallen Joep Jacobs kroonde zich
met een uitstekende kopbal tot matchwinner. De onverdiende voorsprong
was een feit. Koningslust had geen tijd
meer om de stand nog gelijk te trekken. Middels deze fortuinlijke driepunter wist Kessel de tweede plaats
te verdedigen en is de koppositie nog
altijd in zicht.

Waterkoude zondagmiddag

Voor ons bedrijf Driessen Blueberries BV
in Melderslo zoeken wij een:

Allround Medewerker
Fruitteelt

Nederlaag SV Egchel
in Venlo
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft zondag 25 november op het kunstgrasveld in Venlo met 3-0
verloren van subtopper VOS. De ploeg van trainer John Smedts miste om uiteenlopende redenen een aantal
basisspelers. De vervangers deden het echter uitstekend, maar individuele acties van VOS zorgden voor de
treffers op deze waterkoude zondagmiddag.

m/v

De werkzaamheden vinden plaats op verschillende
teeltlocaties in en rondom Melderslo. De Allround
Medewerker Fruitteelt deelt het eigen werk in aan de hand
van te realiseren (dag)planningen. Dit gebeurt in overleg
met leidinggevende en directe collega’s. De functie bevat
specialistische aspecten zoals de gewasverzorging, de
controle/bestrijding van ziekten/plagen, watermanagement
en het interpreteren en toepassen van voedingsschema’s.
De functievervuller is verantwoordelijk voor het zelfstandig
verrichten van werkzaamheden in de teeltvoorbereiding en
gewasverzorging, waarbij de controle van het groeiproces
en de klimaatsituatie van groot belang is. Verder draagt de
functiehouder de zorg voor het technisch onderhoud aan het
machinepark/installaties en het overdragen van gegevens.

Al na zeven minuten lag de bal in
het Egchelse net toen een aanval over
links werd afgerond met een schot
van Hakim Lakhlifi, 1-0. De thuisploeg
bepaalde met de ene na de andere
aanval richting het doel van Keeper
Bjorn Oomen het spelbeeld. Na een half
uur vielen de eerste pogingen van de
oranjehemden te noteren. Vlak hierna
kwam de 2-0 op het bord toen over
links Onur Polat met het hoofd in de
korte hoek scoorde. Vlak voor rust had
Leon Teeuwen voor de aansluitings-

treffer kunnen zorgen, echter schoot
hij net naast. Ook vlak na rust kreeg
hij een goede mogelijkheid om de
spanning terug te brengen.

Goede reddingen
Bjorn Oomen
Oog-in-oog met keeper Shiva
Peters schoot hij de bal tegen hem op.
VOS kreeg mogelijkheden om verder afstand te nemen, maar faalde
in de afwerking. En anders was er

nog altijd doelman Bjorn Oomen die
enkele goede reddingen in petto
had. Egchel begaf zich vervolgens
iets vaker op de helft van de tegenstander en kreeg zowaar ook enkele
kansjes. Sander Janssen met een vrije
trap en de schoten van Ryan Bruisten
en Luuk Timmermans hadden niet het
gewenste effect. Ondanks alle inzet
van de oranjehemden viel vlak voor tijd
aan de overkant het volgende doelpunt van de thuisclub. Ran Kirschner
bepaalde de eindstand op 3-0.

Wij vragen
• kennis van volle grond- en substraatteelt;
• spuitlicentie 1 en 2;
• technisch inzicht;
• zelfstandig kunnen werken en oplossend vermogen;
• goede sociale vaardigheden;
• computervaardigheden;
• bereid om weekenden te werken;
• kennis van blauwe bessen (zachtfruit) is een pre.
Wij bieden
Bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op
basis van een fulltime dienstverband.
Aanvangsalaris is conform de CAO voor de Open Teelten.
Opleiding & ontwikkeling is onderdeel van onze secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Reageren
Kandidaten die een bijdrage willen leveren aan het succes
van onze organisatie worden uitgenodigd om te reageren.
Uw CV + motivatie kunt u uitsluitend per e-mail sturen
naar marcel@driessenblueberries.nl, ter attentie van
Marcel Driessen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Tom van Dijk behaalt tweede dan
Tom van Dijk (tweede van rechts op de foto) van Judoclub Helden heeft zondag zijn tweede dan
behaald tijdens de dan-examens in Roermond. De dan is een manier om binnen de judosport niveau
aan te tonen. Naast zijn inzet als Dojo assistent, coach en wedstrijdjudoka heeft hij samen met zijn
uke Quinn Janssen en trainer Jan Coopmans hard getraind voor dit examen. Hij mocht als laatste van
alle kandidaten de mat op om zijn zijn Nage-no-kata te laten zien.
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Successen voor
Heldense judoka’s
Door: Frans Manders, judoclub Helden
In totaal 27 judoka’s van Judoclub Helden hebben zondag
25 november deelgenomen aan het toernooi in Beek en Donk.
Er werden maar liefst dertien podiumplaatsen in de wacht gesleept.
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Uit in Hout-Blerick

Bloedeloze 0-0 bij derby
Baarlo
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Na MVC’19 en Helden is ook het derde burengevecht voor het eerste herenteam van VV Baarlo in een gelijkspel geëindigd. In Hout-Blerick wisten de roodzwarten op zondag 25 november het verschil niet te maken op
bezoek bij HBSV. Een wedstrijd met veel strijd op het middenveld dat gezien de verhoudingen uiteindelijk
terecht met een puntendeling tot een eind kwam.

Baarlo-middenvelder Bram Reumkens aan de bal (Foto: Len Gielen)
Noa Janssen en Isis van Dril kwamen voor het eerst in een hogere
gewichtsklasse uit en deden dat
zeer verdienstelijk. Noa behaalde
een eerste plek en Isis werd tweede.
Een tweede plaats was er ook voor
Joris Verstappen. Djow Joris was ook
in Beek en Donk in goede doen en
eiste de overwinning voor zich op.
Daisy van Os werd in de klasse tot 32
kilogram eerste. In deze zelfde poule
had Nova Peeters hard gevochten

om een podiumplek, maar dat lukte
net niet. Een eerste plaats was er ook
voor Bart Verstappen, Vian van Dril,
Joyce Peeters, Marlouk Colbers en
Aron Theunissen. Bij Aron leek dit in
de klasse tot 55 kilogram met speels
gemak te gaan. Owen van Dijk had in
deze zelfde klasse twee extra wedstrijden nodig om de derde plaats
voor zich op te eisen. Een derde plaats
was er ook voor Dali Lucker en Bo van
den Brand. (Foto: Frans Manders)

Baarlose beugelaars
ruim te sterk
voor Maasbree
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Na twee kleine thuisnederlagen op rij voor De Flatsers uit Baarlo
volgde op vrijdag 23 november een dikverdiende overwinning tegen
de buren uit Maasbree. De Treffers werd met 4-1 naar huis gestuurd
door de gastheren van De Flatsers.
Piet was goed bij de les en via
een kamerbol in het begin van de
partij, nam hij een voorsprong tegen
Jos. Die had geen antwoord op het
spel dat Piet liet zien en Piet won
dan ook vrij gemakkelijk en ruim de
eerste partij. Invaller Frans moest
het opnemen tegen Jo die een bliksemstart kende. Jo verspeelde een
voorsprong van vier punten echter
gemakkelijk en Frans was er als de
kippen bij om met slim spel de wedstrijd naar zich toe te trekken en verdiend het tweede punt te pakken.
Esther beugelde een mooie partij
tegen Jac. Die hield lang stand en
leek zelfs de beste papieren te heb-

ben. Maar toen Esther een bol achter
door de ring in de greppel sloeg,
gaf zij die voorsprong niet meer uit
handen en was het derde punt en de
winst al binnen.
Aan Roy de taak om het vierde
punt binnen te halen voor De Flatsers
tegen Wim. Die had echt zijn avond
niet en hij kreeg geen grip op de
goed spelende Roy die met ruime
winst (30-14) van de baan af kwam.
In de slotpartij ging de winst naar
invaller Koos van De Treffers die
tegen Marc Koos liet zien dat hij nog
best een aardig potje kan beugelen.
Marc maakte te veel foutjes om het
Koos moeilijk te maken.

Beide ploegen wisten het spaarzaam opgekomen publiek niet echt op
te warmen. Vanaf het eerste beginsignaal waren er wel veel goede bedoelingen van beide teams op het zware
veld, maar was de uitkomst uiteindelijk vaak ‘net niet’.

Een lange
aftastperiode
Na een lange aftastperiode was
de eerste echte kans in de wedstrijd
pas na een half uur spelen. Een hard
en gevaarlijk afstandsschot van een
HBSV-speler, dat met een katachtige
safe van Baarlo-doelman Jeffrey
Schouenberg tot hoekschop werd ver-

werkt. Een vijftal minuten later kreeg
de thuisclub dé kans op de openingstreffer op een presenteerblaadje aangeboden na een ongelukkige misser
in de Baarlo-defensie. Vogelvrij voor
doel produceerde de blijkbaar volkomen verraste HBSV-aanvaller slechts
een afzwaaier. Baarlo kon hier in het
eerste part van de wedstrijd slechts
enkele speldenprikken tegenover stellen, die eveneens geen succes opleverden.
De tweede helft eenzelfde wedstrijdbeeld waarbij de aanvallen lange
tijd veelal al voor beider strafschopgebieden smoorden. Net als voor rust
kwam er pas in de slotfase iets meer
leven in de brouwerij. Waar voor rust

HBSV hiervoor verantwoordelijk was,
was dat nu Baarlo. In dit slotoffensief
werd HBSV onder druk gezet en wist
invaller Jeroen van Wijlick zich bijna
tot matchwinnaar te kronen.

Listige kopbal
Met nog slechts enkele minuten
te spelen klopte hij met een listige
kopbal HBSV-doelman. Via de binnenkant van de paal caramboleerde
de bal weer het veld in, waar Matthijs
Hanssen net te laat kwam om in de
rebound alsnog te scoren. Daarmee
eindigde de wedstrijd in de stand
waarmee ook werd begonnen: 0-0.
Baarlo is dankzij het gelijkspel
alleen hekkensluiter geworden.

AFFINITEIT MET MACHINEBOUW?

WIJ ZOEKEN MONTEURS
NEEM CONTACT MET ONS OP

GETECHS.NL

+31 (0) 478 76 07 60
p.vandijck@getechs.nl
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Vierde nederlaag op rij

Blerickse supersub
bezorgt MVC’19 kater
Door: Mat Nellen, voetbalclub MVC’19
De vierde nederlaag op rij op zondag 25 november kwam in het Maasbreese kamp van MVC’19 hard aan.
MVC leek op weg naar een overwinning, toen Blerick onverwacht terugkwam en in de slotfase een 1-2 achterstand
omboog in een geflatteerde 5-2 zege.

Nipte zege Heldense
beugelaars op Kessel
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
De beugelaars van het eerste team van OVU uit Kessel hebben op
vrijdag 23 november een nipte nederlaag geleden tegen HBC uit
Helden. De gasten uit Helden blijven door de overwinning de ranglijst
aanvoeren.
Roel Ottenheim mocht als eerste aantreden tegen de topper van
Helden, Johan Verest. De eerste
helft ging het gelijk op, maar vervolgens wist Johan het verschil te
maken, waardoor het eerste punt
naar Helden ging. Bas Ottenheim,
als tweede, speelde een goede
partij tegen Marc Korsten en bracht
de stand weer gelijk. De volgende
twee wedstrijden werden door Hay

Jacobs en Sjaak Ottenheim verloren
van Frank Kusters en Johan Peeters.
Het was vervolgens aan Roy Dorssers
de taak om het verlies draaglijker te
maken voor Kessel in de partij tegen
Johan Hoeijmakers. Johan had goede
papieren, totdat een schuin liggende
bol gemist werd. Roy profiteerde
dankbaar en gaf de voorsprong niet
meer uit handen. De wedstrijd eindigde zodoende in 3-2 voor HBC.

Overtuigende spel

Sterke overwinning
heren VV Tupos
Door: volleybalvereniging VV Tupos
De mannen van Tupos heren 1 hebben zaterdag 24 november een
3-1 uitoverwinning geboekt op het West-Brabantse Made. Laagvlieger
Jola Olympus had weinig antwoorden op het overtuigende spel van de
Baarlonaren.
Joris Timmermans aan de bal (Foto: Math Geurts Fotografie)
De Blerickse routiniers Abderrahim
Boulhi, Esam Doudouh en aanvoerder Lennart Gerdes stuurden de jonkies aan en de kwikzilverige Dennis
Meho was erg gevaarlijk met zijn
rushes. Grote man aan Blerickse
zijde was Appie Boulhi. Hij is balvast,
doelgericht en strooit met passes.
Na 16 minuten bracht hij met een
verdekt schot Blerick aan de leiding.
MVC’19 kreeg ook wel kansen, maar
vooral Daan Peters had voor rust pech
met enkele acties. Een fraai schot van
hem belandde tegen de paal. Beide
keepers, Dylan Hauser van Blerick en
Stan Caris bij MVC’19, hadden over
werk niet te klagen. De rust werd
met een verdiende 1-0 voorsprong

voor Blerick in gegaan. Na rust was
er een hoofdrol weggelegd voor de
ingevallen 19-jarige Mike Peeters.
In de eerste minuut verschalkte hij de
Blerickse keeper met een lobje en in
de 49e minuut nam hij ook de tweede
Maasbreese treffer voor zijn rekening met een bekeken schot. Blerick
leek k.o. en MVC’19 reeg de kansen
aaneen. Joris Timmermans, Ron van
den Kerkhof en Daan Peters verzuimden echter Blerick de genadeklap te
geven. Dat werd de Maasbreese ploeg
fataal.
Bij een uitval van de thuisclub
‘versierde’ Appie Boulhi een omstreden strafschop die hij, ondanks felle
protesten van Maasbreese spelers,

verzilverde. Na de 2-2 kreeg MVC’19
nog enkele kansen, maar ebde het
geloof langzaam weg, terwijl Blerick
nieuwe energie in de ploeg pompte.

Gouden wissel
In de 76e minuut paste Blericktrainer Roy Schijven een gouden wissel toe. De 19-jarige Luca Willems
ontpopte zich als scherprechter. In de
78e minuut bracht hij met een frommelgoal Blerick op voorsprong. In de
85e minuut benutte hij een terechte
strafschop en in de 89e minuut voltooide hij zijn hattrick met een
gedegen schot. MVC’19 verloor met
5-2 omdat de thuisclub de kansen
beter benutte.

serverende Jordy van den Eertwegh
de voorsprong eigenhandig naar tien
punten te brengen. De heren van
Jola Olympus sputterden nog even
tegen, maar de set werd beslist met
18-25 in het voordeel van VV Tupos.
De vierde set was een ander verhaal.
De Olympianen hadden, zo leek het,
een knop omgedraaid. Tot halverwege konden de Baarlose mannen
tegenstand bieden, maar daarna was
de fut eruit. Na enkele lange rally’s
ging de laatste set met 25-19 naar
Jola Olympus. De mannen uit Baarlo
waren enigszins gefrustreerd omdat
de laatste verloren ging, maar over
het algemeen waren ze tevreden
met de winst.

Derde prijs

Negen goals

Ruime overwinning
voetballers Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek had zondag 25 november geen kind aan SVOC ’01 uit Castenray Oirlo.
De thuisploeg won met maar liefst 7-2.
Zes goals vielen uit combinaties,
veelzeggend over het huidige spelniveau van Grashoek. Erwin Pijnenburg
was met drie doelpunten en twee
assists ‘man of the match’. Al in de
derde minuut gaf Erwin zijn visitekaartje af door Chris Hunnekens vrij
voor de doelman te zetten die de 1-0
voor zijn rekening nam. Zelf scoorde
Erwin zijn eerste goal in de 42e
minuut, hij nam hierbij de 3-1 voor
zijn rekening. Daarvoor was Grashoek
in de 18e minuut na mooi voorbereidend werk van Chris Hunnekens via
Bas Gloudemans op 2-0 gekomen.
SVOC ‘01 hoopte nog heel even op een

Na een achterstand van 16-14
in de eerste set kwam de uitploeg beter in hun ritme en werd
de stroeve start met enkele sterke
aanvallen goedgemaakt. Met 25-21
ging de set naar de Baarlonaren.
In de tweede set trok Tupos deze lijn
door. Ze hielden de mannen van Jola
Olympus gedurende de hele set achter zich. Door een aantal sterke acties
vanuit de buitenkant (Jort Bongers
en Lex Meeuwissen), een sterk blok
(Tom Heines, Raoul Thomas en Tom
Claus) en een strategische doortikbal
van Jordy van den Eertwegh wisten
de afgezanten van VV Tupos de set
binnen te halen met 19-25.
In de derde set wist een sterk

ommekeer toen Bas Houwen in de 26e
minuut met het hoofd de 2-1 maakte.
Desondanks was de 3-1 ruststand aan
de magere kant, want Grashoek kreeg
een veelvoud aan kansen.

De rollen waren
omgedraaid
Chris Hunnekens stond in de 59e
minuut aan de basis van de 4-1. Hij
gaf een mooie pass op rechts, waarna
Erwin Pijnenburg de bal er maar in
hoefde te lopen. Een minuut later
waren de rollen omgedraaid, Chris
maakte op aangeven van Erwin de

5-1. De goed leidende scheidsrechter
Van der Leeden uit Neer wees even
later terecht naar de stip, waarna Jordi
Luijten onverbiddelijk raak schoot, 6-1.
Grashoek nam een beetje gas terug,
waarna Rob Houwen wederom een
doelpunt maakte, 6-2.
Erwin Pijnenburg zorgde in de 84e
minuut voor het slotakkoord door een
voorzet van Mike Steeghs ineens en
geplaatst in de rechterhoek te schieten. Al met al een mooie en dikverdiende overwinning die Grashoek
wellicht het vertrouwen brengt om
ook de sterkere tegenstanders het
vuur na aan de schenen te leggen.

Podium voor Lotte
Hermans bij JIM
Door: paardensportverenigingen De Cavaliers en De Maasruiters
Lotte Hermans van De Maasruiters uit Kessel heeft op zaterdag 24
november bij het Euregio ponyspringen bij Jumping Indoor Maastricht
(JIM) prima gepresteerd. Ze sleepte de derde prijs in de wacht in de
klasse DM met haar pony Orchid’s Atilla.
Lotte Hermans reed een foutloze eerste omloop en mocht zich
opstellen voor de barrage. Ook hier
wist Lotte foutloos te blijven en een
snelle tijd neer te zetten. Daarmee
mocht ze zich opstellen op het erepodium van het JIM om de derde
prijs in ontvangst te nemen. Voor
Emma Kessels met Zwavo’s coupe de
Couer, die vrijdagavond meedeed in
Asten aan een springwedstrijd voor
ponyruiters, was er in de klasse CL
een derde prijs.
Door de ruiters van De Cavaliers
werd gesprongen in Asten. Anke

Neessen-Van Oerle behaalde een 5e
prijs in de klasse B met Cartouche Z.
Dressuurselecties werd er gereden in
Beek en Nederweert door de pony’s.
in Beek wist Isa Snijkers met Quebec
de overwinning binnen te halen in
de klasse ABC-L1 en in Nederweert
ging de overwinning naar Hanna
Neefs met Don Diamond in de klasse
DE-L2. Voor de paarden was er een
dressuurselectie te Reuver. Anouk
Neefs behaalde in de klasse B een
3e prijs met Krates en in de klasse
M1 schreef ze de overwinning op
haar naam met Guess.
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Portret van een Syrisch
gezin in Panningen
Documentairemaker Ruud Lenssen uit Horst volgde de Syrische familie Issheibar, die vorig jaar naar Panningen
kwam. Fotograaf Maartje van Berkel en tekstschrijver Patrick van ’t Hooft uit Egchel maakten een fototentoonstelling erbij, over de mensen die het gezin op weg hielpen. De familie woont inmiddels precies een jaar in Panningen.
Thuisland, zoals het film- en fotoproject heet, beleefde afgelopen dinsdag een uitverkochte première in Dok6.

Patrick. “De voor hen zo onbegrijpelijke eerste formaliteiten, het regelen
van verzekeringen en schoolaanmeldingen, maar ook het aansluiten van
een tv, de eerste keer zwemles of het
bellen van een dokter bij nood. Het
zijn allemaal dingen waar ze hulp bij
nodig hebben.” Ruud vult aan: “Hun
gezinscoaches, Loek en Francis, zijn
voor de familie van levensbelang
geweest, zij hebben echt het verschil
gemaakt. Het is belangrijk dat dergelijke coaches er zijn voor vluchtelingen
die hier hun leven opnieuw moeten
opbouwen.”
Het maken van de documentaire betekende vooral heel veel tijd
en geduld hebben voor de makers.
Ruud: “Je bent toch afhankelijk van
het gezin. Het liefst wilde ik constant
bij het gezin zijn en alles vastleggen, maar dat kon niet, zeker niet in
het begin. Logisch ook. De familie
beleefde zo’n hectische tijd en had
zoveel nieuwe prikkels te verwerken,
soms was twee uur filmen op een
dag al meer dan genoeg.” Vooral voor
moeder Samaher was het filmen niet
altijd gemakkelijk. Het viel immers
niet mee om te midden van de hectiek te moeten vertellen over wat ze
had meegemaakt. De vier jaar in een
tentenkamp in Turkije, de verschrikkingen van de oorlog en het gemis
van de familie die nog in Syrië woont.
Toch is het gezin vooral heel blij om in

Mijn december wens
Lieve Sint, Lieve Kerstman,
Ik heb een klein, grote wens voor mijn leven. Zou u mij een vriendje
kunnen geven? Hebt u er misschien nog een op voorraad? Iemand die
me met raad en daad terzijde staat?
Want weet u, het kan hier soms zo eenzaam zijn, op dit overvolle
mensenplein. Het moet wel iemand zijn, die met mij leert te
ontvangen en mag daarom niet het uiterste verlangen. Ik heb al zo
veel geïnvesteerd, heb al zoveel gegeven, daarom ben ik uitgeput, en
is ontvangen nu mijn streven.
Ik wens iemand die echt interesse toont, waar investeren zich dan ook
echt loont. Dat ik niet weer alleen kom te staan lieve Kerstman, want
daar heb ik nu wel genoeg van. Wilt u in uw voorraad goed kijken
lieve Sint, of zich daar zo’n zorgzaam vriendje bevindt? Iemand die net
als ik iets te geven heeft, die naar mijn welbevinden streeft.
U moet weten, ik raak mezelf in een relatie nogal snel kwijt, daarom
leverde ik tot nu toe deze overlevingsstrijd. Maar als ik in uw grote
boek sta geschreven, kent u als geen ander hoe het verliep tot nu toe
in mijn leven. Misschien stel ik u voor een raadsel met mijn wens,
maar dit vraag ik u van mens tot mens.
Laat uw pieten maar op zoek gaan in de voorraadkamer in Spanje,
doe er maar een strikje om en wat franje. En laat de kerstman ook
maar zoeken, zodat jullie samenwerking succes zal boeken. Neem de
tijd, het hoeft niet zo snel, als u hem hebt gevonden, dan hoor ik het
wel. Ik zeg u nu alvast: dankjewel.
Liefs, uw Elody

Samaher, Maher, Maartje, Patrick en Ruud en de jongste
telg van de familie Issheibar
De familie Issheibar vond het
vooral heel spannend, die premièreavond. Het hele gezin, bestaande uit
vader Maher, moeder Samaher en zes
jonge kinderen, was erbij tijdens de
uitverkochte eerste vertoning van de
film waarin zij zelf de hoofdpersonen
zijn.“Een jaar geleden hebben we ze
ontmoet, toen ze voor het eerst vanuit
het asielzoekerscentrum in Baexem
naar Panningen kwamen”, vertelt
documentairemaker Ruud Lenssen.
“Eigenlijk hadden we geen idee waar
we aan begonnen. Het gezin is heel
open en hartelijk, dat heeft erg bijgedragen aan het slagen van dit project.”
Het begon allemaal vanuit een
vraag van gemeente Peel en Maas.
Die wilde het leven van statushouders
in de gemeente inzichtelijk maken
en vooral ook documenteren, door
middel van fotografie, film en tekst.
Samen met fotograaf Maartje van
Berkel en tekstschrijver Patrick van
’t Hooft kwam Ruud met het idee om
een Syrisch gezin de eerste maanden
van hun integratieproces intensief te
volgen. Met een documentaire over
het gezin en een foto-expositie met
teksten over de mensen rondom het
gezin, maakten ze zo een indringend
totaalportret van het nieuwe hectische
leven van de familie Issheibar.
“Dat wat deze familie meemaakt,
staat natuurlijk symbool voor wat alle
statushouders meemaken”, vertelt

GEDICHTEN

Nederland te zijn nu. “De scholen zijn
hier goed en de mensen zijn aardig
voor ons”, aldus vader Maher.
Uit de film blijkt ook hoe belangrijk een zachte landing is voor dit soort
gezinnen in Nederland. Ruud: “Wanneer
statushouders goed geholpen worden en rustig kunnen integreren, heeft
iedereen daar profijt van en worden
veel problemen voorkomen. Ik zou het
mooi vinden als we met de film het
beeld kunnen verduidelijken dat we als
samenleving hebben van deze mensen.” De portretten van de mensen
rondom het gezin, zoals de buurman,
hulpverleners, coaches, schoolvriendjes
en docenten, zijn een mooie en belangrijke aanvulling op dit beeld. Maartje:
“Zo wordt het verhaal echt vanuit twee
werelden verteld, die van het gezin en
die van de omgeving.”
Er vindt op dinsdag 4 en maandag
10 december nog een extra filmvoorstelling plaats. Die is ook al vrijwel uitverkocht. Vanaf januari reist het project
langs de gemeenschapshuizen van alle
kernen van Peel en Maas. De fototentoonstelling zal steeds een maand te
zien zijn en in elk dorp zal de film nogmaals vertoond worden, met daaraan
gekoppeld een gesprek met het aanwezige publiek. Patrick: “Zo krijgt iedereen in Peel en Maas de kans om de
film te bekijken. We willen het vooral
heel laagdrempelig houden, iedereen is
welkom.”

Op zoek naar
een nieuwe uitdaging?
Boomkwekerij Coonen BV is op zoek naar een

fulltime
medewerker

m/v

Wij kweken meer dan 800 verschillende soorten sierheesters in pot
op onze kwekerijen in Baarlo en Kessel.

Wat bieden we je?
• Een afwisselende baan bij een moderne kwekerij. Werkzaamheden
bestaan o.a. uit het vermeerderen en oppotten van planten,
gewasverzorging en het klaarmaken van bestellingen.
• Een gezellig team van 23 gemotiveerde full- en parttimers.
• 38-urige werkweek. Er worden bij ons geen overuren gemaakt.
• Salaris conform CAO Open Teelten en bij geschiktheid bieden we je
een vast contract.
• Het is fijn als je ervaring of affiniteit hebt in de tuinbouwsector;
maar met een positieve instelling kom je er ook.
Bij ons kan je het vak leren!

Interesse of meer informatie?
Voor meer informatie en een nog beter beeld van onze kwekerij
kun je onze website bezoeken en/of telefonisch contact opnemen.
Je sollicitatie en CV kun je richten aan:
Leontien Coonen, leontien@boomkwekerijcoonen.nl

Adventsconcert in Baarlo
Het Kerkelijk Herenkoor in Baarlo organiseert op zondag 2 december het adventsconcert. Dit vindt plaats
na de Hoogmis om 10.30 uur in de kerk van de parochie in Baarlo. Het adventsconcert, dat in het teken staan
van de periode richting kerstmis, bevat met name liederen die in het teken staan van deze periode.
Behalve het herenkoor geeft ook
zangvereniging Orpheus uit Blerick
een optreden. De beide koren staan
onder leiding van Martin Hermans.

Daarnaast geeft Jan Egberinck op het
kerkorgel een recital.
Het concert, dat ongeveer een
uur duurt, bevat een gevarieerd pro-

gramma. Zo gaat het Kerkkoor onder
meer enkele gregoriaanse stukken
uitvoeren, een genre dat tegenwoordig niet vaak meer te horen is.

Boomkwekerij Coonen BV
Op den Bosch 10
5991 NE BAARLO
T 077 - 477 2389

WWW.BOOMKWEKERIJCOONEN.NL

24

cultuur

29
11

‘t Sjééle Waazel Gala
in Meijel
Carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel organiseert zaterdag
8 december voor de elfde keer ‘t Sjééle Waazel Gala. Dit is een avond die
in het teken staat van buuttereedners.

Laatste voorstelling Leon van
der Zanden in Panningen
Cabaretier Leon van der Zanden staat op vrijdag 7 december om 20.15 uur in DOK6 Theater in Panningen
met zijn voorstelling ‘Kameleon’. Na dit seizoen zet Van der Zanden een punt achter zijn theateractiviteiten.
In Kameleon stemt de cabaretier zich af op alle aanwezigen
en laat het onderbewuste van
de zaal spreken. “Het is de dansvloer op en gek durven doen”,

luidt de beschrijving van de voorstelling. “Alles om je heen binnen
laten komen, zelfs de meest pijnlijke dingen. Dan wordt het magisch.
Woorden komen vanzelf, interacties

worden oprecht hilarisch en de
voorstelling wordt totaal onberekenbaar.”
Kijk voor meer informatie op
www.dok6.eu

Doneeractie voor AED in Helden
Patrick Janssen uit Helden is gestart met een doneeractie om een AED in zijn eigen straat, de
Lindanusstraat, beschikbaar te krijgen. Een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat dat
het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van elektrische schok.
Volgens De Nederlandse
Hartstichting hangen in de meeste
buurten in Nederland te weinig
AED’s. Het doel is dan ook dat, indien

zich een noodsituatie voordoet, iedereen in de buurt de AED kan gebruiken
bij een reanimatie. “Ik hoop op voldoende donaties om de AED te kunnen

ontvangen, zodat we op deze manier
zoveel mogelijk levens kunnen redden”, aldus initiatiefnemer Patrick.
Doneren kan via www.buurtaed.nl

Winterexpositie

Sint Jozef in Meijel opent
tachtigste kunstexpositie
Zorgorganisatie Sint Jozef Wonen en Zorg opent op zaterdag 1 december om 14.00 uur een nieuwe
Winterexpositie. Het is de tachtigste expositie van de zorgorganisatie en er doen dit jaar acht kunstenaars mee.
Traditioneel wordt de avond
geopend door een jeugdbuuttekampioen, dit jaar is dat Eva Dewaide.
Vervolgens nemen verschillende
Brabantse en Limburgse toppers plaats in de ton, zoals Sylvia
Ramakers (Limburgs kampioene
2014), Harold Schroijen (Limburgs
kampioen 2010), Dirk Kouwenberg
(winnaar Keijebijters Kletstoernooi
2017), Fer Naus (Limburgs kampioen

2017) en Andy Marcelissen (meervoudig Brabants kampioen). De avond
wordt muzikaal ondersteund door
Die Heimat Kapelle en dansgroep
Let’s Do It verzorgt een dans. De jubileumeditie wordt in stijl afgesloten
met een optreden van meervoudig
LVK-winnaar Spik en Span. De avond
vindt plaats in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel. Kijk voor meer
informatie op www.kieveloeet.nl

In de nieuwe tentoonstelling exposeert Reggy Bruine de Bruin portretten
en Feli van Schaik stelt hoofdzakelijk vrouwenbeelden en dieren met
een vrolijke twist tentoon. De schildersgroep van Anita Hoebergen uit
Ommel, die al regelmatig te zien was
bij Sint Jozef Wonen en Zorg, exposeert
dit keer met werk van Antoinet van

Griensven, Elmie Verhees, Marie-José
Boerekamps-Naus, Mart Philipsen, Mien
Beekman-Janssen en Patricia Verbakel.
Al tachtig seizoenen worden in het
gebouw en de binnenruimte van Sint
Jozef Wonen en Zorg kunstexposities
gehouden. “Met de exposities hebben
we al veel mensen blij kunnen maken.
De kunstenaars zelf, de bewoners, het

personeel en natuurlijk de bezoekers
van de tentoonstellingen”, aldus de
organisatie. De expositie duurt tot
en met zondag 24 februari 2019 en
is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
en in het weekend van 13.30 uur tot
17.00 uur. Ga voor meer informatie
naar www.sintjozefwonenenzorg.nl

Derde oldtimer-rit Grashoek

BEZORGERS
GEZOCHT!

Bezitters van oude tractoren in Peel en Maas kunnen op zondag 2 december weer richting Grashoek rijden.
Voor het derde jaar op rij wordt daar de Snertrit voor oldtimers gehouden.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo centrum € 9,00
Beringe

centrum/Kanaalstraat €

9,00

Helden € 7,65
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De rit is bedoeld voor tractoren
die van voor het bouwjaar 1990 zijn.
De snertrit is een gezellige tocht door de
omgeving met onderweg een tussenstop waar erwtensoep wordt gegeten.
Voor partners of andere geïnteresseerden rijdt er een verwarmde huifkar
mee. Mensen die daar gebruik van wil-

len maken, dienen zich van tevoren op
te geven. Voorwaarden voor deelname
is dat de tractor WA-verzekerd is en de
bestuurder moet een geldig (tractor)rijbewijs hebben.
De tractoren verzamelen om
12.00 uur op het kerkplein in
Grashoek. Om 13.00 uur vertrekt de

stoet, waarna om 14.30 uur de tussenstop plaatsvindt. Om 17.00 uur is het
einde van de tocht en kan er nagepraat worden onder genot van boerenkool en braadworst. Bij heel slecht
weer gaat de tocht niet door.
Opgeven kan bij Kay Beumers
via 06 18 33 31 91.
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Koningslustse Wim bouwt eigen orgels

‘Soms wilde ik het orgel over het huis gooien’
Wim Vullers uit Koningslust begon zo’n 22 jaar geleden met het bouwen van zijn allereerste eigen draaiorgel. Het kostte pijn en moeite en in totaal ruim zeven jaar voordat die klaar was,
maar daarna had hij de smaak te pakken. Er volgden er nog twee en nog altijd is Wim iedere week bezig met ‘knommelen’ aan zijn creaties in zijn eigen schuurtje.

In totaal bouwde Wim drie draaiorgels. Twee kleinere, gemaakt met
behulp van een bouwtekening, en
eentje die hij grotendeels zelf ontwierp
en bij elkaar improviseerde. Toch heeft
de 76-jarige Koningslustnaar er nog
maar twee in zijn schuur staan. “Ik heb
er eentje verkocht. Daar heb ik nu nog
spijt van als haren op mijn kop. Ik had
het iemand tegen een zacht prijsje
verkocht, omdat hij beloofde dat het
orgel op één plek zou komen te staan.
Dan zou ik in ieder geval weten wat er
met mijn creatie gebeurde. Twee
weken later stond het ding op internet.
Al maak ik er nog tien, ik verkoop er
nooit meer een.”
De hobby van Wim begon zo’n
25 jaar geleden. Hij ging met zijn broer
naar België om in Genk over de markt te
struinen. “We kwamen een draaiorgeltje
tegen en toen zeiden we tegen elkaar:
dat kunnen wij ook nog wel maken.
Daar begon het mee.” Wim pakte het
idee serieus op en ging naar het orgelmuseum in Helmond om inspiratie op te
doen. “Daar kocht ik bouwtekening van
25 gulden. Jammer genoeg kon ik er
niks van bakken met dat papiertje.”
Een paar jaar later ging Wim naar
de orgeldag in de Kasteeltuinen in
Arcen. Daar las hij in een boekje een
advertentie van een boekhandel in
Someren. Daar verkochten ze boek-

jes met bouwtekeningen van orgels.
“Ik werkte zelf in Someren, dus toen
was het zo geregeld.” Wim kocht een
tekening en kon eindelijk aan de slag
met zijn nieuw gevonden hobby die
overigens goed bij hem paste. “Ik ben
al van jongs af aan dol op hout snijden
en ik zat in die tijd ook bij de fanfare.
Ik combineerde die twee hobby’s tot
een nieuw tijdverdrijf.”
Het begin was moeilijk, vertelt
Wim. “Niemand wist waar het schip
zou stranden, ikzelf ook niet. Ik heb
dat ding af en toe echt over het dak
willen gooien en dan nog niet eens
gaan kijken hoe hij erbij lag aan de
andere kant van het huis.” Met veel
pijn en moeite lukte het Wim om het
houtwerk, pijpjes en blaasgalg klaar te
krijgen (“Ik heb de klepjes op de pijpjes wel vijf keer opnieuw gemaakt”).
Dat bleek echter nog niet het volledige
verhaal. “Er kwam muziek uit, maar
toen moesten de noten nog juist eruit
komen. Dat heeft ook nog een hele tijd
geduurd.” Uiteindelijk lukte het allemaal en was Wim de trotse bezitter
van een eigengemaakte orgel.
Maar zoals zo vaak bleek het compleet maken van de eerste niet het
einde van de hobby, maar juist het
begin. Er volgde een tweede. “Die ging
veel sneller natuurlijk”, vertelt Wim.
“Ik snapte beter hoe alles werkte en ik

had door de jaren heen beter materiaal
verzameld. Ik denk dat de bouw van
die tweede ongeveer een jaar heeft
geduurd.” Ook kwam Wim steeds meer
in aanraking met andere hobbybouwers en hij was zelfs medeoprichter
van de Draaiorgelclub Noord-Limburg.
De leden leerden veel van elkaar en als
er iemand aan een nieuw orgel begon,
werd er bij elkaar informatie ingewonnen. “Ik heb hier ook verschillende
mensen op bezoek gehad die om hulp
en informatie vroegen.”
Wim vond twee orgels nog niet
voldoende en besloot een ambitieus
project aan te gaan. Hij week af van de
bouwtekening en maakte een grotere
versie. “Ik moest veel zelf bedenken
en improviseren”, vertelt hij. “Alles is
groter, dus daar moet je overal rekening mee houden.” Het lukte Wim en
na zo’n zeven jaar was ook de derde
klaar. Maar wat doet Wim met de
orgels? “Ik ga regelmatig naar verzorgingstehuizen om op te treden. Het is
fantastisch om de mensen daar op te
zijn leven bij de deuntjes en om een
glimlach op hun gezicht te toveren. Dan
is het me al die uren en jaren waard
geweest. Al moet ik zeggen dat het
bouwen zelf de echte uitdaging was.
Het optreden is erbij gekomen.”
Nog iedere week is Wim in de
schuur te vinden. Om zijn eerdere

werken bij te schaven of te repareren
én vanwege nog een andere reden.
“Ik ben weer bezig met een nieuwe te

maken”, verklapt Wim. “Maar daar is
nog maar een klein stukje van klaar.
We zien wel hoe lang deze gaat duren.”
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Agenda t/m 6 december 2018
do
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Lezing Baarlose Grafheuvel
AFGELAST

Opening Winterexpositie
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sint Jozes Wonen en Zorg Meijel

Organisatie: historische werkgroep De Borcht

Speculaasactie

Optreden Benjaming van der Velden
en Yvonne van den Eerenbeemt

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

Optreden Henry van Loon
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

zo
02
12

di
04
12

Vertoning Thuisland

wo
05
12

Sinterklaasgedicht door Anneke

Tijd: 19.30 uur
Locatie: DOK Cinema Panningen

Tijd: 10.30-12.00 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Adventsconcert

Pakjesavond

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Kerkelijke Herenkoor Baarlo
Locatie: kerk Baarlo

Tijd: 17.30 uur
Locatie: hele gemeente

Winter Bazaar & Nepalese
Zilverparty

Rond de Bijbelse lezingen

vr
30
11

Uitreiking Cultuurprijs Peel en Maas

za
01
12

Speculaasactie

Koopzondag

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

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Repair Cafe Helden

Snertrit met oldtimers

Kienen

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Repair Cafe Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Kay Beumers
Locatie: kerkplein Grashoek

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Winter Bazaar & Nepalese
Zilverparty
Tijd: 11.00-20.00 uur
Organisatie: Sa-Nuk
Locatie: Van Hövellstraat 53, Helden

Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen

Tijd: 11.00-20.00 uur
Organisatie: Sa-Nuk
Locatie: Van Hövellstraat 53, Helden

ma
03
12

Sinterklaasgedicht door Anneke
Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

do
06
12

Kerstbomenverkoop
Tijd: 09.00-18.00 uur
Organisatie: schutterij Sint Lambertus
Locatie: winkelcentrum Kaupman Helden

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme
Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 2 december
H. Mis 09.30 uur t.i.v. de lev. en overl.
vrijwilligers van de parochie b.g.v. de
jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst;
Woensdag 5 december
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Vrijdag 30 november
H. Mis 19.00 uur t.i.v. de lev. en overl.
vrijwilligers van de parochie b.g.v. de
vrijwilligersavond
Zondag 2 december - 1ste Advent
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 1 december
H.Mis 19.00 uur 1e Advent t.i.v. Thei en
Riet van Oijen-Sonnemans (jaardienst)
en overl. fam.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 2 december
H. Mis 1ste Advent 10.00 uur - herenkoor t.i.v. Johannes Janssen en Maria
Haenen;
Vrijdag 7 december
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.

Parochie Koningslust
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

Cluster MKBE

Kerkbijdrage
Waarschijnlijk wordt in elk huishouden in de komende decembermaand het ‘huishoudboekje’ enig
Parochie Maasbree
geweld aangedaan. Het is een dure
maand met Sint en Kerst en Oud
Misintenties NL58RABO0131001973
en Nieuw. Toch hopen we dat het
Pastorie Dorpstraat 4
‘kérkelijk-huishoudboekje’ ook nog
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl van velen een extra duwtje krijgt.
Veel mensen zijn gewend pas op
W www.parochiemaasbree.nl
het einde van het jaar hun ‘kerkKerkdiensten
bijdrage’ over te maken. Wanneer
Zondag 2 december
u dit jaar nog niet hebt bijgedraH. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats gen, hopen we dat u het alsnog
Mevr. Riky Jans
wilt doen. Om echt ‘kerk’ te kunIntenties: Petronella Vaessen.
nen zijn, moet die kerk ook de
Maria Peeters en overl. familie
nodige financiële ruimte krijgen en
Peeters-Hermans-Haenen. Jaardienst heeft die kerk daarbij ook uw bijoverl. ouders Willems-Janssen en
drage nodig! Verwacht mag woroverl. familieleden. Jaardienst overl. den dat ieder die, hoe en wanneer
ouders Wijnen-Smets en overl.
dan ook, van de kerk diensten verfamilie. Sjaak Roeven (verjaarwacht, ook daadwerkelijk aan het
dag). Jaardienst Hay Haenen, overl.
functioneren van de kerk bijdraagt.
ouders Jeu Haenen en Juul Grutters
Het banknummer is NL23RABO
en overl. ouders Linssen-van
0131005707 t.n.v. Kerkbestuur,
Deursen en kinderen. Jac Hendrix
Kerkbijdrage, Maasbree.
(verjaardag).
Wij danken u hartelijk.

Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 1 december
H. Mis 17.30 uur 1ste Advent - t.i.v.
Dionysius Bos en Francina Bos-Daniëls
(gest. jaardienst)
Zaterdag 8 december - 2de Advent
Geen H. Mis

Parochie Meijel

service 27

Maandag 3 december
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 4 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 6 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zondag 2 december
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 4 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 5 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
19.30 uur - 20.30 uur Rond Bijbelse
lezingen in de oefenruimte van de
kerk, ingang kant van de Gallery
Donderdag 6 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Parochie Panningen

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
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 29 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 2 december
H. Mis 1ste Advent en patroonsviering 11.00 uur met Dames- en
Herenkoor t.i.v. Door Bukkems-Nijssen
(zeswekendienst); Riet GoodenHendriks en Gerard Gooden (gest.
jaard); Jac. Geraats en Nellie GeraatsCorsten (jaard); Tjeu Wilmsen en Toos
Wilmsen-Vos; Piet en Toos Bongers
(jaard); uit dankbaarheid.

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 29 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 30 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 1 december
H. Mis 1ste Advent in de Groenling om
14.30 uur
H. Mis 19.00 uur - Samenzang t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar; Fien SchmitzGiesen (jaardienst); Sjeng Giesen,
Gritje Giesen-Brummans, zoon Piet en
dochter Lies

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 1 december
- Eerste zondag van de Advent
Mia Hendriks / Sturme vanwege de
verjaardag.
Woensdag 5 december
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 8 december
- Maria Onbevlekt Ontvangen
19. 30 uur. H.mis voor de jaardienst
van Annie Stemkens - Giesbertz.
Jaardienst voor Pierre en Tilla de la Roy
- Boots en Jan van Kessel en Nelly de
la Roy - Konickx.
Mededeling
Op de pastorie zijn weer de Gerardus
kalenders te koop voor de prijs van €
7,25 per stuk.
Op 8 dec. wordt onze nieuwe bisschop gewijd in Roermond. Mgr. Harrie
Smeets.

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 1 december
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 2 december
9.30 uur H. Mis. Eerste zondag van de
Advent. Zang: Gemengd koor.
Marie-Madeleine Baronesse d’Erp.
Donderdag 6 december
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 2 december
- 1ste zondag van de Advent.
9.30 uur Zes weken dienst Sjra
Geraets.
Zondag 9 december
- 2de zondag van de Advent
9.30 uur Feest van de Patrones van

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

onze parochie , Maria Onbevlekt
Ontvangen.
Zondag 16 december
- 3de zondag van de Advent.
9.30 uur Jaardienst Pieter Zeelen en
overl. Familie Zeelen - Nijskens
Jaardienst Wies Bruynen - Mertens
en Toni Bruynen

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

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Winterbanden?
Vraag naar ons uitgebreide assortiment.

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

Onze ervaren specialisten
helpen u graag

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• 4K HDR Processor X1 Extreme
• Acoustic Surface • OLED

4K OLED TV / KD55AF

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

1799,-

700,-

GRATIS
BEZORGD!
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2499,-

OLED

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro
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Altijd al een grotere TV, UHD of Smart
TV gewild? Dan is dit uw kans!
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