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‘Sjéél gewaazel’ in Meijel
Carnavalsvereniging De Kieveloeët heeft zaterdag 8 december onder aanvoering van prins Marcel I, de elfde editie van ‘t Sjééle Waazel Gala georganiseerd. Publiek uit de
weide omgeving kwam naar gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel om topbuuttes te bekijken. In het verleden hebben al veel Limburgse en Brabantse toppers hier op het podium
gestaan. De opening werd verzorgd door jeugdbuttekampioene Eva Dewaide, zoals op de foto te zien. Vervolgens was het de beurt aan lvia Ramakers, Harold Schroijen,
Dirk Kouwenberg, Fer Naus en Andy Marcelissen. Die Heimat Kapelle uit Meijel zorgde voor de muzikale klanken en de danseressen van Let’s Do It verzorgden een spectaculaire
vastelaovesdans. Het muzikale duo Spik en Span, meervoudig winnaar van het LVK, zorgde voor een feestelijke afsluiting voor de ruim vierhonderd aanwezigen. (Foto: CV De Kieveloeët)

Dodelijk
ongeluk
Grashoek

Hebben we, kunnen we, doen we!
Wivo levert een reeks aan machines voor in en rondom de tuin

Meld nu aan
voor de gratis
haal- en
brengservice
Tuinmachine onderhoud, verhuur en verkoop
Specialist in beregeningsinstallaties
Eigen werkplaaats voor onderhoud en reparaties

Wivo Grashoek B.V.
Helenaveenseweg 13 | Grashoek
(077)-3082540
www.maessentuinenpark.nl

Wivo Deurne B.V.
Dubloen 13 | Deurne
(0493)-314656
www.wivodeurne.nl

Vanwege de feestdagen
verschijnt er op donderdag
27 december geen HALLO.
De eerste HALLO van
2019 verschijnt
op vrijdag 4 januari.

Persberichten voor de uitgave
van vrijdag 4 januari aanleveren
vóór woensdag 2 januari 12.00 uur via
redactie@hallopeelenmaas.nl

Bij een ernstig ongeluk in
Grashoek in de ochtend van dinsdag
12 december zijn twee Poolse
mannen om het leven gekomen.
Een busje reed drie fietsers aan op
de Vliegertsdijk.

en advertenties vóór 17.00 uur via
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Twee mannen, van 50 en 52 jaar,
stierven ter plekke, een derde Pools
slachtoffer (46) werd met een traumahelikopter zwaargewond naar het
ziekenhuis vervoerd.
Het ernstige ongeval gebeurde
rond 07.30 uur, zo laat de politie
weten.
Lees verder op pagina 02
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Informatieavond over Agora-onderwijs

‘Dit wordt het nieuwe onderwijs’
De initiatiefgroep Agora Maas en Peel en middelbare school het
Bouwens onderzoeken momenteel of een school met Agora-onderwijs
mogelijk is in Peel en Maas. Om ouders en kinderen meer te vertellen over
Agora, werd op maandag 10 december een informatieavond gehouden in
het Bouwens in Panningen. De 65 aanwezige ouders zien het concept
graag naar Peel en Maas komen. “Dit wordt het nieuwe onderwijs”,
liet één van de ouders zich ontvallen.
Agora is een onderwijsvorm voor
de middelbare school waarbij niet
gewerkt wordt met klaslokalen, klassen of leraren. Kinderen die les volgen
bij Agora hebben een coach die hen
begeleidt bij de ‘challenges’ (opdrachten) die de leerlingen zelf verzinnen.
De scholieren moeten vanwege de
regelgeving in Nederland wel aan het
einde van hun middelbare school een
staatsexamen doen op vmbo, havo of

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Redactionele bijdragen
Kim Jacobs, Renée Verberne,
Robert Hesen, Lisa Osinga en
Lieke Stevens
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

vwo-niveau. De dichtstbijzijnde school
met Agora-onderwijs is in Roermond.
Het staatsexamen was één van de
meest terugkerende vragen tijdens de
informatieavond. Veel ouders willen
hun kinderen graag Agora-onderwijs
laten volgen, maar uiteindelijk komen
de leerlingen toch uit bij een regulier
staatsexamen. Hoe worden ze daar op
voorbereid? “Helaas is Den Haag nog
niet zo ver dat we de staatsexamens op
een andere manier invullen”, liet Tim
Slot, coach bij Agora Roermond, weten
aan de ouders. “We zijn ook pas vier
jaar bezig in Roermond en we hebben afgelopen jaar de eerste vmboeindexamens gehad waarbij iedereen
geslaagd is. We weten nog niet hoe het
bij havo of vwo gaat zijn. Nu wordt voor
De ruim 65 aanwezige ouders
iedere leerling een traject gemaakt om konden naast Slot en de leerlingen
hem of haar voor te bereiden op de
ook vragen stellen aan Judith van
reguliere staatsexamens.”
Weel, initiatiefneemster van Agora
Maas en Peel, Annemarie Luckassen,
directrice van het Bouwens en ouders
van leerlingen van Agora Roermond.
Vijf leerlingen van Agora
Luckassen en Van Weel, gezamenlijk
Roermond, wonend in Peel en Maas,
zittend aan een tafel, moesten vooral
waren aanwezig om te vertellen
de vraag beantwoorden wat Agoraover hun ervaringen op de school.
onderwijs in het Bouwens nog tegenDerdejaarsleerling Lucas is ervan
houdt. “We willen wel de kwaliteit
overtuigd dat hij over drie jaar op een
kunnen bieden die jullie als ouders
andere manier dan het staatsexamen
van Agora verwachten”, vertelde
kan afstuderen op het vwo. “Als ik zie
hoeveel er nu al veranderd is sinds ik er Luckassen. “We moeten ook een groep
hebben van 25 tot 30 leerlingen die
begon, denk ik dat ze wel iets verzinnen tegen de tijd dat ik ga afstuderen.” mee gaan doen en er moet een coach

‘Midden in het proces’

zijn die de kinderen kan begeleiden.”
Van Weel vult aan: “We zitten nu nog
midden in het proces waarbij we uitzoeken of het kan of niet. Daar kunnen
we nu nog niks over zeggen.”
Genoeg belangstelling is volgens
de aanwezige ouders geen probleem.
“Als ik zie hoeveel kinderen er hier al
rondlopen, dan heb je die groep van 25
al”, liet een moeder weten. “Mijn oudste dochter zit op het Bouwens en ik
heb nog twee kinderen die op de basisschool zitten. Dan heb je in ieder geval
al drie aanmeldingen. Voor mij is dit
gewoon de toekomst van onderwijs. Ik
denk dat het Bouwens ooit helemaal
Agora wordt. Ik word heel blij van deze

onderwijsvorm.”
De initiatiefgroep en het
Bouwens nemen alle opmerkingen en vragen die tijdens de avond
gesteld zijn mee in het verdere proces, zo lieten zij weten. Op dinsdag
19 februari is wederom een voorlichtingsavond van Agora Maas en
Peel. “Dan hopen we meer informatie te hebben over hoe het verder
gaat”, aldus Luckassen. Als de initiatiefgroep en het Bouwens volgend schooljaar al willen beginnen
met Agora-onderwijs in Panningen
moet dat op maandag 18 en dinsdag
19 maart bekend zijn, als de inschrijfavonden voor volgend schooljaar zijn.

Vervolg voorpagina

Dodelijk ongeluk Grashoek
Een busje kwam op de
Vliegertsdijk in aanrijding met drie
fietsers. De slachtoffers zijn Poolse
mannen die vermoedelijk op weg
waren naar hun werk. “Naast de

bestuurder waren er verder geen
inzittenden in het busje”, aldus
de politie. “De bestuurder is niet
gewond geraakt en opgevangen
door de hulpdiensten.”

De Vliegertsdijk werd afgesloten
om de hulpverlening door de brandweer, ambulancedienst en politie
mogelijk te maken. Ter plaatse werd
een onderzoek opgestart om de

oorzaak van het ongeval te achterhalen. Daarbij maakt de politie ook
gebruik van een drone om luchtfoto’s te maken van het plaats van het
ongeval.

Zoektocht naar oplossing
verdwijnen parkeerplaats
De waarschijnlijke komst van 27 appartementen naar het Ringovenpark in Panningen, zorgt ervoor dat de parkeerplaats in het park gaat verdwijnen. De 45 langparkeerplekken zijn volgens centrummanager van Panningen Jan Bouten hard nodig. “We wisten dat dit eraan zat te komen en
we zijn op zoek naar een oplossing.”
De parkeerplaats werd vijf jaar
geleden aangelegd, maar gemeente
en Centrum Management Panningen
wisten dat de kans bestond dat die
zou verdwijnen. “We hebben er
altijd rekening mee gehouden”, vertelt Jan Bouten. “De parkeerplaats
is toegevoegd toen uit het imagoonderzoek in 2014 bleek dat er een
tekort aan parkeerplaatsen was.
Er zijn meer bezoekers gekomen, dus
er is al een tekort. En nu verdwijnt
de parkeerplaats ook nog eens.”

Jongen Projectontwikkeling maakte
onlangs bekend plannen te hebben om
27 appartementen in het Ringovenpark
te bouwen. De verkoop van de woningen start begin januari. Als meer dan
de helft van de appartementen verkocht is, wordt gestart met de bouw.
Uit het imago-onderzoek dat
op maandag 10 december werd
gepresenteerd, bleek dat parkeren
nog altijd een groot probleem is in
Panningen. Parkeergelegenheid werd
door zowel het publiek als de onder-

nemers als grootste pijnpunt aangekaart. “We zijn in overleg met de
gemeente hoe we het nu op kunnen
lossen”, vertelt Bouten. “We zoeken
een plek waarbij er een duidelijke
route naar het centrum is. We denken
bijvoorbeeld aan een hoekje van de
vmbo-locatie.”
Er is volgens Bouten vooral
behoefte aan langparkeerplekken. “We willen de verblijfsduur van
de bezoekers verlengen. Dat kan
als ze langer dan twee uur mogen

blijven staan. De blauwe zone is
goed, maar dan vooral voor de
mensen die boodschappen doen.”
De gemeente laat weten dat er in
principe genoeg plek is om te parkeren. “Behalve op delen van de
woensdag en delen van de zaterdag
en dan alleen op specifieke plaatsen zoals het Raadhuisplein en het
Pastoor Huijbenplein, en in mindere
mate de Beekstraat en Kerkstraat.
Hierover wordt gesproken met centrumpartijen.”
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Lazaristenkapel in Panningen weer in
topstaat
De kapel van de Heren Lazaristen is na een maandenlange opknapbeurt klaar om de deuren weer te openen.
De eigenaren van het gebedsgebouw aan de zijkant van het klooster in Panningen, de paters Lazaristen, pleegden groot onderhoud aan het rijksmonument om het op een later tijdstip in goede toestand terug te kunnen
geven aan de gemeenschap van oud-gemeente Helden. Op zaterdag 15 en zondag 16 december vinden er
activiteiten plaats om de kapel officieel te heropenen.

met niks hierheen gekomen meer
dan 100 jaar geleden en we zullen
ook met niks weggaan, zo zeggen ze
het zelf”, vertelt Jac Willekens van de
Kepèlse Initiatiefgroep. “Daarom hebben ze het plan opgepakt om de kapel
in beheer van een aparte stichting te
geven die ervoor kan zorgen dat die
behouden blijft en dat er activiteiten
plaatsvinden die passen bij de kapel.
Die stichting moet nog opgericht worden. De Kepèlse Initiatiefgroep bestaat
uit een groepje betrokken mensen
dat zich inzet voor het behoud van dit
erfgoed.”

Speciale stenen
De pater zetten hun standpunt
kracht bij door de kapel volledig op
te laten knappen. “Rondom de ramen
zaten speciale stenen die nergens
meer te krijgen waren”, vertellen
Frans en Jac. “Die hebben ze speciaal uit Oost-Duitsland moeten laten
komen.” De glas-in-loodramen werden
naar Tilburg gebracht voor een renovatie. In de kapel werden onder meer
de vloer, gewelven en banken voorzien van een likje verf. “Het lijkt alsof
de ramen net twee keer met Glassex

Onlangs werd al een filmvoorstelling gehouden met
orgelmuziek in de kapel
“Strikt genomen hadden de
Lazaristen de kapel helemaal
niet op hoeven te knappen”, vertelt Frans Rover, lid van de Kepèlse
Initiatiefgroep. Hij doelt op de kapel
die al sinds mensenheugenis aan het
klooster in Panningen vastzit. “Het is
dan wel een rijksmonument, maar
de paters hoeven er in principe niets
aan te doen. Ze hebben de opknap-

beurt betaald, omdat ze de kapel uit
dankbaarheid graag in de beste staat
terug willen geven aan de Panningse
gemeenschap.”
Na 115 jaar zijn de Lazaristen nog
altijd eigenaar van het klooster en de
aangrenzende kapel. In 1903 kwam de
Franse congregatie van de Lazaristen
naar het leegstaande klooster in
Panningen. In de jaren die volgden,

bouwden de paters het bestaande
klooster uit en in 1908 werd de kapel
aan het geheel toegevoegd. In 1912
werd het Cavaillé-Coll-Mutin-orgel
geplaatst. De kapel met orgel werd in
2002 tot rijksmonument benoemd.
De paters kwamen een aantal jaar
geleden zelf met het idee om hun
bezittingen in Panningen ooit terug te
geven aan de gemeenschap. “We zijn

zijn gewassen, zo’n mooie lichtinval is
er nu.”
Omdat de paters aan de gemeenschap willen laten zien wat er allemaal gebeurd is in de kapel, hebben
de Kepèlse Initiatiefgroep en de
Orgelkring Peel & Maas (verantwoordelijk voor het orgel) een weekend
vol activiteiten met betrekking tot
de heropening opgezet. Dat begint
zaterdag 15 december om 18.00 uur
met een muzikale avond. Het eerste
uur is de kapel gewoon geopend en
bespeelt Ton van den Hout het orgel.
Om 19.00 uur begint het programma.
Er is een optreden van het koor To Be
Continued en er is orgelspel. Van
21.00 tot 23.00 uur is er een samenzijn
in de eetzaal van het Missiehuis.
Het programma op zondag
16 december begint met een eucharistieviering met medewerking van
gemengd koor Bel Canto tussen
11.00 en 12.00 uur. Daarna is er een
open huis van 13.00 tot 15.00 uur.
Er zijn onder meer bedrijven aanwezig om die informatie geven over het
onderhoud en het orgel is van dichtbij te bekijken. Om 15.00 uur zingt
dameskoor Padako in de kapel.

Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

• brandbeveiliging
• training
• advies
WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.NL

Kerstster

Euphorbia pulcherrima.
Ø 14 cm. Diverse kleuren.
2 stuks 11.98 5.99

Eerste editie dameszitting
Panningen
Gemeenschapshuis In Kepèl in Panningen was op zaterdagavond 8 december het decor voor de
allereerste editie van de Prônkzitting in Kepèl. Steffie Reijnen, Manon Engels, Nicole Kremers en
Oukje Reijnen tekenden voor de organisatie van de zitting waar alleen vrouwen welkom waren.
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo opende de avond. Optredens waren er onder meer van
de Aod-Prinse oeht Kepèl en Hoondervel.

Kerstster

Euphorbia pulcherrima.
Ø 14 cm. Diverse kleuren.
2 stuks 11.98 5.99

1+1
GRATIS

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

1+1

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 50. GELDIG VAN 13-12 T/M 19-12. OP=OP
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Cijfer: 8,0

Centrum Panningen komt goed uit
onderzoek
Het centrum van Panningen krijgt een 8,0 in een onderzoek dat uitgevoerd werd door drie communicatiestudenten in opdracht van Centrum
Management Panningen. De studenten presenteerden de resultaten op
maandag 10 december in het Huis van de Gemeente in Panningen. De respondenten roemden vooral het grote aanbod aan activiteiten en de compactheid van het centrum. Een gebrek aan parkeergelegenheid blijft
volgens het onderzoek het grootste probleem.
De drie vierdejaarsstudenten aan
de Fontys Hogeschool Communicatie,
Anouk Bos, Sarah Burghard en Jessy
Jacobs, kregen bijna duizend ingevulde
enquêtes terug. In de enquête, die vanaf
september online was in te vullen, hadden de drie dames vragen gesteld die
over het centrum gingen. Ze baseerden
zich daarbij ook op het imago-onderzoek van het Panningse centrum dat in
2014 werd uitgevoerd. Toen kreeg het
centrum een 7,4 als punt.
Centrummanager Jan Bouten is
blij met de positieve uitkomst van het
onderzoek. “We zijn trots op een 8,
maar het betekent niet dat we tevreden zijn. Het is wel goed om te zien
dat onze inspanningen om het concept
Thuis in Panningen (TIP) bekendheid
te geven, geen windeieren gelegd
hebben”, aldus Bouten. Hij doelt op

het feit dat de bekendheid van TIP, de
promotieorganisatie van het centrum,
enorm gestegen is sinds 2014, zo blijkt
uit het nieuwe onderzoek. Mensen uit
Panningen kennen het concept inmiddels bijna allemaal (89 procent), in
Peel en Maas nog ruim meer dan de
helft (70 procent) en buiten Peel en
Maas ook nog vrij goed (53 procent).

Parkeergelegenheid
Zaken die volgens het onderzoek
door bezoekers als positief worden
ervaren, zijn onder meer de vele activiteiten en evenementen, de sfeer en
het winkelaanbod. Dingen die volgens de uitkomst van het onderzoek
aandacht verdienen, zijn vooral de
parkeergelegenheid, het gebruik van
social media van winkeliers en TIP en
het verschil in sluitingstijd van winkels

tijdens de koopavond iedere vrijdag.
Uit het onderzoek bleek dat sommige
winkels op vrijdag helemaal niet langer open zijn, de helft van de winkels
is tot 21.00 uur open en een kwart tot
20.00 uur.
De drie dames sloten de presentatie over het onderzoek af met een

advies aan Centrum Management
Panningen. TIP moet consistenter
Facebook-berichten plaatsen, winkeliers zouden meer berichten van TIP
moeten delen op Facebook, er moet
een Instagram van TIP aangemaakt
worden en daarop moeten de collecties van de winkels in Panningen

verschijnen. Verder zou de website
van TIP aantrekkelijker mogen. De drie
dames zijn communicatiestudenten
en richtten zich daarom alleen op het
communicatieaspect van het onderzoek. Een advies over bijvoorbeeld de
parkeergelegenheid werd daarom niet
gegeven.

Geslagen en getrapt

Zwaargewonde na ruzie op
Napoleonsbaan
Bij een ruzie in Baarlo op maandag 10 december is een 50-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats
zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kreeg ruzie ter hoogte van de Napoleonsbaan met een andere man en
werd geslagen en getrapt. Over de toestand van het slachtoffer doet de politie verder geen uitspraken.
De twee mannen kregen rond
21.45 uur ruzie in de buurt van de
Napoleonsbaan in Baarlo. De aanleiding is bij de politie nog onbekend.
“Getuigen belden de hulpdiensten”,
aldus de politie. “Het slachtoffer

werd met ernstig letsel in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”
De politie hield kort na het incident
een verdachte aan. Het gaat om een
man die net als het slachtoffer geen
vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Tijdens het politieonderzoek
werd de Napoleonsbaan enige tijd
afgesloten. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die
hoefde uiteindelijk niet ingezet te
worden.

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
februari 2019 laat plaatsen

* Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf vanaf 1 december 2018. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Informatiebijeenkomst Waterschap Limburg

Geen hoogwatergeul tussen Baarlo en
Hout-Blerick
In Blerick is maandagavond 10 december een informatiebijeenkomst geweest over de hoogwaterbescherming
tussen Baarlo en Hout-Blerick. Belangrijkste uitkomst van de avond, die door zeventig belangstellenden werd
bezocht, is dat er geen hoogwatergeul aangelegd gaat worden in het gebied. Wat er met de dijk gaat gebeuren,
is nog niet bekend. Die kan verlegd of opgehoogd worden.
Waterschap Limburg is eind 2016
gestart met de plannen om vijftien
dijktrajecten in Noord- en MiddenLimburg te versterken. Baarlo-Hout
Blerick is één van deze vijftien trajecten. Na de hoogwaters van 1993 en
1995 is er dijkversterking aangelegd.
Echter is gebleken dat deze inmiddels niet meer voldoet aan de wet.
De dijk bij Baarlo-Hout-Blerick moet
circa 1.60 meter hoger worden dan
nu het geval is. Dit valt onder het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Noordelijke Maasvallei (HWBP).
Een van de opties om de problematiek aan te pakken, was het aanleggen van een hoogwatergeul. Dit is een
aftakking van een rivier die ervoor

kan zorgen dat een deel van het water
gecontroleerd afgevoerd wordt wanneer er sprake is van een hoge waterstand. Waterschap Limburg heeft voor
de minister alle informatie verzameld
om een besluit te nemen om dit aan
te leggen. Marijke van der Steen, communicatieadviseur van Waterschap
Limburg laat weten dat de geul niet
doorgaat. ‘’Het onderzoek wijst uit
dat deze maatregel een erg grote
impact op het gebied zou hebben. Het
kan leiden tot een verlaging van het
grondwater met negatieve effecten
op landbouw en natuur, in de wijde
omgeving. Daarnaast wordt geconcludeerd dat het hoogwater niet past in
de omgeving. Er is daarom ingestemd

om het voorstel om hoogwatergeulen
aan te leggen niet meer als mogelijke
maatregel te zien.’’

Versterken huidige
kering is een optie
Er is nog geen beslissing genomen over een eventuele dijkverlegging. Een dijkverlegging zou
betekenen dat de dijken opgehoogd
worden, waardoor de rivier minder
ruimte krijgt terwijl de verwachting is
dat deze in de toekomst meer ruimte
nodig heeft. “Bestuurders hebben,
mede naar aanleiding van de reacties uit de omgeving, nadrukkelijk
aandacht gevraagd voor het toe-

komstperspectief voor bewoners en
bedrijven in de verdere uitwerking
van de verkenning”, aldus het waterschap dat reacties kreeg vanuit de
Omgevingswerkgroep, de gebiedsbijeenkomsten in oktober en een
ingekomen brief van ondernemers en
bewoners in Baarlo over het onderwerp. Die gaven aan een dijkverlegging liever niet te zien.
Het versterken van de huidige
kering is volgens Waterschap Limburg
ook nog een optie. “Er is nog geen

dijktracé afgevallen. Ook de haalbaarheid van de aansluitingen naar
de hoge grond blijft onderdeel van
de verkenning, waarbij de tracés nog
niet vastliggen”, aldus Waterschap
Limburg. Naar verwachting is er
rond de zomer van 2019 een voorkeursalternatief voor het dijktraject
Baarlo-Hout-Blerick gekozen door de
betrokken instanties. Vervolgens start
de planuitwerkingsfase en kan er
waarschijnlijk vanaf 2021 met de realisatie worden gestart.

Opvolger

Nieuwe kapelaan voor
Maasbree, Baarlo en Kessel
De heer Peter Pierik is met ingang van donderdag 1 november benoemd tot kapelaan van de parochie
federatie in Horst en omgeving en het parochiecluster van Kessel-Baarlo-Maasbree. Hij is daarmee de
opvolger van Terrence Ragel, die eervol ontslag kreeg.
Ragel verlaat Nederland en
keert terug naar zijn geboorteland
Sri Lanka. Hij heeft vijf jaar in het
bisdom Roermond gewerkt, waar
het parochiecluster van KesselBaarlo-Maasbree ook onder valt.

De kapelaan is benoemd voor
de parochies in Horst, America,
Hegelsom, Melderslo, Meterik,
Sevenum, Kronenberg, Evertsoord,
Griendtsveen, Baarlo, Kessel, KesselEik en Maasbree.

Het dekenaat Horst valt
onder het bisdom Roermond. Een
kapelaan, ook wel bekend als
parochiearchivaris, ondersteunt een
priester bij zijn werkzaamheden in
de parochie.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Op zoek
naar een
leuke baan?
Voor onze klant Wijnen Square Crops, actief in de (mini)komkommeren paprikateelt en de logistiek daarvan, zijn wij op zoek naar meerdere
kandidaten! Wijnen is een dynamisch, professioneel en innovatief bedrijf
met locaties in Egchel en Grubbenvorst.

Zelfstandig medewerker glastuinbouw
Egchel - Vac. Nr. P029507 | Grubbenvorst - Vac. Nr. P029509
Als zelfstandig medewerker ga je een leuke groep medewerkers
van diverse nationaliteiten aansturen, bestaande uit 15 tot 20
personen. Jij bent verantwoordelijk om samen met dit team tot
successen te komen. Naast dit stukje leidinggeven zijn er
verschillende taken binnen het teeltproces waar je (mede)
verantwoordelijk voor bent in deze functie.
Of je nu in de agro, food, logistiek, techniek of industrie wilt
werken, bij AB Werkt hebben we tijdelijke én vaste banen!
Meer vacatures op ab-werkt.nl

Interesse? Stuur je CV naar Horst@ab-werkt.nl
of app/bel Sabrina op 06 - 55 41 51 70

Zeemeerminnen in Panningen

De kracht van samenwerken

DOK6 Theater in Panningen verwelkomde op zaterdag 8 december De Kleine Zeemeermin. Na de
voorstelling waarin Sita een hoofdrol heeft, mochten alle aanwezige kinderen op de foto met de
hoofdrolspelers van het theaterstuk. Samen deden ze ook nog een dansje in de foyer van DOK6.
Veel van de kinderen waren verkleed naar het optreden gekomen om zich zo nog meer te kunnen
inleven in de onderwaterwereld van De Kleine Zeemeermin.

AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
077 - 39 808 83
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‘nne daag neet gelache is ‘nne daag neet gelaefd

Bedankt!
Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken die aan ons
60-jarig huwelijk heeft gedacht.
Uw bloemen, kaarten en bezoek
hebben er voor gezorgd dat het een
onvergetelijke dag is geworden.
Veel dank aan Mirko de Boer van
Restaurant de Heldense Bossen
voor zijn grote inzet om er een
prachtig feest van te maken.

Dinsdag 18 december a.s. zijn
os pap & mam, opa & oma

Toon Wijnen
en Mia Boots
50 jaar getrouwd.
“Reden voor een feest!”

Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum Vincent
Depaul is onverwacht van ons heengegaan “oos mam”,
schoonmoeder, oma en superoma
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

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.

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

MINDFULNESS in PANNINGEN
MINDFULNESS voor JONGEREN (14-20 jr)
Het leven wordt steeds jachtiger, alles moet sneller, efficiënter
en we eisen meer van onszelf.
Mindfulness helpt om weer even tot jezelf te komen
en om op ’n slimme manier om te gaan met stress.
Start: woensdag 9 januari 2019 van 19.00-21.00 uur.

MINDFULNESS voor VOLWASSENEN

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

Maasbree:
Helden:
Kinrooi:
Panningen:
Helden:
Helden:
Grashoek:

Mart en Ine
Kit en Nol
Henk en Betty, Annie †
Joke en Door
Marij en Jos
Broer en Marianne
Ger en Wiel
Oma’s kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Panningen, 9 december 2018
Correspondentieadres: Familie Raedts-Lodewijk,
Kloosterstraat 31, 5988 CL Helden
Het laatste samenzijn met mam is op vrijdag 14 december
om 11.30 uur in de Houbereij, Kerkstraat 68 in Panningen.
Later die dag zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen maar een bijdrage in de collectebussen voor Kika.

www.fienbosuitvaartzorg.nl
Degenen die ik liefheb heb ik verlaten
om degenen die ik liefhad terug te zien

Start donderdag 10 januari van 19.00-21.00 uur.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden mindfulness MBCT,
afhankelijk van je polis

www.sensus-pvs.nl / 06-13747529

echtgenote van Jo Lodewijk †
in de leeftijd van 94 jaar.

Jan en Francine
Bergs-van der Linden
Mariaplein 19, 5988 CJ Helden

Truu Lodewijk-Peeters

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

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

Chris Peeters

* Panningen, 12 september 1929 † Panningen, 7 december 2018
echtgenoot van Nellie

Peeters-Berben †

pap en opa van
Herman en Annie
Ria en Piet
Els en Peter
Luke en Merel
Anke
Twan en Riet
Evelien
Robin
Michelle en Jimmy
Correspondentieadres: Familie Peeters,
Hollasstraat 28, 5991 DA Baarlo
Op woensdag 12 december hebben we afscheid genomen in het
crematorium te Blerick.

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

HALLO in Italië
Jan en Marietje Strik-van der Burgt uit Grashoek waren eerder
dit jaar op vakantie in Italië. Tijdens een 10-daagse vakantie en
pelgrimstocht kwamen ze door de plaats Assisi. Bij de basiliek
Santa Maria degli Angeli in Assisi hielden ze halt en gingen ze op
de foto met de HALLO.

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.

Met groot verdriet nemen wij afscheid van ons oud-lid

Jac Janssen
Jac was Prins in 1962 van de Kuus oeht Kepèl.
Wij wensen zijn naaste familie heel veel sterkte toe.
Bestuur en leden van
V.V. “De Kuus oeht Kepèl”
Panningen

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.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

Studenten gezocht (Baarlo)
voor het wassen van fust op zaterdag
en/of zondag. Interesse, mail
sales@boxcleaningservice.nl
of bel 077 477 16 00.

Diane Maasbree: komt u nog voor de
kerst naar mij voor uw welverdiende
ontspanning? 06 16 67 03 81.

Te koop kerstbomen alle soorten en
maten.Geurts-Peeters Langvenweg 50
Boekend tel. 06 29 21 03 76.

woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14
voor gratis offerte bij u thuis.
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.
www.vanroykasseien Grashoek open
dagen 22, 23, 26, 29, 30 en 31 dec
tel. 06 18 92 50 99 Antieke Bouwmat.
Ook bij slecht weer genieten van
uw terrasoverkapping!
www.Zeilmakerijsevenum.nl
06 22 27 44 35.
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Ik ben er nog steeds van overtuigd dat
zoals ik ‘t doe, je het moet doen,
want anders zou ik het niet doen.
Johan Cruijff

Huub Steeghs

* 14 september 1958

Grashoek

† 10 december 2018

35 jaar in liefde verbonden met

Annie van Mullekom
Pap van

Correspondentieadres:

Sanne en Koen
Mike
Jarno
Familie Steeghs
Past. Vullinghsstraat 14
5985 PJ Grashoek

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
15 december om 10:00 uur in gemeenschapshuis de Ankerplaats,
gelegen aan de Past. Vullinghsstraat 3 te Grashoek.
In plaats van bloemen stellen we een gift voor de ziekte van
Huntington zeer op prijs. Hiervoor staan collectebussen op de
condoleancetafel.
Een speciale dank aan Dr. Prudon, Dr. Martens, neuroloog
Dr. Oosterloo en expertiseteam Huntington Nederweert.

HALLO in Zwitserland
De familie Haenen uit Maasbree bracht afgelopen zomer een bezoekje aan Zwitserland. Het gezin
uit Maasbree ging niet alleen voor de mooie natuur naar het Midden-Europese land, maar besloot
ook een kijkje te nemen bij CERN waar de beroemde deeltjesversneller gevestigd is. Martin, Karin en
de kinderen besloten daar op de foto te gaan met de HALLO.

Huub Steeghs
Nooit meer samen voetballen kijken
Nooit meer samen wandelen
Nooit meer samen carnaval en kermis vieren
Nooit meer samen een pilsje pakken
Nooit meer samen ouwe hoeren
Nooit meer samen......
Wij wensen Annie, Sanne, Mike, Jarno en Koen
heel veel sterkte met dit grote verlies.
Jo en Will, John en Truus, Peter en Miek, Piet en Mariska, Peter en
Truus, Gerard en Tilly, Huub en Wies, Sef en Bets, Huub en Hanny

Met heel veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen
van ons zeer gewaardeerd lid

Oh, zit dat zo!
Belastingplan 2019 niet
voor de MKB-ondernemer
(tenzij deze een Besloten Vennootschap heeft)

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Uitgangspunt van het Belastingplan 2019 was dat iedereen er in de
periode 2019 tot 2023 op vooruit zou gaan. Voor de MKB-ondernemer die
inkomstenbelasting betaalt is dat echter nauwelijks het geval.

Huub Steeghs
Huub Steeghs was ruim 49 jaar lid van SV Grashoek en is daarvoor
onlangs nog gehuldigd. Hij heeft gevoetbald in de jeugd en
de senioren, m.n. in het 2e en 3e elftal. Huub heeft langs zijn
spelersactiviteiten vele andere taken uitgevoerd, daarbij denkend
aan leider/grensrechter 3e elftal, jeugdleider, entreecommissielid,
bestuurslid en kantinebeheerder. Daarnaast altijd fanatiek langs de
lijn bij zijn “jongens”.
Wij zijn Huub heel erg dankbaar voor alles wat hij
voor SV Grashoek heeft betekend.
Wij wensen Annie, Sanne, Mike, Jarno, Koen
en de familie Steeghs en van Mullekom heel veel
sterkte met dit grote verlies.
SV Grashoek zal er voor jullie zijn!
Bestuur en leden SV Grashoek

Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.
Hulp in de huishouding gezocht!
Zelfstandig, betrouwbaar, aanpakker,
dierenvriend. Omgeving Kessel, 4
uur per 2 weken. Dag bespreekbaar.
Reacties via stukfke72@gmail.com

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.
Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.

De komende jaren worden namelijk de belangrijkste aftrekposten
voor de ondernemer in de inkomstenbelasting zoals de zelfstandigenaftrek
en de MKB-winstvrijstelling, beperkt
tot uiteindelijk het tarief van de eerste
belastingschijf. Dit raakt met name
de MKB-ondernemer met een wat
hogere winst (boven de 70.000 euro
per jaar per persoon). Het maximale
inkomstenbelastingtarief voor de
ondernemer blijft de komende jaren
zo rond de ruim 44 procent hangen.
Dat is nog steeds minder dan dat niet-

ondernemers aan belasting betalen.
Niet-ondernemers profiteren wel van
een daling van het toptarief van 52 naar
49,5 procent.
De ondernemer die zijn onderneming uitoefent in een Besloten
Vennootschap (BV) gaat de komende
jaren daarentegen aanzienlijk minder
belasting betalen. De ondernemer met
een BV betaalt twee keer belasting:
vennootschapsbelasting over de winst
en inkomstenbelasting (aanmerkelijk
belangheffing) als die winst vanuit
de BV naar het privévermogen van
de ondernemer gaat. Met het geld
dat vrijgekomen is door het niet
doorgaan van de afschaffing van de
dividendbelasting, is onder meer
de vennootschapsbelasting (verder)
verlaagd, waardoor het maximale
gecombineerde vennootschapsbelasting en inkomstenbelastingtarief
voor deze ondernemer uitkomt op
zo’n ruim 40 procent.

Tot nu toe betaalden MKBondernemers in de inkomstenbelasting uiteindelijk ongeveer evenveel
belasting als ondernemers met een
BV. Na invoering van het belastingplan 2019 is de ondernemer
met een BV aanzienlijk minder aan
belasting kwijt dan zijn collega die
geen BV heeft. De BV ondernemer is
spekkoper.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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Regionaal Duurzaamheid Centrum gepland in pand

Oude bieb Panningen a
 lsnog v
 erkocht
De oude bibliotheek in Panningen is verkocht door de gemeente. Het pand op de hoek van de Patersstraat en
de Schout van Merwijckstraat is per sinds 27 november overgenomen door het Heldense bedrijf Beparma B.V.,
zo laat de gemeente weten. In de oude bieb moet het Regionaal Duurzaamheid Centrum komen met daarin een
WoonWijzerWinkel. Omroep P&M behoudt zijn plekje in het gebouw.

ken werden gevonden, duurde het
tot maandag 10 december voordat
de gemeente de verkoop bekend kon
maken. Het gebouw is verkocht aan
Deparma B.V., waarvan Huub Hanssen
directeur is. “Mijn bedoeling is altijd
geweest om het beschikbaar te stellen
aan duurzame initiatieven. Dat kan nu
hopelijk snel gaan gebeuren. De verkoop duurde wat langer dan gepland
vanwege verborgen gebreken die we
tegenkwamen, maar we zijn blij dat
we er nu uit zijn gekomen.”

‘Alles ligt klaar’

De bibliotheek van Panningen
verhuisde al in 2015 naar het Huis van
de Gemeente. Het oude pand werd

te koop aangeboden voor 280.000
euro door de gemeente. Halverwege
2017 werd bekend dat er een gega-

digde was om het gebouw aan te
kopen. Het ging om ondernemer Huub
Hanssen. Doordat er bepaalde gebre-

De verborgen gebreken waren
de parkeerplaatsen bij het pand en
een niet eerder gevonden olietank.
Ook de huisvesting van Omroep P&M
in het pand was een obstakel in de
onderhandelingen. “Mede door een
financiële bijdrage van de gemeente
is het mogelijk gemaakt dat de
omroep tot 2029 gehuisvest kan blijven in de voormalige bieb”, schrijft de
gemeente. Omroep P&M heeft de hele
kelder in gebruik en een gedeelte van
de begane grond.
Stichting Regionaal Duurzaamheid
Centrum (RDC) wil het pand gaan
gebruiken om een WoonWijzerWinkel
in te vestigen. Daar is echter wel een

financiële bijdrage van de gemeente
voor nodig, zo laat de stichting weten.
“Alles ligt nu klaar”, vertelt bestuurslid Peter Klaasen. “We hebben een
enthousiaste groep, een geschikte
locatie en waarschijnlijk kunnen we
beschikken over opstartsubsidies.
Het enige dat nu nog nodig is, is een
toezegging van gemeente Peel en
Maas over een structurele bijdrage aan
het RDC.”
Mocht de bijdrage van de
gemeente er niet komen, dan ziet
de stichting zich genoodzaakt zichzelf op te heffen. “We hebben nu
alles op orde en dit is volgens ons
een unieke kans voor de gemeente
om dit burgerinitiatief te steunen”,
aldus Klaasen. “We gaan geen jaar
wachten totdat er overheidsbeleid is.
Mocht de gemeente dus niets beslissen vóór 1 januari dan komt er geen
WoonWijzerWinkel in het pand.”
Een WoonWijzerWinkel is een professioneel digitaal en fysiek energieloket waar burgers terecht kunnen met al
hun vragen over het verduurzamen van
hun woning. In Rotterdam is sinds vijf
jaar een dergelijke WoonWijzerWinkel
gevestigd. Die wordt ondersteund
door 25 gemeentes in Zuid-Holland en
Zeeland.

Goede voornemens
voor 2019?
Wij doen met je mee!

Growing
a better world
together

Een financieel gezond leven, gezonde groei voor ondernemers, duurzame en gezonde voeding en
leefbare kernen. Samen met jou werken we aan een vitale regio waar het goed wonen, werken
en recreëren is. Dat deden we in 2018 en doen we ook in 2019!
Medewerkers, ledenraadsleden en commissarissen van Rabobank Peel, Maas en Leudal
wensen je fijne feestdagen en een vitaal 2019!

Bekijk hoe we in
2018 meededen op
rabo.nl/pml/vitaleregio

13
12

Vrijstaand schieten

Goede resultaten
schutters Bree 4.5
Door: Jo van der Sterren, luchtbuksschietvereniging Bree 4.5
Luchtbuksschietvereniging Bree 4.5 heeft in verschillende competities van zich laten spreken. In het onlangs
gestarte nieuwe seizoen vrijstaand schieten worden er geen directe wedstrijden meer geschoten tussen twee
teams, maar schiet iedere schutter zijn serie op de thuisbaan. Bij de Koninklijke Nederlandse Schietbond Associatie
is dit al jaren gebruikelijk.
Marco Vissers en Thijs Philipsen
zijn ingedeeld in de B-klasse. Na drie
rondes voert Marco hier het veld aan
met een fraai gemiddelde van 280.33
ringen (283, 277, 281). Thijs Phlipsen
zat zijn teamgenoot op de hielen met
een gemiddelde van 279.33 ringen
(283, 274, 281). Drees Wijnen voert in
de C-klasse het veld soeverein aan met
een gemiddelde van 275.00. Drees
schoot respectievelijk 275, 274 en 276
ringen. De schutters in de postcompe-

titie opgelegd hebben er al vijf wedstrijden op zitten. Jan Manders en Hay
Geerarts komen uit in de B-klasse.
Beiden vinden zich terug in het bovenste gedeelte van de ranglijst.

Dichter bij de
koplopers
Jan met een gemiddelde van 290.80
en Hay met 288.80. In de C-klasse staan
Lei Janssen, Truus Wijnen en Peter

Nelissen met een gemiddelde van respectievelijk 285.20, 284.00 en 282.60
nog steeds goed geplaatst. Zij komen
steeds dichter bij de koplopers. In de
D-klasse voert Fun Linssen met een
gemiddelde van 282,80 de ranglijst nog
steeds aan, op de voet gevolgd door Jan
Seelen met een gemiddelde van 280.40.
Jo van der Sterren (262.30) en Jeanne
Linders (261.60) bivakkeren in de onderste regionen, maar zij hebben wel een
stijgende lijn te pakken.

Thuisoverwinning

Bevo Hc voor achtste keer
op rij ongeslagen
Door: handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Bevo Hc uit Panningen bleef zaterdag 8 december in eigen huis voor de achtste keer op rij ongeslagen.
Initia Hasselt werd met 31-18 verslagen.
In een volle sporthal De Heuf startte
zaterdag de tweede seizoenshelft van
de BENE-League. De handballers van
Bevo Hc namen revanche op Initia
Hasselt, waar aan het begin van het
seizoen nog met één doelpunt verschil
van werd verloren. Een makkelijke
wedstrijd was het echter niet. Bevo had
lange tijd een voorsprong, maar ging
toch met een gelijke stand (14-14)
het kleedlokaal in. In de tweede helft
gingen de gasten even aan de haal
met een kleine (16-17) voorsprong. Het

team van Jo Smeets zette nog eens
flink aan en zagen de scheidsrechters
bij een 31-18 voorsprong de wedstrijd
affluiten. Dario Polman was met negen
doelpunten de topschutter van de
wedstrijd.

Versteviging
vierde plaats
Met deze overwinning verstevigde
Bevo Hc de vierde plek op de
ranglijst en laat het zowel Aalsmeer

als Volendam achter zich. Het was
tevens de laatste thuiswedstrijd van
2018 voor de Bevo-mannen. Voor de
winterstop rest de ploeg nog één duel,
Bevo gaat volgende week op bezoek
bij koploper Bocholt. Het talententeam
van Herpertz Bevo HC wist in de
eredivisie een mooie overwinning te
behalen op het Zuid-Limburgse Oci
Lions 2 met maar liefst 34-25. De Bevo
dames waren in de streekderby
een maatje te groot voor BSAC uit
Maasbree en wonnen ruim met 24-16.

Derde puntendeling op rij

VV Baarlo pakt ook bij
Melderslo slechts één punt
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van VV Baarlo sprokkelt de punten één voor één bij elkaar. Zondag 9 december speelde
het met 1-1 gelijk bij Melderslo. Het was alweer de derde puntendeling op rij en al de vijfde in de tien tot nu toe
gespeelde wedstrijden.
In kletsnatte herfstomstandig
heden begon Baarlo best aardig op
het drassige en zwaar bespeelbare
hoofdveld van promovendus
Melderslo. De ploeg gaf in de eerste
helft defensief weinig weg, had
een veldoverwicht maar creëerde
daarentegen niet heel veel. De eerste
echte kans kwam pas na ruim een
half uur spelen en werd toen wel
direct succesvol afgerond. Een aanval
opgezet door Jeroen van Wijlick,
die Dennis van de Vinne op de
rechterkant van het veld aan het werk
zette. Uit diens voorzet werd de bal
door Jeroen zelf bij de eerste paal
binnengetikt, 0-1.
De voorsprong was echter maar
van zeer korte duur. Nauwelijks twee

minuten later was de stand namelijk
weer in evenwicht. Een afstandsschot
van een speler van Melderslo dat
door Roel Bouten ongelukkig werd
getoucheerd, waardoor Baarlodoelman Jeffrey Schouenberg op zijn
beurt geklopt was, 1-1. Vervolgens
kreeg Baarlo ook nog eens een domper
te verwerken met het geblesseerd
uitvallen van Bram Reumkens, waarbij
gevreesd wordt dat hij (weer) voor
langere tijd langs de kant moet staan.

‘Lange halen,
snel thuis’
Net als in de eerste helft had
Baarlo ook na rust iets meer initiatief
dan de thuisclub. Het wedstrijdbeeld

werd wel wat rommeliger met veel
‘lange halen, snel thuis’. Omdat ook
de precisie in de eindpass vaak
ontbrak, waren er ook nu weer
nauwelijks doelrijke kansen voor
beide doelen. Voor Baarlo was
invaller Arman Melkonjan halverwege
de tweede helft nog dicht in de
buurt van een treffer bij een fraaie
balaanname op een meter of acht
voor het Melderslo-doel, maar zijn
inzet miste vervolgens scherpte.
De wedstrijd ging uiteindelijk uit
als een nachtkaars. Met dat ene
winstpunt in Melderslo schiet Baarlo
weinig op. Daarmee blijft de ploeg
voorlopig nog steeds hekkensluiter.
Een status-quo die al enige weken
duurt.
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Eerste wedstrijd
SC Pareja
Door: turnvereniging SC Pareja
De turnsters van voorheen SSS Helden en Concorida Panningen
komen vanaf dit jaar uit voor Sportclub Pareja. Zaterdag 15 en zondag 16
december organiseren zij in samenwerking met de commissie Turnen
Dames Limburg de eerste plaatsingswedstrijd van de fusievereniging.
De wedstrijd is voor instap/pupil
1/pupil 2 N3 en jeugd N4 en divisie
3, aangevuld met turnsters van divisie 4, 6 en D-niveaus. De wedstrijden
vinden plaats bij Sporthal Piushof in
Panningen. ‘’Samen met heel veel

vrijwilligers gaan we ons inzetten
voor een succesvol turnweekend’’,
aldus de organisatie.
De nieuwe naam Pareja betekent ‘paar’ in het Spaans en er wordt
geturnd in de kleuren paars en oranje.

Overwinning
VV Tupos op koploper
Door: volleybalvereniging VV Tupos
Het eerste herenteam van VV Tupos trad zaterdag 8 december aan
tegen de nummer één uit de derde divisie: PSV/VCE uit Eindhoven.
Nadat de vaandelploeg het voorgaande weekend met 2-3 verloren had
van de toenmalige koploper, waren de mannen gebrand om deze keer
te winnen. Dat lukte met 3-1.
Het duurde even voordat Tupos
op gang kwam. Maar dankzij een
aantal aanvallende fouten van PSV/
VCE wist Tupos de eerste set met
25-15 binnen te slepen. De tweede
set ging gelijk op, maar Tupos wist
met 25-23 de set te winnen. Ook
de derde set was een prooi voor
de heren uit Baarlo. Mede dankzij

een aantal mooie blocks van Tom
Heines werd de set met 25-18
binnengehaald. Het lukte VV Tupos
niet om ook de laatste set te
winnen. De heren uit Eindhoven
wonnen de set met 24-26.
Volgende week staat Hands-up als
tegenstander op het programma, zij
komen op bezoek in Baarlo.

Volle buit voor volley
baldames Grashoek
Door: volleybalclub VC Grashoek
Het eerste damesteam van VC Grashoek heeft zaterdag 8 december
een 4-0 overwinning geboekt bij Fortutas uit Nederweert. Fortutas was de
nummer twaalf van de ranglijst, waardoor onderschatting op de loer lag.
De openingsset van de wedstrijd
moesten de dames nog even wakker
worden. Bij een 4-1 voorsprong voor
Fortutas werd hen dat in de eerste
time-out dan ook even medegedeeld.
Eenmaal wakker was het Grashoek
dat de klok sloeg en walsten ze over
Fortutas heen. Weinig tot geen eigen
fouten en via 8-6 naar 15-6 werd
het uiteindelijk 25-8 voor Grashoek.
Het gevaar van onderschatting nam
daarmee toe. Ook de tweede set was
een achterstand nodig alvorens het
tij keerde. Het grote verschil met de
eerste set was het aantal persoonlijke
fouten, waardoor Fortutas tot 14-10
dacht nog kans te maken. Wederom
was een goede eindspurt voldoende
voor de 25-15 setwinst. De derde set

In Meijel vindt u ons bij

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

startte met een 9-1 voorsprong voor
Fortutas, Grashoek liet het even helemaal afweten.

Donderpreek
Een donderpreek verder herpakte Grashoek zich en maakte zelf
24 punten en Fortutas nog maar
acht. De winst was een feit maar de
dames uit Grashoek wilden ook de
vierde set winnen om daarmee de
volle vijf punten mee naar Grashoek
te nemen. Dit ging wederom moeizaam, maar gebeurde wel met
25-21. De volle buit was binnen.
Ondanks de winst is het spel niet
voldoende voor de komende wedstrijden, waarbij de huidige top drie
op het programma staat.
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In Kronenberg en Velden

Ruiters weer actief
in de hele regio
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, Caprilli en De Cavaliers
Ruiters van de verschillende paardensportverenigingen in Peel en
Maas waren in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 december
weer actief in de hele omgeving. Onder meer bij Equestrian Center De
Peelbergen in Kronenberg en in Velden waren wedstrijden.
Op De Peelbergen werd door
PSV De Ruif een dressuur- en springwedstrijd georganiseerd. Ivo Steeghs
van Caprilli uit Panningen won met
Iranta (Namelus R x Nimmerdor) de
tweede prijs in het springen klasse
B. In dressuurklasse M1 won John
Steeghs met Gesture S zondag, met
zijn eerste proef de vijfde prijs met
199,5 punten en in de tweede proef
won de combinatie de tweede prijs
met 192,5 punten.
In de dressuurklasse B behaalde
Anouk Neefs van De Cavaliers uit
Panningen een tweede prijs met
Krates en Lisa Wolter een derde
prijs met Vampire. In de klasse
L1 behaalde Jolanda de Vries een
derde en eerste prijs met Hurenda’s
Habibi en Monique Peeters een
vijfde prijs met Ickan. In de klasse
M1 behaalde Julia Zelen een

Voetballers BEVO zetten
sterke reeks voort
Door: Joost van den Beucken, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe is aan een sterke reeks bezig. De laatste weken wordt er
steeds beter gevoetbald en worden er voldoende kansen gecreëerd. Met deze kansen wisten de voorwaartsen
van BEVO tegen Horn op zondag 9 december goed om te gaan. Het resulteerde in een 4-1 zege en een eerste plek
in de tweede periode.

tweede prijs met It’s Florencio’s
Joy en Anouk Neefs een vierde
prijs met Guess. In het springen
klasse BB behaalde Anouk Neefs
een tweede prijs met Calibra. In de
klasse L was er een vijfde prijs voor
Janine Maassen met Hymette.
Voor de pony’s was er een
selectiewedstrijd dressuur op eigen
bodem bij manege De Vosberg in
Panningen en hier behaalde Ilse
Steijvers een tweede prijs met Bo
in de klasse DE-B. Ook nam Ilse met
Bo nog deel aan een wedstrijd vaardigheid in Merselo en behaalde een
tweede prijs in de jeugdklasse.
In Velden werd een springwedstrijd georganiseerd voor de ponyruiters. Lotte Hermans met Apache wist
namens De Maarsruiters uit Kessel
in de klasse DL een vierde prijs te
behalen.

BEVO begon goed aan de wedstrijd. Er werd initiatief gepakt en er
werden enkele mooie combinaties
op de moeilijk bespeelbare grasmat gelegd. Gelegenheidsspits Rob
Minten combineerde een aantal
keren goed mee, wat ook meteen
tot een aantal kansen leidde. Kevin
Vossen wist na ongeveer 20 minuten BEVO verdiend op voorsprong te
zetten, 1-0. Hierna zakte het veldspel van BEVO terug, maar de ploeg
kwam niet echt in de problemen.

Na de rust zette Horn een tandje
bij en BEVO werd teruggedrongen. De
resulteerde al snel in de verdiende
gelijkmaker, maar BEVO bleef kansen
creëren met snelle uitvallen. De 2-1
van BEVO was van een bijzonder
hoog niveau. Kevin Vossen had goed
gezien dat de keeper (toch 2 meter
lang) van Horn net te ver voor zijn
doel stond en hij wist de bal schitterend over de verbouwereerde doelman te spelen vanuit een moeilijke
hoek. Hierna wist Kevin ook nog de

3-1 te maken na een mooie omhaal
op de lat van Roger Gielen. Daarna
bracht Kris Hermans de 4-1 eindstand
op het bord. Cruciaal in deze fase was
ook een goede redding van keeper
Nick Steeghs in de lange hoek, waardoor Horn niet terug in de wedstrijd
kon komen.
Zondag 16 december is de laatste
wedstrijd voor de winterstop en kan
BEVO zich in Reuver definitief in de
subtop spelen.
(Foto: Peter van Berlo)

Meisjes B VC Kessel kampioen
ADVERTENTIE W E E K 5 0

De MB van volleybalvereniging VC Kessel had op zondag 8 december nog 2 punten nodig om
kampioen te worden in hun halfjaar competitie. Dat lukte met verve. Uit bij Accretos in Neer werd
met 4-0 gewonnen. Door de overwinning promoveert het team van coaches Trudy en Dennus Selen
en trainster Henriëtte van Schaffelaar naar de hoofdklasse B.
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Grashoek wint ruim van
Kronenberg
Door: André Rijs, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek heeft zondag 9 december een 6-0 thuisoverwinning geboekt op
Kronenberg. De voetballers uit Grashoek waren duidelijk veel te sterk voor de gasten.

Kronenberg bracht in het verleden spelers voort als Paul Verhaegh en
Nico Leijsten. Anno 2018 is het echter een matige tegenstander en een
puntenleverancier voor menig team.
Zo ook op deze zondag. Lang was het
onduidelijk of de wedstrijd doorgang
kon vinden. In de regio werden tal van
wedstrijden afgelast, maar de scheidsrechter gaf in de ochtend al zijn goed-

keuring. Het veld in Grashoek was
goed bespeelbaar, alleen in de slotfase werd het minder.
In de 5e minuut opende Erwin
Pijnenburg met zijn achtste treffer
van het seizoen de score. Slechts vier
minuten later werd de score verdubbeld door Chris Hunnekens. Voor de
rust zorgde Pijnenburg en Stan Cuijpers
ervoor dat de ruststand op 4-0 werd

gezet. Pijnenburg maakte na rust zijn
derde treffer waardoor hij behoorlijk
opschuift op de topscoorderslijst van
de vijfde klasse. Burak Oosteerveen
bepaalde vanaf de stip de eindstand
op 6-0. Voor SV Grashoek staan er voor
de winterstop nog twee wedstrijden
op het programma, te beginnen volgende week uit bij Kwiek Venlo.
(Foto: Peter Spee)

VC Kessel pakt set tegen
koploper
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Tweede plaats voor
Linda Verboeket van
Pareja
Door: turnvereniging SC Pareja
Sportclub Pareja uit Panningen en Helden heeft zaterdag 8 en
zondag 9 december met enkele turnsters deelgenomen aan een
plaatsingswedstrijd in Valkenswaard. Linda Verboeket wist een
tweede plaats te halen.

Linda Verboeket kwam uit
bij de senioren div 2. Uiteindelijk
haalde Linda een score van 47.20
waarmee ze de tweede plaats voor
haar rekening nam. Linda behaalde
ook de norm om deel te mogen
nemen aan de halve finale van
de Nederlandse kampioenschap-

pen op de balk. Meike Koopmans
nam als instapper op zondag deel
aan de Instap N2. Ze turnde een
mooie balk oefening en op vloer
hoefde ze zelfs maar twee mensen
voor zich te dulden. In haar eerste
deelname behaalde ze een tiende
plaats.

Door: volleybalclub VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel speelde zaterdag 8 december een thuiswedstrijd tegen Peelpush
Dames 3, de koploper van de ranglijst. Er werd met 1-3 verloren van de dames uit Meijel.
In de eerste set werd er aan beide
kanten hard gevochten voor de eerste
setwinst van de wedstrijd. Er werden
veel ballen verdedigd en het ging dan
ook lang gelijk op. Peelpush trok deze
set aan het langste eind met 18-25.
In de tweede set was het wederom
Peelpush dat veel ballen wist te scoren.
Met een mooie servicereeks kwam
Kessel weer terug in de wedstrijd.

Even later was het 20-20 en enkele
momenten later had Kessel met onder
meer enkele mooie reddingen de set
met 25-23 naar zich toe getrokken.
Met een gelijke stand werd begonnen aan de derde set. Een sterke servicereeks aan Meijelse kant zorgde voor
een 6-12 achterstand. Langzaam werd
de stand weer teruggedraaid. Dit was
net niet genoeg voor de setwinst.

Peelpush trok aan het langste eind en
won de set met 21-25. In de vierde set
moest alles worden gegeven om in de
wedstrijd te blijven. Scorende ballen
vanuit beide kanten zorgden ervoor dat
de set lang gelijk op ging. Een sterke
verdediging zorgde ervoor dat Kessel
het lang volhield, maar uiteindelijk
ging de set met 26-28 naar Peelpush.
Hiermee was de 1-3 nederlaag een feit.

Eindelijk overwinning
voor dames VC Olympia

vintage • industrieel • brocante

Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen heeft zaterdag 8 december een 3-1 overwinning
geboekt op VC Velden. Velden was de nummer vier op de ranglijst. Een volleybalderby waar veel speelsters van
beide kanten naar uitkeken. Sommige spelers van Panningen hebben namelijk een verleden met meerdere
speelsters van Velden. Ze kennen elkaar goed en wisten dat ze aan elkaar gewaagd waren.
Vanaf het begin ging het gelijk
op tot 17-17. Even later sloeg Velden
een gaatje en won de set met 22-25.
Met Jill Kersten in het team begon
het in de tweede set beter te lopen,
waardoor er werd uitgelopen naar
12-5. Uiteindelijk ging de set met
25-15 naar Panningen. In de derde

set waren de Panningse dames
vastbesloten de punten gelijk binnen te halen. Met Michelle Thijssen
en Josien Hoeijmakers die het achterveld stofzuigden en Teddy van
Oijen die de ballen op de vloer
ramde, werd de set met 25-17 binnengehaald. Net als in de voor-

gaande set werd er goed begonnen.
De dames uit Velden werden flink
onder druk gehouden, waardoor Ivon
Dings iedereen goed kon bedienen.
Uiteindelijk werd de set met 25-16
binnengehaald. De 3-1 winst voor
de dames van Olympia was hierdoor
een feit.
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Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 48

De provincie moet alle projecten door laten gaan
Provincie Limburg kwam onlangs met het nieuws dat het 150 tot 200 miljoen euro te kort komt voor het realiseren van mobiliteitsdoelen. Het komt
er op neer dat 31 projecten op het gebied van wegen heroverwogen worden
en wellicht worden geschrapt. Daarbij zaten twee projecten in Peel en Maas:
de aansluiting van de Zandberg op de Midden Peelweg in Helden en de reconstructie van de kom in Baarlo. Provincie Limburg had in een eerder stadium
een bijdrage toegezegd voor alle projecten.
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.
Getuige de stemmers op de poll, geniet dat toch niet de voorkeur van de
mensen in Peel en Maas. In totaal stemde 43 procent voor de stelling dat de
provincie alle projecten door moet laten gaan en het geld uit bijvoorbeeld
het reservepotje te halen. Een meerderheid met 57 procent van de stemmen
wil niet dat er met geld gesmeten wordt. Zij zien liever een kritische blik van
de provincie en dan maar projecten schrappen als ze geen hoge p
 rioriteit
hebben.

Een 8 voor het centrum van Panningen
is terecht
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Drie hbo-communicatiestudenten deden onlangs onderzoek naar het centrum van Panningen. Ze onderzochten de sterke en zwakke punten door middel van een online enquête en verschillende diepte-interviews op straat.
Uiteindelijk gaven de respondenten van het onderzoek het centrum van
Panningen een 8,0. Bij het vorige onderzoek naar het centrum in 2014 kwam er
een eindcijfer van 7,4 uitgerold voor het centrum. Een flinke verbetering dus in
vier jaar tijd, aldus het onderzoek.
De 8,0 is hartstikke terecht voor het centrum. Onder meer Centrum
Management Panningen en de promotie-organisatie Thuis in Panningen doen

goed werk en organiseren veel activiteiten en evenementen. Er zijn ook maar
weinig lege panden in het centrum. Er hangt een goede sfeer, waardoor het
vaak druk en gezellig is in Panningen.
Van de andere kant is het zo dat het centrum ook nog veel tekortkomingen heeft. Zo zijn er veel te weinig parkeerplaatsen en is het vaak lang zoeken
naar een geschikt plekje. Ook mag er wel meer overeenstemming tussen de
winkeliers zijn, bijvoorbeeld op het gebied van sluitingstijden op vrijdagavond.
Ook online kan het allemaal beter geregeld worden.
Een 8 voor het centrum van Panningen is terecht. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 49) > Kijkwijzer voor YouTube is nodig > eens 64% oneens 36%

Garagebedrijf
W. Aarts

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

VEILIG OP WEG
NAAR 2019!
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

WWW.GARAGEAARTS.NL

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

www.hadecollection.nl

KERSTOVERDENKING
Op zondagavond 16 december a.s. om 19.00 uur
wordt op Natuurbegraafplaats Venlo - Maasbree
voor de zevende maal de Kerstoverdenking
georganiseerd. Een avond waar ruimte is om in een
sfeervolle omgeving stil te staan bij het afgelopen
jaar en vooruit te denken aan het nieuwe jaar.

Muzikaal zal de avond opgeluisterd worden door
a-capella groep Quintella en door trompettiste
Louise van de Brandt- Hovens.

Dit doen we onder het genot van een glaasje
gluhwein in onze boskapel terwijl we luisteren naar
de woorden van ritueelbegeleider Lucie Geurts-Saris.

Locatie:
Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree,
Grote Blerickse Bergenweg 28, Venlo

Voor meer informatie:
www.natuurbegraafplaats.nl

NATUURBEGRAAFPLAATS VENLO- MAASBREE | Tel: 077 208 60 26 | venlomaasbree@natuurbegraafplaats.nl | www.natuurbegraafplaats.nl

Samen zijn
Heerlijk, de winter
maanden breken weer aan.
En alhoewel ik beslist geen
liefhebber ben van koud en
donker, kijk ik er toch naar
uit. Want hoe heerlijk is het
om lekker binnen te zitten in
je warme huis, versierd met
lichtjes en vooral bij elkaar?
Natuurlijk mopper ik net zo
hard mee als de eerste koude
wind me verkleumt en het
dekentje overal in huis mee
naartoe wordt gesleept. Je moet
dan ook niet gek opkijken als ik
omwikkeld in een dekentje de
deur opendoe. Dat betekent niet
dat je minder welkom bent,
integendeel. Want december is
dé maand waarin ik volop
geniet van het samenzijn met
familie en vrienden.
Dit jaar zal dubbel zijn, met
het gemis van mam en tante
Roos, beiden gek op deze
dagen. Maar we hebben al een
prachtig ritueel uitgedacht.
De familietraditie met samen
eten blijft in ere, de band met
elkaar is alleen maar sterker
geworden. Iedereen doet dan
ook zijn uiterste best om erbij te
zijn op kerstavond. Tweede
Kerstdag vieren we met zussen,
mannen en kids, waar er ook
nog twee verjaardagen te
vieren zijn.
Na het eten strekt de rest
van de middag of avond zich
loom voor ons uit. Mannen
zoeken zich op voor een goed
gesprek, en dames en soms ook
kids, verzamelen zich voor een
spel. Levensweg is al tijden
favoriet of het leggen van een
kaartje. Maar nu hebben we er
een nieuwe bij: Ticket to ride.
Een stukje strategie, een beetje
nadenken en vanaf een jaar of
10 prima te spelen. En al waren
de spelregels wat lastig, eenmaal bezig werd alles snel
duidelijk. De avond vloog om.
Winter en samen spellen, dat
verliest nooit z’n betovering.
Dus weg achter het scherm en
rondom de tafel, het is de tijd
om samen te zijn. Mooie dagen
alvast.
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Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 18 december 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende
Raadsvergadering gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> besluitvormende raadsvergadering > datum 18 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.
Voor de vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Actualisering verordening jeugdhulp en WMO (2018-078)
2. Pilot hulp in de huishouding (2018-081)
3. Wijziging belastingen en tarieven 1 januari 2019 (2018-084)
4. Winkeltijden (2018-083)
5. Verklaring van geen bedenkingen bij uitgebreide Wabo omgevingsvergunningen (2018-087)
6. Begrotingswijziging Veiligheidsregio 2018 en 2019 plus begrotingswijziging begroting
Peel en Maas 2019 (2018-089 en 090)
7. Begrotingswijziging BsGW (2018-091)

Grote boodschap,
kleine moeite!
Ons riool is geen prullenbak! We krijgen steeds vaker te maken met verstoppingen die zijn
veroorzaakt door plastic zakjes met hondenpoep.

Beperkte dienstverlening

Donderdag 13 december is er vanaf 13:00 uur beperkte publieke dienstverlening:
• Aanvragen en ophalen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs) is
NIET mogelijk.
Voor de overige dienstverlening en de Bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.
Bij twijfel bel, app of mail ons.

Openingstijden tijdens
feestdagen
• Maandag 24 december*, dinsdag 25 december én woensdag 26 december
is het Huis van de Gemeente de gehele dag gesloten (incl. Bibliotheek)
* Voor het doen van aangifte van geboorte of overlijden zijn we op maandag 24 december
geopend van 9.00 tot 10.00 uur.
• Maandag 31 december is het Huis van de Gemeente geopend
van 8.30 - 13.00 uur (incl. Bibliotheek)
• Dinsdag 1 januari is het Huis van de Gemeente de gehele dag gesloten (incl. Bibliotheek).
Wij wensen u prettige feestdagen

Strooien bij gladheid
De winter is weer in aantocht dus ook de kans op gladheid op onze wegen. We strooien
als er kans is op gladheid. Als het glad wordt strooien we eerst de doorgaande wegen,
daarna de woonwijken. Rijkswegen en N-wegen strooien wij niet. Hiervoor is de
Provincie verantwoordelijk.

Oproep aan hondenbezitter
Wij begrijpen best dat mensen zo snel
mogelijk van de “warme boodschap”
af willen maar om het dan maar in de
afvoerput langs de straat gooien is geen
optie. Hondenpoep in een zakje doe je
thuis bij het restafval in de grijze zak.
Het oplossen van de verstoppingen kost veel geld en leidt tot hogere belastingen voor de
inwoners. In de buurten met een gescheiden riolering komen de zakjes met poep in de
natuurlijke wateropvang-gebieden (wadi’s) terecht waar ze het schone water vervuilen.
Grote boodschap, kleine moeite... gooi het thuis weg en niet onderweg!

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

Afvalkalender 2019

Tussen donderdag 20 december en zaterdag 22 december ontvangt
u de afvalkalender met de post.
U kunt de afvalkalender ook downloaden voor in uw digitale agenda.
Kijk op onze website > afval.

Wanneer en welke wegen worden gestrooid?
Fase 1: Gladheid wordt verwacht of het is opeens glad
We strooien eerst de belangrijkste wegen zoals hoofdwegen, busroutes, wegen met openbare
voorzieningen en fietspaden.
Fase 2: Gladheid duurt enkel dagen
De wegen uit fase 1 blijven we strooien als dit nodig is. Daarnaast strooien we op de
belangrijkste wegen in de wijken en op een aantal bijzondere locaties zoals openbare
parkeerplaatsen en verzorgingstehuizen.
Fase 3: Er ligt meer dan 3 dagen sneeuw
Sneeuwschuivers maken de straten schoon, eerst de doorgaande routes en daarna de overige wegen.
Gratis zout
Maatschappelijke instellingen kunnen gratis een emmer zout ophalen bij de Buitendienst, John
F. Kennedylaan 212 in Panningen. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en
van 13.00 - 16.00 uur.
Uw stoep sneeuwvrij
De stoep voor uw woning maken wij niet sneeuw- of ijsvrij.

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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Anget Mestrom benoemd tot wethouder

Raadsvergadering drukbezocht
De opiniërende raadsvergadering van 4 december was bijzonder drukbezocht.
Aanleiding was de volle agenda met een aantal boeiende onderwerpen, waaronder
de installatie van Anget Mestrom als wethouder namens Lokaal Peel en Maas.
Over een aantal onderwerpen kon tijdens deze vergadering al gestemd worden.
De besluitvorming over de overige onderwerpen werd doorgeschoven naar de
besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 18 december, de laatste van dit jaar.
De Meijelse Anget Mestrom werd na een unanieme instemming benoemd tot wethouder.
Ze volgt Roland van Kessel op, die onlangs is geïnstalleerd als burgemeester van de
gemeente Cranendonck. Mestrom was eerder al actief als raadslid in de voormalige
gemeente Meijel en kent dus het klappen van de zweep. Burgemeester Delissen sprak
het vertrouwen uit dat de samenwerking prettig zal verlopen en stelde de nieuwbakken
wethouder op haar gemak: “We zullen goed voor je zorgen.”

een jaarlijks terugkerend onderwerp. Lokaal Peel en Maas, VVD en CDA gaven aan in te
kunnen stemmen met de voorgestelde wijzigingen. En waar AndersNu zich bij het voorstel
neerlegt, had PvdA/GroenLinks een aantal opmerkingen. In de eerste plaats, zo stelde
Raf Janssen, is het niet verstandig om geld uit te delen terwijl de kas niet goed gevuld is.
Zijn partij heeft voor de OZB liever een tarief van 3 in plaats van 1 procent. Verder hield
Janssen een vurig pleidooi waarin hij ervoor pleitte de mogelijkheid open te houden dat
het College de ozb en de rioolbelasting kwijtscheldt, iets dat in een aantal gemeenten ook
is gebeurd. Maar dit idee kon niet rekenen op bijval van de andere fracties.
Namens PvdA/GroenLinks gaf Janssen vervolgens aan te overwegen een amendement in
te dienen om de verblijfsbelasting te verhogen. Teun Heldens van de VDD reageerde ietwat
teleurgesteld op dit plan, omdat het tarief onlangs nog door de gemeenteraad is vastgesteld.
Heldens bereidde PvdA/GroenLinks erop voor dat de VVD in elk geval niet zou instemmen
met een amendement met die strekking.
Nadat wethouder Paul Sanders had toegezegd een
nadere toelichting te geven over de verhoging van
de afvalstoffenheffing, dat wat hem door Peter
Nouwen van het CDA was gevraagd, bleek dat het
merendeel van de fracties de stemming over de
belastingen en tarieven wilde uitstellen.
Nog geen besluit winkeltijden
De winkeltijden in Peel en Maas vormden
het volgende onderwerp op de agenda.
Supermarkten hebben gevraagd de openingstijden
op zon- en feestdagen gelijk te stellen met die op
doordeweekse dagen. Daarop heeft het College
voorgesteld de winkelopeningstijden op zon- en
feestdagen te verruimen zodat winkels van 9.00
tot 20.00 uur geopend mogen zijn. Warme bakkers
met een winkel mogen in het voorstel op
zon- en feestdagen een uur eerder open zijn.
Eerder had supermarktondernemer Van Beek een
toelichting gegeven op zijn verzoek om ruimere
winkelopeningstijden op de zondag, voornamelijk
ingegeven door de veranderende behoefte van de
consument.

Anget Mestrom

‘Landelijk beleid niet volgen’
Over de twee onderwerpen die vervolgens aan de orde kwamen, de actualisering van
de Verordening jeugdhulp en WMO en het aanpassen van de beleidsnotitie over de pilot
hulp in de huishouding, waren de fracties minder eensgezind. Lokaal Peel en Maas, PvdA/
GroenLinks, het CDA en AndersNu gaven aan zich zorgen te maken over de consequenties
van de beide voorstellen, waarin alleen de VVD zich kon vinden. Namens Lokaal Peel en
Maas gaf Wie Naus aan dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Raad van State
grote moeite hebben met het kabinetsbeleid, waarop de voorgestelde aanpassingen
zijn gestoeld. Raf Janssen van PvdA/GroenLinks stelde zelfs voor om eventueel
‘raadsongehoorzaam’ te zijn en het landelijke beleid niet uit te voeren, als dat nodig
zou blijken om te voorkomen dat inwoners in de kou komen te staan of dat de financiële
gevolgen voor de gemeente Peel en Maas verkeerd uitpakken. Lon Caelers van het CDA en
Peter Craenmehr van AndersNu spraken ook hun zorgen uit over de plannen. Wethouder
Mestrom gaf een toelichting op de voorstellen, maar ondanks haar maidenspeech werden
beide voorstellen aangehouden tot de volgende vergadering.
Paardenhouderij Keizersbaan in Kessel
Het volgende onderwerp op de rol was een bestemmingsplanwijziging, nodig om
een voormalige bollenkwekerij aan de Keizersbaan in Kessel om te vormen tot
paardenhouderij. Er waren geen zienswijzen ingediend en het was dan ook geen
verrassing dat dit voorstel unaniem werd aangenomen.
Gemeentelijke belastingen en tarieven aangehouden
Vervolgens werd de wijziging van gemeentelijke belastingen en tarieven behandeld,

Behalve Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks
waren alle partijen positief over het voorstel.
Lokaal Peel en Maas wil zich verdiepen in
het standpunt van Retailgroep Peel en Maas,
die eerder aangaf tegen verruiming van de
zondagsopening te zijn. PvdA/GroenLinks wees
op het belang van een rustdag. Fractievoorzitter
Annigje Primowees gaf aan dat dit enerzijds is
ingegeven door de trend van consuminderen. Anderzijds maakt PvdA/GroenLinks zich
zorgen over kleine ondernemers, die wel eens de dupe zouden kunnen worden van de
ruimere openingstijden, iets dat gedeeld wordt door Lokaal Peel en Maas. Vanwege
de uiteenlopende standpunten werd ook dit punt aangehouden voor de volgende
raadsvergadering.
Regionale Energievisie aangenomen
Een actueel thema is de Regionale Energievisie Noord-Limburg. Deze energievisie
vormt een leidraad voor de invulling van de energiedoelstelling van de Regio en van
de duurzaamheidsagenda Peel en Maas. Het lastige van deze visie is dat het niet meer
dan dat is: het bevat geen concrete aantallen, dus is het niet eenvoudig een beeld te
vormen van de noodzakelijke stappen. Reden voor Henk Boots om namens Lokaal
Peel en Maas wethouder Sanders te vragen om snel een stappenplan op te stellen.
Frits Berben van PvdA/GroenLinks vroeg onder meer voldoende aandacht te hebben
voor intergemeentelijke samenwerking en wees ook op het feit dat de visie te weinig
concreet is. CDA’s Vivian Moonen reageerde daarop met een rekensom: om aan de huidige
energiebehoefte in onze gemeente te voldoen zijn maar liefst 382 windmolens nodig.
Een flinke uitdaging dus! Uiteindelijk waren alles fracties het eens met de opgestelde
energievisie, en werd deze unaniem vastgesteld.
Een agendapunt dat snel werd afgehandeld was de verklaring van geen bedenkingen bij
uitgebreide Wabo omgevingsvergunningen. John Timmermans van het CDA gaf aan dat
zijn fractie zich graag nog liet bijpraten over dit onderwerp. Aangezien andere fracties dit
steunden, werd ook dit onderwerp aangehouden.
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dus ieder overschot moet terugkomen, ook als dat
incidenteel is. Lokaal Peel en Maas vindt dat middelen
voor zelfsturing geoormerkt moeten worden, zodat
duidelijk is waaraan de gelden besteed worden.
Raf Janssen van PvdA/GroenLinks merkte op dat in
andere gevallen, zoals bij een voetbalvereniging,
nooit de vraag gesteld wordt om subsidie terug te
krijgen als men geld uitspaart door slim in te kopen.
Het is een kwestie van vertrouwen, aldus Janssen.
Om het voorstel iets aan te scherpen stelde PvdA/
GroenLinks een amendement voor. Kern hiervan
was dat er twee keer per jaar overleg wordt gevoerd
en dat expliciet toestemming wordt gevraagd om
besparingen anders te besteden dan binnen het
domein waarbinnen deze gerealiseerd zijn. Na een
aantal kleine wijzigingen schaarden CDA en Lokaal
Peel en Maas zich achter het amendement. Aangezien
AndersNu en de VDD tegen stemden, werd het
voorstel aangenomen met 21 tegen 6.

De Heuf

Pilot Zelfsturing 3.0
Zelfsturing was het volgende punt op de agenda. Het College had een aantal
uitgangspunten geformuleerd waarmee stappen kunnen worden gezet naar Zelfsturing
3.0. Doelstelling is dat lokale gemeenschappen vitaal genoeg kunnen worden om zelf
vorm en inhoud te geven aan hun eigen leefwereld. Kern van het voorstel is dat er een
pilot komt waarin dorpskernen eventuele besparingen voor de helft terugstorten aan de
gemeente en de andere helft zelf mogen houden. Voorwaarde is wel dat dit geld besteed
wordt binnen hetzelfde domein waarin het is gegenereerd.
Ondanks dat het concept zelfsturing in onze gemeente op veel steun kan rekenen,
was er ook een kritische noot te horen. Aan het begin van de avond had voormalig
raadslid van de gemeente Kessel mevrouw De Groot haar mening al geventileerd.
Ze riep gemeenteraadsleden op om toch vooral neutraal te kijken naar de verschillende
onderwerpen, als democratisch gekozen hoeders van het belang alle inwoners.
Ook vanuit de gemeenteraad werden kritische vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.
Bij monde van fractievoorzitter Geert Segers stelde de VVD dat de raadsleden de enige
democratisch gekozen volksvertegenwoordigers zijn en blijven. Verder is de VVD van
mening dat eventuele structurele bezuinigingen terug moeten naar de gemeente, een
standpunt dat werd gedeeld door het CDA. Peter Craenmehr van AndersNu was nog
stelliger: volgens hem mag de raad ervan uitgaan dat elk project goed wordt begroot,

Bevo HC krijgt nieuwe vloer
Ook over het kredietvoorstel voor De Heuf, nodig
voor het vervangen van de vloer in de wedstrijdhal,
werd gediscussieerd. Namens PvdA/GroenLinks
vroeg Frits Berben welke precedentwerking hiervan
uitgaat naar andere instellingen. Lokaal Peel en
Maas kon wel meteen instemmen, maar vroeg de
wethouder in het eerste kwartaal een doorkijk
te geven over de benodigde investeringen in de
toekomst. Peter Craenmehr van AndersNu was
kritischer, en gaf aan dat er een aantal verkeerde
keuzes is gemaakt door De Heuf en Bevo. Dus deze bijdrage moet volgens hem worden
gezien als een lening die moet worden terugbetaald. Roger Gielen van het CDA kon zich
vinden in het standpunt van Lokaal Peel en Maas, maar niet met dat van AndersNu.
Bij monde van Suzan Hermans stemde de VVD ten slotte in met het voorstel.
Wethouder Wim Hermans reageerde op de vragen door te stellen dat er nauwelijks een
precedentwerking van dit voorstel zal uitgaan, omdat sprake is van een unieke situatie.
Verder gaf hij aan de doorkijk breder te willen trekken, onder meer omdat het beleid
ten aanzien van binnensportaccommodaties nog niet geharmoniseerd is. Na nog enkele
kritische vragen en opmerkingen bleek de raad uiteindelijk toch unaniem akkoord te
kunnen gaan met het voorstel.
Overige voorstellen aangenomen
De laatste drie onderwerpen, het centraal tellen van stemmen bij verkiezingen,
het actualiseren van het Treasury Statuut en de benoeming van de werkgeverscommissie,
waren min of meer hamerstukken. Alleen bij de stemming over het laatste onderwerp las
VVD’er Teun Heldens een stemverklaring voor, waarin hij aangaf dat hij bezwaar had tegen
een van de voorgestelde commissieleden en daarom niet akkoord kon gaan. Aldus werd dit
voorstel net niet unaniem aangenomen. Zo blijven er vijf agendapunten staan, waarover
in de laatste vergadering van dit jaar besloten wordt. Deze vindt plaats op dinsdag 18
december, om 19.30 uur in het Huis van de Gemeente.

De dorpen op expeditie
Vorige week ging de gemeenteraad akkoord met een gemeenschapsexperiment rondom Zelfsturing 3.0. Ook dorpsoverleggen hebben de handschoen opgepakt in het kader van zelfsturing.
Een kernwaarde in gemeente Peel en Maas. Een aantal dorpsoverleggen heeft projecten ontwikkeld waar gemeenschapsgeld mee inverdiend is. De raad vindt dit een zodanig interessante ontwikkeling dat er
nu een experiment mag komen.
Door dingen anders te organiseren en inzet van heel veel vrijwilligers, is er gemeenschapsgeld
‘inverdiend’. De kern gaat nu zelf
aan de slag gaat hoe ze het zelf

inverdiende geld toch weer inzetten
voor eigen gemeenschap (binnen het
domein waar het geld verdiend is).
Zelfcreativiteit maakt een hechtere
gemeenschap.

Door zelfsturing heeft de
gemeente elf kernen die een stukje
zelfstandigheid en vitaliteit zelf hebben ontwikkeld. Kernen weten best
wat goed voor ze is. Met de goedkeuring van de raad maakt zelfsturing nu weer een volgende stap.
Eerst was er Zelfsturing 1.0 en daarna
2.0. Maar nu zijn alle ogen gericht
op 3.0. Initiatieven en projecten die
de gemeenschappen voor hun eigen
kern nemen, zijn er in diverse vormen (soms heeft de gemeente de

regie en wordt samengewerkt met
inwoners, soms is het project volledig
van een groepje inwoners) en daarin
heeft de gemeente wisselende rollen.
Natuurlijk worden er duidelijke regels
afgesproken waaraan de initiatieven
in het kader van de zelfsturing moeten
voldoen. Maar de samenwerking tussen gemeente en de kernen gaat toch
merendeels op wederzijds vertrouwen
drijven. Uniek.
Joep Hermans,
raadslid Lokaal Peel&Maas
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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.

Is belasting heffen stelen van burgers?
Onlangs werd in de gemeenteraad gesproken over de belastingtarieven voor 2019. Het gaat economisch goed. Daarom is PvdA/GroenLinks
van mening dat we nu moeten sparen voor grote vraagstukken die op
ons afkomen, zoals het klimaatvraagstuk, de toenemende zorgvraag en
de veranderingen in het buitengebied.
Daarom vinden wij dat de OZBbelasting minstens met het inflatiepercentage verhoogd moet worden.
En daarom vinden wij dat de verblijfsbelasting (voor toeristen en buitenlandse werknemers) verhoogd moet

worden met 0,20 cent per overnachting. Met het geld dat daarmee extra
binnenkomt, zo’n 250.000 euro per jaar,
kan een spaarpotje worden gevormd
om bijvoorbeeld huiseigenaren te
helpen hun woning gasloos te maken.

Tijdens het debat hierover in de
raad riep de fractievoorzitter van de
VVD: ‘belasting is stelen van de burgers’. Dat geluid is vaker te horen bij
partijen die vooral opkomen voor de
belangen van de beter gesitueerden.
Is dat zo? Is belasting stelen van de
burgers? Mensen die veel belasting
moeten of mogen betalen, verdienen
ook veel, mede omdat de samenleving hen daartoe in staat stelt. Er zijn
allerlei overheidsvoorzieningen waar-

van zij gebruikmaken bij het verwerven
van hun inkomen. Het is dan ook niet
meer dan billijk dat zij een deel van die
verdiensten afdragen aan de gemeenschap. Het is onterecht die afdracht aan
te duiden als stelen van de burgers.
De aanduiding ‘stelen van de burgers’
is wel terecht als de rijkeren belasting ontduiken: dan stelen ze van hun
medeburgers. En als bedrijven door
allerlei foefjes erin slagen om weinig of
geen belasting te betalen, mag dat van

zorg, veilig verkeer en bestemmingsplannen. Je kunt veel lezen, maar van
de praktijk leer je naar mijn mening
nog altijd het meeste. Daarom heb ik
van het aanbod gebruik gemaakt om
‘mee te lopen’ met verschillende ambtenaren. Zo mocht ik mee op werkbezoeken, bij intakes zijn en overleggen
bijwonen. Dit heeft mijn blik absoluut
verruimd. Er zijn nog genoeg interessante onderwerpen om op te pakken, genoeg zorgen om aandacht

voor te vragen en vraagstukken die
op antwoorden wachten. Gelukkig,
ik heb nog even, ik ben net begonnen,
mag nog veel leren en kijk uit om de
komende jaren met inzet en passie
mijn werk als gemeenteraadslid van
onze mooie gemeente voort te zetten.
En als u vragen of tips heeft, dan hoor
ik dat uiteraard graag. Fijne feestdagen.
Karin Jacobs-Opstals,
raadslid VVD Peel en Maas

Terugblikken
Aan het einde van een jaar is het gebruikelijk om terug te blikken op het
afgelopen jaar. Vanaf mei van dit jaar ben ik raadslid in onze gemeente.
Terugkijkend kan ik niet anders zeggen dan dat dit nu al het leukste en
het meest uitdagende werk is dat ik ooit heb gedaan.
Ik zal niet ontkennen dat er veel
op je afkomt; moties, amendementen, collegevoorstellen, begrotingen,
kadernota’s, gemeenschappelijke regelingen. Gelukkig hebben
we een goed verzorgde introductie gekregen, georganiseerd door

de griffie. Dit is een afdeling binnen
de gemeente die de gemeenteraad
ondersteunt.
Ook aan mijn collega’s heb ik veel
steun. Nu zie je pas echt wat er een
werk wordt verzet. Er gaat zoveel
schuil achter zaken als bereikbaarheid,

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

ons ook aangeduid worden als stelen
van de burgers. Als PvdA/GroenLinks
blijven wij ons inzetten voor een eerlijke verdeling van de lasten, waarbij de sterkste schouders de grootste
lasten dragen. En we spelen in goede
tijden niet voor Sinterklaas, maar sparen voor grote vraagstukken die op
ons afkomen.
Annigje Primowees,
Frits Berden en Raf Janssen,
raadsleden PvdA/GroenLinks
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Dörp Kwis’t

Saamhorigheid door samen te quizzen
Het openbare leven stond in Helden op vrijdag 16 november voor één
avond even stil. Zestig teams deden er op die avond alles aan om de
negentig vragen van de eerste editie van Dörp Kwis’t correct te beantwoorden. Of dat gelukt is, horen de deelnemers zondag 16 december.
De uitslag van de eerste ‘Dörper’ quiz wordt dan tijdens het 10-jarig
jubileumfeest van gemeenschapshuis Kerkeböske bekendgemaakt.
Dat de teams benieuwd zijn naar
de uitslag, staat volgens Jan Smolders
wel vast. “Iedereen was zo enthousiast en fanatiek op 16 november”,
vertelt Jan, één van de initiatiefnemers van de quiz. “Overal hadden de
teams hun thuishonk gemaakt. ‘t Café,
De Zoes, De Pool, bij wethouder Rob

Wanten thuis, noem maar op. Ik ben
op een paar plekken gaan kijken en
iedereen was druk bezig kan ik wel
zeggen. De laptops en telefoons hebben overuren gedraaid.”
In totaal deden zestig teams mee
aan de eerste editie van de dorpsquiz.
Die hebben teams samengesteld van

10 tot 18 personen. “Er hebben zo’n
750 man mee hebben gedaan en dan
hebben we het nog niet eens gehad
over de hulptroepen die ingeschakeld
zijn geworden tijdens de avond”, vertelt Jan. “Veel vragen waren niet op te
zoeken op internet, denk aan bijnamen van oude Heldenaren, en daar
had je dus hulp nodig van iemand
met veel historische kennis. Er is veel
gebeld geworden.” Ook moesten de
teams voor verschillende vragen op
pad en er was een geheime opdracht
bij supermarkt De Plus.

Echte naam van Jan
van Wiene Sjeng
Wat is de echte naam van Jan
van Wiene Sjeng? Hoe lang bestaat
Kindervakantiewerk Helden?
Wie waren de gasten van De Proos?
De organisatie verzon negentig vragen, netjes onderverdeeld in negen
categorieën. “We hebben begin dit
jaar het idee voor de quiz opgezet”,
vertelt Jan. “Daarna zijn we, voornamelijk Gerard Jacobs en Piet Fleuren,
een halfjaar bezig geweest met het
verzinnen van vragen.” Dat was nog
best lastig, aldus Jan. “Je moet er voor
zorgen dat de vragen niet op een
andere manier geïnterpreteerd kunnen
worden dan de bedoeling is. Dus we
hebben alle vragen verschillende
keren doorgenomen in de vele vergaderingen die we gehad hebben.”
Het idee van de dorpsquiz ontstond aan de hand van de Nacht van
het Dorp die ook werd georganiseerd
door de toen net opgerichte organisatie
Blauw Blood. Tijdens de Nacht van het
Dorp zetten bedrijven, particulieren en
instanties de deuren open. Particulieren
lieten hun hobby’s aan mensen zien en
ook bijvoorbeeld de kerk was geopend
om een kijkje te komen nemen. Jan:
“Er waren toen zo’n 2.500 mensen op
de been in Helden. We merkten dat er

Toernooi voor koppels

Beugelmaand in Koningslust
In Koningslust is het in januari beugelmaand. Dat betekent dat er een beugeltoernooi wordt georganiseerd voor koppels. Dit wordt georganiseerd op de accommodatie van VV Koningslust tussen 8 januari en 2
februari op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavonden van 19.30 tot en met 22.30 uur.
Deelname aan het toernooi,
dat vorig jaar door Hans en Rik
Strijbos werd gewonnen, is voor
iedereen toegankelijk, maar per
deelnemend koppel mag er maar

één speler officiële competitiewedstrijden beugelen. Het aantal
speelavonden per koppel is afhankelijk van het aantal opgaven en
de prestaties. De finalewedstrijden

worden gespeeld op zaterdag
2 februari.
Kijk voor aanmeldformulieren
en meer informatie op 
www.vvkoningslust.nl

een grote saamhorigheid heerst in het
dorp en dat er een goede band is tussen de inwoners. Daar wilden we meer
mee doen.”

Blauw Blood
In omliggende dorpen zagen
leden van Blauw Blood dorpsquizzen. “Dat kunnen wij in Helden ook,
dachten we”, vertelt Jan. Er werd een
werkgroep van acht man samengesteld met leden in allerlei leeftijdscategorieën. “We hebben zoveel vragen
bedacht dat we bij de volgende editie
een stuk minder werk hebben”, lacht
Jan. Dat er een vervolg komt, is volgens Jan zo goed als zeker. “Wel pas
over twee jaar. Volgend jaar hebben
we weer een Nacht van het Dorp.

We denken dat het beter is om die
twee niet in hetzelfde jaar te organiseren. We moeten een bepaald ritme
krijgen met Dörp Kwis’t, de Nacht van
het Dorp en de Dörper Revue, zodat
we elk jaar een mooi evenement hebben.”
De uitslag van de eerste editie wordt op zondag 16 december
bekendgemaakt in Kerkeböske vanaf
14.30 uur. Het gemeenschapshuis
viert die dag haar tienjarig bestaan en
voorafgaand aan dat feest worden de
antwoorden en de uitslag getoond aan
alle teams. Jan: “We hebben met acht
personen nagekeken, maar slechts
twee mensen weten wie er gewonnen heeft. Ook voor ons is het nog
geheim.”

14 DEC. 16.00-20.00 UUR

OFFICIËLE OPENING

door Burgemeester Wilma Delissen

Huisartsenpraktijk
Verstraten Medico

Boerebroelef Baolder gaat
niet door
De organisatie van Boerebroelef Baolder heeft woensdag 6 december via haar Facebook-pagina laten weten
dat er geen aanmeldingen zijn ontvangen voor het boerengezelschap in 2019. De organisatie heeft daarom
besloten dat er niemand in de onecht verbonden wordt tijdens de Baarlose vastelaovend komend jaar.
Het ‘boeremoosbal’ op zaterdag
23 februari gaat echter wel gewoon
door en voor de ‘broelef’ die op dinsdag 5 maart zou plaatsvinden, wordt
een alternatief programma georgani-

seerd door Boerebroelef Baolder.
Op maandag 19 november werd
nog tevergeefs een oproep gedaan op
Facebook door de organisatie om alsnog een paar te vinden. Het is niet de

eerste keer dat het evenement, dat
sinds 1955 op het programma staat,
niet doorgaat. Ook in 2011 en 2013
waren er geen aanmeldingen en
werd de boerenbruiloft afgelast.

Huisarts
Drs. Jolanda
Verstraten

Huisarts
Drs. Inge
Rutten

Assistent
Ilse
Winkelmolen

Assistent
Marij
Knechten

U bent van harte welkom!
Peelstraat 1 • 5986 NL Beringe • (077) 782 02 22
www.jolandaverstraten.com
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Tienjarig jubileum Kerkeböske

Het gemeenschapshuis als centraal
punt van het dorp
Gemeenschapshuis Kerkeböske mag dan niet in het centrum van Helden liggen, qua voorzieningen heeft het
pand inmiddels een centrale rol in het dorp. Tien jaar geleden werden alle taken van het gemeenschapshuis
overgeheveld van het oude patronaat op de Nieuwstraat naar het oude klooster op Aan de Koeberg. Op zondag
16 december wordt het jubileum in Kerkeböske gevierd met een feest voor alle Heldenaren.

ten. Vanaf volgend jaar besparen we
ons een hoop op de energiekosten.”
Dat wil volgens Herm niet meteen
zeggen dat het gemeenschapshuis
positieve cijfers gaat draaien. “We blijven afhankelijk van de verenigingen,
organisaties en bedrijven die hier
ruimtes huren.”
Kerkeböske heeft veel verhuurde
ruimtes nodig om een positief saldo
te kunnen realiseren. Dat komt mede
door de zes fte aan medewerkers.
Marjo Stammen is hoofdbeheerder van
het complex. Ze heeft de opmerking
dat zes fte veel is al vaker gehoord.
“Maar dan vertel ik dat we zeven
dagen in de week open zijn. En dan
vanaf ‘s morgens vroeg al en in de
avonduren wordt er nog vaak gerepeteerd of vergaderd. Dan is het toch
al laat op de avond en daar moet wel
iemand bij zijn. Daar zijn medewerkers
voor nodig.”

Thuisbasis
verenigingen

Om het jubileum een extra feestelijk randje te geven, zijn net voor het
feest schilders in de weer geweest
om het innerlijk van Kerkeböske een
opknapbeurt te geven. “Het is allemaal wat opgefrist”, vertelt Herm
Verbugt, voorzitter van Stichting

Gemeenschapshuis Helden-Dorp.
“Zo staat er op de panelen achter de
bar nu een Heldense tafereel en verschillende muren hebben een ander
kleurtje gekregen. Zo krijgt het pand
toch een ander aanzien van binnen.”
Het gemeenschapshuis had wat

moeite om de exploitatie rond te
krijgen de afgelopen jaren. Vooral
het energieverbruik zorgde voor een
enorme kostenpost. “Dat is nu opgelost”, vertelt Herm. “Zo zijn de zonnepanelen net geplaatst en alle lampen
inmiddels vervangen door led-lich-

Een vereniging weigeren zal het
gemeenschapshuis zelden doen.
“We hebben de inkomsten nodig,
maar belangrijker nog: we zijn er voor
de gemeenschap”, vertellen Marjo en
Herm. “Het gebouw speelt een centrale, faciliterende rol in evenementen
als bijvoorbeeld Dörp Kwis’t, de Nacht
van het Dorp, de Winterparkfeesten en
afgelopen jaar carnaval. Dat is ook de
bedoeling. Wij willen de thuisbasis zijn
van de verenigingen. Mensen moeten zich hier thuis voelen. Daar is het
gemeenschapshuis voor bedoeld.”

Ook ontwikkelingen die er aan zitten te komen in Helden, kunnen een
positieve uitwerking hebben op het
gemeenschapshuis. Herm: “Er komt
een basisschool in het pand waar
nu Hoera Kindercentra zit aan de
Kloosterstraat. Dat is dus bij ons in de
achtertuin. Daarnaast is het Dörper
Overleg bezig met het realiseren
van het Heljes Pedje waarbij Aan de
Koeberg een opknapbeurt krijgt en
een betere verbinding met het centrum moet gaan vormen. Beide zaken
zorgen er voor dat Kerkeböske nog
meer een centrale rol gaat spelen in
Helden. Het hoort straks nog meer bij
het dorp.”
De belangrijkste gedachte van het
gemeenschapshuis is dan ook: er zijn
voor het dorp. “De mensen moeten
daarom op 16 december niet de stichting komen feliciteren, maar zichzelf”,
aldus Herm. “Kerkeböske is van de
gemeenschap en dat moet ook zo voelen. We doen het niet voor onszelf. We
moeten juist met zijn allen blij zijn dat
we zo’n mooi gemeenschapshuis hebben in het dorp.”
Op zondag 16 december wordt
vanaf 13.00 uur terug gekeken op
de periode vóór de komst van het
gemeenschapshuis naar Kerkeböske.
Daarna volgt nog een driegesprek
onder leiding van Ben van Essen met
Peter Kurvers van het dorpsoverleg,
Gerard Reijnders van Blauw Blood en
Herm Verbugt. Na de afsluiting door
fanfare Sint Cecilia volgt de uitslag van
Dörp Kwis’t, waarna om 17.00 uur het
jubileumfeest losbarst met de band
Joyride.

Vlees met smaak, dat is ons motto!

Kerstaanbieding:
Runderrollade € 12,50 per kg Ossenstaart € 8,75 per kg
Ossenhaas € 42,50 per kg
Carpaccio 80 gram € 2,00 per stuk
Entrecote € 25,50 per kg
Worstenbroodje € 1,50 per stuk
Rundertong € 8,50 per kg
Prijzen zijn geldig t/m 31-12-2018
Speciale openingstijden voor Kerstmis:
17 december
Gesloten
18-19-20 december 10.00-16.00 uur
21 december
10.00-17.00 uur
22 en 24 december 08.30-13.00 uur
27 december
Gesloten
28 december
10.00-17.00 uur
29 en 31 december
08.30-13.00 uur

Herefords Slagerij B.V.
Donk 1A
5995 PL Kessel
077 303 18 79

www.herefords.nl

Koningslust Weet ‘t
In Koningslust deden onlangs 188 personen, onderverdeeld in
15 teams, mee aan de dorpsquiz Koningslust Weet ‘t. Op zaterdag
24 november begon de quiz en op zaterdag 8 december was de
uitreiking van de prijzen. VCD wist zich tot winnaar te kronen.
Bij de quiz moest onder meer een eigen liedje geschreven worden, een zo oud mogelijk product aangeleverd worden en een
foto gemaakt worden waarop de zeven dwergen zien dat er thuis
iets niet klopt. Bejeingerapt won die laatste opdracht met de
bovenstaande foto.
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Singapore, Bali en Maleisië

Lezing over
Aziatische vogels
Familie De Moor houdt op dinsdag 18 december een lezing over
vogels in Singapore, Bali en Maleisië. De lezing wordt georganiseerd
door Parkietensociëteit Noord- en Midden-Limburg.
Familie De Moor gaat onder
meer praten over het Singapore
Bird Park en de papegaaien die daar
wonen. Daaronder de neushoornvogel. Ook wordt er verteld over de
Balispreeuw en het Bali Bird Park.
Bij het gedeelte over Maleisië gaat

het over de Blue Rumpet in Taman
Negara. Er wordt verteld over het Kuala
Lumpur Birdpark. Als laatste komt het
Kinabatangan Wildlife Reservaat aan
bod. De lezing vindt plaats in Party
Restaurant De Houbereij in Panningen
en begint om 19.45 uur.

Kerkeböske

De Proos weer in
aantocht
De tweede dag van talkshow De Proos komt er weer aan. De tweede
Proos van het seizoen vindt plaats op zondag 20 januari bij Kerkeböske.
De voorverkoop voor het evenement start op zaterdag 15 december.
Op 15 december is het mogelijk om tussen 10.00 en 12.00 uur
kaartjes te kopen bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
De Proos zelf vindt plaats op 20
januari van 14.30 tot 17.30 uur. Het
is niet mogelijk kaartjes van tevoren te reserveren. De Proos is het

amusementsprogramma op zondagmiddag waarin vijf uiteenlopende gasten geïnterviewd worden
door Robert Janssen met als sidekick Marijke Gijsen. Bij binnenkomst en na elke gast speelt Kate
Moon met Sandra Korsten en een
gastspeler een muziekstuk.

Volksfeestenkalender
uitgereikt en verspreid
De inwoners van Baarlo hebben weer de jaarlijkse Volksfeestenkalender in de bus gekregen.
Op de kalender staan data van evenementen en activiteiten die in Baarlo plaatsvinden in 2019.
Voorzitter Piet van der Haas reikte het eerste exemplaar van de nieuwe kalender uit aan Adri Broos,
al 12,5 jaar erelid en daarvoor bijna 30 jaar bestuurslid van Volksfeesten Baarlo. Mocht de kalender
niet ontvangen zijn of een extra exemplaar nodig zijn, dan kan er contact opgenomen worden met
de organisatie via 06 53 86 87 50.

Veel spullen
opgehaald voor
Voedselbank
Voedselbank Peel en Maas heeft op zaterdag 8 december bij tien
verschillende supermarkten in Peel en Maas producten opgehaald.
In totaal werden in de drie uur dat de vrijwilligers in de winkels stonden
negentig kratten vol producten verzameld, zo laat de Voedselbank weten.
Vrijwilligers stonden namens
de Voedselbank bij de supermarkten en vroegen de klanten om extra
producten te kopen die naar de
Voedselbank zouden gaan. Dat heeft
naar schatting bijna 2.900 producten opgeleverd. De vrijwilligers laten
weten heel blij te zijn met de giften. “Daar kunnen we de wekelijkse
voedselpakket de komende maanden mooi mee aanvullen.”
Namens de vrijwilligers en alle

mensen die gebruik moeten maken
van de voedselbank, dankt voorzitter van de Voedselbank Peel en Maas,
Raf Janssen, iedereen voor de bijdrage aan de actie. “Uit deze actie
blijkt dat in onze gemeente wel degelijk sprake is van solidariteit. Eigenlijk
zou in een rijk land als Nederland
geen voedselbanken nodig moeten
zijn. Maar de werkelijkheid is dat ze
wel nodig zijn. En ze kunnen er zijn
dankzij de inzet van medeburgers.”

KBO Baarlo

Gymmen en bewegen
voor senioren
KBO Baarlo houdt iedere week een bijeenkomst waar gymmen en
bewegen voor senioren centraal staat. De hele maand januari is het
voor iedereen mogelijk gratis deel te nemen aan de bijeenkomsten.
Het sportieve uurtje is bedoeld
voor iedereen vanaf 65 jaar met of
zonder fysieke beperking. Er wordt
een mix van diverse beweegmogelijkheden aangeboden.
De gymnastiekoefeningen worden
ondersteund met muziek. De lessen

staan onder leiding van gediplomeerd sportdocent Margriet Stegen.
De bijeenkomsten van KBO Baarlo
vinden iedere dinsdag plaats van
09.30 tot 10.30 uur. De sporters
komen bij elkaar in de zaal van Aan
‘t Paedje in Baarlo.

Twee jubilarissen COM Meijel
Seniorenorkest Meijel (SOM) heeft tijdens de jaarlijkse Caecilia-avond op 29 november twee
muzikanten gehuldigd. Beiden ontvingen uit handen van voorzitter Karel van de Riet de bronzen
bondsspeld met oorkonde als waardering voor hun 12,5 jarig lidmaatschap. De jubilarissen zijn
Sjraar Smets en Hub Steeghs, allebei uit Panningen.
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Jubilaris seniorenkoor Baarlo
Seniorenkoor Levenslust uit Baarlo eerde onlangs haar jubilaris.
Netty van Rens is alweer 25 jaar lid van de muziekgroep. Bij de
viering van het Caeciliafeest kreeg ze uit handen van voorzitter Wim
van den Bemt een bos bloemen en werd ze in het zonnetje gezet.
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13
12

GEPLUKT Judith Ueberbach

Als lid van het kwaliteitsteam van de stichting Prisma, werkt Judith Ueberbach (40) vol overgave op basisschool De Horizon in Grashoek en op
basisschool de Groenling in Panningen aan het verbeteren van het basisonderwijs. Verder is ze, als moeder van drie actieve dochters, wekelijks druk
bezig om samen met haar man Pascal (44) haar gezin draaiende te houden. Deze week wordt ze geplukt.
Judith woont in Helden maar werd
geboren in Tegelen, in een echt onderwijsgezin. “Mijn moeder was ook juf.
Ze is altijd een voorbeeld voor me
geweest. Helaas is ze niet meer bij ons,
maar ze was de beste juf die je je maar
kunt voorstellen. Ze kende haar leerlingen als geen ander, ze zág ieder kind
echt en voor haar was alles een uitda-

ging, nooit een probleem.” Diezelfde
waarden komen ook sterk naar voren in
Judiths eigen werkwijze. Ze houdt zich
als lid kwaliteitsteam in het onderwijs
met name bezig met het verbeteren
van het basisonderwijs. Dit doet ze via
het coachen van leerkrachten, het creëren van een goede onderwijsomgeving
en het ontwikkelen van nieuwe manie-

PUZZEL

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.
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Oplossing vorige week:
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Creatieve
Danstherapie

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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6

ren van onderwijs geven.
“Ik maak me hard voor maatwerk,
dat is zo belangrijk voor goed onderwijs. Vroeger had je gewoon één curriculum, dat alle leerlingen moesten
doorlopen. Kon je het niet bijbenen,
dan deed je hetzelfde curriculum nog
een keer. Dat is tegenwoordig gelukkig heel anders.” Volgens Judith leert
ieder kind op een andere manier en is
het als leerkracht de kunst om je leerlingen te leren kennen en te weten
wat ieder kind nodig heeft. “Ik ben er
van overtuigd dat elk kind wil leren
en zich wil inzetten, maar dan moet
het kind zich wel happy voelen, en
gezien en gekend voelen. Ook moet
het weten wat er verwacht wordt en
waarom het dit moet kunnen of kennen. Het creëren van een ‘warm pedagogisch klimaat’ is essentieel. Als die
basis er niet is, dan kun je het wel vergeten, ook al heb je nog zulke mooie
lesmethodes.”

Dat Judith in het onderwijs zou
belanden, was niet altijd vanzelfsprekend. “Ik heb Creatieve Danstherapie
gestudeerd en vervolgens de SPH
gedaan. Daarna heb ik nog heel
lang in een winkel gewerkt, voordat
ik besloot om in deeltijd de Paboopleiding te gaan volgen. Blijkbaar zat
het toch in mijn bloed.”
Al tijdens haar stage werd
ze gevraagd om voor de klas te
komen staan. Zo belandde ze op de
Widdonckschool in Heibloem, waar

ze speciaal onderwijs gaf aan kinderen met ernstige gedragsproblemen
en psychische stoornissen. Het was op

deze school waar ze haar huidige man
Pascal leerde kennen, die er ook les
gaf. Inmiddels zijn ze bijna 12,5 jaar
getrouwd en hebben ze drie dochters.
Pascal werkt tegenwoordig op basisschool Nieuweschool in Panningen
en ging pas met zijn klas naar het
Kindervragenuur in de Tweede Kamer.
Judith rondde recent nog de
deeltijdmaster Educational Needs af,
waarmee ze zich specialiseerde in het
begeleiden van leerkrachten. “Met die
master erbij was het wel druk.
Gelukkig heb ik die inmiddels afgerond en is er weer meer tijd voor mijn
gezin, want dat staat echt op nummer
1 bij mij. Mijn man en ik hebben allebei een drukke baan, maar ik kan mijn
dagen zo indelen dat ik voldoende
tijd voor mijn dochters heb. Deze vrije
tijd is ons heilig. We doen veel leuke
dingen samen en houden we van spelletjes doen.” Judith lacht. “Onze spelletjeskast puilt echt uit.”
Niet alleen Judith en haar man
hebben drukke banen, ook hun dochters hebben een vol programma.
Zo doen Lieke (9) en Saartje (7) aan
turnen en is Fleur (11), naast korfbalkampioen, ook een echt podiumbeest
dat graag meedoet aan musicalprogramma’s als Me On Stage. En dan
hebben ze ook nog een hond, die
gelukkig dagelijks trouw wordt uitgelaten door een oom van Judith. “Het is
wel een heel geregel elke week, ja,”
aldus Judith. “Maar meestal loopt alles
op rolletjes, mede dankzij de ouders
van Pascal en mij, die echt altijd voor
ons klaarstaan. Zonder hen zou het
een stuk moeilijker worden, dus we
zijn heel blij dat ze ons zo helpen.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo centrum € 9,00
Maasbree centrum € 9,00
Helden € 8,00
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
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15 VRAGEN

aan
Eef Aendekerk

Huisdieren
Vaak als mensen aan
huisdieren denken, denken ze
aan een diertje dat je gezellig
in je huis houdt en je ‘gewoon
even voor de gezelligheid
hebt’. Ik dacht eerst ook op
die manier, maar toch is een
huisdier best veel werk.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Eef Aendekerk
13 jaar
Egchel
het Bouwens

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word vaak enthousiast van het lachen
en praten met mijn vrienden, het luisteren naar muziek die ik leuk vind en van
het spelen van volleybal.
Wat is je favoriete toetje?
Als ik voor mijn favoriete toetje zou
moeten kiezen, zou ik waarschijnlijk
voor chocolade of ijs gaan. Ik vind beide
namelijk superlekker en een combinatie
van de twee zou ik dan natuurlijk helemaal top vinden.
Wat zou jij doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een week alleen thuis zou zijn,
zou ik waarschijnlijk heel veel vrienden
uitnodigen om er een heel erg groot
feest van te maken. Ik zou misschien
ook wel een puppy kopen, omdat ik die
echt heel graag wil en ik dan natuurlijk
ook nog een hele leuke verrassing zal
hebben voor mijn ouders als die weer
terugkomen.
Om wie lach jij het meest?
Suus, sowieso. Zij is mijn beste vriendin en we hebben samen altijd heel erg
veel plezier. Samen kunnen wij nooit

lang serieus zijn, waardoor we om de
seconde in de lach schieten.
Waar heb je voor het laatst de slappe
lach om gekregen?
Ik kreeg waarschijnlijk voor het laatst
de slappe lach door mijn vriendin Suus.
Zij geeft namelijk altijd supersarcastische antwoorden op de vragen van
andere mensen en daar ga ik dan helemaal stuk om.
Wie is je favoriete docent?
Dit vind ik eigenlijk best een lastige vraag, maar ik denk dat ik dan
voor mevrouw Ketelaers ga. Zij geeft
geschiedenis op school en dat is niet
een van mijn favoriete vakken, maar zij
probeert er wel altijd iets leuks van te
maken, waardoor de les altijd wat leuker wordt. Mevrouw Ketelaers dwaalt
vaak ook af van het werkelijke onderwerp van de les, waardoor we vaak
aan het eind van de les over iets totaal
anders aan het praten zijn.
Wat doe jij het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond
spreek ik meestal graag met vrienden af. We gaan dan lekker op de bank
liggen, we zetten een film aan en we
gooien een zak chips naar binnen. Een
avond uit naar een leuke film in de bioscoop of naar een gezellige tent, lijkt

mij natuurlijk ook wel leuk.
Heb je ooit gespiekt?
Ik denk dat iedereen wel eens gespiekt
heeft, dus ja. Als ik dat doe, ga ik vaak
wel mijn antwoorden vergelijken met
anderen en daardoor ga ik weer twijfelen. Het kan dan voorkomen dat ik dan
misschien wel het goede antwoord verander in een fout antwoord.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Mijn lievelingskledingstuk is waarschijnlijk mijn witte T-shirt met driekwart
mouwtjes en zwart-witte strepen. De
mouwen hebben aan het uiteinde een
wijder stuk. Het shirt zit best comfortabel. Ik heb hem van mijn zus gekregen
en ik heb hem graag aan.
Wat vindt je het leukste aan jezelf?
Ik denk dat ik het leukste aan mijzelf
mijn behulpzaamheid vind. Ik vind het
namelijk altijd leuk om mensen te helpen met een moeilijke opdracht of ze
wat vrolijker te maken als het even niet
mee zit, en ik zal dus dan ook altijd die
kans grijpen als het zich voor zou doen.
Wat is je laatste miskoop geweest?
Ik denk dat ik, voor zover ik me kan
herinneren natuurlijk, nog nooit een
miskoop gehad gedaan. Vaak denk ik
namelijk goed na voordat ik echt iets ga
kopen, hierdoor worden de kansen op
een miskoop voor mij best klein.

Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Als ik zou moeten kiezen, zou ik voor
onder water kunnen ademen gaan. Ik
zou namelijk graag willen zien hoe het
er echt diep onder water uitziet en wat
voor dieren er misschien zouden leven.
Overal de muziek kunnen bepalen, is
voor mij ook niet echt belangrijk, want
ik vind bijna alle muziek eigenlijk wel
leuk.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet echt bijgelovig. Ik denk
dat het komt omdat ik niet zo snel in
dingen geloof, voordat er echt bewijs
voor is.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Voor mijn favoriete tijd van het jaar,
ga ik denk ik voor de herfst. Ik vind
dan dat de bomen allemaal leuke en
mooie kleuren krijgen en dan is het niet
te warm zoals in de zomer, of te koud
zoals in de winter.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Ik maak mijn huiswerk het liefst boven
op mijn kamer. Daar is het namelijk
lekker rustig en kan ik in alle stilte mijn
ding doen. Behalve als er natuurlijk
iemand mijn kamer binnen komt stormen, wat nog wel eens wil gebeuren
bij ons thuis.

Of het nu is omdat enkele
huisdieren erg veel kunnen
verharen op sommige momenten
en je dus zo’n drie keer per dag
kan stofzuigen om het nog een
beetje schoon te houden in huis.
Of dat je een knaagdier of reptiel
hebt wiens kooi je iedere paar
weken schoonmaakt, zodat het
niet heel erg gaat stinken. Of dat
je een huisdier hebt dat uitgelaten moet worden, zoals honden.
Je moet er toch wel de nodige
inzet voor hebben, wil je er ook
van kunnen genieten.
Maar, er zijn natuurlijk ook
voordelen aan huisdieren waar
jijzelf eigenlijk weinig voor hoeft
te doen. Een heleboel voordelen
zelfs. Zo is het wetenschappelijk
bewezen dat huisdieren een
mens gelukkiger kunnen maken.
Dit geloof ik meteen, aangezien
ik al meteen een heel stuk blijer
word als mijn hond even haar
speeltjes aan me komt laten
zien, of omdat ze mij ’s ochtends
altijd kwispelend begroet als ik
beneden kom. Ik word gewoon
blij van het feit dat huisdieren
eigenlijk altijd vrolijk zijn, ze
weten niet beter.
Of het nou een vogel, slang,
kip of hond is, blijkbaar verminderen huisdieren ook stress. Dat
is erg handig met een drukke
baan of een druk en stressvol
leven, of gewoon een drukke
schoolcarrière met huiswerk en
toetsen. Dus het lijkt erop dat ik
maar zoveel mogelijk tijd met
mijn hond door moet brengen.
Lisa
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Christmas Truckrun
De Christmas Truckrun staat zaterdag 22 december alweer voor de negende keer op het programma. De stoet
met verlichte vrachtwagens rijdt op die dag door vijf dorpen van de gemeente Peel en Maas.
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Christmas Event
in Egchel
Gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel is op donderdag 20 december in
kerstsferen gehuld. Die dag vindt namelijk daar voor de eerste keer het
Happy-nez Christmas Event plaats. ER zijn producten te koop, workshops en er worden bijzondere verhalen verteld.
Verschillende ondernemers uit
de omgeving werken mee aan de
eerste editie van het evenement dat
gratis te bezoeken is. Het feel-goodevenement begint om 19.00 uur en
duurt tot 22.30 uur. In totaal zijn er

veertig stands waar de bezoekers
langs kunnen lopen om de kerstsfeer te proeven. Happy-nez is samen
met Shine Business Support organisator van het geheel in het Egchelse
gemeenschapshuis.

Kerstmarkt voor
goede doel
Tientallen verlichte en versierde trucks rijden tussen 18.00 en
21.00 uur in colonne door de straten
van Koningslust, Grashoek, Beringe,
Egchel, Helden en Panningen. Met aan
boord, naast de chauffeurs, bewoners
en begeleiders van Stichting Daelzicht.
“Want daar is het negen jaar geleden allemaal om begonnen: mensen
met een beperking een onvergete-

lijke avond te bezorgen”, aldus de
organisatie. De inschrijftermijn voor
trucks is inmiddels gesloten en alle
tachtig plekken zitten weer vol. In
alle dorpen zijn trefpunten voor het
publiek gemaakt. Zo is in Koningslust
bij natuurpark Vlakbroek een stand
ingericht waar de stoet bekeken kan
worden. De kraam staat bij de ingang
van het natuurpark tegenover de

kerk. Met vuurkorven, kerstversieringen, muziek en vele lichtjes maakt
Stichting Natuurpark Vlakbroek er
een gezellige stand van die vanaf
17.00 uur geopend is.
Kijk voor meer informatie op
www.christmastruckrun.nl en op
de Facebook-pagina van Christmas
Truckrun.

De Maasbreese basisschool De School houdt op woensdag
19 december een kerstmarkt in het schoolgebouw. De gehele
opbrengst wordt geschonken aan KidzBase, een organisatie die zich
inzet voor kinderen die uit huis zijn geplaatst. De markt duurt van
17.30 tot 20.00 uur.
KidzBase zet zich in voor kinderen die uit huis zijn geplaatst.
“Kinderen van ouders met een verslavingsprobleem bijvoorbeeld of
kinderen die het slachtoffer zijn van
huiselijk geweld”, schrijft De School.
“Alleen al in Noord- en Midden-

(Foto: Nick van Berlo Transportfotografie)

We adviseren niet alleen
hypotheken van onszelf
Natuurlijk wil je dat je de juiste keuze maakt als je een huis koopt. Het is tenslotte een van
de grootste uitgaven in je leven. En een verbintenis die je aangaat voor een lange tijd.
Maar hoe zorg je dat je de juiste keuze maakt in al het aanbod van hypotheken?
We weten uit ervaring dat het best een puzzel is om de
juiste hypotheek te vinden. Want wat voor de één een
goede hypotheek is, hoeft dat voor de ander zeker niet te
zijn. Dat hangt af van je situatie en wensen. Bij ons valt
er wat te kiezen. Je kunt niet alleen een SNS Hypotheek
bij ons afsluiten, maar ook hypotheken van bijvoorbeeld
Aegon, Nationale-Nederlanden en diverse andere
hypotheekaanbieders.
Handig van zoveel keuze onder 1 dak: Je kunt hypotheken
en hypotheekrentes makkelijk vergelijken. Misschien heeft
een van de aanbieders op dit moment een lagere rente dan
de ander. Of heeft een aanbieder voorwaarden die in jouw
situatie gunstig zijn. Of je nu gaat voor nieuwbouw, een
opknapper, in loondienst bent of zzp’er.

Panningen, Raadhuisplein 38

WIL JIJ OOK VERZEKERD ZIJN VAN EEN GOED
HYPOTHEEKADVIES?
En heb je geen zin om zelf eindeloos te vergelijken tussen de
verschillende aanbieders, voorwaarden en mogelijkheden?
Maak nu een afspraak voor een gratis en vrijblijvend
oriëntatiegesprek. Bel: 030 - 633 30 00
of loop onze winkel even binnen.

Goed om te weten: Ons advies is 100% onafhankelijk.
We krijgen hiervoor geen provisie van de verschillende
aanbieders. We rekenen alleen een gebruikelijke vergoeding
voor het hypotheekadvies, zoals je die overal betaalt.

Limburg gaat het om 175 kinderen.”
De leerlingen van De School hebben onder meer zelf knutselwerkjes
gemaakt die ze verkopen. Tijdens de
avond is er een tombola met diverse
prijzen. Die zijn geschonken door
verschillende bedrijven uit de regio.
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Kasteel De Keverberg in Kessel

Aodemnoët zingt kerstliederen
Het Kesselse mannenkoor Aodemnoët houdt op zondag 23 december een concert met de naam Aodemnoët
zingt Kerst. De avond vol kerstmuziek vindt plaats in Kasteel De Keverberg in Kessel.

Al meer dan 25 jaar verzorgt
mannenkoor Aodemnoët uit Kessel
kerstoptredens en daarbij geven ze
aan diverse nummers hun eigen
invulling. Dit jaar houdt de groep voor
het eerst een eigen kersthappening
op Kasteel De Keverberg. “Een heus
kerstconcert met bekende en minder bekende nummers die passen in
de stijl van Kerstmis, onder leiding

van dirigent Ron Hanssen”, aldus de
muziekgroep. “Traditionele en hedendaagse nummers, vaak met eigen
arrangementen.” Het gratis concert
op zondag 23 december duurt van
14.30 tot 16.30 uur.
Reserveren van een plekje,
met een maximum van twee plaatsen, kan door een mail te sturen naar
aodemnoet@home.nl

Peuter- en kleuter
kerstviering in Kessel
In Kessel wordt op kerstavond 24 december om 17.00 uur een
peuter- en kleuterkerstviering gehouden. Alle kinderen van 0 tot en
met ongeveer 7 jaar zijn, samen met hun ouders, opa’s, oma’s en
andere belangstellenden, welkom in de Kesselse kerk.
Onder muzikale begeleiding wordt
het kerstverhaal op speelse wijze verteld. Na afloop van de viering krijgen
de kinderen een kleine lekkernij.
De meeste kinderen hebben via
de kinderopvang of via school al
een uitnodiging ontvangen, inclusief
knutselpakketje. De kinderen kunnen hun geknutselde ster, boom of
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bal meenemen naar de kerk (eventueel met lichtje), zodat die na afloop
samen met de kerstboom versierd
kan worden. Wanneer kinderen
graag willen komen, maar nog geen
knutselpakketje hebben ontvangen, kan er een pakketje afgehaald
worden bij Karlijn Bouten op de
Beeselseweg 3 in Kessel.

Full Service-Vestiging

AutoArena
Panningen
AutoArena
Panningen biedt
volledige officiële
service voor
Volkswagen, ŠKODA,
SEAT en Volkswagen
Bedrijfswagens voor
alle bouwjaren.

Wij staan graag
voor u klaar!
Team Panningen

Voor onderhoud, reparatie en onderdelenverkoop zijn Volkswagen,
ŠKODA, SEAT en Volkswagen Bedrijfswagen rijders van harte welkom.

Werkplaatsreceptie
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Tel. 077 - 306 06 66
Ook vestigingen in Venlo en Venray
www.autoarena.nl

Openingstijden per januari 2019
Maandag - vrijdag
8.00 - 18.00 uur
Zaterdag
9.00 - 12.15 uur
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Jubileum voor Panningse cabaretgroep

Al 25 jaar fragmentarisch
cabaret van Vlugzout
Fragmentarisch cabaret, van alles ‘get’. Dat stond geschreven in de eerste recensie ooit over de cabaretgroep
Vlugzout 24 jaar geleden. Sindsdien deden de drie mannen van Vlugzout 22 keer mee aan de zittingen in
Panningen en stonden ze regelmatig in het theater met een eigen cabaretvoorstelling. Nu staan ze in DOK6
Theater met hun jubileumshow 25 jaar Vlugzout.
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Kerstmarkt in
Panningen
De Ringoven en de Groenling in Panningen worden op woensdag
19 december omgetoverd tot kerstmarkt. Van 14.00 tot 19.00 uur
kunnen bezoekers het kerstgevoel beleven tijdens de markt en de
activiteiten die plaatsvinden.
Er staan verschillende kerstkraampjes met artikelen als kerststukjes
en decoratie en hapjes en drankjes.
Verder zijn er diverse workshops, is
er theater en muziek. Om 16.00 uur
is er een tombola. De meeste activiteiten vinden binnen plaats, dus

het weer is niet van invloed op de
markt. De kerstmarkt wordt georganiseerd door De Ringoven, Daelzicht,
de Zorggroep en Bakkerij op de Beek.
Ruimtes in De Ringoven en de hal van
De Groenling zijn plaats van handeling voor de markt.

Inloop-kerstavond
in Hoës van Bree
Sociëteit Hoës van Bree houdt op zaterdag 15 december een inloopavond. Het Maasbreese gemeenschapshuis staat die avond volledig in
het teken van Kerstmis. Tijdens de inloopavond wordt er live muziek
gemaakt en verschillende verhalen verteld.
Tijdens de avond is er samenzang
met begeleiding op piano door Kenny
Janssen. De oudste groep blokfluiters
van fanfare Sint Aldegondis brengt
kerstliederen ten gehore. Nic en Wiet
zingen kerstliederen (ook in dialect) en
Frans en Pauline vertellen een eigentijds verhaal in dialect. Kenny Janssen

Met Robert Janssen (51) en Arno
Linssen (53) bestaat Vlugzout voor
twee derde uit geboren ‘Kepèlse’.
Alleen accordeonist Willem Heldens die
de twee muzikaal ondersteunt, werd
geïmporteerd. Vanuit Hegelsom. In de
historie van de groep mag echter ook
Henk Linders niet ontbreken. Die stond
mede aan de basis van het, inmiddels,
cabarettrio. “We begonnen met z’n vieren”, vertelt Robert. “Maar Henk stopte
na een tijdje omdat hij het te druk had.
Toen bleven de drie over die nu nog
steeds Vlugzout vormen.”
Het begin werd gemaakt toen in het
‘Blèdje’ een oproepje verscheen begin
maart 1993. Daarin werd gevraagd voor
liefhebbers die mee wilden doen aan
een cabaretgroep. “Toen we daarmee
begonnen, was het een groep van volgens mij wel dertig man”, vertelt Arno.
“Uiteindelijk stopte de cabaretgroep
best snel weer, maar Henk vroeg me of
ik door wilde gaan. We vroegen Robert
erbij en Henk kende nog een muzikant,
Willem, die we ook strikten.”
Toen het kwartet terugging naar
een trio werden plannen gesmeed om
Nederland te veroveren. Nadat de naam
was verzonnen, Robert las dat Johan
Neeskens tijdens het WK in 1974 op
de been was gehouden door vlugzout,

volgde in 1994 het eerste optreden.
“Dré Hanssen, programmeur van het
gemeenschapshuis in Panningen, vroeg
ons of we een avondvullende show wilden doen”, vertelt Arno. “De zaal was
helemaal uitverkocht. Ik was als zanger
van een band gewend om regelmatig
voor publiek op te treden dat met de
rug naar mij toestond, maar nu luisterde de hele zaal ademloos. Dat was
genieten van de eerste tot de laatste
seconde.”

Landelijk doorbreken
De sketches, liedjes en grappen
bleken aan te slaan bij het publiek.
In de jaren die volgden probeerden de
drie mannen landelijk door te breken.
Ze deden onder andere mee aan het
Leids Cabaret Festival en het Cameretten
Festival. “We kregen best goede reacties, maar toch lukte het niet om door te
breken”, vertelt Robert. “Daar hoopten
we in die tijd wel op, maar het is niet
zo dat we ons slecht voelen dat het niet
gelukt is. Het is ook daarna een geweldige hobby gebleven.”
Vlugzout trad wel op in plaatsen
als Sittard, Maastricht en Venlo en sinds
1996 deed de groep ieder jaar mee aan
de zittingen in Panningen. “De cabaretshows en de optredens bij de zittin-

gen zijn altijd twee totaal andere shows
geweest”, vertellen Robert en Arno.
“Om het jaar schrijven we een cabaretshow waar meer algemene zaken in
terug komen en waar me vaak een serieuze noot in verwerken en op de zittingen doen we echt iets lokaals. Dan gaat
het uitsluitend om humor.”
Na 22 jaar zet Vlugzout na de
komende editie een punt achter de zittingen. “We hebben het lang genoeg
gedaan, denk ik zo”, vertelt Arno.
“Het publiek is inmiddels veranderd en
wij ook. Het wordt tijd voor iets anders.
Met de cabaretshow blijven we wel
doorgaan. Dat vinden we nog altijd hartstikke leuk om te doen. We vullen elkaar
ook heel goed aan. Als ik een stuk tekst
vergeet op het podium, vult Robert aan
en andersom ook. En als we een liedje
geschreven hebben, sturen we dat door
naar Willem en die verzint er een melodie bij. We zijn op elkaar ingespeeld.”
Wanneer een avond geslaagd is
voor de mannen? “Als het publiek plezier heeft”, vertelt Robert. “Wij lachen
ons met het schrijven al helemaal
scheef. De voorstelling is voor het
publiek.” De show Vlugzout 25 jaor zeiver, ehm... zilver! wordt op vrijdag 14,
zaterdag 15 en zondag 16 december
gespeeld in DOK6 Theater in Panningen.

Kerstconcert Padako
Het jaarlijkse kerstconcert van het Panningse dameskoor Padako vindt
plaats op zondag 16 december. De plaats van handeling is de net gerestaureerde kapel van de Heren Lazaristen bij het klooster in Panningen.
kapel geopend voor geïnteresseerden. Het Koper Ensemble uit
Helden, onder leiding van Willem
Deen, is te gast bij het concert en
ondersteunt het dameskoop muzikaal. De entree bij het optreden is
gratis.

De dirigente van Padako is
Saskia Ramakers en de pianobegeleiding is bij het concert
op 16 december in handen van
Jack Lemmen. Het optreden in
de Panningse kapel begint om
15.00 uur. Vanaf 14.30 uur is de

Jubileumavond
Jeugdorkest
Het jubilerende Jeugdorkest Maasbree bestaat 5 jaar en houdt daarom
een avond vol muziek in MFA ‘t Hoës van Bree. Het jeugdorkest bestaat
uit dertig leden en mocht afgelopen juni nog optreden voor koningin
Maxima die in Limburg op bezoek kwam.
Het Jeugdorkest bijt op de
muzikale vrijdagavond de spits af,
gevolgd door fanfare St. Aldegondis
die een gedeelte van hun recente
repertoire laat horen. Als afsluiter
zal Slagwerk Ensemble Maasbree
(SLEM) optreden die veel melodi-

Onze ervaren specialisten helpen u graag

APK en onderhoud bedrijfsauto’s & campers
Voertuigen tot 3.80m hoog (< 3.5t)
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

laat nog een medley van kerst- en wintermuziek horen op piano. Het geheel
wordt gepresenteerd door Hanneke
Vaessen. Plaats van handeling is de
grote zaal beneden. De inloopavond
begint om 20.00 uur en het programma duurt tot ongeveer 22.00 uur.
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

t!

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

sche slagwerkinstrumenten gebruikt
tijdens hun optreden. De nummers
die SLEM op de avond speelt, zijn
herkenbare populaire muziekwerken. De MFA zaal is geopend vanaf
19.30 uur, het concert start om
20.00 uur. De toegang is gratis.

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley
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Agenda t/m 20 december
vr
14
12

Jubileumavond
Jeugdorkest Maasbree

Vogelmarkt Helden

Kerstconcert Padako

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: dameskoor Padako
Locatie: kapel van de Heren Lazaristen Panningen

Lezing ontstaan Baarlo

Ruilbeurs Meijel

Kerstconcert Baolders Hofzengers

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Historische werkgroep De Borcht
Locatie: De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Baolderse Hofzengers
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Vlugzout 25 jaor zeiver,
ehm... zilver!

Kerstkoopzondag

Jubileumfeest Kerkeböske

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Stichting Gemeenschapshuis Helden-Dorp
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Jeugdorkest Maasbree
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

za
15
12

zo
16
12

Repair Café Maasbree

Open huis kapel Heren Lazaristen

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 13.00-15.00 uur
Organisatie: Kepèlse Initiatiefgroep en Orgelkring
Peel en Maas
Locatie: kapel van de Heren Lazaristen Panningen

Kerstactie Muziekvereniging Kessel

Terugblik 10 jaar Kerkeböske

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Kessel
Locatie: huis-aan-huis Kessel

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Stichting Gemeenschapshuis Helden-Dorp
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Heropening kapel
van de Heren Lazaristen

Presentatie jubileumboek
Grashoek

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Kepèlse Initiatiefgroep en Orgelkring
Peel en Maas
Locatie: kapel van de Heren Lazaristen Panningen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Grashoek en Historische
Werkgroep Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Eindejaarsconcert Krajovjanka

Kerst-koppeltoernooi

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: blaaskapel Krajovjanka
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: beugelclub OVU
Locatie: clubgebouw OVU Kessel

Inloop-kerstavond

Vlugzout 25 jaor zeiver,
ehm... zilver!

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Sociëteit Hoës van Bree
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Vlugzout 25 jaor zeiver,
ehm... zilver!
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

di
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Lezing Aziatische vogels

wo
19
12

Kerstmarkt Panningen

do
20
12

Kienen

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: Parkietensociëteit Noord- en MiddenLimburg
Locatie: Party Restaurant De Houbereij Panningen

Tijd: 14.00-19.00 uur
Organisatie: De Ringoven, Daelzicht, de Zorggroep
en Bakkerij op de Beek
Locatie: De Ringoven en De Groenling Panningen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Kerstmiddag ouderen
en mindervaliden
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Stichting Kerstmiddag Baarlo
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Christmas Event
Tijd: 19.00-22.30 uur
Organisatie: Happy-nez
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Tijd: 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Uitslag Dörp Kwis’t
Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Dörp Kwis’t
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

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

Vijftig muzikanten

Saturday
Night Live in
Mafcentrum
Nog nooit eerder vertolkte klassiekers uit de Top 2000 komen op
zaterdag 22 december voorbij tijdens Saturday Night Live (SNL) in het
Mafcentrum in Maasbree. Meer dan vijftig muzikanten uit de regio staan
op het podium van de zaal om een avondvullend programma ten gehore
te brengen.
SNL bestaat al verschillende jaren
en kenmerkt zich doordat bands
die op het podium staan steeds van
samenstelling wisselen. “Onder de
muzikanten bevindt zich zowel aanstormend talent als ook een schare
ervaren ouwe rotten”, zo laat de
organisatie weten. De muzikanten hebben slechts één gezamen-

lijke repetitie gehad. Tophits uit de
pop- en rockhistorie komen voorbij. Artiesten als The Beatles, Black
Eyed Peas, ABBA, Blue Öyster Cult,
Don Henley, Michael Jackson, Led
Zeppelin, AC/DC en Boudewijn de
Groot worden geëerd bij de avond.
De zaal van het Mafcentrum gaat
open om 20.30 uur.
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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 16 december
H. Mis 3de Advent 09.30 uur
Woensdag 19 december
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 16 december
Geen H. Mis
Zondag 23 december
H. Mis 4de Advent 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 16 december
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marianne Verhappen
- Dhr. Harrie Jans
Intenties: Jaardienst Thei Smets. Voor
de intenties van de Mariakapel op
het kerkhof.
Mededelingen
H. Communie voor Zieken en ouderen
Vrijdag 21 december wordt de
H. Communie gebracht bij zieken
en thuisverblijvende ouderen.
Willen degenen die niet via de
gebruikelijke ‘eerste-vrijdag-lijst’
bezocht worden en toch graag
rond Kerstmis de H. Communie
ontvangen, tijdig bericht geven op
de pastorie (telefoon 477 1275).

Kerkdiensten
Zondag 16 december
H.Mis 10.30 uur 3e Advent Feestelijke
viering b.g.v. 100 jaar parochie
Grashoek wordt opgedragen door Mgr.
Everard de Jong, Pater Harry Jaspers
en kapelaan Roger Maenen t.i.v. overl.
ouders den Ouden, voor Frans, Johan en
Ad den Ouden; voor het welzijn van alle
inwoners van de parochie Grashoek.

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 16 december
H. Mis 3de Advent – Jachthoorncorps
De Jagtghezellen uit Maasbree t.i.v.
Nellie Heber (zeswekendienst);
overl. ouders Lei Peeters en Mien
Peeters-Korsten; Petronella Maria
Hendricks (jaardienst); Giel Mewiss,
Nellie Mewiss-v. Heugten en zoon
Pierre;overl. oud. Hendrik en Hendrina
Hermans-Peeters, Dorrus Hermans en
Giel Welten (jaardienst); Mia PeetersOttenheijm (b.g.v. verj) en fam.
Peeters en fam. Ottenheijm;

H. Missen rond Kerstmis
Zondag 23 december - 11. 00 uur
Maandag 24 december
19.30 uur: Gezinsmis
Maandag 24 december
21.00 uur: Nachtmis
Dinsdag 25 december
11.00 uur: Hoogmis
Woensdag 26 december
2e Kerstdag - Geen H. Mis
Zondag 30 december - 11.00 uur
Maandag 31 december
18.00 uur: Oudejaarsviering
Dinsdag 1 januari
Nieuwjaarsdag - Geen H. Mis

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T
077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 15 december
19.15 uur Jaardienst voor Har Hanssen.
Woensdag 19 december
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Doopviering 11.30 uur: Teun Kempen
Overleden: Piet Steeghs, 85 jaar

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
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 15 december
H. Mis 3de Advent 17.30 uur
Zaterdag 22 december
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 13 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 16 december
H. Mis 3de Advent 11.00 uur

Parochie Panningen
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 13 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 14 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Zaterdag 22 december
19.15 uur. Jaardienst voor Ad Willems
- de Rond en overleden ouders Marijn
en Riet de Rond - van Loon. Jac en
Gerda Willems - Jansen en They
Willems.
Mededeling
Op de pastorie zijn weer de Gerardus
kalenders te koop voor de prijs van €
7,25 per stuk.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 15 december
17.00 uur Gebedsdienst in
verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 16 december
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Kerkdeurcollecte Advents-actie.
Jaard. Agnes Verkoelen; Jaard. overl.
ouders Kuypers-Pijpers; Jaard. Jozef
Stappers; Jaard. Josefien Brueren en
overl. fam. Brueren-Baten.

met herenkoor t.i.v. Overl. fam.
Verschaeren-Gubbels (gest.jaard);
Jan Rooyakkers en Lies RooyakkersBoonen (gest.jaard); Sjra Slaats en
Annie Slaats-Broens; uit dankbaarheid.
Maandag 17 december
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 18 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
H. Mis 19.00 uur Adventsviering Zijactief en LKV met volkszang, t.i.v.
overledenen van afgelopen jaar.
Donderdag 20 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Donderdag 20 december
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 21 december wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen thuis.
Overleden: Chris Peeters, 93 jaar,
de Weem 16.
Mededeling
Zondag 16 december is er na de H.
Mis een kerkdeurcollecte voor de
Adventsactie stichting BVA. Deze actie
is voor de arme bevolking in Congo,
Burkina Faso, Rwanda en Malawi.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
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
Zondag 23 december
- 4de zondag van de Advent.
9.30 uur Voor de Parochie.

Zaterdag 15 december
H. Mis – 3de Advent 19.00 uur –
Gemengd koor t.i.v. Mathieu Peeters
(jaardienst); Herm Janssen en Sie
Janssen-Zeelen (jaardienst); Adrie
Luiten (jaardienst, verj.)
Zondag 16 december
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 18 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 19 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 20 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Maandag 24 december
- Kerstavond
21.00 uur Nachtmis.
Dinsdag 25 december
- Hoog feest van Kerstmis
9.30 uur Voor alle overleden
parochianen.

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

Do you want to join the winning team, because we are looking for you

Vacature

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

Production worker concrete factory • Two / three shifts area Venray
• You have good communicative skills
• You are flexible and enthusiastic

• We pay an excellent salary
• Possibility of permanent employment

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

26,99

199,-

6

79,-

99,95

85,-

129,95

99,-

• Overal in huis snel WiFi
• Fast Ethernet poort
• Eenvoudige installatie

DLAN500 9094

Netwerkkit

* Na €50,- cashback via Tefal.

249,-

*

• 7,2 bar
• Stoomstoot tot 480 gram per minuut
• Afneembaar waterreservoir 1,9 L

GV9568

Stoomgenerator

649,-

299,-

849,-

• 50 liter inhoud
• 9 ovenfuncties
• Gezond stoomprogramma

MAC696RVS

Inbouw oven

GEOPEND

24 DECEMBER

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

• Afdrukken op hoge kwaliteit
• Afzonderlijke inktpatronen
• Draadloos afdrukken

XP-6005

All-in-One Printer

249,-

• De Airbelt beschermt uw meubels
• Incl. parketborstel
• Actieradius 10 meter

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

99,-

19,-

• Inbouw dimmer
• Met draai/drukbediening
• 2-draads aansluittechniek

6523-U102

Led dimmer

179,-

• Zeer krachtig; 550 W
• Actieradius 10 meter
• Veelzijdig met geïntegreerde accessoires

EP:TUMMERS PARKET

COMPLETE C2 JUBILEE ECOLINE

* Na €15,- cashback via Braun.

*

59,-

Sledestofzuiger

59,94,95

• 21 snelheden
• Krachtige 750 watt motor
• Incl. blender, garde,
maatbeker en 2 hakmolens

MQ5045WH

Staafmixer

Wij wensen u fijne feestdagen!

Sledestofzuiger

85,-

199,-

• DECT-technologie
• Speelt slaapliedjes
• 100% storingsvrij

DBX88ECO

Babyfoon

MET GRATIS
NACHTLAMPJE

149,-

Tummers

• Set van 2 schakelaars
• Bereik tot 30 meter
• Werkt met alle lampen tot 2300 watt

APC2-2300R

Schakelaarset

49,-

• Draadloos en zakloos
• Geschikt voor alle ondergronden
• Oplaadbaar; gaat tot wel 30 min. mee

CX-7-2-30GM

2-in-1 stofzuiger

69,-

• Telefoon voor senioren
• Luid gespreks- en beltoonvolume
• Met geïntegreerd antwoordapparaat

FX5525

Senioren telefoonset

Tummers
Alle EP:Tummers
winkels zijn

