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Nieuw boek over
jarig Grashoek
Het was op zondag 16 december precies 100 jaar geleden dat Grashoek als parochie werd opgericht. Om dat te vieren werd een speciale mis gehouden in de
Grashoekse kerk, een informatiebord onthuld over de geschiedenis van het dorp en het nieuwe Heilige Hart-beeld ingezegend. Ook was de eeuwviering aanleiding om
een nieuw boek over de geschiedenis van Grashoek te presenteren. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en hulpbisschop monseigneur Everhard de Jong ontvingen
de eerste exemplaren.

Vanwege de feestdagen
verschijnt er op donderdag
27 december geen HALLO.

Persberichten voor de uitgave

De eerste HALLO van
2019 verschijnt
op vrijdag 4 januari.

redactie@hallopeelenmaas.nl

van vrijdag 4 januari aanleveren
vóór woensdag 2 januari 12.00 uur via
en advertenties vóór 17.00 uur via
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Het nieuwe boek is eigenlijk het
tweede deel van ‘Waar de Molenbeek
ontspringt...’ dat acht jaar geleden
verscheen. Dat deel ging over de
vroege geschiedenis van Grashoek
tot aan de jaren 70. Deel twee sluit
daar naadloos op aan en verhaalt
over de tijd die volgde tot aan 2018.
Anekdotes van inwoners, belangrijke
data en pagina’s vol foto’s vertellen
het verhaal van het kleine boerendorpje dat door de jaren heen groeide
naar de 1.700 inwoners die het
inmiddels heeft. Volgens twee van de
makers van het boek, Henk Steeghs
en Huub Kluijtmans, waren de jaren
70 een kantelpunt voor Grashoek.
“Het rustige dorpje veranderde in die
tijd snel”, vertelt Henk. “Er kwamen
hoogspanningskabels, de A67 werd
aangelegd en de minister zorgde
met aangepaste wetten ervoor dat er
meer grootschaligheid kwam.”
Lees verder op pagina 04
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Start met sloop boerderij Zanderink

Einde aan woning-impasse in Meijel
Wethouder Rob Wanten verrichtte donderdag 13 december de symbolische eerste sloophandeling van boerderij Zanderink in Meijel. Met de
sloop van de stallen komt een einde aan een impasse die al tien jaar
duurt. Een decennium geleden werden de plannen van twee woningbouwprojecten ontwikkeld, maar door onenigheid en steeds veranderende overheidsregels liep het proces steeds vast.
Met het symbolische begin kan
er van start worden gegaan met de
bouw van honderd woningen. Dat zijn
er 93 minder dan in het originele plan
uit een tijd toen gemeente Meijel nog
bestond. Rond 2008 was het plan van
de gemeente en projectontwikkelaar
Focus om zo snel mogelijk huizen te
bouwen op de plek waar toen nog frikandellenfabriek Beckers stond aan de
Kapelkesweg en waar de boerderijen
van Zanderink en Sanders liggen aan de

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

Steegstraat. Dat liep echter iets anders.
Focus sloot in de beginperiode een
overeenkomst met de eigenaar van
boerderij Zanderink over een verkoop
van de woning en stallen. Melleners
Vastgoed sloot in diezelfde periode een overeenkomst met de eigenaar van de naastgelegen boerderij
Sanders. Daarna ontstond de impasse.
De aanwezige stankcirkels zorgden
ervoor dat niemand kon beginnen
met het neerzetten van woningen. De
boerderijen bleven overeind staan. De
frikandellenfabriek van Beckers werd
in 2015 afgebroken, maar het puin
bleef liggen, aangezien er niet begonnen kon worden met de bouw van
woningen.

Provinciaal beleid
Volgens Edward Stassen van
Melleners Vastgoed had dat te maken
met provinciaal beleid. “Het bestemmingsplan op onze locatie liet op zich
wachten. Dat had weer te maken met
het feit dat provincie Limburg minder woningen wilde laten bouwen.”
De provincie hoopte met het beleid te
voorkomen dat er veel gebouwd zou
worden en dat die woningen allemaal
leeg zouden komen te staan vanwege
de krimp van het aantal inwoners in
Limburg. Daardoor liep het proces vast.
Omdat de locatie Sanders bleef
staan, bleef ook de boerderij van
Zanderink staan. Dat zorgde er weer
voor dat op de locatie Beckers niet

Wethouder Wanten verricht de symbolische eerste sloophandeling
gebouwd kon worden vanwege de
stankcirkels. Na jaren van overleggen, wachten en raadsvragen over
het onderwerp kwam er begin dit jaar
schot in de zaak. In de provinciale en
gemeentelijke politiek werd beslist
dat woningbouw nodig was. Dat was
nadat Focus in januari liet weten het
aantal te bouwen woningen van 193
naar 100 terug te brengen. In november maakte de projectontwikkelaar
bekend dat Melleners Vastgoed een
gedeelte van het plan overneemt.
Inmiddels is het zo dat Melleners
op de locaties van de boerderijen
Zanderink en Sanders 37 vrijstaande
woningen gaat bouwen onder de projectnaam De Hoek. Voorheen stond die

locatie bekend als Meijel-Oost. Focus
gaat op locatie Beckers van start met
het project Kapelkeshof. Daar moeten starterswoningen, patiowoningen,
eengezinswoningen en appartementen komen.
Met de sloop van boerderij
Zanderink kan het bouwen van woningen nu echt van start gaan. Stassen
laat weten dat rond april de wegen van
De Hoek moeten liggen en dat in de
tweede helft van 2019 een begin wordt
gemaakt met de bouw. “Ik verwacht
dat over 2 jaar de huizen hier staan.”
Op Kapelkeshof wordt in juni begonnen met de bouw van de eerste huizen en appartementen. “Van tevoren
wordt het puin opgeruimd en moeten

de nutsvoorzieningen aangepast worden”, laat een woordvoerster van Focus
weten. “De bouw gaat ongeveer een
jaar tot anderhalf duren.”
Stassen en Ad van den Berg, partner bij Focus en verantwoordelijk voor
project Kapelkeshof, geven allebei aan
blij te zijn dat de situatie inmiddels is
opgelost. “Niemand snapte meer hoe
het precies zat. Zelfs de professionals
hadden er moeite mee”, vertelt Van
den Berg. “Ook voor het dorp is het fijn.
Nu wordt de puin eindelijk opgeruimd.”
Ook wethouder Wanten is tevreden dat
er eindelijk gebouwd kan worden. “Van
vee en frikandellen naar een plek om
te wonen. Het is een stukje Peelgeluk
dat hier gecreëerd wordt.”

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.

Kapelkeshof
voorheen locatie Beckers

Boerderij Zanderink
De Hoek, voorheen Meijel-Oost

Boerderij Sanders
De Hoek, voorheen Meijel-Oost

(Foto: Google Street View)

(Foto: Google Street View)

(Foto: Google Street View)
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VVD-raadsleden willen jeugdige raad oprichten

Een kinderraad voor een
frisse blik op de politiek
Basisschoolleerlingen verenigen in een gemeenteraad voor de jeugd. Dat is het plan van de VVD-raadsleden
Suzan Hermans en Karin Jacobs. Zij stelden vragen aan het College van B&W om te weten te komen of er belangstelling is vanuit het college om een kinderraad op te richten in Peel en Maas. “Kinderen hebben zo’n frisse blik,
daar kunnen we allemaal van leren.”
De op te richten kinderraad kan
zich gaan richten op onderwerpen die
voor kinderen interessant zijn, zo is
het idee van Hermans en Jacobs. In het
plan mogen alle basisscholen in Peel
en Maas twee leerlingen uit de bovenbouw afvaardigen als lid van de raad.
“Elke school is dan een soort eigen
partij”, vertelt Jacobs. “De bedoeling
is dan dat klassen van tevoren zelf
bespreken waar zij voor staan en wat
zij belangrijk vinden.” Die standpunten moeten vervolgens door de afgevaardigden verdedigd worden in de
kinderraad die in de raadszaal in het
Huis van de Gemeente moeten gaan
vergaderen.

‘Kinderraad moet iets
kunnen doen’
Het idee van een raad voor jongeren bestaat al in verschillende andere
gemeentes, zoals het Noord-Brabantse
Best. Daar beslist de jeugdraad
zelf waarmee ze aan de slag gaat.
Mochten uit die onderwerpen concrete

voorstellen voortvloeien, dan kan dat
in een voorstel naar de gemeenteraad verstuurd worden. Die moet dan
beslissen of het doorgaat. Zoiets hebben Hermans en Jacobs ook voor ogen.
“De kinderraad moet ook daadwerkelijk iets kunnen doen”, aldus Jacobs.
“We moeten nog bekijken of we er
een bepaald budget aan vast willen
hangen, waarmee de kinderraad aan
de slag kan.”

‘Verfrissende kijk
op zaken’
Jacobs denkt dat de tijd rijp is om
een kinderraad op te richten. “Ik ben
laatst mee geweest naar de Tweede
Kamer als begeleider van groep
8 van basisschool Nieuweschool uit
Panningen. Die mochten daar een vraag
stellen aan de minister, samen met
vier andere basisscholen uit Nederland.
Als je dan hoort wat voor ideeën die
kinderen hebben en hoe ze ingaan op
zaken, dat is fantastisch. Ze hebben echt
een verfrissende kijk op zaken en zeg-

gen wat ze denken. Politici zitten vaak
in hun eigen spiraal, kinderen kunnen
ervoor zorgen dat ze daaruit komen.”
De kinderraad kan naast nieuwe
inzichten voor de gemeenteraad
ook nog een ander doel dienen,
aldus Jacbos. “We hopen dat politiek
dan meer gaat leven bij de jeugd.
Ze komen meer in aanraking met politiek en raken zo betrokken en krijgen
binding ermee.” Hermans en Jacobs
hebben veel ideeën waar de kinderraad toe kan leiden, maar Jacobs benadrukt dat het nog hersenspinsels zijn.
“We hebben nu slechts vragen gesteld
aan het college of er interesse is en of
er een werkgroep opgericht kan worden. We willen wel dat meerdere partijen het idee ondersteunen. Misschien
krijgt het een hele andere invulling.
Dit is slechts de aanzet tot een kinderraad, de invulling moeten we nog
bespreken. Er zal nog een hoop voorbereiding aan vooraf gaan. Als alles
meezit, kunnen we misschien volgend
schooljaar van start gaan.” Het college
neemt de vragen in behandeling.

Panningse basisschool

Nieuweschool
winnaar
Onderwijsprijs
Basisschool Nieuweschool uit Panningen is winnaar geworden van
de Onderwijsprijs Limburg 2017-2019. Met het winnen van de prijs dingt
de school mee naar de Nationale Onderwijsprijs, die in maart in Leiden
wordt uitgereikt.
Nieuweschool is in augustus
2014 ontstaan met als doel om passend en betekenisvol onderwijs voor
alle leerlingen te organiseren, zo
schrijft de organisatie van de prijs.
“De school streeft ernaar om geen
‘stickers’ op leerlingen te plakken.
Opvallend is dat bijna 40 procent van
de kinderen die op Nieuweschool zitten zij-instromers zijn. Dat zijn leerlingen die op andere scholen geen
passend onderwijs konden genieten of die bijvoorbeeld zijn gevlucht

vanwege oorlogsdreiging”, aldus
Onderwijsprijs Limburg.

In januari
prijs uitgereikt
De prijs, die een maal in de
twee jaar wordt uitgereikt, wordt
op woensdag 16 januari uitgereikt
op de locatie van Nieuweschool.
Hans Teunissen, gedeputeerde
Ruimte en Onderwijs van provincie
Limburg, verzorgt de uitreiking.

Kwekerij Brummans
Vosberg 16a, Panningen
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Openingstijden tijdens de feestdagen

zondag 23 en maandag 24 december van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 17.30 uur
Eerste en tweede kerstdag gesloten - daarna weer gewoon geopend - 1 januari gesloten

VAKGARAGE
PEETEN BV

APK

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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Drukke heropening voor
Lazaristenkapel
Zo’n vierhonderd mensen kwamen op zaterdag 15 en zondag 16 december naar de activiteiten
die plaatsvonden in de kapel van de Heren Lazaristen in Panningen. Aan de kapel werd de afgelopen
maanden groot onderhoud gepleegd in opdracht van de Lazaristen. Met optredens van organisten,
To Be Continued, Bel Canto en Padako kwam er veel muziek voorbij in de opgeknapte kapel. Veel
bezoekers vonden de weg naar de zijkant van het Panningse klooster waar de kapel gelegen is.
“Waat is det sjoën gewaore!”, werd regelmatig gehoord, zo laat de Kepèlse Initiatiefgroep, die de
heropening organiseerde, weten.

KORTING
OP ALLE KERSTARTIKELEN! *

elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL

* Zie voorwaarden
in de winkel. Geldig
van 26-12-2018
t/m 06-01-2019
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Nieuw boek over jarig Grashoek

Een foto van de oude basisschool die in 1986 werd gesloopt
“Grashoek bestond in de jaren 70
nog uit echte boeren”, aldus Henk en
Huub. “Waardoor die veranderingen
niet in goede aard vielen. Ik weet nog
dat in een carnavalsoptocht de minister werd weggeschoten met al zijn
wilde ideeën.”

“De leden van Historische
Werkgroep Grashoek hebben ontzettend hard gewerkt”, vertellen Henk en
Huub. “Vooral Wiel Peeters.” Samen
met hen en de twee andere redactieleden, Vera Veltges en John Custers,
plozen Henk en Huub door bergen

materiaal. Ze doken in de archieven
van gemeente Peel en Maas en Venlo,
lazen stapels oude kranten, gingen
lang vervlogen edities van lokale
weekkrant ‘t Blèdje na en keken naar
duizenden foto’s. “Dan ging Huub
langs bij echte Grashoekse men-

sen om daar de familiealbums op
te halen”, vertelt Henk. “Had ie zijn
achterbank vol liggen met albums
waar we doorheen moesten spitten.
Dat was nogal een werk.”
Ook werden anekdotes opgetekend van inwoners van Grashoek. Zo is
agent Janssen een veelvoorkomende
naam in de Grashoekse annalen.
“Die had ‘s nachts nog de politiepet
op”, vertelt Huub. “Als hij ‘s nachts
door het dorp fietste en hij zag dat
er iemand met een kapot achterlicht
reed, dan ging Janssen erachter aan en
slingerde de overtreder nog dezelfde
nacht op de bon. Of hij stond achter
een boom te wachten tot er fietsers
voorbij kwamen zonder licht. Die gingen ook zonder pardon op de bon.”
Het verhaal van cultfiguur Graad
van Moorsel is bij de oudere inwoners van Grashoek ook wel bekend.
“Die had een gigantisch autokerkhof
bij zijn huis”, vertelt Henk. “Zijn dochter woonde in een Volkswagenbusje
van Graad dat bij het kanaal stond.
Zij reed met haar vriend Nelis af en toe
naar een andere plek om daar weer
een tijdje te bivakkeren. Toen op een
zaterdagmiddag een automonteur naar
Graad kwam voor een motorblok, zei
die dat de beste man maar naar het

kanaal moest gaan en daar de motor
uit het busje kon halen. Het busje was
immers van Graad. Nelis wist natuurlijk niet wat hem overkwam toen hij op
een gegeven thuis kwam.”
Naast de grappige en herkenbare
anekdotes was het voor Huub en Henk
ook belangrijk om bepaalde zaken uit
de geschiedenis terug te laten komen.
“Gemeente Helden heeft in het verleden veel historische gebouwen
laten slopen”, vertelt Huub. “Zoals het
schoolgebouw, de kerk en de pastorie hier in Grashoek. Eeuwig zonde.
Daarom hebben we daar ook verhalen
over geplaatst.”
Er was in ieder geval genoeg om
uit te kiezen. Henk: “We kunnen nog
wel tien boeken maken, zoveel materiaal hebben we nog. We hebben
planken vol verhalen en foto’s, maar
wij laten het hierbij. Deze twee delen
waren uitputtend genoeg.” Het tweede
boek in de serie over de Grashoekse
historie is te verkrijgen bij verschillende
boekhandels in Peel en Maas. De twee
delen zijn ook samen te verkrijgen
tegen een gereduceerde prijs.
De festiviteiten rondom het honderdjarig bestaan van Grashoek gaan
verder in het weekend van vrijdag 28,
zaterdag 29 en zondag 30 juni.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur
gasf lessenwagen m/v
Wat ga je doen?

Als vrachtwagenchauffeur zorg je voor onze transporten met gasflessenwagens naar
klanten in Nederland en Duitsland. Het betreft enkel dagritten. De werktijden zijn
flexibel en afhankelijk van de dagelijkse planning.

assistent-accountant

Wat vragen wij?

• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95
• Je bent in het bezit van CCV-B chauffeursdiploma
en ADR, tank en stukgoed (mogelijkheid tot het
• Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig, initiatiefrijk,
communicatief vaardig en klantgericht

Actus Advies is een gerenommeerd en dynamisch
accountantskantoor
gevestigd in Beringe.
Het team van Actus Advies
bestaat uit 10 personen en
staat voor betrokkenheid,
professionaliteit, betrouwbaarheid en klantgerichtheid. Het werkgebied van
Actus Advies bevindt zich
in de MKB- en agrarische
sector.

Wat bieden wij?

• Een vast dienstverband
• Goed salaris conform CAO Brandstoffenbedrijf

Wie is Jewagas

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor
(productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik. Jewagas is een familiebedrijf met
meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen voor de Nederlandse en Duitse markt.
Onze vakmensen zijn experts op het gebied van gassen, installaties en regelgeving.
Zij delen hun kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.
Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen bij een
groeiende organisatie met een sterke focus op innovatie.
Wil je meer weten? Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525.
Ben je enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

zoekt voor uitbreiding een:

Het takenpakket voor de
assistent-accountant die
we zoeken bevat o.a.
het verzorgen van administraties, het samenstellen van jaarrekeningen,
het samenstellen van
diverse fiscale aangiftes
én het geven van advies
in de meest ruime zin
des woords...

Profiel assistent-accountant m/v
• MBO- of HBO werk- en denkniveau
• Bij voorkeur enkele jaren ervaring
• Flexibel, enthousiast en gedreven
• Ondernemersmentaliteit
• Commerciële instelling
• Ambitieus
Functie omschrijving
• Zelfstandig samenstellen jaarrekeningen
• Zelfstandig verzorgen van diverse
ﬁscale aangiftes
• Geven van advies
Arbeidsvoorwaarden
• Een marktconform salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Solliciteren
U kunt uw sollicitatie binnen
14 dagen sturen naar: Actus Advies,
t.a.v. Wil Heussen AA RB.
Meer informatie?
Neem contact op met Wil Heussen AA RB,
T 077-308 21 44, M 06-53 67 54 44 of via
e-mail wil@actusadvies.nl.

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11 | 5861 EJ Wanssum | 0478-532525 | F 0478-532442
E info@jewagas.com | www.jewagas.com

Kanaalstraat 108c - 5986 AH Beringe
T (077) 308 21 44 - F (077) 307 21 72
info@actusadvies.nl
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Techniekwedstrijd

Leerlingen van basisschool Dr. Poels uit
Kessel-Eik naar Benelux-finale
Tien leerlingen van basisschool Dr. Poels uit Kessel-Eik hebben op zaterdag 8 december de tweede plaats
behaald tijdens techniekwedstrijd First Lego League op Hogeschool de Kempel in Helmond. Hiermee hebben ze
een ticket bemachtigd voor de Benelux-finale in Eindhoven op 16 februari.

Net als vorig jaar behaalden
de Eikkaters op alle onderdelen de
tweede plaats en daarmee zijn ze

door naar de Benelux-finale van de
First Lego League, die op 16 februari
plaatsvindt in Eindhoven.

Taalbarrière

Nog geen vergunning
Pools restaurant
Pools restaurant Chopin in Maasbree krijgt vooralsnog geen horecavergunning. Het diploma sociale hygiëne is door bedrijfsleidster
mevrouw Kluzewska nog niet behaald, een certificaat dat verplicht is
voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning. Volgens een
woordvoerder van het Poolse restaurant lukte het de eigenaresse niet
vanwege de taalbarrière.

De First Lego League is een wedstrijd die jongeren van 9 tot en met
14 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie via
diverse opdrachten te onderzoeken.
De opdrachten hebben ieder
jaar een ander thema en teams van
maximaal tien leerlingen moeten de

opdrachten zo goed mogelijk vervullen
tijdens de regionale en nationale finales.

Reizen in de ruimte
Het thema van dit jaar was ‘Into
Orbit: verken het leven en reizen in de
ruimte’. De bijbehorende opdrachten
waren ‘Ontwerp, bouw en program-

meer een robot’ en ‘Voer je eigen
onderzoek uit en presenteer de resultaten’. De Kessel-Eikse leerlingen ontwierpen onder de teamnaam De Eikkaters
een slaapzak voorzien van herkenbare
geuren en een foto van thuis, om heimwee op reis tegen te gaan en ter bevordering van het geluksgevoel.

HALLO in Luxemburg
De drie jeugdvrienden, Tim van den Beuken, Frank Verhaegh en Joep Janssen uit Beringe, waren
in september in Luxemburg om daar een roadtrip te maken. Tijdens hun tocht kwamen ze bij het
plaatsje Kautenbach terecht. In een halfdroge rivierbedding besloten ze daar wat rust te pakken met
een kopje koffie en het lezen van de HALLO. “In Luxemburg mocht nog wel gewoon een kampvuurtje
bij de tent worden gemaakt. Heel mooi”, aldus de drie vrienden.

Het restaurant is in november
geopend zonder dat er een horecavergunning was afgegeven. De heer
Zwanenberg, woordvoerder van het
restaurant, laat weten dat mevrouw
Kluzewska bezig was bezig met het
halen van het diploma. “De verwachting was dat ze het voor de opening
gehaald zou hebben.” De Nederlandse
taal bleek uiteindelijk een barrière
om de cursus succesvol af te ronden. “Zowel meneer Kluzewski als
mevrouw Kluzewska hebben in Polen
een meer dan gemiddelde opleiding genoten. Maar het blijkt toch
een probleem om de cursus succesvol in het Nederlands af te ronden.
We onderzoeken nu mogelijkheden
om het in een andere taal of mondeling te doen.” Dat het restaurant toch

open mocht in november had volgens
de woordvoerder van het Poolse stel
te maken met het feit dat er geen
alcohol geschonken werd, waarvoor de Drank- en Horecavergunning
(nog) nodig was. “Een misrekening
die we hebben gemaakt, is dat er
geen exploitatievergunning aangevraagd is. Dat is de reden waarom we
nu toch moeten sluiten.” De vergunning is inmiddels aangevraagd en het
restaurant heeft van de gemeente
vernomen dat er op korte termijn
uitsluitsel komt. Een woordvoerder
van de gemeente laat weten dat de
benodigde papieren inderdaad nog
niet in orde zijn. “Wanneer de vereiste
vergunningen binnen zijn, mag het
restaurant meteen weer open”, aldus
gemeente Peel en Maas.
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Dorpsoverleggen nu écht zelf aan zet
Met het aannemen van het voorstel Zelfsturing 3.0 heeft de gemeenteraad onlangs een nieuwe weg ingeslagen. Geld dat de gemeente bespaart dankzij inspanningen van vrijwilligers, moet straks volledig terugvloeien
naar de dorpen zelf. Het Overkoepelend Dorpsoverleg, waarin alle dorspoverleggen vertegenwoordigd zijn,
pleitte voor een tweejarige pilot en kreeg, na wat moeite, de zegen van de gemeenteraad.

Het verbouwde gemeenschapshuis in Kessel-Eik is een voorbeeld van een zelfsturingsproject.
Door eigen werkzaamheden bleef er geld over van de gemeentelijke bijdrage (Foto: archief)
Begin dit jaar overhandigde het
Overkoepelend Dorpsoverleg een
manifest aan de gemeente met daarin

haar ideeën over Zelfsturing 3.0.
Afgelopen november presenteerde
de gemeente een raadsvoorstel over

dit onderwerp. “Dat voorstel bestond
in feite uit twee delen”, vertelt Ger
de Vlieger, waarnemend voorzitter

Botany B.V. in Meterik is een jong, energiek en groeiend bedrijf, gespecialiseerd in
expertise onderzoek ter ondersteuning van productontwikkeling in de glastuinbouw van
o.a. bloemen, planten, groente en fruit. We werken met verschillende teeltsystemen.
De groei zit er goed in en daarom zijn wij op zoek naar een:

Teeltchef

m/v, fulltime

Functieomschrijving
Als teeltchef ben je verantwoordelijk
voor de dagelijkse coördinatie en
uitvoering van de teeltsturing in proeven
voor de vestigingen in Meterik en
Venlo. Je maakt deel uit van een team
van 4 teeltdeskundigen. Je helpt het
team groeien in hun vaardigheden en
draagt zorg voor de implementatie
van nieuwe technieken in de teelt van
tuinbouwproducten.

Takenpakket:
• je bent verantwoordelijk voor het
teeltproces van groenten en bloemen;
• je begeleidt proeven en projecten vanuit
je teeltdeskundigheid;
• je bent verantwoordelijk voor de
klimaatregeling, bemesting, watergift en
gewasbescherming;
• je initieert technische verbeteringen en
innovaties.

Functie-eisen
Voor deze functie is minimaal mbo
werk- en denkniveau nodig met enkele
jaren ervaring. Je hebt een gedegen
teelttechnische achtergrond met

ervaring in groente- en/of bloementeelt
onder glas. Je hebt kennis van moderne
klimaatregeling en bemestingssystemen.
Je bent een teamspeler met goede
communicatieve vaardigheden. Je bent
bereid tot het draaien van weekend-/
storingsdiensten en daarom woonachtig
in een straal van 30 kilometer van Horst of
daartoe bereid je daar te vestigen. Je hebt
een positieve instelling en brengt dit op
een prettige en positieve wijze over op je
collega’s. Je werkt graag in teamverband.

Standplaats
Meterik

Aangeboden
We stellen je een veelzijdige en
afwisselende baan in het vooruitzicht bij
een jong, groeiend en dynamisch bedrijf
in een prettige werkomgeving. Een goede
salariëring met marktconforme secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Sollicitaties via e-mail, inclusief cv,
vóór 14 januari 2019, sturen naar:
administration@botany.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl

van Dorpsoverleg Kessel en lid van
het Overkoepelend Dorpsoverleg.
“Het eerste was dat het College van
B&W onze uitgangspunten uit het
manifest omarmde. Het tweede punt
was dat 50 procent van de inverdiende
gelden terug zou vloeien naar de
gemeente. Daar waren wij het absoluut niet mee eens en hebben alle
fracties vervolgens uitgenodigd voor
een gesprek.”
Om de onvrede over het tweede
punt uit te leggen, is het handig te
weten wat inverdiende gelden zijn.
“Dat is geld wat overblijft dankzij
inspanningen van het dorp zelf”, vertelt Joost Stemkens, voorzitter van
Dorpsoverleg Meijel en eveneens lid
van het Overkoepelend Dorpsoverleg.
De gemeente heeft bijvoorbeeld een
budget vrijgemaakt voor de dorpsdagvoorziening in een dorp. Als het dorpsoverleg door efficiënter en slimmer
te werken geld kan besparen op het
toegezegde budget, dan blijft er dus
geld over. Dat wordt inverdiend geld
genoemd.
“De gemeente wilde dat de helft
van dat inverdiende geld terug zou
komen naar de gemeente”, vertellen
Ger en Joost. “Maar dat vonden wij niet
eerlijk. Vrijwilligers zijn uren bezig om
ervoor te zorgen dat er een besparing
mogelijk is en alles zo efficiënt mogelijk verloopt en dan krijgt de gemeente
dat geld. Waarom zouden die vrijwilligers dan nog al dat werk doen? Dan
kunnen we het net zo goed aan de
gemeente overlaten en zelf niets meer
doen. Wij wilden dat al het inverdiende
geld ten goede komt aan het dorp.”
De beslissing over het raadsvoorstel werd doorgeschoven naar
de gemeenteraadsvergadering van
4 december. In de tussentijd had het
Overkoepelend Dorpsoverleg de tijd
om alle fracties uit te leggen hoe de
vork in de steel zit. Dat leidde ertoe
dat PvdA/GroenLinks met een aanpassing aan het plan op de proppen
kwam, waarbij wel al het geld in de
dorpen blijft. Dat voorstel werd aangenomen door de gemeenteraad nadat
was toegevoegd dat er twee keer
per jaar overleg gaat zijn tussen de
gemeenteraad en de dorpsoverleggen.
Het Overkoepelend Dorpsoverleg
kreeg dus wat het wilde. Toch is het
slechts het begin van het idee van

de samenwerkende dorpsoverleggen. Het is de bedoeling dat het
Overkoepelend Dorpsoverleg meer
te doen krijgt. “Bij de inverdiende
gelden maken we onderscheid tussen incidentele en structurele gelden.
Incidentele gelden zijn er bijvoorbeeld
bij een verbouwing van een gemeenschapshuis waarbij vrijwilligers veel
zelf doen. Het geld dat daardoor niet
wordt uitgegeven, moet volgens ons
in dat dorp blijven waar de besparing
is geweest”, vertelt Ger.
“Bij structurele besparingen kun je
denken aan de pilot ‘Hulp in de huishouding’ waar door efficiëntere samenwerking structureel geld overblijft van
het budget dat door de gemeente is
verstrekt. Dat geld willen we in een
potje doen, een soort solidariteitsfonds.
De verschillende dorpen kunnen vervolgens aanvragen doen om een deel van
dat geld te gebruiken voor projecten.
Het Overkoepelend Dorpsoverleg kijkt
dan samen met de gemeente naar de
aanvraag en of het geld eerlijk wordt
verdeeld over de elf dorpen. Wij denken
dat kernen in Peel en Maas klaar zijn
om zelf beslissingen te gaan nemen.”
Dat idee moet ertoe leiden dat
er in de toekomst steeds meer op de
schouders van het dorp komt te liggen. “Ik denk bijvoorbeeld aan een
straat die aangepakt gaat worden”,
vertelt Joost. “Laat omwonenden
meedenken en eventueel zelf wat
werk doen. Of dat een buurt voortaan zelf de struiken snoeit, waardoor
de gemeente dat niet meer hoeft te
doen. Dan kan dat geld in die buurt
blijven of in het solidariteitsfonds.”
Het grootste gedeelte van het geld
zal volgens Ger en Joost gaan naar het
borgen van initiatieven. “Dat is misschien wel het belangrijkste gedeelte
van een project”, aldus de twee leden.
“Voor het opstarten van een project lukt
het vaak wel om financiën te vinden,
maar je moet ook zorgen dat het over
tien jaar nog steeds loopt. Daar gaat
onze aandacht naar toe.” De gemeente
stemde in met een tweejarige pilot die
vanaf 1 januari gaat lopen. Ger en Joost
verwachten dat niet alles vlekkeloos
zal verlopen. “Natuurlijk gaan we fouten maken”, vertelt Joost. “Dat hoop ik
zelfs. Daar leren we van en van daaruit
kunnen we weer verder werken aan
ons idee.”

Uurtarief gehandhaafd

Sporthallen leveren
gemeente meer op
De uurtarieven voor gemeentelijke binnensportaccommodaties
zoals sporthallen blijven voor 2019 op hetzelfde niveau staan. Omdat er
per 1 januari geen belasting meer betaald hoeft te worden over
gemeentelijke sportgelegenheden, betekent dat een voordeel van
10.000 euro voor de gemeente. Dat geld kan worden ingezet binnen
het programma sport en bewegen van de gemeente.
Vanaf 1 januari hoeft er geen
btw meer betaald te worden over
het zonder winstoogmerk geven van
gelegenheid tot sportbeoefening.
Dat betekent dat de uurtarieven
voor gemeentelijke sportgelegenheden 6 procent goedkoper worden.

Gemeente Peel en Maas houdt echter vast aan de bestaande tarieven.
Het verschil van de 6 procent levert
de gemeente naar schatting 10.000
euro per jaar op. Die opbrengsten
blijven binnen het programma sport
en bewegen van de gemeente.

20
12

Beslissing gemeenteraad

Winkels kunnen langer
open op zondagen
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op dinsdag 18 december voor de verruiming van de openingstijden
op zon- en feestdagen gestemd. Dat gebeurde met een meerderheid van 15 tegen 9. Winkels kunnen nu vier uur
langer open zijn op zon- en feestdagen. CDA, VVD en AndersNu stemden voor, de andere partijen, PvdA/
GroenLinks en Lokaal Peel&Maas, lieten weten geen heil te zien in de verruiming.
Door de beslissing van de gemeenteraad kunnen winkels voortaan op zonen feestdagen de deuren openen van
09.00 tot 20.00 uur, waar dat voorheen
van 10.00 tot 17.00 uur was. Eigenaar
van Jumbo Panningen, Harald van Beek,
vroeg het College van B&W om de verruiming. Hij kreeg daarbij ondersteuning van de Jumbo’s in Maasbree en
Meijel en de Jan Linders en Albert Heijn
in Panningen. Het College van B&W
ging mee in het verzoek van Van Beek
en kwam met een raadsvoorstel.
Bij de vergadering van dinsdag
18 december bleek dat lang niet alle
supermarkten het eens zijn met het
standpunt van Van Beek. Namens
Plus Helden en de Coop-winkels in
Kessel, Meijel, Maasbree en Baarlo
sprak Ben Hackert, oud-VVD-raadslid in gemeente Beesel en al 40 jaar
adviseur ruimtelijke ordening van
midden- en kleinbedrijf, in tijdens
de vergadering. Hij benadrukte dat
supermarkten in kleine kernen een

maatschappelijke functie hebben.
“We willen dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een supermarkt is als sociale functie belangrijk
voor hen.” Ook Harold Stemkens, voorzitter winkeliersvereniging Maasbree
en aanwezig namens Retailgroep Peel
en Maas, vroeg de gemeenteraad het
voorstel niet te steunen.

‘Leefbaarheid
aangetast’
Lokaal Peel&Maas sloot zich aan
bij de woorden van de twee insprekers. De partij liet bij monde van
Tiny Valckx weten zich vooral zorgen
te maken over kleine ondernemers.
“Men moet twee ploegen maken en
rekening houden met het dubbele
zondagstarief. Kleine ondernemers
zijn niet gebaat bij lange openingstijden, het werkt enkel kostenverhogend.” Volgens Lokaal Peel&Maas kan
het ervoor zorgen dat de leefbaarheid

in de kleine kernen wordt aangetast.
Ook denkt de partij dat de zondag
niet voor meer omzet gaat zorgen,
maar alleen een omzetspreiding
teweeg brengt.
Peter Craenmehr van AndersNu
benadrukte dat hij de leefbaarheid in
de kleine kernen ook belangrijk vindt.
Hij gaf echter aan dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de inwoners
zelf ligt. “Zij gaan zelf boodschappen doen bij grote supermarkten in
de buurt. Ze moeten zelf de broek
ophouden in de kern.” Roger Gielen
liet namens het CDA weten dat een
verruiming ervoor kan zorgen dat
ondernemers de concurrentie aan
kunnen gaan met de online markt.
Teun Heldens van de VVD was bij de
vorige vergadering al duidelijk over
het standpunt van zijn partij en bleef
daarbij. “We moeten de winkeltijden
niet in beton gieten. De markt en de
consument kunnen die match goed
zelf vinden.”

•

Oh, zit dat zo!
Is jouw huis klaar
voor de toekomst?
Luc Pechtold, financieel adviseur
Vanaf 2020 moet alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn.
In 2050 moeten alle Nederlandse woningen energieneutraal en
aardgasvrij zijn. Dit heeft het kabinet in het regeerakkoord bepaald.
Dat is nogal wat. Ik las laatst dat er elke werkdag 1.000 woningen van
het aardgas af moeten, willen we dat bereiken. Stel je dat eens voor.
Dat is een megaklus!
het gebruik van led-verlichting of een
warmtepomp zijn hele betaalbare
investeringen om je bestaande huis te
Als ik klanten met bouw- of
verduurzamen. Ze zijn al snel rendabel.
verbouwplannen adviseer, merk ik
Ze leveren zelfs een hoge rendement
dat de meeste mensen hier helemaal op, dan wanneer je het geld dat je
niet mee bezig zijn. Veel mensen
eraan besteedt op een spaarrekening
kiezen bijvoorbeeld nog gewoon voor zet.
een traditionele cv-ketel. Dan nemen
De overheid vraagt ons van het gas
ze weliswaar vaak een zuinige
af te gaan, maar ze doet ook iets terug.
hr-ketel, maar toch. Energieneutraal
Voor bijvoorbeeld warmtepompen,
wonen is nog steeds een ver-vanzonneboilers, biomass-ketels en
mijn-bed-show voor velen. Jammer
pelletkachels zijn subsidies beschikbaar.
eigenlijk, want er is zoveel mogelijk
Ook als bank belonen wij je als
om het anders en toekomstbestendi- investeert in de verduurzaming van je
ger te doen.
woning. Je kunt tot 9.000 euro extra
Ik denk dat het erg de moeite
bijlenen als je dit geld besteedt aan
waard is om je te verdiepen in de
energiebesparende maatregelen.
ontwikkelingen rond duurzaam
Een energiezuinige woning levert je
wonen. Dan ontdek je dat er veel
niet alleen extra wooncomfort en een
mogelijk is en dat de investering niet lagere energierekening op. Als je je huis
zo hoog is als je denkt. Dak- en
wilt verkopen, heb je met een toespouwmuurisolatie, zonnepanelen,
komstbestendig huis een streepje voor

bij de potentiële kopers. Reden
genoeg dus om wél serieus na te
denken over duurzame maatregelen
als je gaat bouwen of verbouwen.
Ik vertel je graag meer over de
mogelijkheden die er zijn. Neem
gerust telefonisch contact met me op.
Wil je je jezelf al eens oriënteren op
dit actuele onderwerp? Dan is blog.
greenhome.nl een interessante
website voor jou.

Rabobank Peel, Maas en Leudal
Sint Antoniusstraat 40
6093 GC Heythuysen
Tel. 0475 - 51 85 18
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Infoloket gesloten
Het infoloket Kessel en Kessel-Eik is met ingang van dinsdag
1 januari gesloten. Het kantoor van Antares aan de Keverbergstaat is
dan als inlooplocatie gesloten. Er werd volgens KBO Kessel geen
gebruik gemaakt van de vrije inloop.
De vrije inloop vond iedere eerste woensdag van de maand plaats.
Het infoloket en de ouderenadviseurs
blijven wel actief en staan paraat
om mensen te helpen met advies en
informatie over onder meer wonen,
zorgen welzijn, financiën, het invullen
van formulieren, regels en voorzieningen. Als het probleem niet telefonisch
op te lossen is, komen de adviseurs
langs. De ouderenadviseurs zijn telefonisch te bereiken. Mariet Relouw

is maandagavond tussen 18.30 en
19.30 uur, dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur en vrijdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar via
06 29 54 57 99.
Anneke Duhne is woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur en donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur bereikbaar op 06 51 91 09 02.
Via het e-mailadres
infoloketkessel@gmail.com zijn de
adviseurs ook bereikbaar.

Vier groepen
in halve finale LVK
Vier afgevaardigden uit Peel en Maas hebben zich geplaatst voor de
halve finale van het Limburgse Vasteloavesleedjes Konkoer (LVK).
Dat werd maandagavond 17 december bekendgemaakt in een speciale
aflevering van provinciale zender L1.
De Batjakkers uit Egchel en
Panningen met ‘Muziek!’, Manon
& Bart uit Baarlo met ‘Gruuets’,
De Breurkes uit Panningen met ‘Wat
kin ut Sjille!?’ en Pim & Chantal uit
Kessel en Maasbree met ‘Os leedje!’
wisten zich te plaatsen voor de halve
finale. Er zijn in totaal drie halve
finales. De Batjakkers komen in de

eerste halve finale uit. Manon & Bert
en De Breurkes vertegenwoordigen
Peel en Maas tijdens de tweede halve
finale. Pim en Chantal treden op in de
derde halve finale. De halve finales
worden respectievelijk op de zaterdagen 11, 18 en 25 januari uitgezonden
op L1-Radio en -TV. Direct na de uitzending kan er gestemd worden.

WIJ WENSEN
ONZE KLANTEN
FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN
VOORSPOEDIG 2019!

2de kerstdag zijn wij geopend
van 11.00 - 16.00 uur

TUSSEN KERST EN OUDJAAR
BETALEN WĲ DE BTW OP AL ONZE TEGELS
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl

familie
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“Al lang had ik geen krachten meer
maar toch bleef ik vechten keer op keer.”

De leegte die jij achterlaat
kan niemand wegnemen.
In blijvende liefde gedenken wij
wat jij voor ons betekende.

Met zeer grote bewondering
voor haar kracht, bezorgdheid en liefde
nemen wij afscheid van mijn vrouw Riet, mam, oma

Op zaterdag 15 december 2018 is onverwacht,
op 79-jarige leeftijd overleden, mijn vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en trotse oma

Riet Janssen - Theelen

Nel Duijf - Aerts

echtgenote van

echtgenote van

† Venlo, 16 december 2018

Beringe: Hay Janssen
Beringe: Wilbert en Ivonne Janssen - Janssen
Nina
Sten en Anne
Beringe: Marjel en Erik Vrijken - Janssen
Iris en Robin
Elke
Beringe: Frank en Jessica Janssen - Janssen
Janine
Kevin
Familie Janssen
Pastoor van Basten Batenburglaan 37
5986 CB Beringe

Baarlo
Kessel
Maasbree

Maasbree Jo Duijf
Baarlo Jeannine en Gerard
Renzo en Pleun, Marjon
Anniek en Sharon, Ilona en Brian, Stef
Maasbree René
Glenn, Kim , Rian , Tim

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Familie Aerts
Familie Duijf
Correspondentieadres: Lange Heide 14, 5993 PB, Maasbree
Nel is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag van 15.00 - 16.00 uur.
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van haar te nemen
op zaterdag 22 december 2018 om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Aldegundis, Maasbree. Aansluitend zullen we haar te ruste
leggen op het R.K. Kerkhof aldaar.

De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 22 december
om 14.00 uur in de aula van crematorium Midden - Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
Mam is thuis.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op
donderdag 20 december van 16.00 - 17.30 uur
en vrijdag 21 december van 15.00 - 16.00 uur.

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

Jo Duijf

Hay Janssen
* Beringe, 9 juni 1944

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

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Positief en vrolijk
Zorgzaam en gul
Jouw liefde verwarmt ons hart
Voor altijd
Zomaar op een maandag hield haar lach op en werd het stil.
Totaal onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, mam en oma

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

Marian Timmermans - Mulders
Dankbetuiging

* Arcen, 30 mei 1947
Een hand... een woord... een gebaar
doen je zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Velen hebben met ons meegeleefd na het overlijden van

Huub Grommen
Hartelijk dank daarvoor.
Het was hartverwarmend, dit heeft ons goed gedaan.
Riek Grommen - Manders
Kinderen en kleinkinderen
Meijel, december 2018
De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 12 januari 2019 om 19.00 uur
in de parochiekerk te Meijel.

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.

Het ideale cadeau:
boek Grashoek (kroniek 19682018). Te verkrijgen in BLZ.
boekhandel, Boekhandel Primera,
VVV kantoor, Streekmuseum Helden.
Voor informatie: 06 15 54 82 18.

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.

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

Heerlijk onthaasten op het Franse
platteland! Loek & Ans uit Panningen
heten u van harte welkom.
www.vakantiehuis-saintfranchy.nl
www.vanroykasseien Grashoek open
dagen 22, 23, 26, 29, 30 en 31 dec
tel. 06 18 92 50 99 Antieke Bouwmat.

† Venlo, 10 december 2018

echtgenote van

Piet Timmermans
Roy en Veron
Meike
Frank en Eveline
Suus
Pleun
Venlo, 10 december 2018
Albert Neuhuysstraat 24, 5991 XZ Baarlo
Het afscheid heeft op maandag 17 december plaatsgevonden.

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Toon Daems
29-12-2017

www.fienbosuitvaartzorg.nl

29-12-2018

Lieve schat, (schoon)pap & opa
Al één jaar zonder jou, maar we blijven jouw naam altijd
noemen en zo blijf je in ons midden.
We missen je
We missen je heel erg
We zullen je altijd blijven missen

Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.

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

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

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
Woningstoffeerderij vd Broek
Trap bekleden met tapijt, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.
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Aanpassingen
provinciale wegen
gaan door
De nieuwe aansluiting tussen de Zandberg en de Midden Peelweg in
Helden en de reconstructie van de kom in Baarlo gaan zeer waarschijnlijk
door. Dat liet wethouder Paul Sanders op dinsdag 18 december weten.
De twee projecten verschenen onlangs op een lijst met zaken die heroverwogen moesten worden vanwege geldgebrek bij de provincie. De wethouder gaf verder aan dat ook aanpassingen aan de Roggelseweg in Helden
waarschijnlijk doorgang vinden.
Provincie Limburg maakte in
november bekend dat het 150 tot
200 miljoen euro tekort komt voor alle
projecten waar in een eerder stadium
geld aan was toegezegd. De provincie
had een prioriteitenlijst laten maken
met alle voorgenomen projecten. De
aanpassingen aan de Zandberg en de
reconstructie van de kom in Baarlo
stonden op plek 17 en 15 van de lijst
die in totaal 31 projecten bevatte.
Het nieuwe college van Provinciale
Staten zou na de verkiezingen in maart
moeten beslissen over welke projecten
doorgang kunnen vinden.
Wethouder Sanders liet in november weten zeer verrast te zijn door
de problemen bij de provincie.
Zeker het feit dat de aansluiting van
de Zandberg op de Midden Peelweg
erop stond, vond de wethouder
vreemd. Daar was al een overeenkomst over getekend met de provincie. “Op dat project is inmiddels groen
licht gekomen”, vertelt de wethouder.
“We willen het vóór het aspergeseizoen begint af hebben. Dat is als het
goed is nog voordat de Provinciale
Statenverkiezingen zijn.”
Ook de reconstructie van de kom
in Baarlo en de ontsluiting naar de wijk
Kuukven gaat volgens Sanders zeer
waarschijnlijk door. “We verwachten

dat we daarover in januari een contract
kunnen tekenen met de provincie.”
De aanpassing van de Roggelseweg in
Helden stond niet op de prioriteitenlijst, maar ook daar heeft de gemeente
inmiddels een positief signaal over ontvangen vanuit de provincie. “De provincie heeft toegezegd dat het kombord
verder buiten het dorp wordt geplaatst
en er komen verkeersremmers om de
snelheid van auto’s te verminderen op
de Roggelseweg.”
De wethouder miste nog twee
zaken op de lijst van de provincie.
Ook die werden aangekaart bij de provincie. Het gaat om het aanpakken
van de rotonde aan de Kanaalstraat
in Beringe en aanpassingen aan de
Molenstraat in Helden. “We hebben een
reactie gevraagd daarover”, laat Sanders
weten. “Over de Molenstraat hopen we
in januari duidelijkheid te hebben. De
Beringse rotonde is nog onduidelijk.”
Het tekort van de provincie kwam
in Peel en Maas als een verrassing. Zo
stelden de CDA-leden Roel Boots en
Sandy Janssen vragen over het onderwerp. De gemeente heeft besloten
twee brieven te sturen naar de provincie waarin ze hun onvrede uiten over de
gang van zaken. Eén brief wordt vanuit
het college van B&W van Peel en Maas
verzonden en een vanuit de regio.

Mark van Dijk
Limburgs sporttalent
van het jaar
Egchelnaar Mark van Dijk is maandagavond 17 december verkozen tot
Limburgs sporttalent van het jaar 2018. Hij bleef in de verkiezing,
die plaatsvond bij TheaterHotel De Oranjerie in Roermond, handbalster
Larissa Nusser en dammer Jitse Slump voor.
Van Dijk liet weten blij en verrast
te zijn met de prijs. “Het is natuurlijk
een grote eer dat ik de prijs heb mogen
winnen, ik ben er echt trots op. Ik had
het ook helemaal niet verwacht, de
andere twee genomineerden waren
namelijk beiden al eens genomineerd”,
aldus de jonge Egchelnaar.

Bronzen medaille
De judoka haalde onder meer een
zilveren medaille op de wereldkampioenschappen onder 18 jaar, maar het
hoogtepunt was de bronzen medaille
die hij in Argentinië won tijdens de
Jeugd Olympische Spelen. “Ondanks dat
het deelnemersveld daar niet zo groot
en sterk was, is het toch mijn sterkste
prestatie omdat het een zeer intensief
en lang traject was om me daar voor te
plaatsen.” Van Dijk blijft echter niet te
lang stilstaan bij het moment en kijkt
alweer vooruit. “Voor volgend jaar is
het afmaken van mijn school het voornaamste doel. Verder ga ik een nieuwe

leeftijdscategorie in, dus het wordt
weer veel leren voor mij, maar ik heb
er in ieder geval veel zin in.” Met het
winnen van de prijs volgt de jonge
inwoner van Peel en Maas ex-Fortuna
Sittard-speler Perr Schuurs op, hij ging
vorig jaar aan de haal met de titel
sporttalent van het jaar.
De Panningse handbalclub Herpertz
Bevo Hc, genomineerd voor Limburgse
sportploeg van het jaar, moest het
afleggen tegen Fortuna Sittard.
De voetbalploeg promoveerde afgelopen jaar naar de eredivisie en bezet
op dit moment een tiende plaats in de
eredivisie. Bevo Hc won dit jaar voor
het eerst in de clubgeschiedenis de
nationale beker. Tijdens het sportgala,
waar de verkiezing evenredig bepaald
werd door een vakjury en publiek,
werden Tom Dumoulin en Demi
Schuurs uitgeroepen tot Limburgse
sportman en sportvrouw van het jaar.
Laura de Vaan was de beste in de
categorie sporter met een beperking.

‘As ut mer weust is’
wint eerste Dörp Kwis’t
De eerste editie van de Heldense dorpsquiz Dörp Kwis’t is gewonnen door ‘As ut mer weust is’.
Op zondag 16 december werd de wisseltrofee door wethouder Rob Wanten en Jolanda Theurlings van
de Rabobank overhandigd aan de winnaars die 59 teams achter zich hielden. Zo’n vijfhonderd
Heldenaren waren zondag aanwezig om de uitslag van de quiz te bekijken en later nog te genieten
van het tienjarig jubileumfeest van gemeenschapshuis Kerkeböske. In 2020 wordt de tweede editie
van Dörp Kwis’t gehouden.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Enthousiaste logistiek
administratief medewerker

m/v

Wat ga je doen?

• Je bent verantwoordelijk voor het verrichten van ondersteuning aan de afdelingen logistiek
en administratie
• Je verwerkt logistieke en administratieve data in onze informatie-systemen
• Je hebt dagelijks contact met klanten, zowel Nederlands als Duitstalig
• Je werkt nauw samen met je collega’s in een dynamisch team

Wat vragen wij?

• MBO werk- en denkniveau
• Het is pre als je ervaring hebt in een soortgelijke functie
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke
vaardigheden in de Nederlandse en Duitse taal
• Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig, initiatiefrijk,
communicatief vaardig en klantgericht

Wat bieden wij?

• Een vast dienstverband
• Goed salaris, afhankelijk van opleidingsachtergrond
en werkervaring
• Fulltime, in overleg 32 uur bespreekbaar.

Wie is Jewagas

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor
(productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik. Jewagas is een familiebedrijf met
meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen voor de Nederlandse en Duitse markt.
Onze vakmensen zijn experts op het gebied van gassen, installaties en regelgeving.
Zij delen hun kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.
Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen bij een
groeiende organisatie met een sterke focus op innovatie.
Wil je meer weten? Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525.
Ben je enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11 | 5861 EJ Wanssum | 0478-532525 | F 0478-532442
E info@jewagas.com | www.jewagas.com
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Dinner for one
Door: Marieke Vullings
Op het tikken van de oude klok aan de wand na, was het doodstil in de kamer.
Op de drempel stond Lizzy. Aandachtig keek ze de ruimte rond.
De grote eetkamertafel was gedekt met een stijf
wit tafelkleed met bijpassende servetten, door
mamma-mamma in zwanen gevouwen. Het mooie
servies, dat alleen tijdens speciale dagen uit de kist
op zolder werd gehaald, stond perfect in gelid opgesteld, geﬂankeerd door blinkende messen, lepels en
vorken. Aan het hoofd van de tafel stond het bord van
papa, aan zijn linkerzijde die van mama, tante Josie
en Frits junior. Aan de andere kant oom Frits, Lucy en
Billy. Voor Lizzy was geen plek vrijgehouden. “Ik heb
geen zin om tegen haar aan te kijken als ik aan het
eten ben”, had oom Frits bij binnenkomst al meteen
gezegd. Dus was Lizzy verbannen naar de bijkeuken.
De hulsttakjes waar de tafel mee was versierd,
deden haar niet zo veel, evenals de kandelaars met
hun bloedrode kaarsen en het grote bloemstuk dat
tante Josie had meegenomen en waarvoor mamamama zuchtend plaats had gemaakt. Nee, waar
Lizzy’s blik onweerstaanbaar naar werd getrokken,
was het pronkstuk van deze eettafel, van dit dinertje:
de grote kalkoen. In al zijn geurende, knapperige,
goudgele glorie, baadde het stuk vlees in een zee van
donkerbruine, boterachtige jus. De kommetjes met
aardappelpuree en kroketjes roken al net zo verrukkelijk. Spruitjes hadden niet haar voorkeur, maar ach,
ze kon niet kritisch zijn. Aarzelend keek Lizzy over
haar schouder en zette een stap over de drempel.
Haar tong gleed snel over haar lippen. Zou ze het

durven? Zo’n kans kreeg ze natuurlijk nooit meer.
Haar hart bonkte in haar borst toen ze nog een stap
vooruit zette.
De haastig naar achteren geschoven stoelen
verstoorden het idyllische kerstplaatje een beetje. En
ook het omgevallen glas wijn, waarvan de inhoud
gestaag op de vloer drupte, maakte duidelijk dat het
vertrek haastig was geweest. Niet dat dát Lizzy’s fout
was. Net als dat het niet haar fout was dat Lucy nu
hard buiten ‘mama-mama’ schreeuwde omdat de
deur in het slot was gevallen en ze heel nodig naar
de wc moest. Het zat namelijk zo: het was Lizzy’s taak
om zich te melden als er iets niet pluis was. Of dat nu
de pakketbezorger was, de glazenwasser of iemand
die op de stoep aan de overkant liep. Allemaal zaken
die gemeld moesten worden bij de chef. Daar was ze
nu eenmaal voor aangenomen.
Terwijl ze in de bijkeuken op de deurmat zat, af en
toe een diepe zucht slakend als een vleugje kalkoen
onder de deur door dreef, had ze plotseling haar oren
gespitst. Er scharrelde iets langs de buitenmuur. Het
was te groot voor een muis. Een eekhoorn? Lizzy had
een bloedhekel aan eekhoorns. Ze had ook een hekel
aan sneeuw, maar de plicht riep. Soepel was ze door
het luikje naar buiten gegleden en huiverde even
toen de koude wind haar neus prikkelde. Ze haalde
diep adem. Onmiskenbaar de vieze stank van een
eekhoorn, in de dennenboom recht voor haar.

“Eekhoorn! Eekhoorn!”, riep Lizzy, terwijl ze naar de
boom holde. “Eekhoorn! Eekhoorn! Eekhoorn!”,
schreeuwde ze de longen uit haar lijf. Er klonk
gevloek en haastige stappen.
“Wat is er in hemelsnaam aan de hand?”
“Is het een inbreker?”
“Lizzy, af!”
“Mama-mama-mama!”
De mensen krioelden om elkaar heen, keken
tussen de struiken en achter de schuur.
Stilletjes was Lizzy door het luikje terug naar
binnen getrippeld en raakte daarbij de bezem, die
vervolgens tegen de deurklink aan viel. De deur van
de bijkeuken stond open, net als die van de eetkamer. De kalkoen wenkte haar. Met een sprong zat
Lizzy op een stoel en zette haar pootjes op de tafel.
Haar staart kwispelde verwachtingsvol terwijl ze haar
tanden in het vlees zette.

Einde
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Pleunie Hermans

Voordrachts
avonden
Deze week dinsdag,
en vorige week dinsdag ook,
hadden wij de voordrachts
avonden op school. Het was,
naar mijn eigen mening,
echt een hele leuke en
gezellige avond met veel
mooie liedjes, verhalen en
gedichten, dus ik ga daar
maar iets over vertellen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Pleunie Hermans
14 jaar
Helden
het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Nee, daar heb ik echt geen tijd
voor met school, want ook in de
weekenden heb ik het druk. Deze
zomervakantie heb ik wel aardbeien
geplukt bij Lemmen in Egchel.
Wie zijn jouw helden?
Dat zijn vooral bekende acteurs en
actrices. Ik vind het superknap dat zij
het hebben gemaakt in de filmwereld,
aangezien je daar heel veel talent
voor moet hebben.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Dat was een paar dagen geleden nog.
Ik ging met de familie naar ‘de wok’,
en oma is iets slechter ter been, dus
heb ik haar aan de arm langs het
buffet geleid.
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over jou?
Ik moet zeggen dat ik echt geen idee
had, dus heb ik even rondgevraagd.
Maar blijkbaar praten mijn vrienden
niet over mij. Ik vraag me af of dat iets
goeds is...
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Dat is de vakantie waarbij ik met
mijn ouders drie weken naar Amerika
ging. Ik was pas 6 jaar oud en vond
het helemaal geweldig. We hebben

een rondreis gemaakt aan de
westkust. De dag die ik me het meest
herinner, is de dag dat we wakker
werden in Las Vegas. ’s Morgens
waren er in ons hotel acts die je kon
bekijken, ook was er een casino,
en een gamehal met een achtbaan
en bioscoop. ’s Middags wandelden
we over ‘The Strip’, een boulevard
waarlangs veel bekende hotels en
casino’s liggen. Verbaasd keek ik naar
een piramide die tegelijkertijd een
hotel was. Ook zag ik de Eiffeltoren
en het Vrijheidsbeeld met een
achtbaan eromheen. Ik was helemaal
verbijsterd, overal om me heen was
wel iets interessants te zien.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Dat is waarschijnlijk de Nintendo3DS
die ik van Sinterklaas heb gekregen
toen ik jonger was. Nu vind ik die
niet meer zo heel speciaal, maar toen
wilde ik hem heel graag hebben. Toen
ik deze ook echt kreeg, samen met
een brief van Piet dat ik niet om zulke
dure dingen moest vragen, was ik
maar al te blij.
Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Afspreken met vriendinnen. Dit deed
ik vroeger erg vaak, wel bijna elke
dag. Nu heb ik hier niet echt tijd meer
voor. Ja, het leven is best zwaar als
middelbare scholier. Ik vind het wel
heel erg jammer omdat we het in de

klas altijd zo leuk hebben, meestal ook
als het niet helemaal de bedoeling is.
Vaak heb ik gevoel dat de docenten
soms wel een beetje gek worden van
mij. Maar ja, als we thuis niet kunnen
afspreken, dan moeten we ergens
kunnen praten met elkaar, vind ik.
Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Ik voel me altijd schuldig als ik
smoesjes vertel, daarom kan ik me
echt even niet bedenken wat mijn
laatste smoesje is geweest.
Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Ik heb gelukkig erg vaak de slappe
lach, dit maakt dan toch wel mijn hele
saaie schooldag nog een beetje goed.
Meestal heb ik de slappe lach omdat
een van mijn vriendinnen weer eens
iets grappigs doet of zegt.
Wat kies je? Je kan onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Geen moeilijke keus voor mij. Ik houd
niet zo van zwemmen en wel heel
erg van muziek. Daarbij wordt mijn
muzieksmaak niet overal erg goed
ontvangen, bijvoorbeeld omdat ik
de meeste top-40-hits niet erg leuk
vind. Ik zou dus kiezen voor de muziek
bepalen, dan kan ik helemaal los gaan
in de auto met de muziek die ik leuk
vind.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Als ik niet kan slapen, draai ik me
altijd honderden keren om, woel ik

heen en weer tot ik lekker lig en kijk
ik elke minuut op de wekker hoe laat
het ondertussen is, in de hoop dat het
alweer bijna ochtend is.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Dat ligt eraan of mijn ouders thuis zijn.
Als ze niet thuis zijn, dan maak ik het
liefst mijn huiswerk aan de eettafel.
Dat is lekker ruim, en daar is het niet
zo’n troep. Als ze wel thuis zijn, dan
maak ik het het liefst in mijn speciale
studeerkamertje. Dan maken mijn
ouders namelijk te veel herrie en kan
ik me niet concentreren.
Wat is je favoriete drankje?
Dat verschilt nog wel eens. Als ik
in Duitsland of Oostenrijk ben, dan
neem ik vaak spezie, ook wel bekend
als diesel, een mix van cola en sinas.
Dat hebben ze vaak niet in Nederland.
Thuis neem ik graag Sprite cranberry.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Dat is de vakantie naar Amerika waar
ik eerder over vertelde. We moesten
wel meer dan twaalf uur in het
vliegtuig zitten. Films en spelletjes
zorgden er echter voor dat ik de reis
niet zo erg vond.
Waar dagdroom je het meest over?
Ik dagdroom het meeste over de
dingen die ik zou doen als ik eens
een keer géén huiswerk en toetsen
had. Of wat ik zou doen als ik in
bijvoorbeeld Amerika zou wonen.
Mijn gedachten gaan eigenlijk meestal
van de hak op de tak.

De dinsdag begon gewoon,
zoals normaal, met school. Later
op de dag hadden wij ons allemaal verzameld in het restaurant
waar de voordrachtsavond
gehouden zou worden, om het in
een mooie kerstsfeer aan te
kleden. We hadden wat muziek
opgezet, kerstmuziek natuurlijk,
en daardoor was het klusje
alweer snel geklaard.
Diezelfde avond kwam ik
rond half zes weer naar school
om gezamenlijk met de rest
alvast te eten en om daarna nog
een paar extra dingen klaar te
zetten. Toen dat dan ook allemaal gebeurd was, kon de avond
eindelijk beginnen.
De avond zelf ging naar mijn
gevoel best snel voorbij, maar
dat heb je waarschijnlijk altijd
wel als je gezellig bezig bent.
Op het begin van de avond was
ik nog best zenuwachtig, maar
dat gevoel ging alweer snel weg
na mijn eerste verhaal. De gasten hadden een heerlijk driegangendiner, dat door leerlingen
was klaargemaakt, en tijdens het
eten konden ze genieten van
liedjes, gedichten en verhalen,
allemaal voorgedragen door
leerlingen. Nadat alles was
afgelopen en de gasten weg
waren, bleven wij nog even
achter om alles op te ruimen en
netjes te maken en daarna
gingen wij ook allemaal naar
huis.
Kortom: ik vond het echt een
hele gezellige avond die ik zeker
nog eens opnieuw zou willen
doen.
Lieke
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GEPLUKT Tonny Joosten
KVW Maasbree bedankt alle
sponsoren voor de bijdrage van
KVW 2018 en wenst iedereen prettige
feestdagen en een actief 2019.
✯✯✯✯✯ sterren sponsors:
Alles Paletti EHBO-BHV Opleidingen
BOEZst
Café-Restaurant Boszicht
Gebr. Hermans Loon-, Grondwerk en spuitbedrijf
HMB bv
Hoveniersbedrijf Herman Vaessen/ Groenrijk
Mafcentrum
Ossefeesten - Fanfare St. Aldegondis
Otos LMR Systems
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Recreatiepark Breebronne
Timmerbedrijf Wijnen
Van den Broek Hoveniersbedrijf
Zwinkels Uitvoering en Verhuur

✯✯✯✯ sterren sponsors:
Deto Mechanisatie
P. Daemen bv
Pure Ingredients
RL-Design

✯✯✯ sterren sponsors:

Anke van Horne Design Studio
Bouw- en Timmerbedrijf Leo Janssen
Box Cleaning Service
Cazoom Import bv
Coop Maasbree
Deli Gourmet Catering
Libelnet

✯✯ sterren sponsors:

Agrarisch dienstenbedrijf Erik Peeters
Autobedrijf Ron van de Laar
Banden en Wielen Centrum Limburg bv
Café de Pool
DA Drogist
Dike Farm Paintball games
Hermans Machines bv
Het Maasdal
Hoveniersbedrijf Thissen
LR & PC De Cowboys
Manders bv
MIFA Aluminium bv
Mpr Truckparts bv
MT Outdoor training
Ortmans Holding bv
People’s Farm
Peter Engels
Plaagdierbeheersing Limburg
Previon
Racingteam Hendriks
Restaria Maasbree
Ria Joosten catering & evenementen
Rienties Tuinmachines
Ruud Verhaag - Licht | Geluid | Beleving
Schuman Verhuur
Smeets Aardappelhandel
Vaessen Wonen
Van Roy Productions
Wiëne Oët Bree Management bv
Wil Holthuijsen beheer
BTC Trialclub

✯ ster sponsors:

Autobedrijf Broekmans
Autorijschool Renske Leenders
Bakkerij Broekmans
Bart’s Tuin- en Klusbedrijf
Bloemenhofje
Boels Rental
Brandweer Maasbree
Breetse Bakwinkel
Cesar 2 Move
Chantal Zingt
Chapoo Kappers
Charon schmink en grime
CV d’n Hab
Dave Duijf Tuinbouw bv
De Haardstede
Dierenkliniek Peel en Maas
Dirkx Electronics
Djeenz
Duijf Sanitairspecialist
Duijf, Hay
Dura Financieel
ELM
Enjee Decoraties
Eurosteel bv
Ewalds&Wijnen Autoservice
Fresh Valley
Garage de Bong
Garage Ebos
Garage J. Coenen
Geert v/d Sterren
Groentemakers
HALLO Peel en Maas
Hart voor Logopedie
Head Affair
Hermans DHZ Meijel
Hoveniersbedrijf Bert Sijbers
ILM elektrotechniek
Jong Nederland
Jumpfun springkussenverhuur
Kids Place
Laura Bloemen en Decoraties
Laviesense
Linda’s schoonheidssalon
Loonbedrijf Bruynen en zonen bv
Loonbedrijf Seelen
Maatschap Weijs Maasbree
Manders Aardbeien Rooth
Martin Haenen Gitaarlessen
Mertens bv
Mondhygienistenpraktijk Maasbree
Moors tuinen
Oriental seeds bv
Partyservice Maasbree
Pastoor - Parochie Aldegundis
Praktijk Gaaf
RegioBank Maasbree – Leenders & Gielen Adviseurs
Restaurant de Flierenhof
Rootz Knipcafe
Schildersbedrijf Staaks
Schutterij St. Martinus
Snackwagen Maasbree
Sporthal Maasbree
Trimsalon Akyla
V.o.f. Schoonmaakbedrijf ‘t Rooth
Vacu Shape
Vaemke
Van Wylick bv Maasbree
Voedings- en dieetadviesbureau Marjon Tielen - Werts
W. Daemen Transport
West Plant Group
Wijnen bouwmaterialen
Wildbeheereenheid

Iedereen die op zijn manier een bijdrage
heeft geleverd aan KVW 2018 heel erg bedankt.

HIER HAD U OOK BIJ KUNNEN STAAN!

Het leven van Tonny Joosten (32) uit Maasbree laat zich niet gemakkelijk in een paar zinnen omschrijven. Niet alleen werkt hij als ZZP’er aan veel
verschillende projecten, hij heeft in zijn leven ook al van alles meegemaakt. Deze week wordt Tonny geplukt.
“Hoewel ik noodgedwongen
ZZP’er ben geworden, past het goed
bij mij”, aldus Tonny. “Ik ben niet
iemand die continu hetzelfde werk
wil doen. Het is misschien een beetje
een brei, maar ik hou van de afwisseling en de vrijheid.”
Tonny groeide op in Maasbree
met ouders Wiel en Mieke en zijn
broers Hay, Paul en Boy. “We hadden als kind veel ruimte. Bij kinderfeestjes konden we twintig kinderen
uitnodigen en in het bos spelletjes
gaan doen.” In hun puberjaren bood
de grote tuin ruimte voor een kiët
en een repetitiehok. “We waren
als broers heel hecht in die tijd.
Niet alleen waren we allemaal veel
met muziek bezig, we deelden ook
dezelfde vriendengroep. Bijna dagelijks zaten we met z’n allen in de
kiët of repetitieruimte om muziek te
maken of te chillen. Muziek en ons
gezin zijn onafscheidelijk.”
Tonny speelt sinds zijn negende
gitaar en zat in verschillende bands:
onder meer coverband HER en grungeband Lucy Blue. “Mijn broer Hay zat
destijds in Van Gunn (voorheen Taxe),
die vrij succesvol was. Ik hielp hen
als roadie, we gingen het hele land
door. Ze besloten zo’n veertien jaar
geleden in Los Angeles hun succes te
gaan beproeven. Na twee jaar zochten ze nog een gitarist. Ze vroegen of
ik dat wilde doen, maar dan moest ik
stoppen met mijn middelbare school.
Dat vond ik toch een brug te ver.
Hay woont nog altijd in de Verenigde
Staten en broer Paul emigreerde
12 jaar geleden naar Canada. Ik mis ze
uiteraard. We waren drie jaar geleden
voor het eerst weer met de vier broers
samen: de eerste keer in elf jaar.”

Na zijn vwo wilde Tonny naar de
Rockacademy, maar toen dit niet lukte,
koos hij voor SPH. “Als man in de zorg
had je toen 100 procent baangarantie. Maar toen ik in 2009 afstudeerde,
was het crisis. Ik kwam moeilijk aan
de bak en ben als vrijwilliger gaan
werken bij Hoera Kindercentra, waar ik
uiteindelijk teamleider kon worden.”
Na 2,5 jaar koos hij er echter voor om
een half jaar naar Armenië te gaan,
om zijn droom waar te maken: vrijwilligerswerk doen voor kinderen in
een arm land. Hij werkte daar in een
weeshuis.
Tonny bezocht al meer dan dertig
verschillende landen, waaronder ZuidAfrika, Colombia, Maleisië, Cuba en
natuurlijk de VS en Canada. “Toen ik
terugkwam uit Armenië in 2012,
kon ik vanwege de crisis nog altijd
moeilijk werk vinden. Ik had geen
plan, voelde me nutteloos, had het
financieel niet makkelijk en had het
gevoel dat er niet echt plek voor me
was in de maatschappij. Een moeilijke tijd.” Tonny begon langzaam
met het opbouwen van zijn werkzaamheden als ZZP’er. Hij houdt zich
vooral bezig met het ontwikkelen en
uitvoeren van sociale en maatschappelijke projecten. Zo stond hij aan de
wieg van de Theaterwerkplaats in het
Mafcentrum in Maasbree, waar een
creatieve laagdrempelige inloop aan
(vaak wat meer kwetsbare) burgers
wordt geboden.
Ook zette hij samen met Natasja
Vaasen het project Kidzz en Armoede
op, om meer bewustwording te creëren voor kinderen die in armoede
opgroeien. “Het Maf is een plek waar
iedereen welkom is, ook kwetsbare
mensen. Ik heb zelf ook ervaren hoe

het is om je niet op je plek te voelen
in de samenleving en vind het mooi
dat ik nu help om waardevolle plekken te creëren.” Tonny is ook als vrijwilliger actief in de organisatie van
KVW-Maasbree. “Het is natuurlijk een
gigantische onderneming, met vijfhonderd vrijwilligers en vijfhonderd
kinderen een week vol activiteiten
organiseren, maar het hele dorp helpt
zo ongeveer mee. Het is echt fantastisch om mee te maken.”

Hoewel Tonny niet zo houdt van
lange-termijn-plannen, staat er in
de nabije toekomst wel iets moois
te gebeuren. “In april ga ik trouwen
met mijn vriendin Jip. Ik heb haar
op Curaçao ten huwelijk gevraagd.
Zij woonde en werkte daar twee
jaar en ik ben er ook drie maanden geweest. We stonden op een
berg van het uitzicht te genieten
en ik dacht heel spontaan: dit is het
moment.”

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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Adver torial

Ad Kuipers, voormalig apotheker uit Venray:

‘Ik heb veel baat bij deze
behandeling van huidkanker’
Voormalig apotheker Ad Kuipers (73) heeft altijd een lichte huid gehad. Al in z’n jeugdjaren raakten zijn huidcellen beschadigd door de
UV-straling van de zon, waarover destijds nog niet veel bekend was. Toen Ad 67 was, kreeg hij een milde vorm van huidkanker. Hij is
hiervoor met succes op de polikliniek Dermatologie van VieCuri in Venray behandeld. Sinds 2012 staat Kuipers onder controle en krijgt hij
onderhoudsdoses voor als de huid soms wat onrustig is.
Eenmaal beschadigde cellen kunnen
zich niet herstellen. Je bent dan vatbaar voor
Actinische Keratose, ook wel zonlichtbeschadiging genoemd. Deze huidafwijking kan heel

plaatselijk voorkomen, op kleine plekjes, maar
ook op grotere huidoppervlakken. Het wordt
als een voorstadium van huidkanker gezien.
Ad Kuipers: ‘Bij mij ontstonden er plekjes rond

mijn neus, aan de zijkant van mijn gezicht,
vlakbij mijn oor en op mijn arm. Dit was een
vorm van basaalcelkanker, de meest voorkomende vorm van huidkanker, die bijna nooit
uitzaait. Ik kreeg onder mijn neus plekjes die
rood werden en gingen schilferen. Daarna trad er
een soort eeltvorming op. Dat is op een mooie
manier weggesneden, zonder te hechten.’
Diverse behandelmethoden
‘Bij mijn oor en op de arm had ik een
voorstadium van plaveiselcelkanker. Die plekken kunnen uitgroeien tot tumoren en zijn
ook kwaadaardig. Ze zijn weggesneden en
daarna gehecht. Sinds 2012 word ik regelmatig
gecheckt, in het begin elk halfjaar, nu eens per
jaar. Er ontstaan bij mij regelmatig plekjes die
we op diverse manieren behandelen. Zo heb ik
lichttherapie gehad waarbij plekjes eerst met
een zalf worden ingesmeerd en daarna aan fel
licht worden blootgesteld. Omdat ik behoorlijk kaal ben, is mijn hoofd ook een gevoelige
plek. Daar ben ik een paar keer met vloeibare
stikstof voor behandeld. Ook dan gaat er eerst
zalf op je hoofd. Die trekt een tijdje in, je moet
daarna een poos wachten met een doek om je
hoofd en kunt ondertussen in een van de rustkamers terecht. Daarna krijg je een verdoving
en worden delen van je hoofdhuid even bevroren. Oude cellen worden zo grondig opgeruimd.
Een effectieve, maar ondanks de verdoving niet
geheel pijnloze therapie.
Ik heb veel baat bij een crème. In overleg
met de dermatoloog van VieCuri heb ik daar
een paar tubes van in de koelkast liggen die ik
gebruik wanneer het nodig is. Op deze manier
is er prima mee te leven.’

Petra Sonnemans-Fransen,
verpleegkundig consulent Dermatologie VieCuri:

‘De patiënt op z’n
gemak stellen is al het
halve werk’
Bijna dertig jaar is Petra Sonnemans-Fransen werkzaam bij VieCuri. Lange tijd als
verpleegkundige, de laatste vier jaar als verpleegkundig consulent. Zij ondersteunt de
dermatoloog bij allerlei dermatologische behandelingen, waaronder operatieve ingrepen
van huidkanker. Ook draait ze verpleegkundige spreekuren waar ze patiënten zelfstandig
behandelt. Ze regelt alle randzaken rond een ingreep én de begeleiding van patiënten.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

Petra: ‘Het goed en tijdig informeren van
patiënten is heel belangrijk. Natuurlijk zijn
patiënten zenuwachtig als ze bij ons komen.
Je neemt veel stress en onzekerheid weg
als je duidelijk vertelt wat er gaat gebeuren:
hoe werkt een verdovingsprik en op welke
wijze verloopt de ingreep. Na afloop geef je
aan hoe ze de wond moeten verzorgen, hoe
bepaalde crèmes werken en wanneer ze bij
ons aan de bel moeten trekken. Je kunt bij
twijfel of onduidelijkheid altijd op ons terugvallen. Deze info staat ook op de site en in
folders, maar het werkt vaak het beste als je
dit persoonlijk vertelt.’
De verpleegkundigen bij Dermatologie

assisteren daarnaast bij kleine ingrepen.
Petra: ‘We zorgen dat alles klaar staat, geven
operatiemiddelen aan en zorgen ervoor dat
de arts veilig en steriel zijn werk kan doen.
Als verpleegkundig consulent instrueer ik
andere verpleegkundigen ook over Mohs’
chirurgie, een specifieke techniek waarbij tijdens de ingreep microscopisch wordt
gecheckt of een plek waar net weefsel is
weggesneden ook helemaal ‘’schoon’’ is.
Het is prachtig werk wat wij doen. Met een
luisterend oor en een glimlach op je gezicht,
zie je patiënten tot rust komen en een
manier vinden om goed om te gaan met hun
dermatologische aandoening.’

Michette de Rooij,
dermatoloog VieCuri:

‘Steeds jongere
mensen krijgen
een vorm van
huidkanker’
Michette de Rooij is al achttien jaar
dermatoloog bij VieCuri: ‘Wij werken nauw
samen met oncologisch - en plastisch
chirurgen en oncologen. Dit gebeurt niet
alleen binnen VieCuri, maar ook met het
universitair ziekenhuis in Maastricht.
Die brede, multidisciplinaire aanpak
onderscheidt VieCuri van andere aanbieders in de regio.’ Veertig procent van de
patiënten op de polikliniek Dermatologie
van VieCuri in Venlo of Venray heeft een
vorm van huidkanker. ‘De afgelopen
twintig jaar is deze groep patiënten verdubbeld en dat is zeer zorgelijk.’

Trof huidkanker vroeger vooral ouderen vanaf vijftig jaar, tegenwoordig melden
steeds meer dertigjarigen zich op de polikliniek. Het is vooral de blootstelling aan te veel
zon en zonnebankgebruik die tot huidkanker
kunnen leiden. De Rooij: ‘Denk daarbij ook
aan de groep mensen die in de land- en tuinbouw werkt en vaak de hele dag buiten is.
Zij lopen een verhoogd risico als ze zich niet
goed tegen UV-straling beschermen.’
Diverse behandelmethodes
In zowel Venlo als Venray bieden de dermatologen diverse therapieën aan. De Rooij:
‘De meeste vormen van huidkanker en hun
voorlopers zijn goed behandelbaar. Soms zijn
dit medicinale crèmes, maar ook photodynamische therapie (met licht) en vloeibare
stikstof worden veel toegepast. Cryo-peeling
is een speciale vorm: zonbeschadigde hoofdhuid wordt hierbij verdoofd via een zenuwblokkade en oppervlakkig bevroren. Het is
een effectieve manier om de huid als het
ware te vernieuwen. Voor andere vormen van
huidkanker is een eenvoudige ingreep onder
plaatselijke verdoving de beste keus.’
Mohs’ chirurgie en
multidisciplinair werken
‘Voor speciale vormen van huidkanker is
er een aanvullende techniek: Mohs’ chirurgie waarbij tijdens de ingreep alle sneevlakken door de patholoog worden gecontroleerd.
Als op een plek nog huidkankercellen aanwezig zijn, wordt dat deel opnieuw geopereerd
en gecontroleerd, net zolang tot de hele plek
volledig schoon is. Gezond weefsel wordt zo
gespaard en de cosmetische consequenties
blijven beperkt.
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele
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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.

Fijne Kerstdagen en een gezond 2019
De kerstdagen staan weer voor de deur. Voor veel mensen een mooie tijd om samen met het gezin of vrienden te vieren. Een hapje eten en drinken, een spelletje spelen of een goede
wandeling maken. Doe dit dan ook en geniet van deze mooie feestdagen.
Er zijn echter ook mensen die
niet samen met iemand anders
Kerstmis kunnen vieren. Misschien
kent u ook wel iemand die onlangs

een naaste is verloren of al langer
alleen is. Laten we ook daar bij stil
staan. Kijk naar elkaar om, zodat het
geen eenzame kerst wordt, maar

een prettige kerst voor iedereen.
Misschien is er in uw dorp ook wel
een kerstviering waar u naar toe kunt
gaan om andere mensen te treffen.

Altijd een aanrader.
Wij wensen alle mensen van Peel
en Maas fijne Kerstdagen en alvast
een gezond en gelukkig 2019.

Gemeenteraadsfractie van
CDA Peel en Maas

Lokaal stelling nemen tegen groeiende ongelijkheid
In de laatste vergadering van het jaar neemt de gemeenteraad
besluiten over de hoogte van lokale belastingen en heffingen voor het
volgende jaar. Meestal zijn het hamerstukken. Dit jaar hebben wij dit
agendapunt aangegrepen om een signaal af te geven.
Wij zijn bezorgd over de groeiende ongelijkheid in de wereld
en ook in Nederland. Er ontstaan
steeds bredere kloven: inkomenskloof, vermogenskloof, opleidingskloof, gezondheidskloof, woonkloof,
arbeidskloof, klimaatkloof en een
informatiekloof. Die kloven wijzen

erop dat de samenleving steeds verder
uit elkaar drijft. Dat komt mede door
een neo-liberaal beleid dat gekenmerkt wordt door twee slogans: ‘meer
markt, minder overheid’ en ‘meer ik
en minder wij’.
De sociale ankers zijn gelicht; veel
mensen zijn er op achteruit gegaan.

Het midden wordt smaller en de randen groeien. Aan de ene kant zitten de mensen die profiteren van de
groeiende welvaart en rijkdom, aan
de andere kant de mensen die steeds
verder achterop raken, wier bestaan
onzeker is geworden. Dit is een ontwikkeling die we lokaal in Peel en
Maas niet kunnen stoppen en repareren. Maar we kunnen er wel íets doen.
Wij willen iets meer ruimte scheppen in de gemeentekas om medeburgers die (te) weinig inkomen hebben

te ontzien bij belastingheffing. Wij willen de OZB ietsjes hoger te maken
om met de extra opbrengsten een
spaarpot te vormen om hulp te kunnen bieden aan mensen die te weinig
inkomen hebben om hun huis klimaatbestendig te maken. Wij vinden dat
mensen die hulp bij het huishouden
krijgen en die voldoende inkomen
hebben een eigen bijdrage moeten
blijven betalen voor deze hulp en niet
alle kosten afwentelen op de gemeenschap zoals het kabinet voorstelt.

Samen voor een mooier Peel en Maas
Met de kerstdagen en een nieuw jaar voor de boeg even een moment
van terugkijken. Een jaar dat begon in mineur, maar binnen een paar
dagen omgezet werd in een overwinningsroes. De massaal opgekomen
leden bij de nieuwjaarsreceptie waren duidelijk: wij zijn Lokaal
Peel&Maas en wij staan voor het lokale geluid in onze gemeente.
De verkiezingen bewezen dit
gelijk. Met acht zetels kwamen we
terug, wat ervoor zorgde dat we
wederom deel uitmaken van de

nieuwe coalitie. Een nieuwe start en
een nieuw begin kreeg een nieuw
gezicht. Voor ons als Lokaal Peel&Maas
de perfecte kans om onze toekomst-

visie nog eens goed tegen het licht te
houden en gelijktijdig te blijven strijden voor onze belangrijkste speerpunten: het tegengaan van verpaupering,
woningbouw, zelfsturing nieuwe vorm
en zorg. Roland werd burgemeester
van Cranendonck, Anget werd onze
nieuwe wethouder.
En nu? Lokaal Peel&Maas staat
klaar om vol energie de uitdagin-

gen voor de toekomst aan te gaan.
Dat gaan we doen met beide benen
op de grond. Geen stoeptegelpolitiek,
maar met een visie op de toekomst.
Samen met u. Want Lokaal Peel&Maas
was, is en blijft de partij van en voor
u. Wij wensen u fijne feestdagen!

fractie Lokaal Peel&Maas

Het zijn allemaal kleine zaken,
maar ze geven wel een signaal af dat
we als samenlevende mensen hier in
Peel en Maas de boel een beetje bij
elkaar willen houden en de verschillen tussen rijk en arm niet alsmaar
willen laten groeien. Dat kan op den
duur geen enkele samenleving verdragen.
Annigje Primowees,
Frits Berben en Raf Janssen,
raadsleden PvdA/GroenLinks
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Zalig
koopfeest?

Geef ook uw mening

Bespreking poll week 49

Kijkwijzer voor Youtube is nodig
Een kleine meerderheid van de stemmers, 65 procent, bleek het twee weken
geleden eens met de volgende stelling: Een kijkwijzer voor YouTube is nodig.
Tweede Kamerlid Harry van der Molen heeft aangegeven dat er vaart gezet moet
worden achter de kijkwijzer voor YouTube. Hij wil dat dit, net als sinds 2002 voor
tv-programma’s, ook voor videodiensten gaat gelden. Het merendeel van de
stemmers is het hiermee eens en denkt dat een kijkwijzer noodzakelijk is om
met name kinderen te beschermen tegen content die niet voor hen bedoeld is.
Daarnaast kan het ook voor ouders een handig hulpmiddel zijn om te controleren
of bepaalde video’s al dan niet voor de kinderen geschikt zijn.

Tegenstanders vinden dat het de verantwoordelijkheid is van ouders en
wellicht ook het kind zelf. YouTube hoeft volgens hen niet miljoenen te investeren om alle filmpjes te controleren en te voorzien van richtlijnen. Mensen
die het niet eens zijn met deze stelling, denken verder dat het geld dat hiermee gemoeid is, beter kan gaan naar voorlichting voor zowel ouders als kinderen. De eerste stap is bewustwording waarom bepaalde inhoud beter niet
bekeken kan worden door kinderen, want uiteindelijk zijn kinderen vaak creatief genoeg om de video’s te bekijken die ze willen, ook al is die niet voor hen
bestemd.

Een kinderraad voegt weinig toe
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

VVD-raadsleden Suzan Hermans en Karin Jacobs hebben een plan gelanceerd
om basisschoolleerlingen te verenigen in een kinderraad. In het plan mogen
alle basisscholen in Peel en Maas twee leerlingen uit de bovenbouw afvaardigen als lid van de raad. De kinderraad zou dan in de raadszaal in het Huis van de
Gemeente moeten vergaderen. Wanneer er concrete voorstellen uit voortvloeien,
kunnen ze worden doorgestuurd naar de gemeenteraad.
Kinderen hebben nog niet voldoende kennis om daadwerkelijk een bijdrage
te kunnen leveren aan het politieke debat. Doordat de benodigde kennis er niet
is, kan er maar moeilijk een gedegen beargumenteerd standpunt naar voren

komen, laat staan een daadwerkelijk plan. Daarnaast zouden kinderen van deze
leeftijd zich bezig moeten houden met activiteiten die passen bij de leeftijd, zoals
sporten of afspreken met vriendjes en vriendinnetjes.
Aan de andere kant is het zo dat kinderen op deze manier sterker betrokken
kunnen raken bij de politiek. Door er al op jongere leeftijd mee aan de slag te gaan,
kan het misschien leiden tot meer betrokken burgers op latere leeftijd. Ook kunnen
kinderen een andere invalshoek hebben dan volwassenen, waardoor de ‘echte’
gemeenteraad wellicht op een andere manier tegen zaken kan aankijken.
Een kinderraad voegt weinig toe. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 50) > Een 8 voor het centrum van Panningen is terecht > eens 68% oneens 32%

Digitaliseren
van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek

pak en jurk fris en schoon
voor de feestdagen?
www.ikzoekeencontainer.nl

info@studioadato.nl
077 351 48 44

tel. (077) 320 97 00

www.studioadato.nl

Studio ADATO

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

OPEN DAGEN IN
KERSTSFEREN
�� � �� � ��
DECEMBER

GROTE UITVERKOOP
SHOWROOMMODELLEN
WEGENS VERBOUWING

����������� �� �����
K��k�em�nstr�ties tussen ��.�� en ��.�� uur ��
��������� �� ��������� ����� �� ����
������� �� ��������� ���� ����������
�������� �� ��������� ��� �� ����

���� ���� ���� ���������� �� www.mennenkeukens.nl
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December is de maand vol
oude en sfeervolle gebruiken.
Maar december wordt steeds
meer koopmaand. Sinterklaas
raakte zelfs wat op de achtergrond door Black Friday, maar
nu is het overal kerst wat de
klok slaat.
Dat kerst voluit Kerstmis heet
en dat dan traditioneel de
geboorte van Jezus, het kerstkind, gevierd wordt in een
plechtige mis in de kerk, raakt
voor velen steeds meer op de
achtergrond. We zingen liever All
I want for Christmas van Maria
Carey dan De herdertjes lagen bij
nachte. Ja, kerst wordt ons
voorgesteld als eet- en cadeautjesfeest, want er moet toch
vooral geconsumeerd worden.
Van ‘s ochtends vroeg tot
‘s avonds laat moeten we kunnen kopen, heel het jaar door,
zeven dagen in de week. Ook in
Peel en Maas wordt gepleit om
de winkels langer open te houden op zon- en feestdagen.
Nog langer!? Als ik aandacht
vraag voor een beetje meer
zondag-rustdag, is dat voor
sommigen vloeken in de consumptiekerk. Maar volgens mij
betekent zondag veel meer dan
naar de kerk gaan. Het is ook tijd
nemen voor elkaar, voor fijne
ontspanning. De adventstijd voor
Kerstmis helpt wat los te komen
van de drukte van alledag en van
de 24-uurseconomie met zeven
werk- en koopdagen in de week.
In een wereld die steeds maar
roept “snel snel” en “kopen,
kopen”, herinnert de advent met
de adventskrans ons er aan dat
Kerstmis zo veel meer is dan
glans en glitter, eten en
cadeautjes. Kaarsen die
verwijzen naar een
ander Licht, naar vrede
in het hart. Kerstmis
heeft dus tijd, rust en
aandacht nodig. Hopelijk
kunnen we allemaal
genieten van een feest
dat mensen samenbrengt in de geest van
het Kerstkind: vrede,
liefde en positieve
aandacht voor elkaar.
Een gelukkig, ja zalig,
kerstfeest, voor jou, voor
mij, voor allemaal.
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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 en Wegwijzer)
* 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 en Wegwijzer)
• Dinsdag 1 januari is het Huis van de Gemeente de gehele dag gesloten
(incl. Bibliotheek en Wegwijzer).

Nieuwjaarsbijeenkomst

Wij wensen u prettige feestdagen

Op maandag 7 januari 2019 is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle
inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen van Peel en Maas.
Vanaf 19:00 uur bent u van harte welkom in het Huis van de Gemeente.
Wij wensen u prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling.
Tot 7 januari!
Gemeentebestuur Peel en Maas

Week van Kerstmis
• De inzameldag van dinsdag verschuift naar de zaterdag ervoor.
• De inzameldag van woensdag t/m vrijdag schuiven één dag door.

Adres: Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen

Besluit ambtshalve opnemen
adresgegevens in de
Basisregistratie Personen
Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel
is verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Bădica
Bădica
Białecki
Boicea
Brzoska
Dimitriadis
Gevorgian

Voorletters
C.
C.M.
F.K.
D.G.
A.
V.
A.

Geb.datum
13-01-1993
10-05-1995
26-05-1985
10-04-1995
28-01-1993
11-03-1967
17-03-1981

Naam
Ji
Koziatek
Mitzner-Lienen
Pyl
Raicu
Stafford
Zawadzki

Voorletters
S.
R.
J.O.
A.K.
D.
L.J.
M.

Aangepaste afspraken OMNIBUZZ
Als u tijdens de Kerstdagen wilt reizen, dient u de rit vóór zondag 23 december 2018 vóór
17.00 uur te reserveren. Om op Oudejaarsavond of Nieuwjaarsdag te kunnen reizen,
dient u de rit uiterlijk zondag 30 december 2018 vóór 17.00 uur te reserveren.
De rijtijden van Omnibuzz wijken in de eindejaarperiode op een aantal dagen af:
Dag(en)
25, 26 december 2018
31 december 2018
1 januari 2019

Week van Nieuwjaar
• De inzameldag van dinsdag t/m vrijdag schuiven één dag door.
Kijk op de (digitale) afvalkalender (www.peelenmaas.nl) voor de juiste inzameldag.

Egchel Hook

Kavel 28 in prijs verlaagd
De prijs van kavel 28 in Egchel Hook is verlaagd van 144.280 euro naar 110.000 euro en
wordt verkocht per openbare inschrijving.
Inschrijving
• Openbare inschrijving tot en met 28
februari 2019
• De inschrijving is onvoorwaardelijk
• Eigendomsoverdracht binnen 6 weken na
toewijzing kavel

Geb.datum
21-10-1984
27-07-1996
03-04-1965
12-11-1974
18-04-1992
13-12-1975
05-05-1988

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB Panningen.

Eindejaarperiode
Kerst
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag

Afvalinzameling tijdens
de feestdagen

Rijtijd
07.00 - 01.00 uur
06.00 - 22.00 uur
07.00 - 01.00 uur

Gereserveerde vaste ritten vervallen tijdens de kerstvakantie
Houd er rekening mee dat in de periode maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari
2019 de vaste ritten niet uitgevoerd worden. Als u toch gebruik wilt maken van deze rit,
dan dient u deze te reserveren via Ritreservering.

Gunning
Bij meerdere inschrijvingen volgt een loting.

Kavelinformatie
• Kavel 28 aan de Wethouder Tielenstraat
• Nieuwe vaste prijs is 110.000 euro, inclusief
btw, exclusief kosten koper (k.k.)
• Oppervlakte ca. 556 m2
• Bouw van één woning binnen het geldende
bestemmingsplan

Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier vindt u in de online
kavelwinkel op www.peelenmaas.nl.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Charon Hillen of Jolanda Kollee
via (077) 306 66 66.

Ben jij een
oliebol? Nee toch!
Heel Peel en Maas bakt rond de feestdagen.
De decembermaand is dé maand van de oliebollen
en appelbeignets. Maar wat doe je met de gebruikte
olie of vet? Je bent toch geen oliebol he!
Als je geen oliebol wil zijn bewaar je afgekoelde olie of
vet in lege flessen of melkpakken en breng je het netjes
weg zoals het hoort. Spoel olie of vet nooit door de
afvoer of het toilet want het veroorzaakt verstoppingen.
Lever olie of vet gratis in bij het Milieupark.

Meer informatie vindt u op www.omnibuzz.nl.
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P&M Hoés zet zich in voor
dementievriendelijk Peel en Maas
Omroep P&M houdt in het weekend van 21 tot en met 23 december voor de 9ste keer
Ut P&M Hoés. Dit jaar wordt samen met het Alzheimer Café Peel en Maas en Danssalon Peel
en Maas geld ingezameld voor een dementievriendelijk Peel en Maas.

www.peelenmaas.nl

Wij feliciteren
Mark van Dijk, met de verkiezing tot
Limburgs sporttalent én
Nieuweschool Panningen met de Limburgse
onderwijsprijs.

Pak op 1 januari je bezem!
Na de nieuwjaarspret met goede voornemens het nieuwe jaar in. Ruim alles weer netjes op
en laat je straat schoon achter! Nog leuker: doe dat samen met familie, vrienden of buren.
Op nieuwjaarsochtend gebeuren veel ongelukken omdat jongeren vuurwerk, dat niet is
afgegaan, nog een keer aansteken. 20% van de vuurwerkslachtoffers valt op nieuwjaarsdag.
The Guv’nors-nl (Foto: Stefan Koopmans)

Gemeentepersoneel draagt ook steentje bij
Ook het gemeentepersoneel van Peel en Maas wil een steentje bijdragen. De afgelopen weken
hebben ze geld ingezameld met allerlei acties. De cheque zal vrijdag worden overhandigd
door de huisband The Guv’nors-nl. Naast deze financiële bijdrage van het gemeentepersoneel,
treden The Guv’nors-nl live op bij Ut P&M Hoés op vrijdagavond van 19.30 tot 20.00 uur en van
20.30 tot 21.00 uur.
Bekendmaking eindbedrag
Op zondagmiddag om 16.00 uur maken burgemeester Wilma Delissen en wethouders Anget
Mestrom en Wim Hermans het eindbedrag bekend.
Levert u ook een kleine financiële bijdrage voor een Dementievriendelijk(er) Peel en Maas!?

Knallend het nieuwe jaar in. Doe het veilig!
Koop vuurwerk alléén bij de oﬀiciële verkooppunten. Veiligheid
voor jezelf en anderen staat altijd voorop. Je herkent deze
verkooppunten aan het bordje: ‘Verkoop vuurwerk. Roken en
open vuur verboden’.
Vuurwerk is te koop op 28, 29 en 31 december.

Vuurwerk afsteken

Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur
tot 1 januari 02.00 uur. Vuurwerk afsteken buiten deze tijden kan
je veel geld kosten. Wordt er toch vuurwerk afgestoken buiten de
toegestane tijden? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844.

Opruimen, doe het samen en veilig
• Laat kinderen niet alleen opruimen, maar zorg dat er een volwassene in de buurt is.
• Vuurwerkresten zijn ongevaarlijk zolang je ze niet aansteekt. Steek dus niets meer aan!
• Dompel het vuurwerk onder in water om er helemaal zeker van te zijn dat het niet meer afgaat.
• Vuurwerkafval hoort in de grijze restafvalzak.

Gemeentegids 2019
In de eerste week van januari worden de gemeentegidsen 2019 van Peel en Maas
bezorgd. Heeft u op 11 januari 2019 geen gemeentegids ontvangen, dan kunt u de gids
alsnog bij het Huis van de Gemeente ophalen. Bent u slecht ter been, stuur dan een
mail met uw adresgegevens naar maria.witbaard@peelenmaas.nl.
Extra exemplaren
De gemeente Peel en Maas biedt alle bedrijven, verenigingen en instellingen de mogelijkheid
om gratis extra exemplaren van deze gemeentegids aan te vragen. Stuur hiervoor een
mailtje naar e-mail: maria.witbaard@peelenmaas.nl

Kerstbomen zelf wegbrengen
Wij halen de kerstbomen niet meer aan huis op. U kunt uw kerstboom (zonder pot en
versieringen) zelf gratis inleveren bij een van de verzamellocaties of bij het Milieupark.
De inleverdag is Zaterdag 12 januari 2019:
Baarlo
10.30 - 12.00 uur
Sprunklaan (parkeerplaats)
Beringe
10.30 - 11.30 uur
Ber Vullingsstraat (parkeerplaats)
Egchel
11.30 - 12.30 uur
Jacobusstraat (bij de kerk)
Grashoek
09.30 - 10.30 uur
Past. Vullinghsstraat 3 (parkeerplaats)
Helden
11.00 - 12.30 uur
Kloosterstraat 14 A (parkeerplaats voetbalclub)
Kessel
12.45 - 14.00 uur
Roode Eggeweg 6 B (voetbalclub Kessel)
Kessel-Eik
12.30 - 13.30 uur
Mariaplein
Koningslust 08.30 - 09.30 uur
Poorterweg 52 (parkeerplaats bij kerk)
Maasbree
08.30 - 10.00 uur
Sevenumseweg 2 (voormalige gemeentewerf Maasbree)
Meijel
08.45 - 10.15 uur
Alexanderplein
Panningen
13.15 - 14.45 uur
John F Kennedylaan 212 (Gemeentewerf)

Inzamelcontainers gesloten
Vuurwerk veroorzaakt jaarlijks veel schade aan prullenbakken en centrale
inzamelcontainers. Om schade te voorkomen nemen we maatregelen.
Van 31 december tot 2 januari:
• Zijn de bodems uit de prullenbakken in de openbare ruimte
• Zijn de centrale inzamelcontainers voor glas, textiel en luiers afgesloten.
Houd hier rekening mee als u spullen wegbrengt.
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Prinsenbal bij
De Graasvraeters

Programma Méélse
Vastelaoves Parade bekend

Carnavalsvereniging De Graasvraeters uit Grashoek presenteert op
zaterdag 5 januari de nieuwe prins. Vanaf 20.11 uur gaat het prinsenbal
van start en rond 22.11 uur wordt bekend wie komend jaar over het
‘Graasvraeterriek’ gaat heersen.

De Méélse Vastelaoves Parade, de bonte avond en middag van de Meijelse carnavalsvereniging
De Kieveloeët, staat weer voor de deur. Samen met de nieuwe prins van De Kieveloeët, die op zondag 6 januari
bekend wordt gemaakt, kan iedereen op zaterdagavond 26 en zondagmiddag 27 januari genieten van een divers
programma met veel Meijelse inbreng.

Roy en Janneke, prins en prinses
afgelopen seizoen, treden af als prinselijk paar en treden daarna toe tot
de raad van 11 en de dames van de
raad van 11. Tijdens de avond wordt
ook het prinsentrio of -duo van Jong
Nederland Grashoek bekendgemaakt.
De groep waar de jeugdheersers uit

komen, heet de Graasrovers.
Het thema van de avond is
‘Graaskantje’. Met een filmpje laat
de prinsencommissie de tocht door
Grashoek zien om een nieuw prinsenpaar te vinden. Dj Michel verzorgt de muziek bij de avond die om
20.11 uur van start gaat.

NACO Memorial Meeting

Racebolides keren
terug op De Berckt
Circuit De Berckt in Baarlo gaat op tweede kerstdag woensdag
26 december terug in de tijd. Twintig jaar geleden werd het circuit
gesloten, maar op tweede kerstdag keren de racebolides terug voor
een meeting van oud-fans, -coureurs, en mensen uit de vroegere
organisatie tijdens de NACO Memorial Meeting.
Racebolides van nu en uit het
verleden zijn aanwezig. “Er wordt
gesproken over de aanwezigheid van
de oud-Rodeoklasseauto van wijlen Piet Keijzer en Rien Rutjens met
zijn replica F1, beiden grootmeesters
van weleer”, aldus de organisatie.
“Videobeelden uit vervlogen tijden
ondersteunen de gespreksstof en
maken de herinneringen weer spring-

levend.” Voordat het circuit gesloten werd, was de Baarlose baan op
tweede kerstdag altijd het toneel voor
de laatste race van het seizoen. De
meeting heeft een American partyopzet wat betekent dat eigen drank
en eten meegenomen moet worden.
De organisatie kan wel hamburgers,
worst en soep aanbieden. De meeting
vindt plaats tussen 13.00 en 17.00 uur.

Spèùtj Éllef verzorgt een sketch die
gericht is op de Meijelse actualiteit.
Nieuw dit jaar is de bijdrage van enkele
leden van toneelvereniging Culturele
Ontspanning Meijel (C.O.M.), die de
verschillende acts op ludieke wijze aan
elkaar praten. Verder zijn de dames
van dansgroep Let’s Do It weer van de

partij met een nieuwe dans en brengen
de winnaars van de liedjesmiddig hun
muzieknummer ten gehore.

Verrassingsact
Meervoudig Brabants buuttekampioen Rob Scheepers neemt dit
jaar weer plaats in de ton. De middag

wordt afgesloten door een muzikale
verrassingsact waarbij de Méélse carnavalsliedjes van vroeger en nu ten
gehore worden gebracht.
Kaartjes voor de Méélse
Vastelaoves Parade zijn verkrijgbaar
via de website www.kieveloeet.nl of
bij gemeenschapshuis D’n Binger.

Reünie café-zaal
Aerdts in Helden
Het café van Piet Aerdts aan het Mariaplein in Helden was jarenlang
een plek voor jongeren om samen te komen in het weekend. Om terug
te gaan naar de tijd dat ze ieder weekend doorbrachten in de kroeg,
wordt door vijf enthousiastelingen op zondag 30 december een reünie
georganiseerd in ‘t Café in Helden.
“Piet van Aerdts is er helaas niet
meer, maar café Aerdts (nu ‘t Café)
bruist als nooit tevoren”, aldus de
organisatie. Op 30 december zijn
mensen die goede herinneringen
hebben aan de tijd bij Aerdts tussen 1969 en 1975 vanaf 15.00 uur
welkom in ‘t Café. De reünie is in de
kroeg met doorloop naar de zaal.
Eerder werd al een Facebookpagina (Reunie Café-Zaal Aerdts

1969-1975) opgericht waar foto’s
uit die periode te zien zijn en waar
informatie over de reünie voorbij komt. Contact opnemen met de
organisatie kan door te bellen met
Bert Peeters via 077 354 01 50 of
Peter Peeters via 06 53 11 12 72.
Aanmelden voor de reünie kan via
de Facebook-pagina of door een
mail te sturen naar
reuniepiet@gmail.com

Maasbreese prins verrast
Speelgoedbank
Prins Jaco I van carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree verraste Speelgoedbank Peel & Maas en
Leudal met een bijdrage van 125 euro. De prins kreeg van supermarkt Coop in Maasbree een minuut
gratis winkelen aangeboden en Jaco besloot de helft aan een goed doel te schenken. “Ik heb zelf
jonge kinderen die door mijn vrouw en mij geregeld verwend worden met een cadeautje”, laat
Jaco weten. “Ik wil andere ouders de kans geven om blij te worden als hun kind een cadeau uitpakt.”
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Internationaal evenement

Gastgezinnen voor
5xBeringen
Verschillende gezinnen in Beringe hebben zich al opgegeven om als
gastgezin te fungeren tijdens het internationale evenement 5xBeringen. Toch is de organisatie nog op zoek naar huishoudens in Beringe
die bereid zijn gasten op te nemen tijdens de komende editie.
Het internationale evenement
van zeven plaatsen in Europa die
allemaal Beringe (of een variant
daarvan) heten, vindt dit jaar in het
Nederlandse Beringe plaats. Eerder
vond 5xBeringen in 1969, 1983 en
1998 plaats in Nederland. Ook toen
maakte de organisatie gebruik van

Team Maasbree wederom
naar Alpe d’Huez
Net als de afgelopen vier jaar doet Team Maasbree ook in 2019 mee aan de goededoelenactie Alpe d’HuZes.
Op woensdag 5 en donderdag 6 juni beklimmen de leden van het team de Franse berg Alpe d’Huez om geld in te
zamelen in de strijd tegen kanker.

gastgezinnen. Aanmelden daarvoor
is mogelijk via www.5xberingen.nl
of door een mail te sturen naar
huisvesting@5xberingen.nl
In maart volgt nog een informatie
avond over het evenement dat van
vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli
plaatsvindt.

Ruilbeurs in
Kessel-Eik
De Postzegel en Muntenvereniging Kessel organiseert in gemeenschapshuis Ut Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik op woensdag 26 december een ruilbeurs. Naast postzegels en munten is er een grote
verscheidenheid aan objecten te vinden.
Het evenement start om
09.00 uur in de gerenoveerde grote
zaal. Behalve postzegels en munten,
is er een grote verscheidenheid aan
ruilobjecten zoals ansichtkaarten,
suikerzakjes en bidprentjes. Op de
beurs is ook rekening gehouden met
iedereen die objecten heeft om te
ruilen. Hiervoor zijn voldoende vrij

te gebruiken plaatsen beschikbaar.
‘’Verzamelaars zullen zich deze ochtend zeker gaan vermaken”, aldus de
organisatie.
De beurs van de Kesselse
vereniging is geopend van 09.00 uur
tot 12.00 uur. Bel voor informatie
over tafelhuur naar 077 465 26 23
of kijk op www.pmvk.nl

Bibliotheek
Panningen start met
huiswerkbegeleiding
Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs die moeite hebben
met Engels of met exacte vakken, is het vanaf nu mogelijk om begeleiding te krijgen bij hun huiswerk van een ervaren (oud)-docent.
De begeleiding vindt in overleg plaats in de bibliotheek in Panningen.
Leerlingen in het voortgezet
onderwijs, van het vmbo tot en met
het mbo, kunnen in de bibliotheek
in Panningen bijles krijgen. Het gaat
om bijles in de vakken Engels, wiskunde en natuur- en scheikunde.
De begeleiding vindt individueel of
in kleine groepjes plaats en wordt
gegeven door ervaren (oud)-docen-

ten. De docenten helpen bij het
verbeteren de lees- en spreekvaardigheid, ondersteunen bij het maken
van huiswerk en helpen bij het voorbereiden op proefwerken. Bel voor
meer informatie over de kosten en
voor aanmelden naar 077 307 23 82
of stuur een e-mail naar m.verhaegh@
debibliotheekmaasenpeel.nl

IJszwemmen in
Panningen
De Heldense reddingsbrigade organiseert op zaterdag 22 december
een evenement waarbij tips en tricks gegeven worden voor het geval
mensen door het ijs zakken. Dit vindt plaats bij het Laco zwembad Peel
& Maas in Panningen. De activiteit duurt van 15.30 tot 18.30 uur.
Instructeurs van de Heldense
Reddingsbrigade leren iedereen wat
te doen wanneer men door het ijs
zakt, of wanneer mensen onder het
ijs komen. Ook wordt er geoefend
op welke manier andere personen
gered kunnen worden en om dan
vervolgens zelf niet in de problemen
te komen. “Op dit moment ligt er

buiten nog geen ijs, maar om iedereen alvast voor te bereiden, willen
we graag onze kennis delen”, laat de
organisatie weten. Het evenement is
toegankelijk voor iedereen. Voor aanmelden of meer informatie kijk op
www.heldensereddingsbrigade.nl
of stuur een mail naar
heldensereddingsbrigade@gmail.com

Het team bestaat dit keer uit zes
personen: Marjo, Henk, Tom, Loes,
Sjoerd en Marjon. “Iedereen heeft z’n
eigen motivatie, maar samen hebben we hetzelfde doel: zoveel mogelijk
geld inzamelen om onderzoek naar en
tegen kanker in alle mogelijke vormen

te bevorderen en te ondersteunen”,
aldus Team Maasbree. “Op deze manier
hopen we dat er in de nabije toekomst
niemand meer hoeft te sterven aan
deze verschrikkelijke ziekte. We gaan
diverse activiteiten organiseren om ons
streefbedrag van 7.500 euro te berei-

ken.” Eén van de activiteiten is onder
meer het verkopen van oliebollen en
wafels op maandag 31 december bij
De Breetse Bakwinkel in Maasbree.
Kijk voor meer informatie over het team
op www.teammaasbree.nl of op de
Facebook-pagina van Team Maasbree.

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers.In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 50 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

CNC draaier / frezer
Takenpakket:
• allround verspanen op onze CNC draai-,
frees- en kotterbanken;
• preventief onderhoud aan de machines.
Functie-eisen:
• diploma VMBO metaal;
• zelfstandig kunnen werken;
• kwaliteitsbewust en nauwkeurig;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding.

M/V Fulltime

Arbeidsvoorwaarden
Naast een marktconform salaris heeft
Eurosteel een uitstekend pakket
arbeidsvoorwaarden volgens
de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties
Voor meer informatie over de vacature
CNC draaier / frezer kunt u contact opnemen
met dhr. Jan van Lier (productieleider).

U vindt ook meer informatie over de vacatures op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV ontvangen wij graag voor 10-1-2019.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl
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Nieuwe linedancegroep in Meijel
In Meijel start vanaf januari een nieuwe linedance-groep. De dansbijeenkomst vindt vanaf januari iedere woensdagmorgen plaats in
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel en iedereen is welkom.
Linedance-groep de Hobbydancers
is al jaren actief op woensdagochtenden in D’n Binger in Meijel. Ze dansen iedere week een uur lang, van
08.45 uur tot 09.45 uur. De bijeenkomst
van de nieuwe linedance-groep, die
vanaf januari start, vindt van 10.00 uur

20
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Partnertoernooi
Badmintonclub Helden
Badmintonclub Helden organiseert op donderdag 3 januari een partnertoernooi in Panningen. Ieder lid van
de club mag een partner meenemen om die zo kennis te laten maken met de badmintonsport.

tot 11.00 uur plaats. De groepen
staan beide onder leiding van Margo
Hoendervangers.
Iedereen die mee wil doen is welkom bij deze nieuwe linedance-bijeenkomst op woensdagmorgen. Bel voor
meer informatie naar 06 15 28 04 11.

NIEUW IN HELDEN

VERSE
VISGERECHTEN
Molenstraat 9 | 5988 EM Helden | 077 - 307 88 89

W W W. S P H I N X H E L D E N . N L

Door middel van het trekken van
lootjes wordt bepaald wie tegen
wie speelt. Er worden meestal zes
of zeven partijtjes van 12 minuten
gespeeld, maar dit is onder meer

afhankelijk van de opkomst en wordt
tijdens de dag besloten. Na afloop
mag het koppel met de meeste
punten de hoofdprijs in ontvangst
nemen. De deelnemers moeten hun

eigen sportschoenen en een racket
meenemen.
Het partnertoernooi begint om
20.00 uur en vindt plaats in sporthal
Piushof in Panningen.

Maatjesproject in Kessel
en Kessel-Eik
Dorpsondersteuner Inge Hanssen-de Vlieger startte twee jaar geleden het maatjesproject WijSamen op in
Kessel en Kessel-Eik. In het project worden mensen aan elkaar gekoppeld om zo elkaar gezelschap te houden en
eenzaamheid te verminderen.

ADVERTENTIE W E E K 5 1

Nic van Dael uit Kessel-Eik is
90 jaar en woont alleen sinds zijn
vrouw twee jaar geleden werd opgenomen in een verzorgingshuis. Inge
Hanssen-de Vlieger ging bij meneer
Van Dael op bezoek om hem te vragen deel te nemen aan WijSamen.
“Dat zag ik niet zitten”, vertelt meneer
Van Dael. “Ik hoefde geen maatje,
ik kan mijn eigen boontjes nog doppen, dacht ik. Maar dat bleek niet
de bedoeling, ze bedoelde of ik als
maatje bij een 73-jarige man af en toe
op bezoek kon gaan.”
Meneer Van Dael besloot toch
mee te doen en ging de eerste keer
met lood in de schoenen naar zijn
nieuwe maatje. “Ik dacht: wat moet
een 73-jarige met mij? Maar het klikte
meteen van beide kanten. Ik ben er
een keer of vijf geweest, maar toen
kreeg ik plotseling het bericht dat
het maatje was overleden. Dat viel

koud op mijn dak en ik heb hem ook
gemist. Ik heb het toch de moeite
waard gevonden om dit te doen en ik
zou iedereen aan willen raden om hier
aan mee te werken.”

Flyer in de bus
Monique Joosten kreeg ongeveer een jaar geleden een flyer in de
brievenbus over het maatjesproject.
“Ik dacht: ik heb nog wel wat vrije
tijd. Zodoende heb ik me aangemeld
bij het project. Aan de hand van een
kennismakingsgesprek is er gekeken
of er een match gemaakt kon worden
met iemand. Ik werd voorgesteld aan
een mevrouw en vanaf die tijd ga ik
maandelijks bij haar thuis op bezoek.
We drinken gezellig een kopje koffie
en kletsen over van alles. We vinden
dit beiden erg gezellig en hebben een
leuke tijd samen. Dit doen we alweer
bijna een jaar en als het aan ons ligt

gaat dit nog wel een hele tijd door.”
Carola Scheffer vindt het jammer dat ze vanwege een verhuizing
gaat stoppen als vrijwilliger. “Het gaf
net zoveel voldoening. Waarschijnlijk
ga ik in mijn nieuwe woonplaats ook
weer iets voor mijn medemens doen.
Vele mensen worden zo even uit hun
isolement gehaald. Ook wij komen
eens op zo’n punt dat we dat kunnen
gebruiken.”
WijSamen is nog op zoek naar
maatjes. Mensen die interesse hebben
om ongeveer één uurtje in de week of
twee weken als maatje op te treden,
kunnen contact opnemen met Inge
Hanssen-de Vlieger via 06 24 13 25 65
info@dorpsondersteunerkessel.nl
Ook mensen die zelf behoefte hebben
aan een maatje kunnen contact opnemen. Na een kennismakingsgesprek
wordt er gezocht naar een geschikte
vrijwilliger die als maatje optreedt.
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Volleybalvereniging Capelle Nieuwerkerk

Damesteam Peelpush verspeelt kans op
titel ‘herbstmeister’
Door: Noa Klerckx, volleybalvereniging Peelpush Meijel
Het eerste damesteam van Peelpush uit Meijel heeft zaterdag 15
december met 1-3 verloren van Volleybalvereniging Capelle Nieuwerkerk.
Voor de Meijelse dames was het een gemiste kans om zich tot ‘herbstmeister’ te kronen.
Peelpush begon in de eerst set
met veel servicedruk. Al snel werd
uitgelopen naar een 20-8 voorsprong
en even later werd de set met 25-16
definitief binnengehaald. VCN begon
in de tweede set een stuk sterker.

Voorspelbaar spel
Met veel servicedruk en een aantal goede blocks walsten ze over de
dames uit Meijel heen. Peelpush liet

van de vierde set lieten de Meijelse
dames zich weer afbluffen door VCN
dat al snel op een 9-4 voorsprong

kwam. Met een duidelijk score van
16-25 verloor Peelpush ook de laatste
set. Al met al een dikverdiende over-

winning voor VCN. Het betekende het
eerste puntenverlies voor Peelpush in
eigen huis. (Foto:Wim Simons)

het compleet afweten en met een
score van 10-25 ging de set naar VCN.
Aanvankelijk ging het in de derde
set gelijk op tot een stand van 19-20.
Het spel van Peelpush bleef echter
te voorspelbaar en in een te laag
tempo. Met 22-25 gaf Peelpush, dat
minder gedreven speelde dan haar
tegenstander, de set weg aan VCN.
De gasten speelden echter wel een
ijzersterke partij. In de beginfase

Bevo Hc dendert
door in BENE-League
Door: handbalvereniging Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen bleef
zaterdagavond 15 december voor de negende keer ongeslagen. De uitwedstrijd tegen Achilles Bocholt in België werd met 29-33 gewonnen.
Ruim honderd trouwe Bevo Hc
supporters waren meegereisd en
getuige van een ware handbalthriller. Na tien minuten stond de uitploeg al met 8-4 achter. Met een
sterk blok in de verdediging trok
Bevo de stand naar 17-18 bij rust.
In de tweede helft werd er verder
uitgelopen en de overwinning met
29-33 veilig gesteld.
Ondanks de smalle selectie
leverde het team van Jo Smeets
veel strijd en werd er goed handbal gespeeld. Beringnaar Jordin van
Berlo, die afgelopen week een uitnodiging ontving van de bondscoach
van het Nederlands Team onder

21 jaar, wist ook het net te vinden.
Ook Jeroen van de Beucken was
weer van grote waarde met elf treffers. Een smetje op de overwinning
was dat Dario Polman in de laatste
minuten uitviel met een vervelende
kuitblessure waardoor hij van het
veld moest worden gedragen.
Met een versterking van de
vierde plek in de ranking geeft
de overwinning een goed vooruitzicht op de Final Four voor de
Geel-Blauwen. De Panningnaren
debuteren op zaterdag 19 januari op
een nieuwe sportvloer in Sportarena
De Heuf. Er wordt dan gespeeld
tegen Hurry Up.

Wij zijn op zoek naar versterking

Dure nederlaag
Heldense beugelaars
Door: beugelvereniging HBC Helden
Het eerste team van HBC ontving zaterdag 15 december de nummer
drie op de ranglijst, Tegelen. Een mooi affiche voor een spannende
wedstrijd. Het resulteerde er uiteindelijk in dat Helden haar koppositie
kwijtraakte.
Johan Verest opende tegen
Rene Ververgaard. Na een spannende wedstrijd kreeg Rene op
24-20 nog een kansje om twee
punten terug te pakken door een
scherpe bal door de ring te doen.
Dat lukt echter net niet, waardoor
Johan de partij uitspeelde. Op twee
speelde Mark Korsten tegen Tom
Klerken. Door een flats kwam Mark
direct twee punten achter. Tom hield
de druk er goed op, waardoor Mark
zich geen fouten meer kon permitteren. Mark was deze avond niet bij
machte om nog langszij te komen,
waardoor Tegelen op 1-1 kwam.
Johan Hoeijmakers speelde
vervolgens weer vanouds tegen

Patrick Holthuisen. Patrick kreeg al
snel in de gaten dat er deze avond
niet veel te halen viel tegen Johan
die met degelijk spel de score op
2-1 bracht. Als vierde kwam Frank
Kusters in actie tegen Stan Cox.
Dit werd een spannende wedstrijd
met kansen over en weer. Op 28-28
bleef Stan het rustigste en zorgde
voor een 2-2 tussenstand. De laatste partij moest dus de beslissing
brengen. Johan Peeters kwam daarin
al vroeg achter tegen Patrick Bovee.
Toch werd het een spannende partij,
waarbij Patrick op 24-24 voor de aanval koos wat uiteindelijke resulteerde
in een overwinning en de beslissing
in het voordeel van Tegelen.

vacature

Werkvoorbereider
In deze functie ben je verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van de uit
te voeren projecten op de onderdelen (tijds-)planning, werkschema’s, eenduidige
werkomschrijvingen, inkoop en een goede administratieve verwerking daarvan.
Tijd, budget en kwaliteit houd je scherp in de gaten en je stemt alle disciplines
goed op elkaar af.

Lees meer op: www.hermanvaessen.nl
Herman Vaessen B.V.
Leemvenweg 1
T (077) 465 17 08
5993 RH Maasbree
F (077) 465 30 11

info@hermanvaessen.nl
www.hermanvaessen.nl
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Twents Judo Kampioenschap Enschede

Derde divisie

Eerste volle winst
dames VC Kessel
Door:volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel heeft zaterdag 15 december
een 4-0 thuiszege geboekt op Hajraa Dames 1. Het was de eerste keer
dat de Kesselse dames de volle buit verzamelden in de derde divisie.
De eerste set begon rommelig aan Kesselse kant, waardoor het
lange tijd gelijk op ging. Het einde
van de set was daarom lang spannend. Dit maakte het aan het einde
van de set erg spannend. Dit zorgde
voor een nipte setwinst met 27-25.
In de tweede set was het zaak
dat er meer rust in het spel van
Kessel kwam. Persoonlijke fouten
moesten vermeden worden en de
ballen moesten eerder afgemaakt
worden. Deze taken werden goed
uitgevoerd, waardoor Kessel de set
met 25-21 binnenhaalde. De derde
set verliep soepeler voor Kessel.

Judoclub Helden goed
vertegenwoordigd
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
Jucoclub Helden heeft in het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 december deelgenomen aan het Open
Twents Judo Kampioenschap in Enschede.

Veel servicedruk zorgde voor een
flinke voorsprong van 12-6, waardoor Kessel zonder druk kon spelen.
Deze set werd dan ook met 25-16
gewonnen.
Voor de vierde set was het zaak
om het spel vast te houden, zodat
er geschiedenis geschreven kon
worden door de eerste 4-0 winst
in de derde divisie veilig te stellen.
Hajraa besloot alles of niks te spelen, wat zorgde voor veel servicedruk. Tot 18-18 stond Kessel daarom
achter, maar even later was het pleit
beslecht en stond de 4-0 score op
het bord.

Grote winter
opruiming!
kortingen tot 70%
Ook schoenen
flink afgeprijsd
(tenzij anders aangegeven)

wij wensen u fijne feestdagen
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo centrum € 9,00
Maasbree centrum € 9,00
Meijel centrum € 7,50
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

Zaterdag stond in het teken van
het ranking moment voor de judoka’s tot 17 jaar. Janine Janssen wist
het brons te winnen. Met mooi judo
wist ze drie partijen te winnen. Aaron
Theunissen en Jarno Hoenson wisten
allebei maar één partij te winnen. Op
zondag was het de beurt aan de rest
van de jeugd. Marlouk Colbers werd

knap poulewinnaar, maar ze verloor vervolgens in de halve finale na
een beslissing van de scheidsrechter.
Marlouk won hiermee wel het brons.
Joyce Peters wist op mooie wijze
haar seizoen af te sluiten. Ze won drie
partijen overtuigend en won uiteindelijk het brons. Kevin Janssen eiste
de meeste winstpartijen voor zich op.

Na een verliespartij wist hij zes maal
op rij te winnen, waardoor hij ook
het brons won. Noa Janssen bereikte
met sterk judo de finale, die hij verloor. Bart Cuppens sloot de dag en het
weekend fantastisch af. Hij wist maar
liefst vijf keer te winnen op ippon en
kroonde zich hiermee tot kampioen.
(Foto: Janine Janssen)

De Treffers sterkste in
degradatiekraker
Door: beugelclub De Treffers Maasbree
Het eerste team van De Treffers uit Maasbree heeft vrijdag 14 december een 4-1 zege geboekt op Sevenum.
De Maasbreese beugelploeg heeft hiermee afscheid genomen van de laatste plaats.
Na de royale nederlaag in Baarlo
was het zaak voor de Maasbreenaren
om voor een overwinning te zorgen
om de eerste competitiehelft niet af
te sluiten op een degradatieplaats.
Jos Janssen startte tegen Piet Joppen.
Beiden begonnen met een missie,
maar daarna dicteerde Piet de wedstrijd. Jos stribbelde nog wel tegen,
maar Piet maakte het karwei zorgvuldig met 18-30 af. In de tweede partij

pakte Hem Hendrix het uitstekend aan
tegen Thij Verheijen. Hem nam meteen het initiatief en zette Thij direct
onder druk. Met 30-26 werd de partij
bijgeschreven voor De Treffers.
Jo Hendrix speelde tegen Jan
Verheijen de derde partij. Ondanks dat
hij aarzelend startte, raakte hij wel
snel op dreef. Met goed positiespel
gaf hij zijn tegenstander geen enkele
kans en sleepte hij met 30-20 de winst

binnen. Vervolgens kwam Jac Lintjens
tegen Geert Versteegen uit. Jac
speelde foutloos en strafte alles af.
Met 30-18 won hij van de moedeloze Geert. In de laatste partij speelde
Wim Grommen tegen Wim Janssen.
Na een ruime achterstand in het begin
van de wedstrijd wist Wim de krachtmeting op het nippertje naar zich toe
te trekken: 30-28. Hiermee was de
ruime 4-1 overwinning een feit.

Sportief wandelen bij
Atletiek Helden
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Atletiek Helden start vanaf woensdagavond 16 januari van 19.30 tot 20.30 met lessen Sportief wandelen.
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een keer meedoen op de atletiekbaan in Panningen. De lessen vinden
iedere woensdag plaats op hetzelfde tijdstip.
Sportief wandelen is een vorm
van sportief bewegen die uitgaat van
een natuurlijke wandelbeweging.
“Tijdens de training wordt aandacht
besteed aan de wandeltechniek, het
uithoudingsvermogen, snelheid, het

verbeteren van de coördinatie en
balans en het versterken van de spieren”, aldus Atletiek Helden. Verder
wordt er gezorgd voor een gedegen
warming-up en cooling-down.
Het tempo in de lessen ligt niet zo

hoog als bij Powerwalking en er wordt
vaker gebruik gemaakt van spelvormen. Daarnaast is er geen speciale
techniek, waardoor het goed toegankelijk is. Kijk voor meer informatie op
www.atletiekhelden.nl
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Heren VC Olympia sluiten
jaar winnend af
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen heeft 2018 goed afgesloten. Promovendus Livoc uit
Liessel kwam op zaterdag 15 december op bezoek in de Panningse sporthal en werd met 3-2 verslagen.
In de eerst set ging de strijd in het
begin gelijk op, maar dit had de thuisploeg vooral aan zichzelf te wijten.
Door veel foutjes en onbenutte kansen
bleef Livoc tot een stand van 10-11 in
het spoor van de Panningnaren. Door
een goede serie services van Olympia
werden de Liesselnaren op achterstand gezet. In het vervolg gingen
de Panningenaren beter om met de
kansen, Livoc had hier geen antwoord
op. Met 25-16 pakte Olympia de eerste set.
Dit leek de opmaat naar een
goede wedstrijd. Toch zakte de thuisploeg ver weg. Het chaotische en
trage spel van Livoc nam Olympia

over, waardoor het zichzelf onnodige moeilijk maakte. In plaats van
een voorsprong op te bouwen, moest
ervoor gezorgd worden dat Livoc niet
verder uitliep. Hoewel de schade
beperkt bleef, ging de tweede set toch
naar de Liesselnaren.
In de derde set zakte de thuisploeg
volkomen door het ijs. De fouten stapelden zich op en de set ging dan ook
snel naar de heren uit Liessel. In de
volgende set herpakten de heren van
Olympia zich weer enigszins. Door de
lange rally’s winnend af te sluiten,
werd het geloof in een goede afloop
steeds groter. Met overtuiging werd op
de beslissende momenten de punten

binnengehaald en daarmee ook de set.
Een vijfde set moest uitmaken
wie het jaar winnend zou afsluiten.
De heren van Olympia waren gretig
om de overwinning over de streep te
trekken. Het overtuigende volleybal
van het einde van de vierde set werd
doorgezet in het begin van de vijfde
set. Bij 8-2 in het voordeel van de
thuisploeg werd van kant gewisseld.
Het beslissende gat leek geslagen,
maar toch viel Olympia wederom ver
terug in hun spel. Livoc kwam terug
tot 13-13, maar voor hen leverde het
geen matchpoints op. De thuisploeg
pakte de set met 16-14 en trok de
overwinning daarmee over de streep.

Zelf georganiseerd

SC Pareja scoort goed op
plaatsingswedstrijd
Door: turnvereniging SC Pareja
Turnvereniging SC Pareja heeft mooie resultaten behaald op de eerste plaatsingswedstrijd van het seizoen.
De wedstrijd vond plaats op zaterdag 15 en zondag 16 december in sporthal Piushof in Panningen en was door
de vereniging zelf georganiseerd.

Atletiek Helden

Clubrecord Milan
Sonnemans
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
De atleten van Atletiek Helden hebben in het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 december deelgenomen aan verschillende wedstrijden. Milan Sonnemans wist op de 60 meter het clubrecord van de
Panningse vereniging te verbeteren.
In Sittard verbeterde Milan
Sonnemans het clubrecord op
de 60 meter met een tijd van
7,57 seconden. Hij mag zich met
deze tijd een van de snelste aller tijden noemen binnen de vereniging.
Bovendien mag de Limburgs kampioen zich met deze tijd opmaken voor
het NK Junioren dat in februari georganiseerd wordt.
De atleten van Atletiek Helden
reisden op zondag af naar het ZuidLimburgse Sittard om daar deel te

nemen aan de Mescherbergloop, een
loop die bij de dertig mooiste van
Nederland behoort.

Loodzware parcours
Een afstand van 15,6 kilometer moest afgelegd over het loodzware, maar uitdagende parcours.
Sjoerd Karis was met 1 uur 15 minuten en 52 seconden de snelste atleet
uit Helden voor Pieter Peters die na
1 uur 22 minuten en 2 seconden over
de streep kwam.

Ruiters en amazones

Successen voor PSV
De Cavaliers
Door: paardensportvereniging De Cavaliers Helden
De ruiters en amazones van De Cavaliers hebben in het weekend
van zaterdag 15 en zondag 16 december deelgenomen aan verschillende wedstrijden. Het leverde goede resultaten op.
In Reuver ging in de klasse L1 de
overwinning naar Monique Peeters
met Ickan en in de klasse M1 was er
een tweede prijs voor Anouk Neefs
met Guess. Een vijfde prijs was er
voor Julia Zelen met It’s Forencio’s Joy.
Bij manege De Vosberg in

Panningen veroverde Anke van
Oerle een vijfde plaats. Jessica
Maassen nam deel aan een springwedstrijd bij De Peelbergen in
Kronenberg. Ze wist daar de overwinning te behalen in de klasse D-M
met Bockmann’s Coco.

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN
Per 1-1-2019 is Benu Apotheek Panningen
niet meer geopend op zaterdag.
Nadat veel vrijwilligers van de
turnvereniging op vrijdagavond
14 december de zaal hadden opgebouwd, kon op zaterdagochtend
15 december de eerste plaatsingswedstrijd beginnen.
In de tweede wedstrijd van de
dag behaalden Renske Timmermans
en Gielke Verhaegh van Pupil 1
N3 de zevende en tiende plaats.
Bij Junior div. 3 behaalde Niki Meert
de zevende plaats.
In de derde wedstrijd mochten
Tessie Peeters en Esmae Bos bij Jeugd
N4 hun eerste plaatsingswedstrijd turnen. Tessie behaalde een achtste plek
en Esmae verraste iedereen met een
tweede plaats.
Negen turnsters van SC Pareja

mochten op zondag starten bij de
Junioren div. 4. Joeske van Lent en Bo
Ottenheim wisten het daarbij zelfs
samen tot het hoogste podium te
schoppen. Verder behaalde Guusje
Steeghs de vierde plek, werd Fay
Peeters zevende en wist Selina van
Berlo de tiende plaats te halen. Bij
Jeugd D1 turnde Sanne Minten haar
eerste turnwedstrijd, waarbij ze de
vijfde plaats behaalde.

Erepodium
In de tweede wedstrijd mochten
de Senioren div. 4 aantreden, waarbij
Mirthe Peeters welverdiend het hoogste erepodium mocht betreden met
het hoogste vloerpunt van de wedstrijd. Femke Steeghs werd bij deze

wedstrijd vierde.
Bij de verplichte oefenstof van de
pupillen 1 D1 mochten acht meiden
hun eerste wedstrijd van dit seizoen
turnen. Hierbij wist Lisa van Ninhuijs
de negende plaats te behalen en werd
Iza Kooiman zevende. Het podium
was voor Eef Horsten en Mex Zanders
met respectievelijk een derde en een
tweede plek. In de laatste wedstrijd
wist Myrthe Tomassen van de Jeugd
2 D2 een derde plaats te bemachtigen, werd Mirthe Ebisch vierde, Guusje
Ghielen zesde en behaalde Daisy
Niessen de achtste plaats. “We kijken
terug op een topweekend en willen graag onze vrijwilligers heel erg
bedanken voor hun hulp”, aldus de
organisatie.

Onze openingstijden zijn per 1-1-2019:
ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur.
Bent u niet in de gelegenheid om uw medicijnen op te halen
binnen onze openingstijden, dan beschikken wij over een
24 uurs uitgifte apparaat. Voor meer informatie hierover
kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Voor spoedgevallen buiten onze openingstijden kunt
u terecht bij de Dienstapotheek Noord-Limburg.
BENU APOTHEEK PANNINGEN
Steenbakkersstraat 4
5981 WT Panningen
Tel: 077-3075090
panningen@benuapotheek.nl
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Na twee jaar

Trainer Erik van
Rooij verlaat MVC’19
Door: Math Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Voetbaltrainer Erik van Rooij verlaat komende zomer na twee jaar
derdeklasser MVC’19. De voetbalclub en de Eindhovense trainer hebben
in goed overleg besloten om aan het einde van het seizoen afscheid
van elkaar te nemen.
In het eerste seizoen onder zijn
leiding bereikte MVC’19 de play-offs
voor promotie naar de tweede klasse.
Dit jaar werd er uitstekend gestart,
maar na een aantal nederlagen op rij
bevindt de Maasbreese ploeg zich op
dit moment op een gedeelde vierde
plaats in de derde klasse C.

MO19 Sporting Peel en Maas
kampioen
Het meidenteam onder 19 jaar van Sporting Peel en Maas is zaterdag 15 december kampioen
geworden. Het is de eerste kampioen ooit van de vereniging die afgelopen zomer ontstond als
samenwerking tussen vier verschillende voetbalverenigingen in Peel en Maas. De meiden eindigden
in punten en doelsaldo gelijk met nummer twee SVH’39/FC Roerdalen, maar werden kampioen
omdat ze twee goals meer maakten.

Van Rooij heeft vanaf het seizoen
2017-2018 de leiding over het eerste
team. De 46-jarige oefenmeester
heeft al een lange trainerscarrière
achter de rug, waarbij hij onder
andere als hoofdtrainer werkzaam
is geweest bij de Valk, Unitas ‘30,
Den Dungen en OSC’45.

3-2 uitnederlaag

Beugelaars Kessel
verliezen in Hegelsom
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU Kessel
Het eerste team van OVU Kessel heeft vrijdagavond 14 december
een nederlaag geleden tegen het eerste team van Ons Plezier uit
Hegelsom. Het werd 3-2 voor de gastheren.
Vooraf werd de ontmoeting al
bestempeld als een lastige wedstrijd. Uiteindelijk waren er wel
voldoende kansen op de overwinning, maar werden deze niet benut.
Erik Kleynen kon in de eerste wedstrijd geen potten breken en was
kansloos. Bas Ottenheim en Maikel
Leenders speelden beiden een prima

wedstrijd en zorgden zowaar voor
een voorsprong, 1-2. Hay Jacobs was
vervolgens niet opgewassen tegen
een zeer sterk spelende tegenstander. Roel Ottenheim kon in de beslissende wedstrijd ook net niet het
verschil maken, waardoor de mannen uit Kessel met een 3-2 nederlaag
naar huis gingen.

Druk volleybalweekend

Moeizame
overwinning voor
VC Olympia Dames 1
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Met een dubbel programma was het voor de dames van VC Olympia
een druk volleybalweekend. Na het zwakke optreden van vrijdagavond
14 december tegen Vollingo DS1, was de ploeg uit Panningen erop
gebrand zaterdag 15 december in St. Anthonis tegen Somas Activia een
betere prestatie neer te zetten. Dat lukte, met een 3-2 overwinning
gingen de dames terug naar Panningen.
De eerste set was een gelijkopgaande strijd. Ondanks een achterstand van 15-12 werd mede door
de regelmatig scorende Jill Kersten
de set toch met 22-25 binnengehaald. In de tweede set werd op de
service van Jill snel uitgelopen naar
een 5-9 voorsprong. De bezoekende
ploeg liep daarna snel uit tot 17-24.
Op deze stand gingen de dames uit
Panningen te ver achterover hangen
en ging het toch nog fout. De set
ging met 28-26 naar Somas Activia.

Vechtlust, blocks en
goede invallers
De belangrijke derde set was
spannend. Lang stond VC Olympia
achter, maar onder meer door
vechtlust, een goed invallende Ruth
Franken en twee geweldige blocks

van Teddy van Oijen kwamen de
dames terug en werd de set zelfs
met 25-27 gewonnen. In de vierde
set vloeide de energie weg bij de
dames uit Panningen. De set ging
met ruime cijfers verloren, 25-10.

Jill Kersten scoort
winnende punt
De start van de laatste set was
voor Somas Activia dat gelijk uitliep
naar een 4-2 voorsprong. Door overtuigend spel was de achterstand
snel omgedraaid tot een 14-8 voorsprong. Maar ook nu liet het laatste
punt lang op zich wachten. Pas toen
de voorsprong gekrompen was
tot 14-12 vond Jill Kersten het wel
genoeg en sloeg zij het beslissende
punt binnen, 15-12. De 3-2 overwinning was hiermee een feit.
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Winterwandeling
door het Vlakbroek
IVN Helden sluit het jaar traditioneel af met een winterwandeling.
De wandeltocht op zondag 23 december loopt zoals gebruikelijk door
natuurpark Vlakbroek in Koningslust. De wens om het Vlakbroek om te
toveren tot natuurpark was veertig jaar geleden de start tot de oprichting van IVN Helden.
“De kartrekkers uit het verleden hebben er voor gezorgd dat
het dal van de Everlosebeek nu
een prachtig gebied is dat rijk is
aan bijzondere planten, vogels en
vlinders”, aldus de organisatie.
“Het stond vroeger in open verbinding met de Maas. De naam broek,
wat moeras betekent, duidt daarop.
De verschillende bodemlagen,
waaronder leem en zand afgezet
in de ijstijd en de veenlaag ontstaan door plantenresten, zorgen
er voor dat dit ook nu nog een nat
gebied is.”

Dementievriendelijk
Peel en Maas
Voor de achtste keer organiseert Omroep P&M dit jaar Ut P&M Hoés. De goede doelenactie van de omroep
zamelt in het weekend van vrijdag 21 tot en met zondag 23 december geld in voor een lokaal goed doel.
Dit doen ze door non-stop radio te maken op het Raadhuisplein in Panningen. Dit jaar wordt er geld ingezameld
voor een dementievriendelijker Peel en Maas.

De winterwandeling start om
13.30 uur bij de Poorterweg tegenover de kerk in Koningslust. Jan
Stevens, gids en vogelkenner, begeleidt de wandeling. Deelname is
gratis. Om 13.15 uur wordt er gezamenlijk vertrokken vanaf het IVNgebouw in Helden. Na afloop van
de wandeling wordt er in het IVNgebouw iets warms aangeboden.
Deelnemers daaraan kunnen zich
aanmelden via f acilitair@ivnhelden.nl
Neem voor meer informatie contact op met IVN Helden via
vogelwerkgroep@ivnhelden.nl

Kinderkerstshow
in Meijel
Gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel is op zondag 23 december
het decor van de Kinderkerstshow. Optredens tijdens de ochtend en
middag zijn er van Musical4All, MD Meijel en een aantal leden van
Mekiko Meijel samen met kinderen van Jeugdorkest Meijel.
Alle kinderen tussen de 4 en
15 jaar zijn welkom bij de kerstviering. Ook ouders, opa’s en oma’s
en vriendjes en vriendinnetjes zijn
welkom. Naast de optredens van de
verschillende muzikale en dans-

Ut P&M Hoés

verenigingen zijn er warme chocomel en wafels te verkrijgen in
D’n Binger.
De Kinderkerstshow in Meijel
begint om 10.30 en duurt tot
13.00 uur. De toegang is gratis.

Kerstconcert
in Beringe

Rondom Ut P&M Hoés in het centrum van Panningen vinden allerlei
acties en optredens plaats en wordt
er iets lekkers verkocht. “In een
dementievriendelijke gemeenschap
werk je als lokale gemeenschap
aan een samenleving waarin mensen met dementie, mantelzorgers
en andere naasten zo lang mogelijk
mee kunnen blijven doen”, aldus Bart
Nelissen, hoofdredacteur van Omroep
P&M.
De omroep wil met de actie
bewustwording creëren en initiatieven met betrekking tot dit thema
een podium geven. Ut P&M Hoés
zamelt onder meer geld in voor
het Alzheimercafé Peel en Maas en

Fanfare Sint Jozef in Beringe sluit op zondag 23 december samen
met de Beringse mannenzanggroep Bon Apart het jaar muzikaal af met
een kerstconcert. Het kerstconcert van de muzikale groepen vindt
plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe en begint om
11.00 uur.
De fanfare in Beringe werd al
in 1939 opgericht en organiseert
gedurende het jaar een aantal
concerten. Het kerstconcert en het
nieuwjaarsconcert zijn ieder jaar
vaste prik. Iedereen is welkom in

De Wieksjlaag op zondag 23 december bij het concert in kerstsfeer van
fanfare Sint Jozef en mannenzanggroep Bon Apart. De entree voor
het optreden van de twee groepen
is gratis.

Kerst voor de allerkleinsten in Baarlo

Danssalon Peel en Maas. Ook staat
er een wensboom op het plein, waar
inwoners ideeën en initiatieven in
kunnen hangen die bijdrage aan een
dementievriendelijke gemeenschap.
In de actieweek van Ut P&M Hoés
is er vanaf maandag 17 december
een hele week aandacht voor het
goede doel in de programma’s van
de omroep. Verder presenteren Nancy
Dielissen en André Halmans vanuit
het gemeenschapshuis in Panningen
Ut P&M Hoés Café op tv, waarin ze
elke avond vanaf 18.00 uur verslag
doen van de actie. Lara Savelkoul, Nic
Kortenoeven en Jip Huijs, alle drie dj
bij Omroep P&M, worden op vrijdagmiddag om 14.00 uur ingesloten in

Ut P&M Hoés door wethouders Rob
Wanten en Paul Sanders. Ook dijkgraaf Patrick van de Broeck is daarbij aanwezig. In ruil voor een donatie
voor het goede doel kunnen mensen
vervolgens muzieknummers aanvragen. Op het plein is verder van alles
te beleven. Zo is er een prijzenrad,
kunnen er wafels en drankjes gekocht
worden, staat er een foodtruck en treden artiesten op.
Kijk voor het volledige programma
op www.pmhoes.nl
Op zondagmiddag om 16.00 uur
wordt het eindbedrag van de actie
bekendgemaakt door burgemeester
Wilma Delissen en wethouders Anget
Mestrom en Wim Hermans.

GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines
en besturingssystemen voor bedrijven in de composteringsbranche
en champignonteelt wereldwijd

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:
 Meewerkend voorman logistiek met een praktische instelling

 Werkvoorbereider met sterk organisatietalent
 Tekenaar-Constructeur die slimme oplossingen bedenkt
Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

Jonge kinderen uit Baarlo voeren op maandag 24 december om
16.30 uur een kerstspel op in de kerk in Baarlo. Het kerstspel duurt
ongeveer een half uur en is bedoeld voor de allerkleinsten, voor wie de
gezinsviering te moeilijk is en te lang duurt.
Het is inmiddels al verschillende jaren traditie in Baarlo om
op 24 december het kerstspel op
te voeren voor de allerkleinsten
uit de gemeenschap. Het kerstspel
wordt gespeeld door jonge kinderen uit Baarlo, die invulling geven
aan de rollen van Jozef, Maria, Jezus,
engelen, herders, schapen, de os,
de ezel en de herbergier. Ook de

drie koningen die van heel ver
komen met hun kamelen, zijn erbij.
De kerstliedjes worden gezongen
door het eigen kleuterkerstkoor.
Na de kleuterkerstviering is er
een kleine traktatie voor de kinderen aan de buitendeur.
Bel voor meer informatie over
de kleuterkerst met Thea Joppen via
077 477 22 97.

GTLEuropeBV

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/
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Mariaplein

Levende kerststal in
Kessel-Eik
In Kessel-Eik wordt Kerstmis dit jaar onder andere gevierd met een
levende kerststal. De kerststal wordt opgebouwd in het centrum van
Kessel-Eik en is te bezoeken op zondag 23 december tussen 14.00 en
17.00 uur.
De kerststal staat op zondag
23 december op het Mariaplein in
Kessel-Eik bij de grote kerstboom en
er zijn die middag diverse levende
dieren te zien in de kerststal. Naast
de kerststal kunnen bezoekers ook

genieten van een optreden van het
koor Breetse Bluf uit Maasbree en
wordt er met de verkoop van diverse
warme dranken, versgebakken wafels
en soep ook aan de innerlijke mens
gedacht.

Kerst Carrousel in
Helden
Fanfare St. Cecilia uit Helden verzorgt op zondag 23 december een
muzikale middag tijdens Cecilia’s Kerst Carrousel. Gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden wordt tijdens de voorstelling helemaal in de kerst
sferen gebracht door allerlei jeugdige muzikanten.
Verschillende ensembles van
Opmaat Muziekschool, de slagwerkgroep en de Heldense fanfare brengen kerstliedjes en andere
sfeervolle muziek ten gehore op
de middag. Traditiegetrouw bakt
het damescomité wafels voor bij

de koffie, maar ook om mee te
nemen naar huis. In hun kraam biedt
Dorpsdagvoorziening De Koeberg
allerlei zelfgemaakte snuisterijen
te koop aan. Cecilia’s Kerst Carrousel
begint zondag 23 december om
15.00 uur in Kerkeböske in Helden.

Speciale HALLO in Gambia
Christian Hermans uit Egchel was in november voor de derde keer in Gambia, waar ze samen met de
oprichter van de stichting Prima Plan een dorp in midden-Gambia bezocht. “Tijdens eerdere bezoeken
vertelde hij me al over de schrijnende toestanden daar, en nu zag ik het met eigen ogen.”
“De school staat op instorten en de kinderen hebben geen lesmaterialen en schoolbankjes”, vertelt
Hermans. “Veel kinderen hebben ook geen schoenen of uniform, omdat ze zo verschrikkelijk arm
zijn.” De bijzondere ervaring motiveerde Christian om iets te ondernemen. Ze stuurt al maanden
bananenboxen vol spullen op naar Gambia, maar sinds kort heeft ze ook samen met haar kinderen een
pleegkind, waarvoor ze jaarlijks het uniform en de schoolmaterialen betaalt. Christian: “Zeker met het
oog op de feestdagen, waarbij toch altijd veel geld uitgegeven wordt, is het niet verkeerd om stil te
staan bij wat het doneren van een schrift en een potlood kan betekenen voor deze kinderen.”

2e kerstdag,
zondag 30 december en
oudjaarsdag geopend

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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Kerstconcert van
gemengd koor
Bel Canto
Het Heldens gemengd koor Bel Canto maakt zich weer op voor het
traditionele kerstconcert. Zoals gebruikelijk vindt het optreden op eerste
kerstdag plaats in de kerk van Helden. Er wordt tijdens het concert samengewerkt met het Heldense Koper Ensemble.

Het koor is al maandenlang aan
het oefenen op de speciale uitvoering en zorgt ervoor dat het weer
andere liedjes ten gehore brengt dan
andere jaren. Er komen klassieke en
eigentijdse nummers voorbij bij de
47e editie van het kerstconcert dat

onder leiding staat van dirigent Marcel
Kuepers. Ludmila Seroo zorgt voor de
vaste begeleiding op de vleugel in de
Heilige Lambertuskerk.
Het koor vraagt een vrijwillige
bijdrage voor het concert dat om
15.00 uur begint.

Koningsluster kerk
in kerstsferen
In een sfeervol verlichte kerk vindt op zaterdag 22 december het
kerstconcert van Koningslust plaats. Dit muzikale festijn omvat optredens
van fanfare Eendracht Maakt Macht, zangkoor Konzagro, een speciaal voor
dit concert opgericht kinderkoor van basisschool de Springplank en vocaliste Kate Moon.
De Koningsluster muzikanten
brengen een afwisselend programma
in een in kerstsferen verlichte kerk.
Vocaliste Kate Moon, ofwel Sandra
Korsten, zingt zowel solo als samen
met de Koningslustse fanfare en
zanggroep.

Het kerstconcert begint die avond
om 19.30 uur, duurt circa anderhalf uur en iedereen is welkom om
naar het concert te komen luisteren.
Na afloop is er een tombola, waarvan
de t rekking in dorpshuis De Sprunk
plaatsvindt.

Maasbreese
verenigingen geven
kerstconcert
De Maasbreese koren en muziekverenigingen geven ook dit jaar weer
een kerstconcert.
Het concert vindt plaats op tweede
kerstdag woensdag 26 december in de
grote zaal van MFA ‘t Hoës van Bree
en begint om 11.30 uur.
Diverse koren en muzikale verenigingen geven een optreden tijdens
dit kerstconcert. Zo zijn onder meer
zanggroep Glanz, SLEM/Drumband
Maasbree, zanggroep Breetse Bluf,

Jeugd Slagwerkgroep, soliste Bertie
Peeters, het Maasbrees mannenkoor samen met een band en zanggroep Velocity te horen. De deuren
van de grote zaal zijn vanaf 11.00 uur
geopend en om 11.30 uur begint de
eerste groep. Het concert duurt ongeveer twee uur en na afloop is er de
gelegenheid voor napraten in de foyer.
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Kerstverhaal: God Jul!
Door: Ans van der Linden
Het was in de dagen voor kerst, meer dan veertig jaar geleden. Een ijzige wind blies door de straten van
Wenen en de lucht was zwanger van sneeuw, maar die vertikte het vooralsnog om te vallen.
Ik bracht Mette naar de Bahnhof,
want voor geen geld bleef de
Deense nog langer bij het diplomatengezin waar ze au pair was. De rij
schoenen die ze moest poetsen
werd iedere dag langer, en de vrouw
des huizes keek almaar grimmiger.
De avonden moest Mette slijten in
een kaal, droefgeestig kamertje.
Laten we zeggen, Assepoester had
‘t wat gezelliger. Maar nu liep Mette
op wolkjes over het perron, iedere
stap bracht haar dichter bij huis.
De vossenkopjes aan de uiteinden
van haar bontkraag dansten opgewekt mee. En ineens vond ik mijn
plan om Kerstmis te vieren bij de
professor en zijn gezin, want ook ik
was au pair, geen goed plan meer.
In gedachten zag ik de kerstboom
thuis, de bontgekleurde ballen, het
engelenhaar, de zestien lampjes, en
mijn vaders traditionele kerststuk.
Dat was een enorme stenen pot met
vloeibaar gips waar hij dan vol toewijding allerhande groene takken in
stak, bespoten met nepsneeuw. Het
geheel leek nog het meest op een
onherbergzaam oord in Oost-Siberië,
hartje winter. Maar lelijk kán ook
mooi zijn, en in dit geval was dat zo.
Toen de trein zich eindelijk in beweging zette, hing Mette half uit het
raampje. “God Jul,” lachte ze, wat
vrolijk kerstfeest betekent. En bij het
zien van mijn beverige armzwaai:
“Neeee, niet huilen!” Maar ja, je kon
net zo goed tegen de Niagara watervallen zeggen dat ze d’r maar eens
mee moesten stoppen. Onderweg

naar het station had Mette nog
gevraagd hoe ik in Nederland eigenlijk kerst vierde. Dat kwam zo’n beetje
neer op lekker eten met de familie en
films kijken, antwoordde ik, categorie Sissi. “En cadeaus onder de boom,”
veronderstelde ze. “Nou nee,” zei ik,
“want die krijgen we op 5 december.”
En ik bracht dat alleraardigste koppel ter sprake dat met paard en al de
daken besteeg. Mette was even sprakeloos, niet vanwege de acrobatische
toeren van het paard, maar Kerstmis
zonder cadeaus, dat kon toch niet waar
zijn! Dat was onbestaanbaar. Terwijl ik
langzaam de stad weer in liep begon
het zachtjes te sneeuwen, en al gauw
lag Wenen onder een flonkerend wit
dekentje. Dat vond ik wel een verzoenend gebaar van het Christkind. Of van
de Weihnachtsmann, want die kon er
ook wat van. Het werd uiteindelijk een
onvergetelijk feest bij mijn gastgezin.
Nadat die Bescherung zich op kerstavond had voltrokken (het zogenoemde
rijden met cadeaus), lagen er glanzende
pakjes onder de boom. Ook voor mij.
En weer drong de vraag zich op wie
daar nou verantwoordelijk voor was, het
Christkind of de kerstman. Half januari keerde Mette terug. Ze had opgezegd bij de diplomaat en huurde een
kamer bij twee oude dametjes in de
Herrengasse. Heel knus, met crapauds
en gehaakte kleedjes. “Ik heb ook iets
meegebracht,” zei ze geheimzinnig en
tilde een doos op tafel. Die was helemaal gevuld met de fijnste delicatessen.
Er was ook wijn en zelfs aan kaarsen
was gedacht. In Mettes nieuwe kamer-

tje ging de hygge compleet los: de
Deense gezelligheid die pas decennia
later internationaal zou doorbreken.
Na de zomer van dat jaar vertrokken we allebei naar huis. “Tot gauw,”
zeiden we optimistisch. Die ontmoeting liet precies twintig jaar op zich
wachten, we waren inmiddels studies, huwelijken, kinderen en een
scheiding verder. Het was een feest
der herinnering: “Weet je nog...?”
Ja, we wisten het allemaal nog. En bij
het afscheid wisten we het zeker:
“Tot gauw hè! Nu echt.” Weer nam
de tijd ons te grazen. Het zou ditmaal eenentwintig jaar duren (en
daar is geen jaar van gelogen), maar
toen stonden we lachend in de deuropening van koffiehuis Mormors in
Kopenhagen, waar Mette woont.
Het was november 2018. Mormors
had alles uit de kast gehaald om de
Julehygge erin te krijgen. De guirlandes hingen tot op de wc en boven
onze hoofden tinkelde een hemel
van rood-wit-groene kerstballen.
Het bracht me terug naar die bewuste
ijskoude dag. “Weet je nog dat ik jou
naar het station bracht?” vroeg ik.
“Tuurlijk,” knikte Mette, “jij kreeg
acuut heimwee naar huis op dat perron. Maar dat je nooit cadeaus kreeg
met kerst vond ik óók erg.” We lachten en prikten in onze taartjes waarin,
heel hyggelig, een Deens vlaggetje
prijkte. Na een lange middag volgde
onvermijdelijk het afscheid. “Tot over
twintig jaar,” grijnsden we. Even verderop draaide Mette zich nog even
om en riep: “God Jul!”

vacature
Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is toeleverancier
van mechanisch bewerkte producten van metaal, non-ferro
en kunststof. Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert
en installeert machines voor diverse toepassingen.
Raak jij ook nooit uitgeteld? Dan ben jij mogelijk onze
nieuwe collega, met hart voor de techniek, groei,
ontwikkeling en zelfontplooiing, voor de volgende functie:

TECHNISCH CALCULATOR

m/v

Ben jij de techneut met een passie voor cijfers, of zit je in
je laatste jaar HTS werktuigbouwkunde en wil je opgeleid
worden tot deze uitdagende functie, dan nodigen we jou
van harte uit om contact met ons op te nemen.

Wat vragen we van jou als calculator?
• HBO werk-/denkniveau
• Sterk analytisch vermogen
• Teamplayer

Wat ga je doen als calculator?
• Beoordelen van de klantaanvraag op (technische)
maakbaarheid
• Zelfstandig opstellen en uitwerken van calculaties op
zowel kosten- als technisch niveau
• Aanvragen van en onderhandelen met leveranciers
aangaande uitbestedingen en bijbehorende
aanbiedingen
• Uitwerken van offertes

Wat bieden wij jou als calculator
• Een afwisselende en inspirerende baan binnen een
innovatief bedrijf (zie ook onze website
www.vullings-horst.nl)
• Marktconform salaris
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder flexibele werktijden
Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact op met
de heer J. Evers, tel. 077-3982235 of stuur je sollicitatie
naar: H.vullings@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl
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Suus zingt uch de kerst in!

Kerstconcert Koningslust

Winterwandeling

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.30 uur
Locatie: kerk Koningslust

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: natuurpark Vlakbroek Koningslust

Ut P&M Hoes
(t/m 23 december)

Saturday Night Live

Levende kerststal

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: SNL
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik
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Zaalvoetbaltoernooi

Kinderkerstshow Meijel

Aodemnoët zingt kerst

Tijd: 10.30-13.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: Aodemnoët
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

IJszwemmen

Kerstconcert Beringe

Kerst Carrousel

Tijd: 15.30-18.30 uur
Organisatie: Heldense Reddingsbrigade
Locatie: Laco zwembad Peel & Maas Panningen

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: fanfare Sint Jozef en zanggroep Bon
Apart
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: fanfare St. Cecilia
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Truckrun stand Koningslust

Kerstkoopzondag

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Stichting Natuurpark Vlakbroek
Locatie: ingang Vlakbroek Koningslust

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Bekendmaking eindbedrag Ut
P&M Hoes

Christmas Truckrun

Winterfair

Tijd: 18.00-21.00 uur
Organisatie: Christmas Truckrun
Locatie: straten Koningslust, Grashoek, Egchel,
Helden en Panningen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Let’s Celebrate Panningen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Omroep P&M
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sportcenter De Berckt Baarlo
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Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Omroep P&M
Locatie: Raadhuisplein Panningen
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Kerst voor de allerkleinsten
Tijd: 16.30 uur
Locatie: kerk Baarlo

Duurzamer wonen met
een ASN Hypotheek
Zonnepanelen op het dak, goede isolatie, dubbel glas. Steeds meer mensen stoppen graag
wat geld in dit soort duurzame maatregelen. Dan is het fijn als je een hypotheek hebt die
daarbij past. Daarom kun je bij SNS sinds kort duurzamer wonen met een ASN Hypotheek.
RENTEKORTING
We merken dat onze klanten steeds meer hun nieuwe huis
meteen willen aanpassen met bijvoorbeeld zonnepanelen
of vloerisolatie. Goed voor het milieu natuurlijk, maar ook
voor de portemonnee. Je bespaart dan niet alleen op je
energierekening. Als je duurzame keuzes maakt voor je nieuwe
huis, krijg je rentekorting op de ASN Hypotheek. En die kun je
voorlopig alleen bij ons afsluiten.
ZO WERKT ’T
De ASN Hypotheek bestaat uit 2 delen: een deel voor
de aankoop van je nieuwe huis en een deel voor de
energiebesparende maatregelen. Dit 2e deel moet je binnen
2 jaar gebruiken om je huis energiezuiniger te maken.

Panningen, Raadhuisplein 38

OOK ANDERE AANBIEDERS
Bij ons kun je niet alleen terecht voor een SNS Hypotheek,
maar ook hypotheken van bijvoorbeeld Aegon, NationaleNederlanden en nu ook ASN dus. Handig, want je kunt de
hypotheken en rentes zo makkelijk in 1 keer vergelijken.
Hierdoor heb je altijd een scherpe hypotheekrente.

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.
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Peuter- en kleuterkerstviering

Kerstkoppeltoernooi

Tijd: 17.00 uur
Locatie: kerk Kessel

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: OVU
Locatie: beugelbaan OVU Kessel

Kerstavond

PM Sessie kersteditie

Verkoop oliebollen en wafels

Tijd: vanaf 18.00 uur

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: PM Sessie
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 08.00-16.00 uur
Organisatie: Team Maasbree
Locatie: Breetse bakwinkel Maasbree

Kerstvoetbaldagen

Oliebollenactie

Tijd: 08.45 uur
Locatie: sporthal De Körref Meijel

Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: schutterij Sint Willibrordus
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Eerste kerstdag
Tijd: hele dag
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Kerstconcert Bel Canto

Wandeling struinpad

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: gemengd koor Bel Canto
Locatie: kerk Helden

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: pluk- en theetuin In de 7e Hemel Grashoek

Tweede kerstdag

vr
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Oudjaarsdag
Tijd: hele dag

Nieuwjaarsdag
Tijd: hele dag

Kerstvoetbaldagen

Nieuwjaarsduik Kessel

Tijd: 08.45 uur
Locatie: sporthal De Körref Meijel

Tijd: 12.00 uur
Locatie: café De Boesjer

Ruilbeurs

ZvvB doet mee toernooi

Nieuwjaarsduik Maasbree

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel en Muntenvereniging Kessel
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Zvv Beringe
Locatie: sporthal De Heuf Panningen

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Stichting Herberg Papilio
Locatie: recreatieplas Breebronne Maasbree

Oud ijzer inzameling

Nieuwjaarsduik Koningslust

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: parkeerplaats Sprunklaan Baarlo

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: VCO Events
Locatie: café De Poorter Koningslust

Tijd: hele dag

Sjiwa’s Kerstvoetbal
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: jongerencentrum Sjiwa
Locatie: wei kasteel d’Erp Baarlo

za
29
12

MZV Kersttoernooi

Sneeuwballentoernooi

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: MZV
Locatie: sporthal De Körref Meijel

Tijd: 18.00-23.30 uur
Organisatie: volleybalvereniging Peelpush
Locatie: sporthal De Körref Meijel

Kerstconcert Maasbree

Oudjaarsconcert

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: Maasbreese koren muziekverenigingen
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Meijelse muziekverenigingen
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Wandeling struinpad
Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: pluk- en theetuin In de 7e Hemel Grashoek
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Tijd: 20.00 uur
Organisatie: badmintonclub Helden
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Reünie café Aerdts

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: circuit De Berckt Baarlo

Tijd: 15.00 uur
Locatie: ‘t Café Helden

De kersteditie van de PM Sessies is dit jaar
aan de tiende editie toe. Meer dan veertig
muzikanten uit Peel en Maas staan op het podium
in DOK6 Theater op tweede kerstdag. Vanwege het
jubileum wordt het een speciale editie, zo laat de
organisatie weten. Dit jaar wagen de muzikanten
zich ook aan een serie kerstnummers. De opzet
van de PM Sessies blijft hetzelfde met een
feestelijk tintje vanwege het jubileum. De deuren
gaan op woensdag 26 december rond 20.30 uur
open. Kijk voor meer informatie over het muzikale
evenement in DOK6 Theater in Panningen op de
Facebook-pagina van PM Sessies.

Partnertoernooi

Koopzondag

NACO Memorial Meeting

Jubileum voor
kersteditie
PM Sessies

do
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Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 23 december
H. Mis 09.30 uur - koor t.i.v. fam.
Grommen-Boots en overl. fam.
Maandag 24 december
Gezinsmis Kerstmis 19.00 uur
zang kinderen, jeugdfanfare en
BonApart t i.v. Mevr.Toos SchroenGielen en overl. fam.; Frans Peeters
en Marie Peeters van Eekelen en
fam.
Dinsdag 25 december
H. Mis Kerstmis 09.00 uur (!)
Hoogmis met koor
Kerk open voor bezichtiging kerststal
van 14.00 tot 17.00 uur
Zondag 30 december
H. Mis 09.30 uur
Dinsdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaarsdag 09.30 uur - koor

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 23 december
H. Mis 4de Advent 11.00 uur
Dinsdag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur Gezinsmis
t.i.v. Willem van Gend (sterfdag)
met Muziekvereniging ‘Egchel’ en
Kindervakantiewerk Egchel
Zondag 30 december
Geen H. Mis
Dindag 1 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. pastoor Giel
Peeters (jaardienst). Na de Mis is er
nieuwjaarreceptie in de kerk met
koffie of thee

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 december
H.Mis 11.00 uur 4e Advent t.i.v. Joop
Reerink (jaardienst)
Maandag 24 december
H.Mis 18.00 uur Kerstavond.
Gezinsviering m.m.v. drumband en
kerkelijk zangkoor.
Kerstspel door de kinderen.
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Dinsdag 25 december
H.Mis 10.00 uur 1e Kerstdag.
m.m.v. kerkelijk zangkoor en fanfare
Semper Avanti t.i.v. Jeanne SteeghsLormans (verj)
De kerk is open van 10.00 - 17.00 uur
om de kerststal te bezichtigen
Woensdag 26 december
2e Kerstdag Geen H.Mis
De kerk is open van 12.00 - 17.00 uur
om de kerststal te bezichtigen
Zaterdag 29 december
H.Mis 19.00 uur Oudejaarsviering.
T.i.v. de overledenen van het
afgelopen kalenderjaar: Wiel
Driessen, Jac. Van den Goor, Jan
Gommans, Marie Raaymakers-Ronken,
Harry Hunnekens, Frans van Heugten,
Bas Engelen. Wiel Spreeuwenberg
(jaardienst), Tinus Spreeuwenberg en
Theodora Schoeber
Zondag 30 december
12.30 uur doopsel Lex Stemkens
Dinsdag 1 januari 2019
Nieuwjaarsdag. Geen H.Mis

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 december
H. Mis 4de Advent 10.00 uur herenkoor t.i.v. Felix Bruijnen en
Catharina Bruijnen-Driessen en
overl. fam.;
Maandag 24 december
De H. Communie wordt vw Kerstmis
thuis gebracht vanaf 09.00 uur.
Kerst- Peuterviering 17.00 uur
H. Mis Kerstavond seniorenkoor
met trombone-ensemble fanfare 21.00 uur
Dinsdag 25 december
H. Mis herenkoor met tromboneensemble fanfare - 11.00 uur (!) t.i.v.
Johanna Wilhelmina Neessen; Wiel van
Lier (coll); Martin Verwimp (col);
Kerstconcert Bel Canto en Heldens
Koper Ensemble 15.00 uur.
Kerststal bezichtigen van 10.00 tot
17.00 uur.
Woensdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur
samenzang t.i.v. lev. en overl. leden
Kon. Schuttersgilde St. Lambertus;
overl. ouders Jan Welten en Nel
Welten-Schers (jaardienst)
Kerststal bezichtigen van 09.00 tot
17.00 uur.
Zondag 30 december
H. Mis 10.00 uur herenkoor - t.i.v.

geestelijk en tijdelijk welzijn van alle
parochianen
Extra collecte vw de weekboekjes.
Dinsdag 2 januari
H. Mis Nieuwjaar 10.00 uur herenkoor t.i.v. Gods zegen over
het nieuwe jaar; aansluitend
nieuwjaarwensen achter in de kerk
met koffie en wafels;

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 22 december
Geen H. Mis
Maandag 24 december
H. Mis Kerstmis 17.30 uur - Gemengd
koor t.i.v. Jo Berkers-De Laat
(coll); Gerrit Wijnands en overl. ouders
Joosten-Pollaart; Henk Oostdam;
Dinsdag 25 december
Geen H. Mis
Maandag 31 december
Speciale H. Mis 17.30 uur b.g.v. Oud
en Nieuw t.i.v. Gods zegen over het
nieuwe jaar

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 20 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Tijdens de koopavond is de kerk is
open van 18.00 - 21.00 uur om de
kerststal te bezichtigen
Zaterdag 22 december
H. Mis 4de Advent 19.00 uur geen koor
t.i.v. Karel Hendriks (verjaardag) en
Anna Hendriks-Wijnands (gest.jaard);
Frits Palmen (coll); Riek Adriaans-v.d.
Vondervoort (coll); uit dankbaarheid
Maandag 24 december
17.00 uur Kerstmis Peuterviering met
kinderkoor Mekiko
19.30 uur Kerstmis Familieviering door
Gelegenheidskoor met vormelingen
t.i.v. Annie Janssen-Engels (jaard);
Mathilde Steeghs-Franssen
(verjaardag) en zoon Léon (gest.jaard);
-uit dankbaarheid
22.00 uur Kerstnachtmis met
Dames-en Herenkoor t.i.v. Thea

Schers-Kessels, Frits Schers, Miet
Schers-Verstappen, Harrie Schers, Ger
Schers, Britt Schers en Piet Heijmans;
Jan van Mierlo (voor een bijzondere
intentie); fam. Reinders-Peeters; uit
dankbaarheid
Dinsdag 25 december
11.00 uur Kerstmis, met Herenkoor
t.i.v. Theo de Jong (jaard); Jan Gielen
(coll); Door Bukkems-Nijssen (coll); uit
dankbaarheid
15.00-17.00 uur ‘Rond de Kerststal’,
met muziekgroep Alzelééve
11.00-18.00 uur Kerk open voor
bezichtiging Kerststal
Woensdag 26 december
11.00 uur 2de Kerstdag H. Mis, met
Dameskoor t.i.v. Peter Johannes Berghs
en Gertruda Berghs-van Heugten
(jaard); Bert Basten (jaard), overleden
fam. Basten en Snijders, Britt Schers;
Harrie Timmermans; uit dankbaarheid
11.00 - 17.00 uur Kerk open voor
bezichtiging Kerststal
Zaterdag 29 december
16.00 uur Doopviering van Julian
Janssen, met familie uit Polen
Geen Avondmis
Zondag 30 december
H. Mis 11.00 uur met herenkoor
t.i.v. Pastoor Jozef Schreurs; -uit
dankbaarheid
Maandag 31 december
19.00 uur H. Mis Oudjaarsavond “H.
Sylvester” met geen koor t.i.v Huub
Grommen (bijzondere intentie); -alle
overledenen van het afgelopen jaar;
-uit dankbaarheid. Aansluitend ‘Samen
in de Herberg’
Dinsdag 1 januari
11.00 uur H. Mis Nieuwjaarsdag
“H. Maria Moeder van God” met
herenkoor -Uit dankbaarheid.
Aansluitend Peelneutje.
Donderdag 3 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

Gemengd koor t.i.v. Katherine
Haffmans-Rata (zeswekendienst);
Joke Goes; Harrie de Bruyn en Trui de
Bruyn-Simons (coll.mis) en familie;
Harry Smeets
Zondag 23 december
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Maandag 24 december
H. Mis Kerstavond - 19.00 uur
- Koninklijke Harmonie “Concordia”
t.i.v. Taco Schledorn en overl.
grootouders; Levende en overleden
leden Koninklijke Harmonie
Concordia
Dinsdag 25 december
H. Mis Kerstmis - 09.30 uur (!) Gemengd koor t.i.v. Helena en Maria
Zegers; Jet Lemmen-Gommans en
Fam. Lemmen-v.d. Weerden en Truus
Lemmen
De kerk is open van 10.30 - 16.30 uur
om de kerststal te bezichtigen
Woensdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag - 10.00 uur Samenzang t.i.v. voor al onze zieken
in de parochie
Donderdag 27 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 28 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 29 december
H. Mis 19.00 uur - Gemengd koor
Extra collecte misboekjes
Zondag 30 december
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Maandag 31 december
H. Mis Oudjaar 19.00 uur - dagkapel
Samenzang t.i.v. Harrie Kessels (van
de Ruijsstraat) v.w. verj.
Overleden: Frans Mooren, 85 jaar
Riet Spee-Willems, 81 jaar
Woensdag 2 januari
Bijbelse lezingen van 19.30 uur –
20.30 uur in de oefenruimte van de
parochiekerk, ingang aan de kant
van de Gallery

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 20 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 21 december
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 22 december
H. Mis in de Groenling om 14.30 uur
H. Mis - 4de Advent 19.00 uur -

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

Voor al uw verse groente, fruit,
aardappelen
en eieren
.
Voor
al uw verse groente,
fruit,
aardappelen en eieren.

FAM.

VAN DEN

EERTWEGH

Oyen 8a. 5995
PN 8a
Kessel,
Oyen
• 5995 PN Kessel
T: (077) 477 8260
T: (077) 477 8260
E: twanvandeeertwegh@kpnplanet.nl
E: twanvandeeertwegh@kpnplanet.nl

Ook levering aan horeca gelegenheden.
Ook levering aan horeca gelegenheden.
WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND NIEUWJAAR

WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND NIEUWJAAR

KERST AANBIEDING: PAPRIKA + 250 GR. CHAMPIGNONS, NU VOOR: € 0,95
15 STUKS MANDERIJNEN, NU VOOR: € 1,40

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

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

tdagen

wenst iedereen prettige fees
!
en een gelukkig nieuwjaar
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Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 23 december
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Riky Jans – Mevr. Els
Hanrats
Intenties: Jaardienst Ton Peeters en
overl. familie.
Maandag 24 december
- Kerstavond
19.30 uur: Gezinsmis
Assistentie: Mevr. Maria Nabben en
Mevr. Elly Gooren
Intenties: Miranda Berben-Jans. Toon
Bouten en Ed van der Sterren.
21.00 uur: Nachtmis
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten – Mevr.
Marianne Verhappen
Zang: Dames- en Herenkoor
Intenties: Voor de Mariakapel op het
kerkhof.
Dinsdag 25 december
- Hoogfeest van Kerstmis
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Riky Jans – Mevr.
Toos Leijsten
Zang: Maasbrees Mannenkoor
Intenties: Jan Grubben en Nelly
Grubben-Verheijen. Harry Gielen.
Jaardienst Sraar Gielen, overl. ouders,
Tina en Narda. Maria Vaessen, overl.
ouders en Toon en Sjeng Vaessen.
Jaardienst Frans Wijnhoven en Tilla
Wijnhoven-Grubben. Jaardienst
Christien Lenders, Frans Lenders,
Harrie Lenders en overl. ouders
Lenders-Bartels. Har Vannisselroy. Leo

AGENDA
SNL

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
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.
Maandag 24 december
17.00 uur Peuter en kleuter dienst.
19.00 uur Gezinsviering, “Samen rond
de kribbe.”
21.00 uur Nachtmis.
Uit dankbaarheid.Twan Boonen.
Gerrie Boonen. Paul Verhees en
overleden familie Bruynen-Frenken.
Dinsdag 25 december
10.30 uur Plechtige Hoogmis door
Heren koor uit Baarlo.
Woensdag 26 december
10.00 uur Hoogmis met koor Aodem
Noet en Fluiterkorps St.Hubertus.
Jung, Wies en Piet Schatorië.
Nelly Jacobs-Schatorië. Ed Beerens
en Bèr Boots. Jaardienst voor
Mia Stroucken-Stemkens en overleden
familie.
Zaterdag 29 december
19.15 uur Voor de parochie..
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 22 december
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Kerstviering.
Zondag 23 december
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaard. Louis Jacobs en overl. fam.
Jacobs-Tercken.
Maandag 24 december
16.30 uur Kleuterkerst.
18.00 uur H. Mis. Gezinsviering.
Muziek: Drum en Brassband
Voorwaarts
Voor Cor Driessen.
22.30 uur. Nachtmis. Zang: Gemengd
koor.
Dinsdag 25 december
9.30 uur H. Mis. Hoogfeest van
Kerstmis. Muziek: Fanfare.
Frits, Wiel en An Peeters; Jrd. Pierre
Lenders en Tiny Lenders-Beurskens,
zoon Hay Lenders en schoonzoon
Dieter-Lantermann;Overl. ouders v.
Soest-Corneth en overl. fam. en voor
Anne-Marie-Schachtschneider; Overl.
ouders Willem Meerts-Pouwels, zoon
Harry en Josephine Meerts.
Woensdag 26 december
Tweede Kerstdag 9.30 uur H. Mis in het
kerkzaaltje.
Donderdag 27 december
8.30 uur H. Mis.
Zondag 30 december
9.30 uur H. Mis.
Dinsdag 1 januari
Nieuwjaarsdag 9.30 uur H. Mis.
Jaard. An Peeters.
Donderdag 3 januari
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
Eerste en Tweede kerstdag kunt u de
kerststal bezichtigen.
De kerk is dan geopend tot 17.00 uur.

Mafcentrum
TOP 2000

WO 26/12 Heading Back
dI 01/01 Harvest moon

www.mafcentrum.nl

Kapelaan H. te Boekhorst en het
kerkbestuur wensen u allen een
Zalig Kerstfeest en een Gelukkig
Nieuwjaar.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 23 december
- 4de zondag van de Advent.
9.30 uur Voor de Parochie.
Maandag 24 december
- Kerstavond
21.00 uur Nachtmis.
Dinsdag 25 december
- Hoog feest van Kerstmis
9.30 uur Voor alle overleden
parochianen.
Zondag 30 december
9.30 uur
Maandag 31 december
- oudjaars avond
19.00 uur Dankviering afsluiting 2018

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

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.

maf

Mafcentrum Maasbree
ZA 22/12

Parochie Kessel

Wij willen ons keukenteam versterken en hebben plaats voor een

Creatieve zelfstandig
werkend kok

m/v

Parochie Maasbree

Winthaegen. Jaardienst Louis Lenssen
en overl. familie Haenen-Baeten.
Woensdag 26 december
Geen H. Mis.
Zondag 30 december
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Maria Nabben – Mevr.
Marlies Steijvers
H. mis voor een bijzondere intentie.
Maandag 31 december
18.00 uur: Oudejaarsviering – Zang
Dameskoor.
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten – Dhr.
Harrie Jans
In deze viering gedenken we ook allen
die in het afgelopen jaar 2018 zijn
overleden: Mia Kempen-Gielen - Koos
Verbeek - Riek Coopmans-Wijnen Antoon Grubben - Door van der SterrenSmolders - Nellie Mulders-Thijssen - Jan
Smets - Dien Haenen-Engels - Wim
Smets - Jacques Kuijpers - Sjaak Roeven
- Mia van den Kerkhof-Smits - José
Grubben - Hein Maessen - To VaessenBogaarts - Lienke Cauven-Joosten.
Dinsdag 1 januari 2019
Geen H. Mis
Mededelingen
Kerstcollecte
Op Kerstavond en Eerste Kerstdag
wordt na alle H. Missen door de leden
van het missiecomité de jaarlijkse
collecte gehouden voor de missie
rondom onze eigen missionarissen.
Bezoek kerststal
De kerk is geopend op Eerste en
Tweede Kerstdag en op zondag 30
december en Nieuwjaarsdag telkens
van 12.00 uur – 17.00 uur.
Onze beste wensen.
Het kerkbestuur wenst u allen een
zalig Kerstfeest, prettige feestdagen
en de beste wensen voor een gelukkig
en zalig 2019.

38 uur per week
Tevens zoeken wij een

Oproepkracht
voor de bediening

m/v

Cluster MKBE

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

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.
Te koop aardappels en vele soorten
vollegrond- en kasgroenten en
champignons voor de bereiding van
uw kerst- en nieuwjaarsdiner. Zondag
23 en maandag 24 dec zijn we
normaal open De allerbeste wensen
voor iedereen Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Wil jij in 2019 echt werk maken van
je goede voornemens? Coaching kan
helpen. www.mevrouwnilsson.nl
Het ideale cadeau:
boek Grashoek (kroniek 19682018). Te verkrijgen in BLZ.
boekhandel, Boekhandel Primera,
VVV kantoor, Streekmuseum Helden.
Voor informatie: 06 15 54 82 18.
Voor een origineel cadeau? Boek een
rondvlucht vanaf vliegveld Grefrath
Niershorst. Info 06 13 62 52 07.

Hartjes wafelijzer / WA2103

29,95

39,95

22,95

99,95

• 4 grillplaten met een aardewerk bord en één centrale unit

Grillplaten set / Dinner 4-all 103080

139,-

• RVS-deksel • Anti-aanbaklaag

Wafelijzer / WF-2195

29,95
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ALLE WINKELS

VAN 9:30 tot 17:00

GEOPEND

77

• Voor tosti’s, wafels, panini’s en meer

nu 187

*
• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• Actieradius 15 m • QuattroPower System
STOFZUIGER / BGL8SIL4 • Zeer stille stofzuiger

NORMAAL 299,-

37%

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

• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• 50" (127 cm) • 4K Ultra HD
• Smart TV
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4K TV / LC50UI7222

37%
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Multisnack apparaat / SW854D

85,-

• Traploos instelbaar • 1400 watt

Wafelijzer / WA1450
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GRANDIOZE EINDEJAARS UITVERKOOP!

• Anti-aanbaklaag • Voor 8 personen

76,95

Hartjes wafelijzer / 120

89,95

• Extra groot bakoppervlak van 24 cm

Gourmetstel met grillplaat / RG2681

47,95

• Platen met anti-aanbaklaag • “Coul-touch”

37,95

Tummers

Maan
dag 2
4

* Na €30,- cashback via Bosch.

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

op alle Samsung Premium TVʼs vanaf serie 8

KORTING

€700,-

tot wel

www.eptummers.nl/QLED

Schrijf u in voor een gratis VIP-demonstratie:

Professionele demonstraties
& speciale acties.

21, 22, 23 DEC

QLED
EVENT

