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Startsein voor Baarlo
800 jaar
Stichting Baarlo Leeft! heeft op maandag 7 januari het startsein gegeven voor een serie speciale activiteiten. De stichting viert namelijk dit jaar 800 jaar Baarlo.
Het startsein werd gegeven door stichtingsvoorzitter Twan Smedts die een fotoboek van het Beeldhouwsymposium aanbood aan burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo bij de nieuwjaarsreceptie van gemeente Peel en Maas. De foto’s in het boek zijn gemaakt tijdens het symposium afgelopen jaar waarbij zes beeldhouwers in drie
weken tijd een beeld creëerden. Die kunstwerken worden dit jaar verspreid door Baarlo geplaatst en op zondag 16 juni onthuld. Tevens werd op maandag een speciaal
sieraad onthuld ter ere van het 800-jarig bestaan. De hanger is gebaseerd op het kunstwerk Granny’s Knot van Shinkichi Tajiri die op de kasteelweide in Baarlo staat.
Activiteiten die dit jaar in het teken staan van 800 jaar Baarlo zijn onder meer de optocht van carnavalsvereniging De Kook, de Kastelendag en Volksfeesten Baarlo.

Nieuwjaarstoespraak

Burgemeester wil samen schouders
eronder zetten
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo gaf maandag 7 januari een nieuwjaarstoespraak in het Huis van
de Gemeente in Panningen. Ze sprak over de taak die alle inwoners van de gemeente Peel en Maas hebben.
Samen vorm geven aan de lokale democratie en een veiligere en leefbare gemeente. De woorden ‘iedereen’
en ‘allen’ kregen tijdens de toespraak extra nadruk.
Delissen-van Tongerlo begon
haar toespraak met een kort verhaal
over ‘allen’, ‘iedereen’, ‘iemand’ en
‘niemand’. “Er was eens een klus te
doen. Allen waren ervan overtuigd
dat iemand het zou doen. Maar uiteindelijk deed niemand wat iedereen
had kunnen doen.” Hiermee wilde ze
het belang benadrukken van samen-

werken en samen initiatief nemen om
dingen te bereiken. “Als uw burgemeester wil ik me met alle energie
blijven inzetten voor deze prachtige
gemeente. Zichtbaar en benaderbaar
blijven en samen met u allen verder
bouwen aan Peel en Maas.”
Trendwatchers in Nederland
voorzien dat het woord ‘democra-

tiemoeheid’ één van de trends van
dit nieuwe jaar gaan worden, sprak
de burgemeester. “De trend beperkt
zich ook niet tot Nederland of Europa.
Wereldwijd linken handige, ambitieuze
politici democratiemoeheid aan ontevredenheid en boosheid en angst voor
de toekomst.” Maar democratie is volgens Delissen-van Tongerlo de enige

denkbare bestuursvorm van deze tijd.
“De enige echte bestuursvorm die écht
werkt. Een waarin groeperingen met
elkaar in gesprek blijven en iedereen kan opkomen voor zijn of haar
gedachtegoed.

‘Democratie wijst
de weg’
Een systeem waar de stem van de
meerderheid telt en de mening van
de minderheid relevant is. Volkomen
logisch allemaal. En onvervangbaar

bovendien. Hoe kun je daar dan
moe van worden, vraag ik mij af.”
Daarop inhakend werden de vier
verkiezingen aangehaald die dit jaar
op de agenda staan. Op 20 maart
stemmen we voor de Provinciale
Staten en het Waterschap, in
mei voor de Eerste Kamer en het
Europees Parlement. “Belangrijke
democratische verkiezingen die een
hoge opkomst verdienen”, aldus de
burgemeester.
Lees verder op pagina 03
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Nieuwe naam dorpsdagvoorzieningen

‘Met Dorpsontmoeting een nieuw tijdperk in’
De tien Dorpsdagvoorzieningen
in Peel en Maas heten sinds 1 januari
Dorpsontmoetingen. Met de naam
willen de besturen van de verschillende dorpsontmoetingen af van het
stoffige imago dat nog rond de
traditionele Dorpsdagvoorziening
hangt. De activiteiten blijven hetzelfde, al wordt de samenwerking
beter en wordt er een gezamenlijke
website gelanceerd.
Hoewel de website sinds woensdag 2 januari al online is, wordt op
vrijdag 11 januari officieel de nieuwe
naam van de verschillende
Dorpsontmoetingen onthuld. De
individuele Dorpsontmoetingen
presenteerden afgelopen tijd al apart
hun nieuwe logo’s en naam. De
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Dorpsontmoeting Koningslust onthulde op vrijdag 4 januari,
onder het genot van een glaasje champagne, de nieuwe naam
gezamenlijke Dorpsdagvoorzieningen
staan samen aan de basis van de
naams- en visiewijzigingen. Ze bespraken in de werkgroep Toekomst hoe het
verder moet met de
Dorpsdagvoorzieningen en de samenwerking tussen de dorpen.
Ad Ewalts van Dorpsontmoeting
De Koeberg uit Helden wil vooral af
van de drie K’s. “Keuvelen, koffie en
kaarten. Het is veel meer. Daarbij
lijkt het bij dorpsdagvoorziening
alsof iemand een indicatie of zorgvraag nodig heeft om er gebruik van
te maken. Dat klopt helemaal niet.
Iedereen is welkom.” Susan Janssen
van De Engelbewaarder uit Baarlo ziet
het net zo. “Mensen denken dat we
zorggerelateerd zijn, maar we vallen
onder welzijn. Het gedeelte ‘dagvoorziening’ lijkt erop te duiden dat we
met zorg te maken hebben, maar dat
is niet zo. Dat is één van de redenen
dat we de naam achterhaald vonden.”
Gemiddeld maken meer dan honderd

mensen dagelijks gebruik van een
Dorpsontmoeting in Peel en Maas.
Twee jaar geleden begonnen bestuursleden van alle
Dorpsdagvoorzieningen met brainstormen over hoe iedereen de toekomst
zag en wat er zou moeten gebeuren.
Daar kwamen het feit dat het niet
alleen voor zorgvragers is en het stoffige imago sterk in naar boven. Samen
met INOVA uit Meijel werd daarom
gezocht naar een nieuwe naam die de
werkzaamheden beter zou beschrijven. “Toen kwam naar voren dat het
een Dorpsdagvoorziening vooral een
plek moet zijn om te ontmoeten. Een
verlengstuk van de huiskamer”, vertelt Loes Nellen, als beleidsadviseur
bij gemeente Peel en Maas betrokken
bij het onderwerp. “Toen was al snel
beslist dat ‘ontmoeten’ in de naam
moest komen.”
De Dorpsontmoeting is inmiddels
veel meer dan alleen een warme maaltijd, leggen de leden van de werkgroep

Toekomst uit. In de meeste dorpen
is de Dorpsontmoeting iedere dag
geopend en hoeven er niet eens activiteiten plaats te vinden om bezoekers te
trekken. “We luisteren vooral naar wat
de gasten zelf willen”, vertelt Annie
Bos-Hanrats van Dorpsontmoeting
Koningslust. “Sommigen hebben
behoefte aan alleen de warme maaltijd en anderen willen juist de hele dag
blijven.” In Helden kunnen mensen
alle dagen gewoon binnenlopen. “We
zijn de hele dag open als locatie waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten om
bijvoorbeeld te biljarten of om gewoon
te praten.”
De activiteiten die de
Dorpsontmoetingen aanbieden, zijn
inmiddels heel divers. Wat ze allemaal
gemeen hebben, is dat het vooral een
sociale functie heeft. “We hebben
onderzocht wat de vrijwilligers en gasten het allerbelangrijkste vonden en
daar kwam gezelligheid steeds naar
voren”, vertelt Susan. “Mensen komen

uit hun eenzaamheid, kunnen praten
met elkaar en het zorgt zelfs voor een
stukje levensvreugde. Bij ons komt
regelmatig een meneer die anders de
hele dag niet uit bed komt. Voor hem
is de Dorpsontmoeting van onschatbare waarde.”
De Dorpsontmoetingen zijn van
de dorpen in Peel en Maas en worden bestuurd door vrijwilligers uit het
dorp zelf. De gemeente heeft vooral
een adviserende rol en financiert het
geheel. “De Dorpsontmoetingen hebben een belangrijke functie”, vertelt
Loes. “De gemeenschappen houden
gezamenlijk een plek in stand waar
mensen naar elkaar omkijken, waar
contacten gelegd worden, waar mensen een luisterend oor kunnen bieden
aan elkaar. Heel belangrijk voor een
gemeenschap dus.” Of zoals Ad het
omschrijft: “Dat is onbetaalbaar.”
Kijk op www.dorpsontmoeting.nl
voor meer informatie over de vernieuwde verenigingen.

Vragen om gerechtigheid

Schrijfactie Amnesty resulteert in
78 brieven en 56 kaarten
De schrijfactie Write for Rights van Amnesty Peel en Maas heeft 78 brieven en 56 kaarten opgeleverd. Die worden gestuurd naar presidenten,
ministers en koningen om gerechtigheid te vragen voor verschillende vrouwen die onrecht is aangedaan. Write for Rights is een wereldwijde actie
waarbij honderdduizenden mensen brieven schrijven.
Volgens Amnesty kan het massaal schrijven van brieven en kaarten
ervoor zorgen dat er genoeg druk op
regeringen komt te staan om mensen
vrij te laten, te stoppen met martelen
of bescherming te geven. De actie,
die wereldwijd plaatsvond rond
maandag 10 december, nam het de
afgelopen keer op voor vrouwelijke
activisten. In Peel en Maas werd op
zaterdag 8 december in het Huis van
de Gemeente gehoor gegeven aan de
actie van Amnesty International.
De Braziliaanse Marielle Franco
werd in maart vorig jaar vermoord.

Ze zette zich tijdens haar leven in
voor de mensenrechten in het ZuidAmerikaanse land. De Braziliaanse president kreeg zes brieven en acht kaarten
waarin hij werd opgeroepen de moord
te onderzoeken, de verantwoordelijken
te berechten en de mensenrechtenactivisten in Brazilië te beschermen.

Discriminatie
Gulzar Duishenova uit Kirgizië, die
opkomt voor vrouwen met een handicap, kreeg tien brieven en vijf kaarten.
De parlementsvoorzitter van Kirgizië
werd opgeroepen een eind te maken

aan de discriminatie van mensen met
een handicap.
Vitalna Koval uit Oekraïne komt
op voor vrouwen en LHBTI’ers. Twaalf
brieven en dertien kaarten gingen vanuit Peel en Maas naar de Oekraïense
autoriteiten om haar te beschermen
tegen rechts-extremistische groepen.
Pavitri Manjhi uit India neemt het al
jaren op tegen twee bedrijven die onder
vals voorwendselen grond opkopen en
energiecentrales bouwen. De politie in
India werd door middel van twaalf brieven en zeven kaarten opgeroepen haar
te beschermen. Verder gingen er acht

brieven en vijf kaarten naar Geraldine
Chacón uit Venezuela die opkomt
voor jongeren uit arme gebieden.
Atena Daemi uit Iran, die strijdt tegen
de doodstraf in haar land, kon op
negen brieven en zes kaarten rekenen. De Zuid-Afrikaanse Nonhle
Mbuthuma kreeg twaalf brieven en
zes kaarten om haar te steunen in
haar acties waarbij ze opkomt voor
haar gemeenschap en het milieu.
Ten slotte kreeg de Marokkaanse
Nawal Benaissa negen brieven en zes
kaarten. Zij komt op voor bewoners
van het Rif-gebied in haar land.
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School kiezen?

Kennismaken en
inloopuurtjes op Dalton
Kind Centrum de Liaan
Maandag 11 februari 2019 is de centrale aanmelding voor kinde
ren die vóór 1 oktober 2019 vier jaar worden. Ouders ontvangen hier
via de gemeente bericht over.

“Ik hoop vurig dat velen de weg
naar de stembus zullen weten te
vinden. Omdat we onze democratie moeten koesteren. Overtuigingen
staan soms lijnrecht tegenover elkaar.
Discussies zijn vaak fel en polarisatie
dreigt. Maar de democratie zal ons de
weg wijzen. Ook wat humor en zelfreflectie helpen hierbij.”

‘Samen voor een
veiliger Peel en Maas’
Delissen-van Tongerlo gaf aan
graag te willen zien dat de opkomst
bij de verkiezingen hoger zou zijn.
“Soms wordt verondersteld dat dit
komt omdat onze inwoners over het
algemeen tevreden zijn. Maar dat
geldt zeker niet voor iedereen. Ook in
Peel en Maas is nog armoede, eenzaamheid, ontevredenheid en boos-

heid. En dat wordt door politiek en
bestuur gezien, onderkend en daadkrachtig opgepakt. Ik ben daarom
heel trots op onze gemeenteraadsleden en collegeleden. Allemaal
mensen die zich vanuit het eigen
gedachtegoed 100 procent inzetten.
Zij en u geven samen vorm aan onze
lokale democratie.”
Er was ook aandacht voor de
talrijke lokale initiatieven die er in
Peel en Maas zijn. “Wat ben ik trots
op al die mensen die zich op de
een of andere wijze inzetten voor
de medemens. Initiatieven die bijdragen aan de saamhorigheid en
leefbaarheid van onze gemeente.
Dit alles gebaseerd op: iedereen
kan meedoen.” Ook als het gaat om
veiligheid, zorg en maatschappelijke
onrust is medewerking van iedereen nodig, benadrukte de burge-

meester. “Zeker in de huidige tijd
is het een onderwerp dat wereldwijd, landelijk en regionaal hoog
op de agenda staat. Met het thema
ondermijning laten we zien dat we
de bestrijding van criminaliteit hoog
op de agenda hebben staan. Het zet
ons aan tot nadenken en bewustwording. We slaan de handen ineen
voor een veiliger Peel en Maas.
Wegkijken kan niet meer.”

Voornemen
De burgemeester had zelf ook
nog een goed voornemen voor dit
jaar. “Mijn persoonlijke goede voornemen is wat minder online zijn,
zodat er wat extra denkruimte vrijkomt. Je moet tenslotte toch soms
even stilstaan om vooruit te komen?
Het wordt tijd voor social detoxen!
Ook zo’n trend voor 2019.”

HALLO op Mount Vernon
Gerard en Gertie Litjens uit Kessel waren afgelopen jaar op vakantie in de Verenigde Staten.
Orkaan Florence gooide met overstromingen en windhozen roet in het eten van de originele reis
langs de kust. Gerard en Gertie kozen er daarom voor om dieper het land in te reizen naar onder
meer Nashville en Indianapolis. Ze kwamen ook bij Mount Vernon, het landgoed van de eerste
president van de VS George Washington, die er 45 jaar gewoond heeft. Op de historische plek gingen
ze met de HALLO op de foto.

Voor het eerst naar de basisschool
is een hele stap. Natuurlijk willen
ouders een fijne school met even
tueel goede voor en naschoolse
opvang voor hun kind. Om ouders
te helpen bij deze keuze organi
seert het Dalton Kind Centrum de
Liaan in Helden inloopmomenten.
Ouders zijn, samen met het kind,
welkom om in het cluster van de
groepen 123 een kijkje te komen
nemen en de groepen ‘in bedrijf’
zien. Daarnaast is er ook gelegen
heid om de Kinderopvang te bekij
ken en informatie te krijgen. Een
mooie kans om sfeer te proeven en
een indruk te krijgen van ons Dalton
Kind Centrum.
Nieuwsgierig?
U bent van harte welkom op de vol
gende momenten:

Dagelijks van maandag 16 januari
tot en met dinsdag 22 januari 2019
van 13.15 tot 14.00 uur
Tijdens en na deze inloop is er gele
genheid tot het stellen van vragen
over het onderwijs en de opvang.
Bent u helaas verhinderd maar
wel geïnteresseerd?
Een afspraak maken kan altijd.

info@deliaan.nl, 0773061062
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Van gebruikte condooms tot afgebrande houtstapel

Heldense visclub heeft veel last van
hangjeugd
Visclub HSV De Ruisvoorn in Helden heeft al jaren last van een groep jongeren die de parkeerplaats bij de visvijver als hangplek ziet. Ze laten
veelvuldig afval achter, scheurden onlangs met auto’s een strook gras naast de parkeerplaats kapot en op woensdag 2 januari werd het nieuwe jaar
gestart met het afbranden van de houtopslag van de vereniging. De Ruisvoorn wil camera’s ophangen om de overlast aan te pakken.

Verschillende keren per week
komen bestuurslid William Guenne of
een ander lid van HSV De Ruisvoorn
naar visvijver De Breeërpeel. Daar treffen ze regelmatig een puinzooi aan
op de parkeerplaats. Etensresten,
verpakkingen van McDonald’s, blikjes drinken, maar ook ‘feestartikelen’.
“Gebruikte condooms, wietzakjes en
in de zomer wel eens de overblijfselen
van een barbecue”, vertelt Guenne.

“Het is al jaren aan de gang, maar het
is een openbare parkeerplaats. Dat is
lastig aanpakken.”
De visvijver ligt een flink stuk
buiten Helden in een dunbevolkt
gebied. Genoeg privacy voor de
jeugd dus, die na zonsondergang met
auto’s dankbaar gebruik maakt van
de parkeergelegenheid. “Als ze alles
zouden opruimen en niks kapot zouden maken, was er niet veel aan de

hand”, vertelt Guenne. “Maar alles
wordt gewoon uit het raam gegooid.
Wij ruimen alles weer op, samen met
cliënten van Daelzicht die hier regelmatig meehelpen in het onderhoud.
We hebben op de parkeerplaats drie
prullenbakken staan, maar een paar
meter lopen is blijkbaar te veel voor
de hangjeugd.”
Guenne is zelf ook wel eens naar
een auto toegelopen om te vragen
of ze hun rotzooi willen opruimen.
“’Dat hebben wij niet gedaan’, zeggen ze dan. Ik kan dan niks bewijzen.”
Ook de politie weet van de overlast

en komt regelmatig een kijkje nemen.
“Maar meer dan wegsturen kunnen
zij ook niet doen”, vertelt Guenne.
“Daarom denken we erover om
camera’s op te hangen. Dat hebben de
politie en brandweer ons aangeraden.
Misschien dat dat de hangjeugd wat
afschrikt.”
Normaal gesproken blijven de jongeren op de parkeerplaats, maar af en
toe wagen ze zich op het terrein van de
visvijver. Nadat eerder al een keer het
clubhuis werd beschoten met luchtdrukpistolen, brandde in de nacht van
dinsdag 1 op woensdag 2 januari of in

de ochtend van 2 januari de houtopslag van de vereniging af. “Er is geen
gasaansluiting hier, dus we doen alles
met een houtkachel”, aldus Guenne.
“Het hout dat we daarvoor gebruiken,
lag buiten netjes opgeslagen. Dat is
afgebrand. We kunnen niet bewijzen
dat het hangjongeren zijn geweest,
maar die kans is wel erg groot.”
De vereniging heeft afgelopen jaar
een nieuwe opslagplaats gebouwd.
De houtstapel lag daar achter.
“Gelukkig hadden we het brandhout
ver genoeg van het nieuwe gebouw
neergelegd, zodat dat gespaard is
gebleven. De brandweer heeft de
nieuwe loods nog nat moeten houden,
want de damp kwam van de stenen
af.” Toch kan de brand nog een vervelend staartje krijgen. “Er zit mogelijk
asbest in de platen die op de opslag
lagen”, vertelt Guenne. “Dat wordt nog
onderzocht, maar als dat inderdaad zo
is, wordt dat een grote kostenpost.”
De overlast bezorgt de visclub veel
opruimwerk en het is niet heel bevorderlijk voor het imago. “Als je kinderen hebt, laat je ze niet graag naar een
club gaan waar op de parkeerplaats
drugs gedeald wordt”, aldus Guenne.
“Ik parkeer ook wel eens naast een
auto die hier staat en daar zijn jongeren een nummertje aan het maken.
Ze stoppen niet eens als ze me zien.
Hopelijk kunnen de camera’s iets veranderen aan de situatie.”
De visclub vraagt mensen die misschien iets gezien of gehoord hebben tijdens de nacht van dinsdag 1 op
woensdag 2 januari of in de ochtend
van 2 januari zich te melden bij de
vereniging of de politie.
Melden bij HSV De Ruisvoorn
kan door een mail te sturen naar
secretariaat@hsvderuisvoorn.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo Hertog v. Gelrestraat € 9,00
Maasbree Molenstraat € 10,00
Panningen Wietelweg € 7,50
Panningen Bernhardstraat € 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

Vier generaties in Baarlo
Met de geboorte van Hanna is Baarlo weer vier generaties rijker. Vera Staaks is de trotse moeder
van Hanna, die op zaterdag 10 november geboren werd. De Baarlose Gon Staaks-Nijssen (links) werd
weer oma en overgrootoma An Nijssen (rechts) mocht met haar inmiddels 90 winters weer een
achterkleinkind verwelkomen.
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Nieuwe bus voor
vrijwilligersvervoer Kessel
Stichting Vrijwilligers Vervoer Kessel & Kessel-Eik rijdt sinds woensdag 2 januari met een derde busje. Het busje,
toepasselijk genaamd ‘t Buske, vervoert personen die niet zelfstandig in staat zijn grotere afstanden rijdend,
fietsend of lopend af te leggen. Het busje gaat iedere maandag en woensdag rijden van 09.00 tot 17.00 uur.

Rechtgezet

Btw op grondprijzen
gemeente
In de vorige editie van de HALLO stond een verhaal over de
grondprijzen in de gemeente. Daarbij zijn we vergeten te vermelden dat
de btw nog bovenop de gemelde prijzen komt. De genoemde prijzen van
de bouwgrond kunnen dus vertekenen. In Panningen en Meijel
bijvoorbeeld steeg een vierkante meter bouwgrond per 1 januari van
220 euro naar 225 euro. Echter met btw komt dat neer op een stijging
van 266,20 euro naar 272,25 euro. Ook bij alle andere genoemde
bedragen in het stuk komt er bij de daadwerkelijke verkoop nog btw bij.

Sportshirts voor
project in Gambia
De inspanningen die de Egchelse Christian Hermans deed voor
Gambiaanse schoolkinderen is niet ongemerkt voorbij gegaan.
Nadat ze in de laatste HALLO van 2018 stond met de HALLO in een
schoolklas in het Afrikaanse land, besloot Fysiomotion uit Panningen
twee dozen shirts te doneren voor de kinderen uit de klas.

Het busje kan ingeschakeld worden door mensen die graag naar een
activiteit ergens in gemeente Peel en
Maas of in Neer willen. Onder activiteiten valt ook onder andere een
bezoekje aan familie, vrienden of
een winkel. Het reserveren van een

ritje kan door op een werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur te bellen naar
06 30 21 71 06. Rolstoelgebruikers en
elektroscooters zijn niet te vervoeren
met de bus.
Het busje rijdt iedere maandag
en woensdag, maar bij voldoende

interesse kan dat uitgebreid worden naar meerder dagen. Het vervoer met ‘t Buske is geheel opgezet
door vrijwilligers en is mede mogelijk
gemaakt door giften en sponsoring
van gemeente, provincie en andere
betrokkenen.

“De shirtjes krijgen een plekje op
de boot naar Gambia van 23 januari
en zullen daar begin maart aankomen”, laat Hermans weten. De 206
schoolkinderen van de Samba
Chargie Lower Basic school zullen
heel blij zijn met de nieuwe shirts,
vertelt de Egchelse. “Het schoolhoofd
vertelde tijdens mijn bezoek in

november dat de school graag wilde
deelnemen aan sportactiviteiten met
andere scholen. De school heeft
geen enkele voetbal om te oefenen
en geen kleding en schoenen om
mee te doen aan deze sportieve
evenementen. Nu hebben we
dankzij Fysiomotion een eerste stap
gezet op het sportieve pad.”

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

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

* Geldig op keukens gekocht vanaf 1 januari 2019. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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familie

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl
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Een leven lang gezorgd. Dit zorgen voor gaf je leven zin
en betekenis. Je kon niet rusten zolang niet gedaan was
wat gedaan kon worden.
Bij het wegvallen van Pap zo’n 10 jaar geleden verloor je veel
meer dan alleen je echtgenoot en maatje. Langzaam maar zeker
verloor je grip op het leven, je herinneringen en je levenslust.
Na een aantal jaren liefdevol verzorgd te zijn in het
zorgcentrum St. Jozef heb je eindelijk rust gevonden.
Wij danken alle lieve mensen die voor Mam hebben gezorgd
in haar hulpbehoevende jaren.
Mam, je hebt ons laten zien wat de deugd van zorgzaamheid
is. Je hebt ons waarden meegegeven die wij weer overdragen
aan onze kinderen en de mensen om ons heen. Lieve mam, rust
zacht. In ons leef je verder.

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

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

Door van der Koelen - Vaes
weduwe van

Frits van der Koelen
* Roggel, 8 februari 1932

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

New Zealand: Mieke en Ronald van Drunen - van der Koelen
Erwin en Luci
Martha en Michael
New Zealand: Jac † en Lynda van der Koelen - Wagg
Jac Andrew †
New Zealand: Tony en Jennie van der Koelen - Kaye-Wood
Enschede: Ruud van der Koelen en Siebrig van Heel
Veerle, Tjibbe

www.janssenuitvaart.nl

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

† Meijel, 5 januari 2019

Familie Vaes
Familie van der Koelen
Correspondentieadres:
Ruud van der Koelen
Pyrmontstraat 6, 7513 BP Enschede
De crematiedienst wordt gehouden op vrijdag 11 januari
om 14.00 uur in de aula van crematorium Midden - Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

“Ik kan er net zo goed mee lachen.”

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Joke Relou – van Stiphout
*11 januari 1937

† 5 januari 2019
echtgenote van

Jan Relou
Han en Marleen
Monique en Hans

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.
Te koop gevraagd in Baarlo:
gelijkvloerse bungalow met tuin of
een bouwkavel voor een bungalow.
Mobiel: 06 11 39 29 53.
Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

Agnes en Bart
Rien
Willem
Paul en Nancy
Aron
Ralf
Op donderdag 10 januari om 19.00 uur
begint de afscheidsdienst in de St. Nicolaaskerk van Meijel.
De crematie is in besloten kring.
In plaats van bloemen liever een donatie voor de Nierstichting.

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

Vakantiehuis te huur in Guardamar
del Segura Spanje leuk compleet
huis voor 4 pers aan de Costa Blanca,
zee/strand op 300mtr afstand.
Vliegveld Alicante op 35km.
Meer info frans.huijs@home.nl

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

Te huur: compleet ingericht
appartement. Geschikt voor tijdelijk
bewoning. Info 06 36 22 19 55.

* 5 februari 1940

Jo Hanraets

Moeite met wiskunde of scheikunde?
Ik leg moeilijke onderwerpen op
een begrijpelijke manier aan je uit.
Bel gerust 06 23 07 12 46.
Aardappelen. Wij bezorgen onze
eigen geteelde aardappelen
(Frieslanders) gratis bij u thuis. Min.
5 kg. Absoluut de lekkerste. Tevens
uien te koop. Tel. 077 307 88 53.

† 7 januari 2019

echtgenoot van

Lien Janssen

Correspondentieadres: St. Annastraat 20
5988 BV Helden
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag 12 januari
om 11:00 uur in het Yardenhuis van Venlo, gelegen aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo.
In plaats van bloemen wordt een gift voor de Hersenstichting
zeer op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij de condoleancetafel.

Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor het medeleven,
zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van

Theo Spreeuwenberg
Hartelijk dank daarvoor!
Familie Spreeuwenberg
Grashoek, januari 2019

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

THANATOPRAXIE

En toen was het stil...
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Geboren

Niene

7 januari 2019
Dochter en zusje van
Niels, Laura en Ise
Rutten-Opstals
Willem van Heukelomstraat 6
5988 KJ Helden

winkel&bedrijf 07

Openingsweekend voor de deur

Jeugdige eigenaren klaar voor
opening Club Ultra
Ze mogen dan pas 22 en 19 jaar oud zijn, vanaf vrijdag 11 januari staan Remco Heussen en Jip Haanen iedere
week voor de taak hun Club Ultra te vullen met bezoekers. Het voormalige Club Palladio werd eind vorig jaar
overgenomen door de Venlose investeerder Nino Venezia. Die bemoeit zich echter niet met de zaken, maar laat
alles over aan de twee jonge mannen.

Welkom lief ventje!

Geboren op
26 december 2018

Giep
Zoon van:
Sjaak en Pien
Gommans
Rootsdijk 9
5981 PW Panningen



Geboren 8 januari 2019

Cato

Dochter en zusje van
Dirk en Emanuelle
van den GoorDrissen
Ties en Krijn
Jacob van Marisring 105
5988 KG Helden
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.
Gezocht hulp in de huishouding
in Maasbree. Ca. 1 of 2 dagdelen.
Info: 06 20 59 90 11.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Brei je zen. Donderdag inloopavond
vanaf 19.00 uur. Samen breien of
haken met hulp waar nodig. Breimode
en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

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

Remco en Jip zijn klaar voor de opening
Egchelnaar Remco Heussen volgde
de mbo-opleiding media en evenementenmanagement en richtte een
paar jaar geleden Prime Events op om
evenementen als Vigorous Indoor te
kunnen organiseren. Dat alles deed hij
samen met Jip Haanen, die momenteel
een tussenjaar heeft genomen om zich
volledig te kunnen focussen op Club
Ultra. Begin vorig jaar begon het idee
bij hen te leven om iets te gaan doen
met het toen al bijna een jaar failliete
Club Palladio.
De twee begonnen aan een project
dat op vrijdag 11 januari het voorlopige
hoogtepunt bereikt. “Het was een lange
weg”, vertellen de twee. “Toen we het
voor het eerst kenbaar maakten, dachten veel mensen dat het een idee was
dat wel over zou waaien. Zelfs onze
ouders dachten er zo over”, aldus
Remco. “We hebben zelf ook wel eens
gedacht: waar zijn we in godsnaam aan
begonnen? Dat we voor hetzelfde geld
net zo goed een nieuw pand hadden
kunnen bouwen. Maar Palladio is voor
ons een monument. We wilden gewoon
heel graag hier nieuw leven in blazen.”
Toch was het vaak niet makkelijk,
zo vertellen de twee. “We kregen vaak
te maken met vooroordelen, omdat we
zo jong zijn”, vertelt Jip. “Mensen gaan
er dan al snel van uit dat je de zaakjes niet goed op orde hebt. Maar dan
kwamen ze langs en dan zagen ze
dat we het toch allemaal prima geregeld hadden.” Zeker financiën regelen
was lastig. “Banken zijn er niet happig
op om zo’n jonge mensen een lening
te geven en ook leveranciers namen
ons niet altijd serieus”, vertelt Remco.
“We hebben gebruikgemaakt van ons
netwerk en familie om alles te regelen.
Ondernemen is risico nemen, anders ga
je er ook niet 100 procent voor.”
Nadat het nieuws van de heropening van de club in de wereld kwam,
rezen er bij onder meer buurtbewoners en in de politiek vragen en kritiek.
Jip en Remco gingen in gesprek met

alle partijen en organiseerden op donderdag 3 januari een informatieavond
voor buurtbewoners. “Het was heel
erg druk”, vertelt Remco. “Iedereen
kreeg een papier waarop kort stond
uitgelegd hoe wij omgaan met alle
zaken die mogelijk overlast veroorzaken. We onderhouden goed contact

met de politie en wij weten ook dat zij
weinig capaciteit hebben. Wij voelen
daarom de verantwoordelijkheid om
de straat veilig te houden, ook na sluitingstijd. Daarom gaan onze beveiligers
dan buiten staan om alles in de gaten
te houden.” De verpaupering van een
aantal panden die onderdeel uitmaken

van de club heeft een hoge prioriteit
bij Jip en Remco. “Op de achtergrond
zijn we al bezig met adviesrapporten
over wat we met die panden kunnen.
We hebben nog geen idee wanneer
we het kunnen oplossen, maar dat
gaat zeker gebeuren. Ook de optie om
de parkeerplaats openbaar te maken,
zijn we aan het onderzoeken.” Bij de
informatieavond kwamen volgens de
twee jonge ondernemers veel positieve
geluiden naar boven. “Veel mensen
lieten weten het knap te vinden dat
we dit op onze leeftijd al doen”, vertelt Jip. “De buurtbewoners waren blij
dat ze kunnen overleggen en ze wensten ons veel succes.” Het concept is
ten opzichte van Palladio veranderd.
“We willen bijvoorbeeld bandjes of een
keer wat grotere artiesten als Maan
laten optreden”, aldus de twee jonge
ondernemers. “En we organiseren ook
iedere maand een avond voor de jeugd
vanaf 16 jaar. We richten ons op alle
leeftijden en we willen de gezellige,
robuustere sfeer terug laten komen.
Verder is het de bedoeling wat vaker
bruiloften of bedrijfsfeesten te houden hier. Natuurlijk zijn ook de lokale
verenigingen welkom voor hun activiteiten.” Remco en Jip hebben er veel
zin in en hopen op een mooi openingsweekend. “We kijken nu steeds tegen
een lege zaal aan. Hopelijk staan er
vrijdag en zaterdag meer dan duizend
feestvierende mensen hier. Dan is het
geslaagd.”

Derde generatie
aan het roer bij Leurs
John Leurs (31) is sinds
woensdag 2 januari de nieuwe
eigenaar van Leurs Horen & Gezien
worden in Panningen. Hij neemt
het bedrijf van zijn vader Loek
over. Het bedrijf werd in 1948
opgestart door Wiel en Mia Leurs,
de ouders van Loek. Toen verkocht
de zaak nog wekkers en horloges.
Loek begon in 1987 met een
specialisatie in contactlenzen, toen
deze net op de markt kwamen.
Zoon John is de volgende telg in de
familie die zich op de winkel gaat
storten. Loek neemt niet helemaal
afscheid. Hij blijft eigenaar van de
gehoorafdeling en zal nog twee
dagen aanwezig zijn in de optiek.
John studeerde af als optometrist en
werkte eerst in het ziekenhuis op de
poli oogheelkunde. Hij miste echter
het persoonlijk contact met mensen.
Daarom ging hij zich volledig op de
optiek richten en neemt hij nu het
bedrijf van zijn vader over. John gaat
zich meer op oogzorg richten.
Huisartsen verwijzen patiënten door
naar bijvoorbeeld Leurs om te onderzoeken of iemand een ernstige oogafwijking heeft. Indien nodig volgt een
doorverwijzing naar de oogarts.
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GEPLUKT Piet Schers
Door zijn werkzaamheden op
het kerkhof heeft Piet vaak met de
dood te maken. “Gelukkig kan ik er
heel goed mee omgaan. Respect
voor de overledene staat altijd
voorop en ik heb er geen moeite
mee om mensen te begraven. Al is
het natuurlijk wel een ander verhaal wanneer de overledene heel
dicht bij je staat, zoals toen ik vijf
jaar geleden mijn vrouw Thea heb
begraven.” Piet kende zijn vrouw
bijna vijftig jaar en samen kregen
ze twee zonen, David en Dennis.
Inmiddels zijn er ook twee kleinzonen, Finn (7) en Seth (4), die Piet
maar al te graag verwent. “Je moet
genieten van de kinderen wanneer ze klein zijn, die tijd gaat zo
snel. Ik ben vroeger veel van huis
geweest door mijn werk als chauffeur. Nu mijn vrouw overleden is en
ik zelf het huishouden doe, besef
ik pas goed hoeveel werk ze had in
huis en met de kinderen.”

‘Geniet als kinderen
nog klein zijn’

Sinds Piet Schers (70) uit Meijel afscheid moest nemen van zijn werk als vrachtwagenchauffeur leidt hij een actief vrijwilligersleven, onder meer
voor de Meijelse kerk. “Ik ben graag onder de mensen en ik probeer altijd het beste uit iedereen te halen”. Deze week wordt Piet geplukt.
Piet groeide op in een groot
gezin met negen broers en zussen en
woonde op de Donk in Meijel. Toen hij
op zijn 11e van school af kwam,

begon hij aan de Landbouwschool
in Helden, waarna hij ook nog even
op de mts in Venlo zat. Vervolgens
heeft hij twee jaar als kraanmachi-

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een

SERVICE ADVISEUR
AUTOMOTIVE
Korte omschrijving van de functie:
● Klantencontact
● Technische informatie en advies geven
● Aanspreekpunt voor de werkplaats
● Werkplaatsplanning
● Werkplaatsfacturatie
Wil je meer weten over deze uitdagende functie?
Kijk dan snel op www.poulsbaarlo.nl
of neem telefonisch contact met ons op via 077-477 33 55
Pouls Autotechniek BV, Bong 6a, 5991 EB Baarlo
personeelszaken@poulsbaarlo.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

nist gewerkt bij Woningbouwbedrijf
Neduco in Beringe.
“Het liefst wilde ik iets voor
mezelf beginnen”, aldus Piet. “Ik ben
een cursus champignonteelt gaan
volgen, maar mijn vrouw Thea wilde
destijds liever geen bedrijf beginnen. Daardoor ben ik uiteindelijk als
vrachtwagenchauffeur gaan werken.” Dat heeft Piet in totaal 35 jaar
volgehouden, totdat hij in 2003 een
hartinfarct kreeg. Een jaar later werd
hij weer getroffen. “Gelukkig heb ik
er sindsdien nooit meer één gehad.
Maar ik mocht hierdoor van het UWV
nog maar één dag in de week werken. Doordat ik toen meer tijd kreeg,
ben ik er van alles bij gaan doen.”

Kerkklokken luiden
Zo was hij actief als vrijwilliger
bij de voetbalclub, de lokale rommelmarkt, de Meijelse zeskamp, de
kienavonden van de missie en bij de
BHV-zwemgroep. Verder was Piet al
sinds 1985 lid van het kerkelijk herenkoor in Meijel, waarvan hij later ook
penningmeester werd. Maar vanaf
het moment dat hij minder ging werken, werd hij ook lid van het kerkbestuur en dat doet hij inmiddels al zo’n
twaalf jaar met heel veel plezier. “Als
vrijwilliger ben ik eigenlijk steeds
meer betrokken geraakt bij het hele
reilen en zeilen van de kerk. Zo
onderhoud ik samen met een trouwe
groep vrijwilligers het kerkhof en

doen we allerhande klussen. Ook luid
ik de klokken indien het nodig is.
Het zijn hele fijne mensen die hier
samenwerken, we hebben het altijd
goed samen.”

Voor Piet zou de kerk een plek
mogen zijn waar iedereen graag
komt, ongeacht of en hoe iemand
gelooft. “De kerk an sich kan zoveel
functies hebben. Het zou mooi zijn
als daar veel meer gebruik van zou
worden gemaakt. Gelukkig kan er al
steeds meer in de kerk, veel meer
dan vroeger.” Een voorbeeld hiervan
is het Oogstdankfeest, dat eens in
de drie jaar plaatsvindt en waar Piet
mede-initiator van is. “In september vindt de derde editie plaats, we
zijn nu al bezig met de voorbereidingen. De hele kerk wordt versierd met
onder meer zonnebloemen, fruitbomen en dromenvangers. Het is echt
geweldig om zoiets mee te mogen
organiseren.”

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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aan
Stijn Horstermans

Voornemens
Nu het nieuwe jaar is
aangekomen zijn mensen ook
weer goede voornemens aan
het maken. Meer sporten,
nieuwe hobby’s leren, betere
punten halen op school
enzovoorts.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Stijn Horstermans
14 jaar
Baarlo
’t Wildveld

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
is een foto die ik zelf in de Efteling heb
geschoten. Die maakte ik terwijl ik in
de attractie Carnaval Festival zat.
Wat is je favoriete drankje?
Mijn favoriete drankje is waarschijnlijk
Coca Cola. Als het zou mogen en kunnen, zou ik dat echt de hele dag door
drinken.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Als ik ’s avonds niet kan slapen, draai
ik me meestal gewoon een paar keer
om totdat ik echt goed lig. Vaak val ik
dan vanzelf weer in slaap.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Een superkracht die ik zou willen
hebben, is dat ik supersterk zou zijn.
Met deze superkracht kan ik namelijk
tijdens het voetballen de tegenstander
een hele harde schouderduw geven.
Of ik zou dan extra harde schoten richting het doel kunnen maken.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is meneer Duran.
Hij begrijpt de jeugd van tegenwoor-

dig namelijk heel goed een maakt
steeds leuke grappen over ons.
Een andere leraar van mij, meneer
Rick, vind ik ook heel cool. Hij doet
vaak New Kids Turbo na. Jammer
genoeg heb ik van hem geen les.
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over je?
Een verhaal dat mijn vrienden vaak
over me vertellen, is dat ik hen vaak
advies geef over meisjes. Zij durven
bijvoorbeeld nooit zelf aan een meisje
verkering te vragen, dus meestal help
ik hen daarmee door het voor ze te
doen.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Een liedje waar ik een speciale herinnering aan heb is het liedje You Let
Me Walk Alone van Michael Schulte.
Dit liedje was namelijk op de televisie toen onze hond werd opgehaald
door haar nieuwe baasje. Dat was voor
mij best een verdrietig moment, maar
gelukkig woont ze nu maar een paar
straten verderop bij een collega van
mijn moeder. Het gaat heel erg goed
met haar.
Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Een van de slechtste films die ik ooit
heb gezien, zal waarschijnlijk Jurassic
Park zijn. Dit soort films vallen bij

mij namelijk niet echt in de smaak.
Vaak vind ik er dan ook niet veel aan.
Wie zijn jouw helden?
Een held van mij is Christiano
Ronaldo. Hij is het grootste voorbeeld
in de voetbalwereld voor mij. Ik ben
zelf ook fan van PSV en daar vind ik
Luuk de Jong de allerbeste speler,
samen met Hirving Lozano. Zij zijn
ook een soort van voorbeelden voor
mij. Mijn laatste held is dj Martin
Garrix. Samen met een vriend van mij
sta ik op school namelijk vaak achter
de draaitafel. Daardoor is hij ook best
een groot voorbeeld voor mij. Martin
Garrix is voor mij sowieso de beste dj
die er is.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op mezelf.
Ik werd op de basisschool namelijk altijd gepest. Dit heeft zes jaar
geduurd en het zorgde ervoor dat ik
nooit echt graag naar school wilde.
Ik ben ook naar drie verschillende
basisscholen gegaan. Door middel van
goede begeleiding heb ik uiteindelijk weer meer zelfvertrouwen gekregen en nu gaat het op de middelbare
school heel erg goed met mij. Ik ga
namelijk weer graag naar school en ik
heb het gevoel dat dat stukje verleden mij juist sterker heeft gemaakt.
Daarom ben ik er best trots op.

Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Ik breng het liefst een regenachtige
dag door met YouTube en Netflix.
Gamen en bellen met vrienden vind ik
ook heel leuk om te doen
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit
heb gekregen is dat ik vooral mezelf
moet blijven. Als ze me dan nog
steeds niet mogen, hebben ze gewoon
pech.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Iets wat ik nooit meer over zou willen doen, is de basisschool-periode.
Tot groep 3 was het allemaal nog wel
leuk, maar daarna ben ik blijven zitten
en is al het pesten ook begonnen.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Het verste dat ik ooit van huis ben
geweest is waarschijnlijk Mallorca.
Ik was toen bijna 4 jaar en het was
ook mijn eerste vakantie met het
vliegtuig.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar zou zijn?
Als ik een dag onzichtbaar zou zijn,
zou ik met een goede vriend in een
Porsche alle snelheidslimieten gaan
overtreden.

Bij goede voornemens nemen
mensen zich voor om sommige
dingen anders te doen dan vorig
jaar. Ze willen nu bijvoorbeeld
meer gaan sporten om af te
vallen, of ze willen stoppen met
roken vanwege hun eigen
gezondheid. Een voornemen is
wel pas geslaagd als je het ook
écht nakomt.
Zelf heb ik niet echt goede
voornemens gemaakt, omdat ik
ze waarschijnlijk niet zou kunnen
nakomen. Als ik er één moest
kiezen, zou dat waarschijnlijk het
leren van een nieuwe hobby zijn.
Dat lijkt me namelijk makkelijker
te voltooien dan andere
voornemens, en ook nog handig
voor later!
Er is ook veel onderzoek
gedaan naar goede voornemens.
Zo bleek bijvoorbeeld dat op
nummer één van de meest
gemaakte voornemens het
ontwikkelen van jezelf staat.
Op nummer twee staat dat je het
jezelf minder druk gaat maken of
meer gaat ontspannen.
Op nummer drie staat meer
sporten of meer bewegen naast
werk of school.
Een ander onderzoek ging
over hoeveel mensen zich nou
ook echt aan die gemaakte
voornemens hielden. Van de
mensen die deelnamen aan het
onderzoek bleek dat maar één op
de zes personen zich ook echt
aan het voornemen hield.
Er wordt ook gezegd dat januari
juist de slechtste maand is om
met voornemens te beginnen.
Mensen zijn dan namelijk
strenger voor zichzelf of ze willen
te veel in één keer doen.
Of je nou wel of niet een
goed voornemen hebt gemaakt,
ik hoop in ieder geval dat
iedereen gelukkig het nieuwe
jaar in is gegaan.
Lieke
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 51

Een kinderraad voegt weinig toe
Van de stemmers op onze poll van twee weken geleden vindt de
minderheid, 30 procent, dat een kinderraad weinig toe zou voegen aan
het politieke debat in de gemeente Peel en Maas. Aanleiding voor deze
poll is het plan van VVD-raadsleden Suzan Hermans en Karin Jacobs om
basisschoolleerlingen te verenigen in een kinderraad, bestaande uit
leerlingen van alle basisscholen in Peel en Maas mogen volgens dat plan
twee leerlingen uit de bovenbouw afvaardigen. Wanneer er concrete
voorstellen uit de kinderraad voortvloeien, kunnen ze worden doorgestuurd
naar de gemeenteraad. Michaela Vullings hoort bij de 70 procent van de

stemmers die denkt dat de kinderraad zeker iets toe kan voegen, gaf ze op
Facebook aan. Op deze manier worden kinderen al vroeg sterk betrokken
bij de politiek en wat er in de gemeente waarin ze wonen allemaal speelt,
vinden de tegenstemmers. 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. Gemeenteraadslid Karin Jacobs laat weten dat het plan
om een kinderraad op te zetten wordt vervolgd.

Hangjongeren bestrijd je door
thuissituatie aan te pakken

Nashville

eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Een groep jongeren beschouwt het terrein van visclub HSV De Ruisvoorn in
Helden al jaren als ‘haar’ hangplek. Ze laten afval achter, vernielen het terrein
en gebruiken of dealen er drugs. De politie weet ervan en komt regelmatig kijken, maar kan niet meer doen dan ze wegsturen. “Daarom denken we erover
om camera’s op te hangen. Misschien dat dat de hangjeugd wat afschrikt”,
aldus bestuurslid William Guenne van de visclub.
Overlast van hangjongeren aanpakken doe je door het onaantrekkelijk voor
ze te maken om op die plek te blijven hangen. Dat kan met camera’s, irritante

hoge geluiden, controle door politie of grote lampen op te hangen waardoor ze
goed zichtbaar zijn. Dan gaan ze vanzelf wel weg en is het probleem opgelost.
Aan de andere kant verplaats je daar het probleem alleen maar mee. De
jongeren zoeken wel een andere plek om hun tijd door te brengen en hun rommel te dumpen. Ze blijven wegjagen heeft dus geen zin. Het is veel effectiever
om instanties in te schakelen die de jongeren thuis bezoeken. Misschien hebben
ze thuis problemen en is dat de reden dat ze op straat hangen.
Hangjongeren bestrijd je door thuissituatie aan te pakken. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 01) > Geweld tegen hulpverleners is iets uit de Randstad > eens 46% oneens 54%

vintage • industrieel • brocante

2
2.500lomop
kring

Grote winter
opruiming!
kortingen tot 70%
0p dames- en
herenmode, schoenen
en nachtkleding!
(tenzij anders aangegeven)

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

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

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

Rozenobel 19, 5986 PA Beringe
Kwekerij Litjens bv is een modern glastuinbouwbedrijf
met een teeltoppervlakte van 18,3ha gele en rode paprika.
Ter versterking van ons team en verdere professionalisering
van ons bedrijf zijn wij voor onze locatie in Meterik op zoek naar:

TEAMLEIDER LOGISTIEK

(M/V)

Een fulltime baan met leidinggevende en verantwoordelijke taken, afwisseling en
ruimte voor eigen initiatief. Ben jij diegene die ons team komt versterken?
Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren bekijk onze
website: www.kwekerij-litjensbv.nl of neem contact op met
Nicole Litjens tel. 06-12042451 of nicole@litjensbv.nl

Kwekerij Litjens bv Kempweg 16 5964 NE Meterik

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

Nashville staat bekend om
zijn ongekende muzieksfeer.
Een geweldige stad waar in zo
ongeveer ieder café wel een
bandje op aan het treden was
toen ik samen met een vriend
een bezoek bracht aan
The Country Music Capital of the
World eind 2014. De naam van
deze legendarische plek wordt
nu bezoedeld door een manifest van de Southern Baptist
Convention uit 2017.
Wat jammer dat dezelfde stad
waar het museum van de beste
muzikant ter wereld (Johnny
Cash) staat nu geassocieerd wordt
met homohaat en te fanatieke
religieuze leiders. The Nashville
Statement werd in 2017 gepresenteerd door de Southern Baptist
Convention en is een verklaring
over hoe christenen zich zouden
moeten gedragen. Eén van de
zaken die benoemd worden, is
dat christenen homoseksualiteit
moeten afwijzen. Nashville ligt
natuurlijk wel in een gelovig
gedeelte van de Verenigde
Staten, maar daar hebben wij in
licht beschonken toestand wandelend door de muzikale stad in
ieder geval niets van meegekregen. Ongelooflijk dat uit die
sfeervolle stad zo’n ongelooflijk
achterhaalde verklaring komt.
Maar goed, laat ik me daar maar
niet over opwinden.
Vele gemeentes in het land
hebben inmiddels een regenboogvlag opgehangen om te
laten zien hoe hun vlag er bij
hangt (jaja, woordgrap). Ik laat
mijn herinneringen aan die mooie
stad niet verloochenen door een
verklaring van mensen die niet
helemaal snappen hoe de wereld
tegenwoordig werkt. Als ik aan
Nashville denk, denk ik nog
steeds vooral aan de nummers
van, overigens overtuigd christen,
Johnny Cash. De laatste regels van
Man in Black had hij gisteren
geschreven kunnen hebben.
‘I’d love to wear a rainbow every
day, And tell the world that
everything’s OK, But I’ll try to
carry off a little darkness on my
back, ‘till things are brighter,
I’m the Man In Black.’
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Containers niet leeg?

Het komt regelmatig voor dat we meldingen krijgen van containers
die niet zijn leeggemaakt. De vuilnisauto gaat niet terugrijden voor
verkeerd aangeboden containers, vastgevroren containers of voor
containers die te laat buiten gezet worden.
Het afval wordt vanaf 7 uur ’s morgens opgehaald! Zorg dat het afval op tijd buiten staat.
De komende tijd gaat het weer vriezen: schud of steek vooraf de inhoud los zodat de
container beter leeg gaat.

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)

Beperkte dienstverlening
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van ICT systemen.
Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen.
Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of is
onze dienstverlening beperkt.
• Op vrijdag 25 januari 2019 zijn we tot 13.00 uur geopend. De bibliotheek is tot 17.00 uur open.
• Op zaterdag 26 januari 2019 zijn we de gehele dag gesloten. De bibliotheek is open van
8.30 tot 12.00 uur.

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

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Bijbaan als
zaterdaghulp of
vakantiewerker?
Vestiging Beringe
Zoek jij een bijbaaan die goed te combineren is met je studie en heb jij affiniteit met technische producten
en vindt je het leuk om klanten te helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou.

AGRARISCHE
GROND
Perceel van ongeveer
4000 m2 te koop.
Ligging:
Zandberg in Helden.
Tel. 077-3072462

www.vanhalstomerij.nl

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

Ben je nieuwsgierig geworden?
Lees dan meer op werkenbijwildkamp.nl

Nadere informatie:
info.ambv@gmail.com

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

www.hadecollection.nl

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

Nashville-verklaring
Nederland is een vrij land. Een vrij land waar je mag geloven wat je
wilt, waar je mag houden van wie je wilt en waar je mag zijn wie je wilt.
Een land dat in de tijd van de Republiek al grote stappen zette richting
de godsdienstvrijheid en ook het land dat in 2001 als eerste het homohuwelijk invoerde. Een tolerant land waar we trots op mogen zijn.
Toch staan deze vrijheden nog geregeld onder druk.
Met verbijstering lazen wij de
Nashville-verklaring met als onderdeel ‘een gezamenlijke verklaring
over Bijbelse seksualiteit’. Een verkla-

ring die op grond van een interpretatie
van de Bijbel mensen uitsluit in deze
samenleving. Mensen uitsluit om te
zijn wie ze zijn, om te houden van wie

ze willen en om te trouwen met wie ze
willen. Tandenknarsend zeg ik enerzijds
dat het hebben van zo’n mening hoort
bij onze vrijheden. Anderzijds roep ik
dat ik het een walgelijke en onnodig
kwetsende verklaring vind. Onnodig
kwetsend voor lhbt’ers die nog steeds
bovengemiddeld vaak te maken krijgen
met geweld, bovengemiddeld eenzaam
zijn en nog steeds harder moeten lopen
voor het krijgen van dezelfde baan.

Deze verklaring helpt daar allemaal
niet bij. Maar wat helpt dan wel? Wat
kunnen we in Peel en Maas doen om
de positie van lhbt’ers te verbeteren?
Wij hebben hier ideeën over, maar worstelen nog steeds om dit om te zetten
naar effectief lokaal beleid. Hebt u een
idee? Laat het ons dan alstublieft weten,
wij gaan graag met u in gesprek.
Namens de VVD-fractie,
raadslid Teun Heldens
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Pubquiz volgende
activiteit in
jubileumjaar Bevo
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De Kieveloeët

Prins Luc I van Meijel
Luc van den Beuken is zondag 6 januari onthuld als de 67e prins van carnavalsvereniging De Kieveloeët uit
Meijel. Hij heerst de komende ‘vastelaovend’ met zijn spreuk ‘Vastelaovend saame, dòr drèèjt ’t um’.

Handbalvereniging Bevo Hc uit Panningen bestaat dit seizoen vijftig
jaar. Het begin van het jubileumjaar werd al gemaakt bij de kick-off.
Het volgende evenement is de Alewiejo Pubquiz op zaterdag 19 januari. Het is een normale pubquiz met een Bevo-randje, zo laat de club
weten. De pubquiz vindt plaats in de kantine van Bevo in sporthal De
Heuf in Panningen.
Quizmaster tijdens de avond is
‘mister Bevo’ Ron Klemann. Tijdens
de avond strijden teams van minimaal vier en maximaal zes personen
tegen elkaar. Individueel opgeven
kan ook, waarna de organisatie een
team zoekt. Voor het grootste deel
bestaat de quiz uit algemene vragen, aangevuld met Bevo-twists.
Deelnemers aan de quiz hebben toegang tot de wedstrijd van de heren
1 tegen Hurry-Up. Na de wedstrijd

volgt nog een nieuwjaarsborrel en
een feest met dj Sjoerd Bruijnen.
Inloop van de quiz is vanaf
15.30 uur. Om 16.00 uur begint de
quiz. De wedstrijd van het eerste
herenteam gaat om 20.00 uur van
start. Voor vragen over het jubileum,
opmerkingen of opgeven voor de
quiz kan er contact opgenomen worden met de jubileumcommissie via
50jaarbevohc@gmail.com of kijk op
de Facebook-pagina 50 jaar Bevo Hc.

Genealogiecafé over
geboorteaktes
Het genealogiecafé staat op maandag 14 januari in het teken van
geboorteaktes. Van 19.30 tot 21.30 uur staan de vrijwilligers van het café
klaar om belangstellenden te helpen met het beantwoorden van vragen.
De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van de Gemeente in Panningen
en wordt georganiseerd door het digitale archief PeelenMaasNet.
De avond gaat over geboorteaktes. De eerste geboorteakte van de
Heldense burgerlijke stand op
PeelenMaasNet is die van Gerardus
Engels op 24 oktober 1798.
“Deze geboorteakte is echter niet de
allereerste in de burgerlijke stand”,
schrijft het genealogiecafé.
“Een korte tijd heeft het Heldense
gemeentebestuur het doopregister
van de kerk gebruikt om akten in te
schrijven. De allereerste geboorte-

akte van de gemeente Helden komt
dan op naam van Joannes Janssen
geboren op 16 Fructidor van het jaar
Zes van de Franse Republiek (2 september 1798).” Gedurende een
stamboomonderzoek kan het gebeuren dat aktes uit de Franse Tijd
voorzien zijn van Republikeinse
datums. Vrijwilligers van het genealogiecafé staan paraat om te helpen
bij het onderzoek en te zorgen dat
de juiste datum gevonden wordt.

Bontje Aovend in
Kessel-Eik

De prins van het vorige carnavalsseizoen, prins Marcel I, nam tijdens het
prinsenbal afscheid van zijn functie als
heerser van het ‘kieveloeëteriek’. In de
ontknoping van het onthullen van de

nieuwe prins, kreeg ‘Méélse Maestro’
Han Coulen een rol op zich. Daarna werd
zijn partner Luc officieel als prins Luc I
onthuld en volgde de receptie. Luc heeft
in het dagelijks leven een leidingge-

vende functie als shiftleader tafelspelen
bij Holland Casino in Venlo. Daarnaast
maakt hij deel uit van de carnavalszanggroep De Bubs en is hij uitbater van café
‘t Hitsige Hert in Meijel.

Route Rundje Koeberg weer uitgepijld

Kwistneetdettoapaedjes
woare naar Meijel
Rundje Koeberg organiseert op zondag 13 januari de achtste editie van de mountainbiketoertocht
‘Kwistneetdettoapaedjeswoare’. De route is ook dit keer volledig uitgepijld en gaat richting Meijel en Neerkant.
Startplaats is gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

Diverse artiesten van eigen Kessel-Eikse bodem staan zaterdag
2 februari weer op het podium. Dan vindt in Ut Gemeinsjapshoes in
Kessel-Eik de jaarlijks terugkerende Bontje Aovend plaats, die wordt
georganiseerd door carnavalsvereniging De Eikkaters.
Tijdens de editie van vorig jaar
stonden ook wethouders Roland van
Kessel en Paul Sanders en burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo
met een act op de bühne. Diverse
artiesten die voorgaande jaren meededen met de Bontje Aovend hebben

zich weer met een act aangemeld.
Groepen of individuen die ook
mee willen doen, kunnen zich tot
vrijdag 18 januari aanmelden via
eug.linden@home.nl De Bontje
Aovend begint zaterdag 2 februari
om 19.30 uur.

Prinsenbal Maasbree
Prins Jaco I neemt zaterdag 19 januari afscheid van zijn functie als
carnavalsprins van carnavalsvereniging D’n Hab in Maasbree. Die avond
wordt tijdens het prinsenbal bekendgemaakt wie de nieuwe heerser
wordt van het ‘habberiëk’.
De scepter wordt die avond overgedragen van prins Jaco I aan de
nieuwe prins van D’n Hab. Het prinsenbal vindt ook dit jaar plaats in
MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree.
De deuren zijn vanaf 19.11 uur

geopend en om 19.44 uur betreedt
prins Jaco I voor de laatste keer de
bühne als prins. De carnavalsvereniging onthult daarna welke prins de
komende ‘vastelaovend’ voorop gaat
in Maasbree.

Het was in oktober voor het eerst
dat de organisatie van de toertocht
koos voor een route die volledig werd
aangegeven met pijlen. De 200 deelnemers waren hier volgens de organisatie dusdanig tevreden over, dat ze
besloot het deze editie weer te doen.
Leden van toerclub TC Everlo hebben twee routes gemaakt van 40 en
50 kilometer.

De route van deze achtste editie gaat richting Meijel en Neerkant.
Een deel van de route loopt, in overleg met tour- en wielerclub De Velo
uit Meijel, over het vaste parcours
van de fietsclub. Daarna gaat de tocht
verder naar Neerkant. Na 21 kilometer is er een pauzeplaats met thee
en cake.
Gemeenschapshuis Kerkeböske in

Helden is de startplaats. Inschrijven
kan daar voorafgaand aan de start
tussen 08.45 en 09.30 uur. Ook kunnen wandelaars en hardlopers zich
er aanmelden voor de aparte Rundje
Koeberg wandel- en looproutes van 6,
12 of 17 kilometer. Starten kan tussen
08.00 en 09.30 uur voor de wandelaars en tussen 09.00 en 09.30 uur
voor de hardlopers.
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Ook voor leiders Jong Nederland en ouders

Cursus buitenactiviteiten
voor kinderen organiseren
Het regionale cursusteam Jeugdnatuurbegeleiders van natuureducatieorganisatie IVN gaat nieuwe begeleiders opleiden. In zes bijeenkomsten wordt hen geleerd hoe ze leuke activiteiten in de natuur kunnen organiseren voor kinderen van diverse leeftijden. De eerste cursusdag is dinsdag 12 februari.
De cursus is bedoeld voor iedereen die graag als jeugdbegeleider
van IVN aan de slag wil gaan. “Ook is
het erg interessant voor leiders van
Jong Nederland, ouders die op scholen
helpen of voor buurtverenigingen die
graag iets ondernemen met de buurtkinderen”, legt IVN-afdeling Helden
uit.
De bedoeling van de korte cursus
voor jeugdnatuurbegeleiders in spe, is
hen meer leren over alle leeftijdskenmerken en hoe ze daarop in kunnen
spelen in het organiseren van buitenactiviteiten, legt IVN-afdeling Helden
uit. “Kleuters verzamelen bijvoorbeeld
graag en hebben een korte spanningsboog. Als je dan een activiteit moet

organiseren voor kleuters in de natuur,
kun je ze harde materialen laten verzamelen die ze in een boterkuipje doen.
Daarmee kunnen ze rammelen en heb
je een muziekinstrumentje. Als je dan
een liedje gaat zingen kunnen ze de
maat aangeven. Met een groep kinderen heb je dan een natuurorkest.”
Het doel van de cursus is kinderen actief bezig laten zijn in de natuur,
niet om ze zo veel mogelijk te leren
over de natuur. IVN: “Na afloop van de
cursus hebben de deelnemers vooral
veel ideeën opgedaan over wat ze
met kinderen kunnen ondernemen in
de natuur.”
De jeugdnatuurbegeleiders leren
in zes bijeenkomsten hoe ze voor

kinderen in de leeftijd van kleuter tot
puber leuke spellen en activiteiten
kunnen organiseren. De cursusdata
zijn dinsdag 12 februari, 12 maart en
2 april van 19.30 tot 22.00 uur en op
de zaterdagen 23 februari, 23 maart
en 13 april van 09.00 tot 12.00 uur.
De afsluiting en het uitreiken van het
certificaat is op dinsdag 21 mei van
19.30 tot 21.30 uur.
De cursussen worden op diverse
plekken in de regio gegeven. In Peel
en Maas is het IVN-lokaal in Helden
daar één mogelijkheid van. Neem voor
meer informatie en om aan te melden
contact op met Marjan Straver marjan.
straver@ivnroermond.nl of Til Janssen
tiljanssen@hotmail.com

Beugelclub De Treffers Maasbree

Strijd om wisselbeker
propaganda-toernooi
Beugelclub De Treffers uit Maasbree organiseert ook dit jaar weer een propaganda-toernooi, waar mensen
kunnen proeven van de beugelsport. Na twee voorrondes strijden zondag 13 januari tien koppels tegen elkaar
om de wisselbeker bij de beugelclub in Maasbree.
In totaal gaven 56 personen zich
op voor het jaarlijkse propagandakoppeltoernooi. “De groeiende
belangstelling bevestigt dat de oeroude beugelsport in Maasbree weer
zeer populair is”, aldus De Treffers.

De tien koppels die de eerste twee voorrondes overleefden, strijden zondag tegen elkaar.
Om 3.00 uur beginnen de finalewedstrijden met twee poules van
vijf koppels. De twee poulewinnaars

spelen uiteindelijk de grote finale.
Wethouder Paul Sanders reikt na de
finale de prijzen uit aan de winnaars.
Alle finalewedstrijden vinden plaats
bij de beugelclub aan de Breetse
Peelweg in Maasbree.

verenigingen 13
Wedstrijd

Kiëtteknalle
bij schutterij Sint
Martinus
Kiëten en vriendengroepen zijn op vrijdag 11 januari welkom bij
schutterij Sint Martinus in Maasbree. De schutterij houdt dan de schietwedstrijd Kiëtteknalle. Er wordt met windbuksen geschoten op echte
bölkes. De wedstrijd vindt plaats op schietterrein De Schor in Maasbree.
De teams bestaan uit viertallen. De winnaars van de avond
ontvangen een prijzenpakket
bestaande uit schieten met de
zware buks, penningen en een wisselbeker. De inschrijving is gratis,
maar vooraf aanmelden is verplicht.

Minimale leeftijd voor deelnemers
aan het schieten is 16 jaar.
Opgeven voor deelname kan
via info@schutterijsintmartinus.nl
Kijk voor meer informatie over het
Kiëtteknalle en het opgaveformulier
op www.schutterijsintmartinus.nl

Opening seizoen

Nieuwjaarstoernooi
Jeu de Boules Club
Baarlo
Door: Herman Stevens, Jeu de Boules Club Baarlo
Jeu de Boules Club Baarlo opende maandag 7 januari het jeu-deboulesseizoen met een nieuwjaarstoernooi in de overdekte hal in
Boekend. Chrit Theeuwen, Henri Holtus en Ria Arnold en Piet Derks
werden de winnaars.
Voor dit toernooi hadden zich
29 leden opgegeven. Om 13.30 uur
kon toernooileider Piet het toernooi
openen. Voor de pauze werden er
twee wedstrijden gespeeld. Tijdens
deze pauze werden de deelnemers
getrakteerd op een wafel van penningmeester Maria van Lier en een
gratis consumptie van de vereniging.
Na de pauze was er nog één
wedstrijd te spelen en daarna kon
toernooileider Piet de eindstand
opmaken en als beste drie spelers
met drie gewonnen partijen kwa-

men uit de bus. De eerste plaats was
voor Chrit Theeuwen. Hij behaalde
15 punten, de tweede plaats was
voor Henri Holtus (13 punten). Op de
derde plaats was voor Ria Arnold en
Piet Derks, die 12 punten behaalden.

Levensmiddelen
Tegen 16.30 uur kon voorzitter
Henri deze middag afsluiten,
na de winnaars te hebben
gefeliciteerd en als prijs een doos
met levensmiddelen uit te hebben
gereikt.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team
komt versterken. Wij zoeken een:

Allround Medewerker/
Tractorchauffeur (m/v)

De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende
werkzaamheden van zaaien tot oogsten, in de akkerbouw
en teelt van vollegrondsgroenten. Het is een afwisselende
en uitdagende functie, binnen een zeer gemotiveerd team.
Ben jij:
• zelfstandig en in teamverband inzetbaar;
• flexibel en collegiaal;
• in het bezit van minimaal rijbewijs B?

Twee leden SV Egchel 60 jaar lid

Heb jij:
• al relevante werkervaring opgedaan;
• de juiste motivatie en inzet?

In de kantine van SV Egchel werden op zaterdag 5 januari de jubilarissen gehuldigd bij het
nieuwjaarstreffen. Twee leden, Jan Delissen en Piet Janssen, zijn al 60 jaar lid. Er werd ook stilgestaan bij het recente overlijden van Martin Sijben die eveneens het 60-jarig jubileum zou vieren.
Daarnaast zijn Jos Arts, Ruud Beumers, Pedro Doensen, Jeroen Hillen, Leon Hillen en Luuk Rutten
25 jaar lid. Robert Delissen, Ron Delissen, Heidi Sijben, Edwin Joosten en Thijs Joosten vierden alweer
hun 40-jarig jubileum en erevoorzitter Jan Schmitz is al 50 jaar bij de vereniging.

Dan ben jij degene die wij zoeken!
Spreekt deze baan je aan, aarzel dan niet en mail naar
info@tacobedrijven.nl of bel naar 077-3976666.

Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
www.tacobedrijven.nl
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Vorst Roel

Grashoekse prins Job
en prinses Zizi
Tijdens het prinsenbal van carnavalsvereniging De Graasvraeters
op zaterdag 5 januari werd het nieuwe jeugdtrio van Jong Nederland
Grashoek bekendgemaakt. Prins Job, prinses Zizi en vorst Roel
heersen de komende ‘vastelaovend’ over de jeugd van het
‘graasvraeterriek’.

Vorst Rick van De Graasvraeters
mocht het nieuwe trio bekendmaken. In de zaal kwam de groep De
Graasrovers van Jong Nederland
Grashoek naar de bühne.
Ze hadden zelf een filmpje
gemaakt, dat voor de onthulling
getoond werd. Het filmpje eindigde met de bekendmaking van
het nieuwe trio van Jong Nederland
Grashoek. Prins Job van Grimbergen,

prinses Zizi Aelen en vorst Roel
van Ophoven werden samen door
vorst Rick en voorzitter Job van
Hoof geïnstalleerd. Zij gaan regeren
met de spreuk ‘Wae as trio van de
Graasrovers staon heij veur uch klaor.
Wae make ‘t mit de vastelaovend
hielemaol waor!’
De receptie van het trio is op
vrijdag 22 februari om 19.00 uur in
zaal Leanzo in Grashoek.
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Nieuw prinsenpaar in
Grashoek
Frank en Chantal Timmermans zijn zaterdag 5 januari uitgeroepen tot prins Frank I en prinses Chantal van carnavalsvereniging De Graasvraeters in Grashoek. Ze regeren dit jaar met de spreuk ‘Steek op, pet aaf, alaaf!’ over
het ‘graasvraeterriek’.

Nadat prins Roy I en prinses
Janneke officieel waren ontmanteld
als heersers, werden ze weer opgenomen in de vereniging. Roy keert terug
in de raad van elf en werd opgenomen
bij de ‘aod prinse’ en Janneke bij de
dames van De Graasvraeters.

‘Graskantje’
De onthulling van de nieuwe prins
begon met de film ‘Graskantje’, over

de zoektocht van de prinsencommissie naar hun prins of prinses, oftewel
‘new kids’. Toen het filmpje eenmaal
ten einde was, werden prins Frank I
en prinses Chantal ontvangen door
de juichende zaal. Frank is 38 jaar en
werkt bij de Sligro in Venlo, Chantal is
31 jaar. Samen hebben ze drie kinderen: Jesse, Fenne en Daaf. Het paar
heerst de komende ‘vastelaovend’
met de spreuk ‘Steek op, pet aaf,

alaaf!’. Ook werden zaterdag 5 januari 26 nieuwe leden geïnstalleerd bij
‘De vrienden van...’, de nieuwe tak van
de carnavalsvereniging. Deze leden
gaan de komende tijd de vereniging
steunen bij diverse activiteiten in en
buiten het ‘graasvraeterriek’.
De receptie van prins Frank I en
prinses Chantal is op vrijdag 1 februari
om 19.30 uur bij zaal Leanzo in
Grashoek.

PANNINGEN

Wij zijn op zoek naar:

Medewerk(st)er Bediening
voor 8 a 10 uur p/wk. - min.lft. 20 jr.
Ervaring hoeft niet, mag wel - Wij leiden jou op.
Spontane en vlotte

Vakantie /weekendkracht
Voor de Bediening en / of Bar min. lft. 17 jaar.

Vakantie /weekendkracht
voor afwas/ keuken min. lft. 16 jaar
Info en sollicitaties. Raadhuisplein 41 - 5981 AT Panningen
077 - 307 53 94 (Vragen naar Rein).

Veertien jubilarissen bij VV BEVO
Liefst veertien jubilarissen werden bij de nieuwjaarsreceptie van de Beringe voetbalclub VV BEVO
geëerd. John Smedts, Henk Truijen, Hans Bos, Francis Martens, Harrie Theunissen, Eric Minten,
Luc Simons, Ron Hanraets, Bram van de Kerkhof, Stefan Nellen, Mark Schrijnwerkers, Roger Gielen,
Gerrie Gielen en Guus Peeters ontvingen onder meer een bloemetje vanwege hun verdiensten voor
de club. “BEVO dankt de trouwe leden voor hun inzet. Het was tijd om hen een keer in het zonnetje
te zetten”, aldus de vereniging.
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Toernooien in België en Maastricht

Judobroers samen op podium
Door: Ron van der Linden, judoclub Helden
Judoclub Helden startte het nieuwe judojaar met twee toernooien. Op
zaterdag 5 januari werd er gejudood in het Belgische Meeuwen-Gruitrode.
Daar stonden de judobroers Rick en Guus Manders voor het eerst samen op
het podium. De jongste wedstrijdjudoka’s deden zondag 6 januari mee met
het nieuwjaarstoernooi van Judoclub Amby in Maastricht.
Noa Janssen startte haar nieuwe
jaar met goud in Meeuwen-Gruitrode
na drie mooie overwinningen op
ippon. Isis van Dril won haar eerste
pot en verloor er twee. Lucas Colbers
judode goed en zat twee keer dicht
tegen de winst aan. Owen van Dijk
en Aron Theunissen wonnen beiden
een partij, Eefje Moors won er twee
na een sterk debuut in de -18 jaar.
Janine Janssen had pech en kreeg
geen herkansing na een verliespartij. Ook Jarno Hoenson had zijn dag
niet en kon geen wedstrijd winnen.
Diego Coopmans verloor zijn eerste
pot tegen een sterke Belg, maar herstelde zich daarna heel knap met drie
keer vol ippon. Daarmee pakte hij het
brons. Ook Kevin Janssen won brons,
in zijn debuut in de -18 jaar.
De broers Guus en Rick Manders
verloren ieder één keer, maar pakten
met een aantal prachtige punten beiden overtuigend het brons. Zo stonden
ze voor de eerste keer samen op het

De broers Rick en Guus Manders werden derde
in dezelfde poule in Meeuwen-Gruitrode

podium. Tom en Mark van Dijk pakten beiden het zilver. Beiden broers
bereikten de finale, maar verloren
deze allebei. Tom bereikte de finale na
drie sterke potten, onder andere tegen
een sterke Duitser. Mark won in zijn
debuut in de -21 jaar vier keer, alles
op ippon en met mooie worpen.
De jongste wedstrijdjudoka’s stonden op het elfde nieuwjaarstoernooi
in Maastricht. Eerste prijzen werden
behaald door Milou Verlaek, Marlouk
Colbers, Vian van Dril, Daisy van Os,
Line Bos, Frits Hermans, Ralf Relou,
Luuk van den Berg, Djow Joris, Zack
Wilms, Nayden Bos, Sten Luijten en
Mika Tillemans. Tweede prijzen waren
er voor Nova Peeters, Isis van Dril,
Lindsay van Os, Lucas Colbers, Minke
Boonen, Thyke Versteegen, Yannick
Verheijen, Finn Tillemans en Willem
Zelen. Derde prijzen werden er gewonnen door Niels van den Berg, Meike
Timmermans, Kep Verkoeijen, Justin
Thijssen en Ryan Dielissen.

Atletiek Helden

Winst in Asten en Boekend
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Voor de atleten van Atletiek Helden zat er geen weekje rust in na nieuwjaar. Op zondag 6 januari deden
vijftien atleten mee aan de Jaspercross in Asten. In Boekend vond de Nieuwjaarsloop plaats, waar acht lopers
van de Panningse vereniging hun opwachting maakten.
Vijftien atleten streden in Asten
op een pittig, maar goed te belopen
crossparcours. Op de 8.000 meter
werd Ron Koster eerste bij de M40
en Roel Roubroeks derde. Bij de M55
werd Wim Janssen tweede en Hans
Peeters derde. Nico Verstraten tenslotte stond als derde op het podium

bij de M60.
Wie liever over de weg liep, kon
in de Boekend inschrijven voor de
Nieuwjaarsloop van 5 of 10 kilometer. Judith de Bruin won de 5 kilometer bij de V40 in 22.09 minuten. Rinie
Ebisch deed hetzelfde bij de V60 met
een tijd van 25.49 minuten. Christine

Peters werd in dezelfde klasse derde
in een tijd van 31.28 minuten.
Zondag 20 januari wordt de Limbra
competitie in de Heldense Bossen
gehouden. De wedstrijd wordt georganiseerd door Atletiek Helden. De wedstrijden beginnen om 10.30 uur nabij
de speeltuin.

Jumping Indoor Leunen

Prijzen voor ruiters
Peel en Maas
Door: paardensportverenigingen De Cowboys, De Maasruiters en De Cavaliers
De eerste ruiterwedstrijd van het nieuwe jaar werd van vrijdag 4 tot en met zondag 6 januari gehouden bij
Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg. Diverse ruiters uit Peel en Maas deden mee aan deze editie van
Jumping Indoor Leunen en vielen in de prijzen.
Voor Elisa Vaessen en Nikki
Geraedts van De Cowboys uit
Maasbree pakte deze eerste wedstrijd
goed uit. In de klasse B behaalde Elisa
met Tolana Z een achtste prijs en Nikki
met Charusa SZ een tiende prijs. Ilse
Haenen maakte hetzelfde weekend in
de Mortel een mooie afsluiting in de
klasse L2. Met haar zwarte troef Ivano
L reed ze wederom naar de overwinning.
Maikel Steeghs van De Maasruiters
uit Kessel kwam aan start in de
klasse B met Ietessa en behaalde een
tweede prijs. Tess Gubbels met Skippy

van de Veldehoeve behaalde in de
klasse C-B de derde prijs. Voor Lotte
Hermans met Apache was er een
zevende prijs in de klasse D-L.

Ex-aequo negende
Ook De Cavaliers uit Helden waren
aanwezig op het ruiterevenement.
Op vrijdag was er in de klasse B voor
Janine Maassen een zevende prijs met
Jelena en een negende prijs ex-aequo
voor Janine Maassen met Hevade en
Anouk Neefs met Calibra. Op zondag
behaalde Anouk Neefs de negende
plaats in de klasse B met Calibra.

Janine Maassen werd twaalfde met
Jelena. In de klasse L ging de overwinning naar Dionne Dorssers met
Chicaro.
In de klasse CB was er een
tweede prijs voor Nicky Hanssen met
Millstreets Hyawhatta. In de klasse
DB een vierde prijs voor Romee Neefs
met Happy Boy en in de klasse DM
ging de overwinning naar Jessica
Maassen met Bockmann’s Coco.
Monique Peeters nam zondag deel
aan een dressuurwedstrijd in Someren
en wist daar de overwinning te behalen met Ickan in de klasse L1.

ADVERTENTIE W E E K
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Turncarrière afgesloten

Start in seizoen 2019-2020

Twee keer zilver voor
Panningse turnster

Joeri Janssen hoofd
trainer VV Baarlo

Door: Annelies Lormans
De Panningse turnster Danielle Lormans deed zondag 30 december mee aan een kersttoernooi in Nijmegen
namens haar club Hercules Reuver. Daar behaalde ze twee zilveren medailles.

Voetbalvereniging Baarlo heeft in Venlonaar Joeri Janssen een
nieuwe hoofdtrainer gevonden. Hij volgt Rob Geenen op, die na vijf jaar
afscheid neemt van de Baarlose club. Op donderdag 3 januari maakte
de selectiegroep en de technische staf kennis met de toekomstige
hoofdtrainer.

VV Baarlo-voorzitter Jules Dorssers en toekomstig
hoofdtrainer Joeri Janssen (Foto: Len Gielen)

Op dit toernooi konden deelnemers zich per toestel inschrijven.
De senioren tweede divisie waren
als laatste aan de beurt. Zoals altijd
vrolijk en gemotiveerd, verscheen
Danielle aan de start. De sfeer zat er
de hele wedstrijd goed in, ook al ging

niet alles vlekkeloos. Op brug telde
er één eis niet. De balk moest ze een
keer te vroeg verlaten.

Danielle een zilveren medaille te
behalen, met een klein foutje in haar
eerste serie. Op sprong deed Danielle
voor het eerst de ‘half in dubbele draai
uit’. Dit werd door de jury gewaardeerd. Een mooie wedstrijd om een
lange turncarrière mee af te sluiten.

Klein foutje
Maar hier wist ze toch een tweede
plaats te behalen. Ook op vloer wist
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Wij bieden u als interieurmerk tijdens deze dagen:
Verlichting, tafels, zitmeubelen, vloerkleden, kussens,
potten en overige accessoires tegen hoge kortingen.
WWW.HOFFZ.NL
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Geenen gaat aan de slag bij
FC Maasgouw in Thorn. Op oudjaarsdag maandag 31 december
kwamen VV Baarlo en de 24-jarige
Joeri Janssen tot een overeenkomst.
Janssen start in het nieuwe seizoen
2019-2020 bij de selectiegroep.

Actief bij
VVV-Venlo
Janssen is zelf als jeugdspeler actief geweest bij Quick Boys in
Venlo. Hij heeft volgens VV Baarlo
niet de stap naar de senioren gezet,
omdat hij zich volledig wil concentreren op het trainersvak. Sinds zijn
dertiende is Joeri trainer bij de jeugd.
Eerst bij Quick Boys en vervolgens
een aantal seizoenen bij SC Irene.

Bij die club is hij ook nog een half
jaar interim-hoofdtrainer geweest
van het eerste elftal. Sinds 2013 is
Janssen actief bij VVV-Venlo, waar hij
momenteel onder contract staat als
hoofdtrainer van JO13-1, uitkomend
in de eerste divisie. Daarnaast is hij
bij VVV-Venlo ook hoofd jeugd scouting en coördinator jeugdplan.
Voor de Venlonaar wordt
VV Baarlo zijn eerste serieuze opstap
naar het hoofdtrainerschap bij amateurclubs. “Als bestuur zien wij de
benoeming van Joeri als de nieuwe
hoofdtrainer straks met veel vertrouwen tegemoet”, aldus de Baarlose
vereniging. “Het was een weloverwogen keuze om hem bij onze club
de kans te geven om zich verder te
ontwikkelen als trainer.”

Sporthal Piushof

Koppelwedstrijd
sportclub Pareja
Door: Ellen Berkers, sportclub Pareja
Sportclub Pareja uit Helden organiseerde zondag 6 januari een
koppelwedstrijd in de Panningse sporthal Piushof. Daarbij werden alle
turnsters van de club via loting gekoppeld aan een ander lid, ongeacht
het niveau.
Omdat de turnsters volgens
verplichte of keuze oefenstof turnden, werden die categorieën wel bij
elkaar gehouden. De dames gingen goed van start. In de tweede
wedstrijdronde kwam Renske
Timmermans bij sprong niet goed
terecht, waardoor ze een knieblessure opliep en de wedstrijd niet
meer uit kon turnen. Het meisje wat
aan Renske gekoppeld was, heeft in
een ander koppel haar wedstrijd uit
kunnen turnen.

Bij de verplichte oefenstof eindigden Myrthe Tomassen en Gielke
Verhaeg op de eerste plaats, gevolgd
door Guusje Ghielen en Mirthe Ebisch
op plek twee en Imke Verheijen, Isa
Dorssers en Fleur Sillekens op de
derde plaats.
Bij de keuze oefenstof werden
Joeske van Lent en Tessa Deckers
eerste, gevolgd door Bo Ottenheim
en Selina van Berlo op de tweede en
Mirthe Peeters en Enya Thijssen op
de derde plaats.
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Nieuw P&M Liedjesfestival in Kessel
Het P&M Liedjesfestival beleeft op zaterdag 12 januari de 25e editie. Het is de eerste van de nieuwe cyclus die de komende jaren langs alle dorpen
van Peel en Maas en Neer trekt. De nieuwe overkoepelende stichting is vanaf de komende editie samen met de carnavalsvereniging van het betreffende dorp organisator van het evenement. Dit jaar valt die eer te beurt aan De Kevers uit Kessel.

geïntroduceerd. Zo is de jurering op de
schop gegaan. “Dat hebben we weggehaald bij de verenigingen”, vertelt
Peter. “Dat maakt het objectiever.” De
jury bestaat daarom uit vijf artiesten uit
buurgemeenten. Verder zijn ook de prijzen, het Lindebuimke en de PJP-bokaal,
vernieuwd.

De beste wint

In een tent voor Kasteel De
Keverberg in Kessel strijden de winnaars
van de liedjesavonden uit de gemeente
op 12 januari voor de winst van het
Lindebuimke. Vorig jaar won ‘Óm in te
Lieste’ uit Neer, het enige dorp van buiten Peel en Maas, het evenement. De
vraag was of het duo een opvolger zou
krijgen. In de wandelgangen ging het
gerucht dat het P&M Liedjesfestival zou
ophouden te bestaan. Die kans was ook
zeker aanwezig, vertellen betrokkenen.
De animo was bij verschillende
verenigingen laag, zo vertellen Mark
Jacobs, voorzitter bij carnavalsvereniging
De Kevers, en Peter Engels van Omroep
P&M. “De kleine carnavalsverenigingen
hadden moeite met het grote financiële risico en het was voor hen lastig om
genoeg vrijwilligers bij elkaar te krij-

gen.” Dat risico moet verminderd worden door de nieuwe overkoepelende
stichting die werd opgericht na overleg
met alle verenigingen. Peter maakte al
negentien P&M Liedjesfestivals mee in
de organisatie en werd voorzitter van de
nieuwe Stichting Cultureel Erfgoed Peel
en Maas en omstreken.
Eén van de belangrijkste zaken die
is afgesproken, is dat de overkoepelende stichting ieder jaar de organiserende vereniging meehelpt met advies
en voorstellen. “In de stichting zitten
mensen met kennis van organiseren”,
vertelt Peter. “De verenigingen kunnen op hen leunen.” Daarnaast komt er
een draaiboek dat ieder jaar doorgegeven wordt. Mark: “Bij de vorige cyclus
was het nog zo dat 90 procent door
de vereniging zelf uitgevogeld moest

Cabaret

Niet Schieten in
Panningen

worden. We hopen met het draaiboek
ervoor te zorgen dat ongeveer de helft
al voorgekauwd is straks. Cijfers werden voorheen vaak angstvallig geheim
gehouden, maar die kunnen nu discreet
aan de stichting gegeven worden. Dan
kunnen ze het jaar erna weer gebruikt
worden.”
Qua financiën is het de bedoeling
dat er sponsoren gevonden worden die
zich voor meerdere jaren aan het liedjesfestival verbinden. “Kleine dorpen
hebben weinig grote bedrijven”, ver-

telt Peter. “Dan krijg je dat de verenigingen uit die dorpen aankloppen bij
grote bedrijven uit grotere dorpen zoals
Panningen. Die hebben dan bijvoorbeeld het jaar daarvoor al gesponsord
en trekken er niet meer aan. Dat willen
we voorkomen door meerjarige contracten af te sluiten. Zo verlichten we de
zorgen voor de kleine dorpen.”
Kessel heeft de eer dit jaar het P&M
Liedjesfestival te organiseren en de
nieuwe cyclus af te trappen. Er worden
bij deze editie een aantal nieuwe zaken

Wie er gaat winnen, is voor Peter
en Mark nog een raadsel. “De beste”,
aldus Peter. “Ik ben de laatste weken
met heel veel dingen bezig geweest,
maar eigenlijk niet met de nummers”,
aldus Mark. “We zijn er als Kevers wel
al helemaal klaar voor en de tent is zo
goed als uitverkocht.” De strijd tussen de dorpen van Peel en Maas kan
zodoende op zaterdagavond weer losbarsten.
De deelnemers aan het P&M
Liedjesfestival zijn dit jaar: ‘Aod Prinse
Kepèl’ uit Panningen, ‘De Batjakkers’ uit
Egchel, ‘Sjots, Sjeif & oet de maot’ uit
Koningslust, ‘Blieve Lache’ uit Meijel,
Manon en Bart uit Baarlo, Jill en Anne
uit Maasbree, ‘Aod Prinse Kessel-Eik’ uit
Kessel-Eik, Pim van Wylick uit Kessel,
Romy en Laura uit Beringe, ‘Zoë mer
get’ uit Grashoek, ‘Merge wèr’ uit
Helden en ‘Prinseraod’ uit Neer.
Kijk voor meer informatie over het
festival over www.pmliedjesfestival.nl
of www.cvdekevers.nl

Adver torial

Babyspecialisme bij
Kinderdagverblijf Bambi
Met ingang van 2019 zijn de eisen voor het werken met baby’s in een kinderdagverblijfgroep veranderd.
Uiteraard voldoet Stichting Kinderopvang Meijel (SKM) aan deze eisen. Daarnaast heeft iedere medewerker
vorig jaar de opleiding tot babyspecialist gevolgd. Hiermee waren we het eerste kinderdagverblijf in
Nederland met verticale groepen, van 0 tot 4 jaar, die voldeed aan alle richtlijnen die zijn vastgesteld voor
de licentie baby-specialistisch kinderdagverblijf.

Het cabaretduo Niet Schieten komt op donderdag 17 januari naar
DOK6 Theater. Echter treden de twee mannen niet alleen op. Esmée van
Kampen voegt zich bij het duo en maakt er zodoende een trio van.
De twee mannen, Arend en
Maarten, ‘plukken’ in de show het
groene blaadje Esmée. “Het blaadje
blijkt een eigen willetje te hebben
met een niet te temperen energie”,
aldus DOK6 over de show. “Met een
enorme dosis humor worden de
mannen ongenadig bij de bal-

len gepakt en geconfronteerd met
hun midlife.” De cabaretshow richt
zich op leeftijdsconflicten, afhankelijkheid en persoonlijke crisissen.
De show op 17 januari begint om
20.15 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.dok6.eu

Soos ‘t Hofje

Nieuwjaarsborrel
met ABBA-muziek
Soos ‘t Hofje uit Maasbree organiseert op zaterdag 12 januari een
nieuwjaarsborrel in MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree. Deze avond
wordt er voornamelijk ABBA-muziek gedraaid en kunnen dorpsbewoners het nieuwe jaar met elkaar inluiden.
Naast dat er tijdens de borrel
muziek van de Zweedse popgroep
ABBA wordt gedraaid, worden er ook
beelden vertoond.
De borrel is openbaar toeganke-

lijk en vindt plaats in Rabobankzaal
1 van ’t Hoës van Bree. De zaal gaat
om 19.30 uur open, waarna de avond
om 20.00 uur begint. Het einde is
rond 22.00 uur.

De licentie ‘babyspecialist’ is voor ons een meerwaarde
binnen onze visie. Het eerste levensjaar is immers cruciaal
en legt een stevige basis voor de verdere ontwikkeling.
We investeren in een veilige en vertrouwde hechtingsrelatie, waarbij we op maat pedagogische voorwaarden
scheppen voor iedere baby. In de eerste maanden communiceert een baby met reflexgeluiden, ook wel Dunstan
babytaal genoemd, die uiteindelijk overgaan in huilen. Door
sensitief en responsief te reageren op wat we bij een baby
observeren, leert een baby dat we hem of haar begrijpen.
Door kraamvisite van Stichting Kinderopvang Meijel
en het samen wennen op de groep met hun baby, krijgen
ouders al meteen een beter contact met de pedagogisch
medewerkers. De verzorging en begeleiding wordt intensief

afgestemd met de ouders. We delen samen onze kennis en
ervaringen en blijven zo het dagritme van hun baby optimaal afstemmen.
Stichting Kinderopvang Meijel is altijd bezig met het
verbeteren van de kwaliteit van de opvang. Dankzij het
baby-specialistisch werken heeft SKM een betere doorgaande lijn gecreëerd voor kind en ouders. Het werken op
een verticale groep houdt voor de baby ook in dat de opgebouwde band met de vaste pedagogisch medewerkers in
stand blijft, ook na hun eerste verjaardag.
Stg. Kinderopvang Meijel
Kurversweg 4, 5768 RS Meijel
T (077) 466 4560, E info@skmonline.nl
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Dansmiddag ‘dans met mij’
voor mensen met dementie en
mantelzorgers

Tijd: 19.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Kiëtteknalle
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: jeugdafdeling schutterij Sint Martinus
Locatie: schietterrein Oppe Schor Maasbree

Voorstelling Marjolijn van Kooten
‘Ik zie de bui al hangen’

za
12
01

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

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: danssalon De Vriendschap Beringe

Rob&Emiel
Magic Cabaret Theater Diner

vr
11
01

Nieuwjaarsborrel
met ABBA-muziek

zo
13
01

Wandeltocht Rundje Koeberg
Tijd: start 08.00-09.30 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: start gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

MTB-toertocht
Kwistneetdettoapaedjeswoare
Tijd: start 08.45-09.30 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: start gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

ma
14
01

Genealogiecafé PeelenMaasNet

di
15
01

Informatieavond
‘One hand, one heart!’

wo
16
01

Kienen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: PeelenMaasNet
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: The Show Must Go On
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Hardlooproute Rundje Koeberg

Thema-avond over het gehoor

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: start 09.00-09.30 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: start gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: vrouwenvereniging Eige Wies
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

IBOP voor spring
en dressuurpaarden

Finales propagandakoppeltoernooi beugelen

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: KWPN Limburg
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: beugelclub De Treffers
Locatie: beugelclub Breetse Peelweg Maasbree

iPad-cursus

Prinsenbal De Dörper Kuus Helden

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: Apollo Helden

Opening tentoonstelling voor
Stichting Leergeld Peel en Maas

Sjliepselaup

Tijd: 14.00 uur
Locatie: foyer DOK6 Panningen

do
17
01

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

Quilts bewonderen, quiltboeken
en zelf beginselen leren
Tijd: 14.00 uur
Locatie: dorpsontmoeting Os Thoes Kessel

Voorstelling cabarettrio
Niet Schieten

Tijd: 15.00-20.00 uur
Locatie: Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

P&M Liedjesfestival

Uitkomen ‘booregezelschap’

Tijd: 19.00-01.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: P&M Paviljoen kasteeltuin Kasteel
De Keverberg Kessel

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: Boorebroelöf MVC’19
Locatie: kantine voetbalclub MVC’19 Maasbree

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

Reünie-Orkest Limburgse Jagers naar DOK6
Reünie-Orkest Limburgse Jagers (ROLJ) en gelegenheidsorkest Böhmische Klänge staan op Koningsdag zaterdag 27 april op de planken van het DOK6 Theater in Panningen voor een avondvullend concert. Dit wordt georganiseerd door Stichting Bevordering Blaasmuziek (SBB).

elk jaar een concert waar Böhmische
muziek wordt gespeeld. De leden van
het orkest zijn in wisselende samenstelling aanwezig omdat zij allemaal actief
zijn bij andere ensembles. Het orkest
stond tot april 2017 onder leiding van

Theo Verhaegh en sindsdien heeft dirigent Jos van de Rijt uit Deurne de leiding over het orkest. De twee orkesten
treffen elkaar op Koningsdag 27 april
in het DOK6 Theater in Panningen.
Het concert begint om 19.00 uur.

Remake West Side
Story
‘One hand, one heart!’ is de naam van de nieuwe musical die in
2020 wordt opgevoerd bij DOK6. Dat werd maandag 31 december
bekendgemaakt in het programma Keverberg Live van Omroep P&M.
De voorstelling is een remake van de bekende Amerikaanse musical
West Side Story uit 1957.

De stichting SBB is in 2015 opgericht om de Böhmische blaasmuziek
voor het nageslacht veilig te stellen en
bij jeugdorkesten in de regio het
muziekgenre te promoten. De muziekgroepen Böhmische Klänge en Kapela
Pohoda staan vanaf de oprichting in
2015 onder leiding van Wiel Geurts
onder de overkoepelende verantwoordelijkheid van SBB.
Het Reünie-Orkest Limburgse
Jagers bestaat uit een groep muzikan-

ten. De jongste muzikant is 58 jaar, de
oudste 86. Het orkest maakt muziek die
kenmerkend was voor het Tamboer- en
Fanfarekorps Limburgse Jagers, zoals
het reünie-orkest ooit begon bij de
oprichting in 1951. De kapelmeester
van ROLJ is Jos Stoffels. Hij is inmiddels
meer dan 30 jaar werkzaam als dirigent
en behaalde met diverse Limburgse
fanfareorkesten onder andere landskampioenschappen. In 2017 is Jos
Stoffels door het regiment onderschei-

den met de eretitel Limburgse-Jagervan-Verdienste, de hoogste waardering
die het regiment verleent voor bewezen diensten. Het orkest Böhmische
Klänge bestaat uit diverse muzikanten
uit de regio en is in 2012 opgericht en
ontstaan uit de behoefte om het seizoensprogramma van Muziek onder de
Toren in Panningen invulling te geven.
Theo Verhaegh sprak met muzikanten
en Wiel Geurts nam het management
op zich. Sinds 2013 geeft de groep

Het is de derde musical onder
regie van de Heldense Ann Philipsen,
die eerder The Show Must Go On! en
Aquarius op de planken bracht.
Jack Geerlings is muzikaal leider.
De musical ‘One hand, one heart!’ is
vernoemd naar een bekend liedje uit
West Side Story, de musical en
gelijknamige film waarop de voorstelling gebaseerd is. Het verhaal speelt
zich eind jaren 50 af in New York en
gaat over de onmogelijke liefde

tussen Tony en Maria, die bij verschillende bendes horen die met elkaar
rivaliseren. Na carnaval beginnen de
audities en in mei starten de repetities. De voorstelling wordt naar
verwachting in maart 2020 op de
planken van het theater gebracht.
Op dinsdag 15 januari is er een
informatieavond bij DOK6 in
Panningen voor iedereen die mee wil
werken aan het project. De avond
begint om 19.30 uur.
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 13 januari
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 16 januari
H. Mis 09.00 uur in de sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 13 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Sjeng Peeters
en Martha Peters-Gommans; Pieter
Wijnen (verj);
Zondag 20 januari
Geen H. Mis

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 januari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren – Mevr.
Marlies Steijvers
Intenties: Jaardienst Gon ScholtzPeeters en Gerard Scholtz. Jaardienst
Toon Janssen. Overl. ouders Gerardus
van der Sterren en Klara Fischer,
zoon Piet en Ed van der Sterren. Hein
Maessen (verjaardag). Sraar Engels.

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 13 januari
H. Mis 11.00 uur uit dankbaarheid

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 13 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Gerardus Peeters, Henrica Bruijnen en
overl. familie; Lowie Bouten en Leen
Bouten-Coenen; Harrie Klompen (verj);

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

Mededelingen
Overleden: Antonia Petronella
Wennekers-Vorstermans,
Maasbreeseweg 56, Helden, 96 jaar.
Kerstcollecte
De collecte voor onze eigen missionarissen en missionair werkers, na de
vieringen met Kerstmis, heeft € 802,86
opgebracht. Allen hartelijk dank.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 12 januari
19.15 uur Voor de Z.E.H. Jan Lenders.
Jaardienst voor Jan Zeelen en overleden familie.

Kerkdiensten
Zaterdag 12 januari
Geen H. Mis
Zaterdag 19 januari
H. Mis 17.30 uur

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 10 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 12 januari
H. Mis met dameskoor t.i.v. Huub
Grommen (zeswekendienst); Mia
Huijerjans-Dirkx (zeswekendienst);
Mie Nijssen-Thijssen, Dries Nijssen en
overl. familie Nijssen-Thijssen; Jacques
en Netje Geraets-Lenders en familie
Jean en Agaath v.Berlo-Foss en fam.;
Karel en Greet Horning en familie,
fam. Wedding; uit dankbaarheid

Woesdag 16 januari
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 19 januari
19.15 uur. Voor de leden en overleden
leden van de schutterij St.Sebastianus.
Voor de jaardienst van Pierre Wolters.
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

Opbrengst voor Stichting Leergeld Peel en Maas

Expositie voor lokaal
goed doel

Stichting Leergeld Peel en Maas is het goede doel dat verbonden is aan een nieuwe expositie in DOK6 in
Panningen. Die organiseert deze tentoonstelling samen met kunstschilder Jacques Luijten. Op zaterdag 12 januari wordt de expositie geopend met het veilen van een kunstwerk. De gehele opbrengst gaat naar de stichting.
Luijten is in Swalmen geboren
en in Tegelen woonachtig. Hij begon
na een hartaanval op zijn tachtigste met schilderen. Het was de wens
van de kunstschilder om een goed
doel aan de expositie te verbinden
en dat werd Stichting Leergeld Peel
en Maas. Hij koos dit lokale goede
doel omdat hij hiermee “creativiteit bij kinderen [wil] stimuleren,
zodat ze ‘problemen’ vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken. Hierdoor hebben ze vaak meer
zelfvertrouwen en kunnen ze beter
omgaan met tegenslagen.”

Stichting Leergeld helpt kinderen
van 4 tot 21 jaar die om financiële
redenen, bijvoorbeeld door een laag
inkomen van de ouders, niet kunnen deelnemen aan activiteiten die te
maken hebben met school en sport,
cultuur en vrije tijd.

Workshops
Naast dat er een kunstwerk van
Luijten wordt geveild en de opbrengst
voor het goede doel is, kunnen de
schilderijen ook worden gekocht.
Een deel van de baten van de verkoop
gaat naar Stichting Leergeld.

Vanwege de expositie worden er
in het voorjaar ook workshops schilderen georganiseerd voor kinderen
die in Peel en Maas woonachtig zijn.
“Het doel is om ze te laten kennismaken met schilderen en tekenen”, aldus
stichting Leergeld. “Jacques Luijten is
hierbij aanwezig en verloot drie kleine
schilderijen of schetsen onder de kinderen.”
De expositie wordt zaterdag
12 januari om 14.00 uur geopend door
wethouder Wim Hermans in de foyer
van DOK6. De tentoonstelling is daarna
tot maandag 8 april te bezoeken.
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Maandag 14 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 15 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 17 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 10 januari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 11 januari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 12 januari
H. Mis 14.30 uur – De Groenling
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Pierre Vanmaris (jaardienst)
en Truus Vanmaris-Steeghs (coll);
Riek Duijf-Joosten (jaardienst); Bertus

Zaterdag 12 januari
17.00 uur H. Mis in verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 13 januari
9.30 uur H. Mis. Doop van de Heer.
Zang: Herenkoor.
Overleden ouders Mathias Peeters en
Maria Peeters-Geurts en zonen Harry
en Jan.
Donderdag 17 januari
8.00 uur H. Mis.
Broederschap St. Antonius en St. Urbanus

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 13 januari
9.30 uur Lei Reinders.

Reinders, Dora Reinders-Gommans
en zoon Jan en overledenen van
de familie Reinders en familie
Gommans
Zondag 13 januari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 15 januari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 16 januari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Donderdag 17 januari
H. Mis 09.00 uur dagkapel

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Zondag 20 januari
9.30 uur Miet Bongers-Berg v.w.
Jaardienst en verjaardag
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

Oorsuizen en slechthorendheid

Thema-avond over
het gehoor
Vrouwenvereniging Eige Wies uit Beringe organiseert woensdag
16 januari een avond over het gehoor. Twee sprekers vertellen deze
avond over oorsuizen en over slechthorendheid. De avond vindt plaats
in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe
Eige Wies organiseert de avond
in samenwerking met Hoormij afdeling Noord-Midden Limburg. De eerste
spreker deze avond is Peter Krauweel,
vrijwilliger van de landelijke stichting
Hoormij en ervaringsdeskundige met
tinnitus, dat ook wel oorsuizen wordt
genoemd. “Iemand met tinnitus hoort
constant geluiden in het hoofd die
er niet echt zijn”, legt Eige Wies uit.
Er wordt tijdens de thema-avond ingegaan op de oorzaken en behandelmethodes van tinnitus en er worden

adviezen gegeven over het omgaan
hiermee.
De tweede spreker is Tiny
Nouwen. Ze is lid van Eige Wies
en slechthorend. Ook zij is vrijwilliger bij Hoormij afdeling NoordMidden Limburg en vertelt woensdag
16 januari haar ervaringsverhaal.
Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen.
De avond is vrij toegankelijk en
begint om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.
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Gratis levering
door onze eigen
bezorgdienst.
Als echte elektrovakspeciaalzaak bieden wij tal van
extra services die u normaal niet zou verwachten. Uw
aankoop leveren wij dan ook geheel gratis bij u thuis
af. En dat gebeurt volledig door onze eigen, deskundige bezorgdienst. Onze intern-opgeleide bezorgers
en installateurs zijn echte vakmensen met verstand
van zaken. Wilt u uw apparaat geïnstalleerd hebben,
of heeft u nog wat extra uitleg nodig? Dat is geen
enkel probleem. En natuurlijk nemen wij ook meteen
uw oude apparaat en verpakkingsmaterialen mee
terug. Wij laten het netjes bij u achter. Dat is genieten
zonder zorgen!
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699,-

4K

ULTRA HD

1199,-

Wasmachine / L8FE84CS

4K TV / 49PUS8503

• A+++ • 8 KG Vulgewicht • 1400 t/pm • Duurzame ÖKOInverter-motor
• ÖKOMix-technologie voor een gelijkmatige verdeling van wasmiddel

• 49 inch (124 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight • Smart TV met Android
• 2800 Picture Performance Index • P5 Perfect Picture Engine

Tummers

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

899,-

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

