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Zwaaien naar koning
Koning Willem-Alexander bracht dinsdag 21 januari een bezoek aan multifunctioneel centrum De Engelbewaarder in Baarlo en aan Kasteel De Keverberg in Kessel. Op beide locaties
ging hij in gesprek met vrijwilligers van verenigingen uit alle elf kernen van Peel en Maas over burgerinitiatieven en zelfsturingsprojecten. Onder andere de hulp in de huishouding,
Beringe Buiten, de renovatie van Kasteel De Keverberg en de dorpsontmoetingen en gemeenschapshuizen kwamen ter sprake. Het hoog bezoek kon op veel belangstelling rekenen.
Inwoners trotseerden het waterkoude weer en begroetten het staatshoofd al zwaaiend en met de fotocamera in de aanslag. Lees meer op pagina 03 / Beeld: Jordy Strijbos

Gemeenteraad akkoord

1,6 miljoen voor plan Kwistbeek
De gemeenteraad van Peel en Maas is dinsdag 21 januari akkoord gegaan met het verlenen van ruim 1,6 miljoen
euro voor het project Kwistbeek. Daarmee worden maatregelen getroffen die de kans op overlast in Soeterbeek
in Baarlo zo veel mogelijk verkleinen en het gebied tussen Helden en Baarlo toekomstbestendig maken.
De Kwistbeek stroomt in het beekdal
tussen Stogger in Helden en de Maas
in Baarlo. Het project dat naar deze
beek vernoemd is, is een samenwerking tussen Waterschap Limburg en
gemeente Peel en Maas. Het is voor
het eerst dat twee overheidspartijen
hun handen ineenslaan voor een dergelijk plan; dit heeft alles te maken
met de Omgevingswet die naar verwachting volgend jaar van start gaat.
Hiermee wil de overheid de regels
voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.
Het project Kwistbeek heeft voorna-

melijk als doel de wateroverlast in
de toekomst te beperken. De beek
veroorzaakte de afgelopen jaren
namelijk regelmatig wateroverlast
bij langdurige en hevige buien en
moet daarom worden hersteld en
verstevigd. Ook moet er meer ruimte
komen om overtollig water op te
vangen.

1.647.775 euro
Het totale projectplan van het waterschap en de gemeente samen gaat
7 miljoen euro kosten. Waterschap
Limburg investeert ruim 4 mil-

joen euro, waarvan ruim 1 miljoen
Europese subsidie is. Het aandeel van
de gemeente hierin telt ruim 2,8 miljoen euro. Daar is al 1,1 miljoen euro
voor beschikbaar gesteld door de
landelijke overheid voor maatregelen om de ecologische waterkwaliteit
te verbeteren en voor het inrichten
van de Kasteeltuin. Daarnaast is er
53.400 euro nodig voor het aanpakken van de bomen op de Kasteellaan
in Baarlo. Omdat dat een lange-termijnproject is, wordt daar nu nog
geen krediet voor gevraagd aan de
gemeenteraad. Wat overblijft, is het

krediet van 1.647.775 euro waar de
gemeenteraad dinsdag 21 januari
mee akkoord is gegaan.

Verstandige investering
De gemeenteraadspartijen spraken
tijdens de raadsvergadering over een
grote kostenpost voor de gemeente.
Desondanks waren alle partijen positief over het plan.

‘We moeten het met dit
geld doen’
“Vanwege de verbetering van de
veiligheid voor onze inwoners lijkt

het ons een verstandige investering”,
lichtte CDA-raadslid Sandy Janssen
toe. Peter Craenmehr van AndersNu
had het uitgewerkte plan liefst eerst
gezien, omdat hij dan met een nog
geruster gevoel met het krediet in
zou stemmen. De exacte kosten
voor het plan zijn namelijk nog niet
bekend. “We scheppen hiermee de
mogelijkheid dat het uiteindelijk
meer gaat kosten”, aldus Craenmehr.
Ook Sander Janssen van Lokaal
Peel&Maas vroeg zich af of er over
eventuele kostenoverschrijding was
nagedacht. Wethouder Paul Sanders
probeerde de heren gerust te stellen:
“U heeft het budget ingezien dat is
opgesteld.“
Lees verder op pagina 03
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Mini-jukebox

Wonderfoon levert wonderlijke resultaten
Isa Silvrants (13) uit Helden overhandigde Sijgje van Straten de
Wonderfoon op woensdag 15 januari. Een wonderlijk telefoontoestel uit
de oude tijd waarmee niet gebeld kan worden, maar waarmee muziek
uit het verleden naar het heden kan worden getelefoneerd.
De Wonderfoon is een omgebouwd
telefoontoestel, speciaal aangepast
voor dementerende ouderen. Het alledaagse leven wordt voor hen steeds
moeilijker. Maar hoe een telefoon
met draaischijf werkt, weten ze wel.
De Nijmeegse ICT’er en uitvinder Leo
Willems bouwde zo’n ouderwetse
telefoon om tot mini-jukebox. Als je de
hoorn van de haak haalt, kun je met
de draaischijf een muziekje uitzoeken.
Zeven leerlingen van het Bouwens
hebben zeven telefoontoestellen samengesteld voor bewoners
van de Piushof in Panningen. Lenie
Bartels van De Zorggroep heeft het
hele project ontwikkeld en begeleid.
De oude telefoons met draaischijf zijn
gekregen na een oproep, vertelt ze.
En ze kunnen er nog meer gebruiken. “We willen de hele regio van
telefoons voorzien, dus we hebben
er nog 25 nodig voor de bewoners
van Panningen, Helden, Maasbree
en Baarlo.” Daarna wil De Zorggroep
het project uitbreiden naar Venray,
waar ze aansluiting zoeken met het
Raaylandcollege.
De Wonderfoon is niet zomaar een
leuk speeltje, het draagt volgens
deskundigen bij aan het welzijn en
zelfs de gezondheid van dementerende ouderen. Muziek heeft immers
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een grote invloed op emoties en
gedrag. En ongeveer 85 procent van
de dementerenden krijgt in de loop
van het ziekteproces met gedragsproblemen te kampen. Terwijl ze steeds
meer zaken vergeten, kunnen ze wel
nog meezingen met bekende melodietjes van vroeger. Op die manier
ondersteunt muziek het geheugen.
De emoties die muziek oproepen kunnen de gemoedstoestand van een
patiënt positief beïnvloeden.
De Wonderfoon wacht daarom een
mooie toekomst, vooral nu onlangs
bekend werd dat het aantal mensen
met dementie tot 2040 zal stijgen met
115 procent ten opzichte van 2015. De
Hersenstichting heeft dit berekend op
basis van cijfers van de veranderende
bevolkingsomvang en -samenstelling. In Nederland leven over 20 jaar
330.400 mensen met dementie; het
dubbele van 2015.
Dit zal een enorme impact hebben op
de samenleving. Vooral omdat ook het
aantal patiënten met andere hersenaandoeningen sterk stijgt. Het aantal patiënten met Parkinson stijgt
met 71 procent, het aantal beroertes
neemt toe met 54 procent.
De nood voor innovatieve therapieën
en hulpmiddelen is dus groot. Een
Wonderfoon is een welkom instrument

bij de bewoners van De Zorggroep.
Daarom zocht Lenie Bartels samen
met muziektherapeut Rob Meulepas
naar een mogelijkheid dit wonderlijke apparaat ook bij deze bewoners
te krijgen.
Tijdens hun zoektocht kwamen ze
in contact met gepensioneerd elektronica-ingenieur Jan de Maat die de
apparaten kon maken. Daarna zochten
ze contact met het Bouwens van der
Booijecollege in Panningen waar techniekdocent Johan van der Heide zeven

leerlingen onder zijn hoede nam.
Het gaat om drie jongens van de techniekopleiding en vier meisjes die nog
een keuze moeten maken tussen techniek of zorg en welzijn. Isa vond het
een erg leuke opdracht. “Want ik doe
graag dingen voor een ander.”
Tim Vaessen (13) uit Koningslust geeft
meteen toe dat het bouwen van de
Wonderfoon toch wel een lastige
klus was. “Het solderen en die stappen doorlopen was best leuk, maar
het was een heel gepriegel met de

draadjes.” Docent Johan van der Heide
is tevreden dat het doel is geslaagd.
“We wilden een verbinding maken
tussen de opleidingen techniek en
zorg en welzijn.” De Wonderfoon
leverde dus niet alleen een mooie
aanvulling op het dagelijks bestaan
van de ouderen, ook voor het
Bouwens leverde het een ‘wonderlijk’
resultaat.

Tekst en Beeld: Marc van der Sterren

Echtpaar Ben Drissen en Mien Berden

Overval Grashoek op coldcasekalender
Wie overviel op zondag 10 maart 1996 Ben Drissen en Mien Berden aan de Ontginningsweg in Grashoek? Dat is de vraag die de politie inmiddels
ruim twintig jaar stelt. Om aandacht te vragen voor deze en 51 andere zaken, brengt Politie Nederland voor het vierde jaar op rij brengt een coldcasekalender uit.
Twee mannen drongen bijna 24 jaar
geleden rond 20.30 uur het huis van
het echtpaar Ben Drissen en Mien
Berden aan de Ontginningsweg in
Grashoek binnen. De overvallers
doorzochten het hele huis en namen
diverse spullen mee. Ben en Mien
raakten bij de overval gewond en
werden opgenomen in het ziekenhuis.
Mien raakte dusdanig ernstig gewond
dat zij vier maanden later, op 11 juli
1996, overleed. Tijdens het onderzoek
werden enkele verdachten aangehouden, maar de twee daders zijn nog
altijd niet gevonden, volgens de politie. De politie wil daarom nog steeds

in contact komen met mensen die iets
weten over de overval, de daders kennen of destijds iets gezien hebben.

Waardevolle tips
Met het uitbrengen van de coldcasekalender wil de politie 52 langlopende,
onopgeloste zaken opnieuw onder
de aandacht brengen. Dit in de hoop
alsnog waardevolle tips te krijgen.
De kalenders worden verspreid onder
alle tbs-instellingen in Nederland.
Naast de overval in Grashoek, staan
ook vier andere Limburgse zaken
op de kalender: drie moorden in
Maastricht, Venlo en Heerlen en een

vermissingszaak in Maastricht.

Duidelijkheid voor nabestaanden
Vorig jaar ontving de politie 202 tips
die direct te linken waren aan de
coldcasekalender die toen werd uitgebracht. Twee zaken zijn op basis
daarvan heropend en er zijn diverse
onderzoeken gedaan naar aanleiding
van de binnengekomen informatie.
“Ook al zijn zaken al jaren oud, voor de
nabestaanden is het van belang duidelijkheid te krijgen over wat met hun
dierbaren is gebeurd”, aldus projectleider cold cases Limburg Bob Willemsen.
Informatie en tips kunnen digitaal

worden doorgegeven via coldcase.
limburg@politie.nl telefonisch via
0800 60 70, anoniem via 0800 70 00
of in een vertrouwelijk gesprek via
het Team Criminele Inlichtingen via
0800 70 60. De informatie over cold
case-zaken is ook terug te vinden op
de Facebookpagina Cold Case Politie
Limburg en op www.politie.nl

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

De Omnibus

Boerenbruiloft Baarlo naar KVL
De boerenbruiloft in Baarlo wordt dit jaar georganiseerd door openbare Jenaplanschool De Omnibus Baarlo.
Met het lied dat ze speciaal hiervoor maakten staan ze op zondag 2 februari in de finale van het KVL.
Thema van de Boerenbruiloft in
Baarlo is dit jaar het Boerencircus.
Huub Beekman werd ingeschakeld
om geheel in het thema en gebaseerd op de Omnibus een lied te
schrijven. Juf Maud ging met de mei-

den een dansje instuderen en een
kledingcommissie van de boerenbruiloft zou voor de kostuums zorgen.
Zo traden zij op 12 oktober voor het
eerst op tijdens Kook Van Eige Deig in
Zaal Habets. Het debuut bleek succes

te hebben: ze gingen met de beker
naar huis.
Op 17 november togen de zangeressen met ouders, broertjes, zusjes,
opa’s en oma’s naar Born voor de
eerste halve finale van het KVL, het

Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival.
Op 21 januari werden de beste drie
optredens bekendgemaakt. Zij mogen
naar de finale op zondag 2 februari
in Heel.
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Koning in Baarlo en Kessel
Burgers die zelf dingen voor elkaar krijgen, is waar het dinsdag 21 januari allemaal om draaide. Koning
Willem-Alexander werd tijdens zijn bezoek aan Baarlo en Kessel door vertegenwoordigers uit alle elf kernen
bijgepraat over diverse burger- en zelfsturingsinitiatieven in de gemeente Peel en Maas. Waar een kleine
dorpsgemeenschap groot in blijkt te zijn; iets waar de gemeente maar wat trots op is.

Vervolg voorpagina

1,6 miljoen voor plan
Kwistbeek
“We hebben al rekening
gehouden met een eventuele
overschrijding vanwege aanbestedingen die duurder uit kunnen
vallen. Er is dus wat ruimte in het
plan. Verder moeten we het met
dit geld doen.”

Onderzoek

Het biljartspel wordt even onderbroken
en het kaartspel stilgelegd wanneer
koning Willem-Alexander multifunctioneel centrum (MFC) De Engelbewaarder
in Baarlo binnenloopt. De ronde voormalige jongensschool werd in 2015
na een flinke verbouwing geopend als
centrum waar onder andere de bibliotheek en de dorpsontmoeting gevestigd
zijn en waar diverse activiteiten worden
georganiseerd.
Susan Janssen, secretaris van de
Baarlose werkgroep Dorpsontmoeting,
leidt de koning samen met burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo door
het ronde gebouw. Langs de vaste daggasten, de mannen van het biljart, de
dames die er regelmatig een kaartje
leggen, de bibliotheek en haar vrijwilligers en de heren van Historische
Werkgroep De Borcht. “We hebben verschillende activiteiten hier bij
De Engelbewaarder”, vertelt Janssen.
“Zoals een taalcafé en een repaircafé.
Want mensen met twee rechterhanden
bestaan gelukkig nog.”
De koning neemt in Baarlo en Kessel

plaats aan gedekte tafeltjes met koffie
en een stuk Limburgse abrikozenvlaai,
waar vertegenwoordigers van diverse
kernen iets vertellen. In Baarlo komen
vooral de minder zichtbare dorpsthema’s aan bod, zoals de hulp in de
huishouding, de Dorpsontmoetingen,
gemeenschapshuizen, Beringe Buiten,
Peelgeluk, eenzaamheid, dementie,
taallessen voor statushouders en de
huisvesting van arbeidsmigranten.
En de vele vrijwilligers die al die dorpsinitiatieven in de elf kernen dragen; in grote kernen als Maasbree en
Panningen, maar ook in kleine kernen
als Kessel-Eik en Koningslust. Volgens
wethouder Vitale Gemeenschappen
Anget Mestrom is ‘samen’ daarin het
toverwoord, zo legt ze het staatshoofd
uit: “De kracht van onze gemeente, is
dat we het samen doen: de inwoners én
de overheid. Maar we laten de kernen
en haar inwoners hierin vrij. Wij faciliteren en ondersteunen als lokale overheid
alleen maar.”
In Kessel, waar de koning een half uur
na zijn aankomst in Baarlo arriveert, is

een voorbeeld van geslaagde zelfsturing
wél zichtbaar. Omgeven door mist, glas
en oude kasteelmuren mocht Marcel
van Bergen, directeur van Kasteel
De Keverberg, de koning ontvangen en
hem vertellen over de transformatie
van ruïne tot modern kasteel. “Hoe vaak
krijg je nu zulk hoog bezoek”, vertelt hij.
“De koning was erg benieuwd hoe alles
tot stand was gekomen. Van de technische kant, tot het geld dat nodig was
voor de heropbouw en de vele vrijwilligers die het voor elkaar hebben gekregen. De koning had veel voorbeelden
van zelfsturing gezien, maar Kasteel
De Keverberg vond hij bijzonder boeiend. Hoe een project als dit zó door een
gemeenschap gedragen en uitgevoerd
wordt. Daar mogen we trots op zijn.
Steden kijken tegenwoordig met een
schuin oog naar dorpen zoals Kessel.
Daar krijg je zulke dingen toch maar
mooi voor elkaar.”

Tekst: Kim Jacobs
Beeld: Jordy Strijbos

Het geld wordt aan diverse maatregelen besteed. Er wordt onderzoek gedaan naar het aanpassen
van Stogger in Helden als buffergebied en een ‘overloopgebied’ aangelegd bij ‘Baendj’ (de
Schans) waardoor 20.000 kubieke
meter extra kan worden opgeslagen bij extreme wateroverlast. Ook wil ze de Kwistbeek
vanaf de Midden Peelweg tot aan
Soeterbeek in Baarlo natuurlijker
laten lopen, duikers vervangen
en onderhouden in Soeterbeek en
in de kern van Baarlo een onderhoudspad aanleggen aan de
Kwistbeek waar de beekwanden
worden versterkt. In het Baarlose
kasteelpark en op de kasteelweide wordt daarnaast boom- en
wateronderzoek gedaan. Dat gaat
als basis dienen voor een

opknapbeurt die het kasteelpark,
een officieel rijksmonument,
moet gaan krijgen.

Beleving
Daarnaast worden er maatregelen
genomen die het gebied toekomstbestendig maken. “Zowel voor
wat betreft klimaat, ondernemersactiviteiten, recreatie en
biodiversiteit alsook het beleven van het gebied”, aldus het
college. Zo bestaat het idee om
kleine wandelrondjes, ‘ommetjes’, in het gebied voor wandelaars te creëren.
Het plan wordt pas uitgevoerd
als de gemeenteraad akkoord is
gegaan met de omgevingsvergunning. Dit voorjaar zouden het
projectbesluit en het omgevingsplan definitief moeten zijn, zodat
de aanbesteding kan volgen.
In het najaar willen de gemeente
en het waterschap met het project beginnen, zodat alles eind
volgend jaar afgerond zou moeten zijn.

Tekst: Kim Jacobs

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten
flexibel

klantgericht

maatschappelijk verantwoord

kwaliteit

totaalleverancier

Ter uitbreiding van onze logistieke afdeling zoeken wij een fulltime:

Transportplanner

M/V

Deze medewerker komt in een team van 4 transportplanners te werken.
De werkzaamheden worden in wisselende diensten uitgevoerd en bij
toerbeurt wordt er ook in het weekend op jou gerekend.
• dagelijks opstellen van de planning van versproducten
voornamelijk in Nederland en Belgie;
• je regelt daar waar mogelijk retourtransport;
• instrueren, indelen en zorgen voor een correcte begeleiding van
chauffeurs;
• je lost, door chauffeurs onderweg gemelde problemen op;
• daarnaast verzorg je de administratieve afhandeling van vrachten.

Wij vragen:
• minimaal mbo werk- en denkniveau;
• zelfstandig en georganiseerd kunnen werken in een dynamische
omgeving;
• je bent stressbestendig en klantgericht;
• sociaal en communicatief vaardig;
• flexibiliteit, geen 9-tot-5-mentaliteit;
• beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
• een gemotiveerde instelling.

Wij bieden:

een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende
organisatie en een professioneel teamverband. Prima salaris en
arbeidsvoorwaarden.

Kwajongens laten brandweer uitrukken
De brandweer moest donderdag 16 januari uitrukken voor een brandje Aan de Koeberg in Helden. De melding kwam rond 14.30 uur binnen. Volgens de brandweer, die snel ter plekke was, had een groep jongeren
een picknickbank in brand gestoken. / Beeld: Jordy Strijbos

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief en CV naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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Ervaringsverhalen hoogwater 1995

Hoe ‘Mooder
Maas’ een ravage
aanrichtte
Januari 1995. Voor de tweede keer in ruim een jaar tijd stond Limburg
letterlijk met de voeten in het water. Met de overstroming van de Maas
tijdens kerst 1993 nog vers in het geheugen , trad de rivier weer buiten
haar oevers. Nu, 25 jaar later, kijkt HALLO met enkele betrokkenen terug
op de hectiek en de ravage die Mooder Maas aanrichtte. Over smeltende
sneeuw in de Ardennen dat leidde tot water boven de stopcontacten in
Baarlo. Over drukke veermannen terwijl het veer uit de vaart was.
Over water dat stond te koken in de meterkast. Logeerpartijen met kerst
en complete verhuizingen en een inbouwkeuken die binnen tien minuten
losgeschroefd kan worden. Over water in restaurant de Rozentuin in
Kessel en het ophogen van dijken met zandzakken. En over de ravage die
Mooder Maas achterlaat wanneer ze zich weer terugtrekt. Huizen en
dijken dreigen dan te verzakken. En een woonhuis schoonmaken gaat
rücksichtsloos met de hogedrukreiniger. / Beeld: gemeente Kessel,
gemeentearchief Peel en Maas via PeelenMaasNet

Veermannen hielpen bij de Rozentuin

‘We raken niet uitgekeken op de Maas’
Dat de Maas in januari 1995 hoog zou komen te staan, was bekend.
Maar dat het zó hoog zou zijn, wisten ook veermannen Peter Peeters
(59) en Wim Staaks (71) uit Kessel niet. “Gelukkig wisten we dit keer
precies wat we moesten doen”, aldus de heren die hielpen een restaurant te beschermen tegen het opgekomen Maaswater.
De regenval in december 1994
hield in januari 1995 aan. De smeltende sneeuw en zware regenval in
de Belgische Ardennen en NoordFrankrijk zorgden er eind januari
1995 voor dat het water in de Maas
steeg tot 15,70 meter boven NAP.
“We wisten dat er hoogwater aan
kwam. Maar dat er zoveel water zou
komen, zo extreem. Dat had niemand verwacht”, vertelt Kesselnaar
en veerman Peter. “Dit was enkele
tientallen centimeters hoger dan
in 1993 en vergelijkbaar met het
hoogwater in 1926, heb ik van horen
zeggen. Gelukkig ligt Kessel vrij
hoog, waardoor 25 jaar geleden
bijna niemand erge overlast heeft
gehad. Maar om je er iets bij voor te

stellen: het water stond tot aan de
dorpel van het huis dat hier naast
het veer ligt.”

Teletekst
Door de hoge stand van de Maas
werd het veerpont tussen Kessel
en Beesel stilgelegd. Peter en
Wim, die allebei sinds 1982 voor
Ton Paulus Veerbedrijf werken,
zaten daarom een week of twee
thuis. Maar echt vrij hadden ze
niet. Ze waren elke dag bij het veer
te vinden. Wim: “We moesten de
waterstand twee keer per dag aflezen en opschrijven. Die hielden we
toen op Teletekst bij.” Ook moesten
ze de ketting waarmee het pont met
beide oevers verbonden was, in de

Wim Staaks en Peter Peeters in de stuurhut van het veerpont van Kessel.

gaten houden, vertelt Peter. “Als de
ketting namelijk te hoog in het
water zou liggen, konden andere
schepen eroverheen varen en flinke
schade oplopen of de ketting kapot
varen.”

Het voelde als
routinewerk’

De steen die aan de gevel van De Rozentuin in Kessel werd geplaatst als herinnering aan het hoogwater van 1995

Veel Kesselnaren kwamen er met
droge voeten vanaf, maar dat gold
niet voor de toenmalige eigenaren
van restaurant De Rozentuin, dat
aan de Beeselseweg naar het veer
ligt. Het Maaswater liep de zaak binnen. Wim en Peter besloten te hulp
te schieten. “Door het hoogwater in
1993, wisten we wat we moesten
doen”, vertelt Wim. “We hielpen de

brandweer een dijkje op te trekken tegen de gevel van het restaurant. We vulden zakken met zand
die door de gemeente was gebracht
en maakten een dijkje van klei die
zand- en grindbedrijf Kuypers afleverde. Wat een troep was dat om op
te ruimen, achteraf gezien.” Van het
eerdere hoogwater hadden de heren
veel geleerd. Peter: “Het voelde
daardoor een beetje als routinewerk. Maar omdat we vrij waren,
hadden we tijd genoeg. En we hielpen graag waar nodig.”

Torpedo’s
Ook al maakte het hoogwater in
1995 niet zo’n diepe indruk als de
keer daarvoor, nog altijd verbazen
Peter en Wim zich over de kracht
van het water. Wim: “Toen het water
eenmaal zakte, kreeg je met een
volgend gevaar te maken. Huizen,

maar ook dijken, konden ineenzakken doordat de grote druk van
het water ineens wegviel.” Bij het
zakken van het water kwamen
ook andere gevaren bovendrijven.
Letterlijk. Peter: “Complete bomen
kwamen naar de oppervlakte en
werden met de stroming meegevoerd richting Venlo. Die stroomden
als ware torpedo’s door de Maas. En
boten vaarden drie keer zo hard dan
normaal, omdat de stroming zo hard
was.” Beide heren zijn met bijna
veertig jaar ervaring als veermannen heel thuis op ‘Mooder Maas’.
Peter: “Vergis je niet. Die oerkracht,
daar win je niet van. Met hoogwater klopt het hart ook in onze keel.
Maar uitgekeken raken op de Maas?
Dat doen we zelfs na veertig jaar
niet.”
Tekst en beelden: Kim Jacobs
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Wonen vlak achter de dijk

‘Het water stond te koken in de meterkast’
In Baarlo heeft de Maas flink huisgehouden tijdens de overstromingen in 1993 en 1995. Bij Ton en Nel Peeters stond het water anderhalve meter hoog in het huis. Sinds er waterkeringen zijn gekomen, wonen ze heel wat geruster achter de dijken. Met de foto’s op tafel doen ze hun verhaal.
Gang vol damp
De overstroming van 1993 vond precies met
kerst plaats. “In september was onze dochter
getrouwd”, vertelt Ton. Daar zijn Ton en Nel,
met de jongste drie van hun vijf kinderen, toen
voor een paar weken ingetrokken.”
Op kerstavond en eerste kerstdag bereikte de
Maas hier haar hoogtepunt. Op tweede kerstdag begon het weer te zakken. Het meest
verbazingwekkende was de stroom die aan
bleef staan. Nel toont een foto waarop aan
het behang te zien is hoe hoog het water in de
meterkast stond: tot ver boven het aansluitpunt.
“Om de deur te openen moest ik met m’n hand
onder water het sleutelgat zoeken”, vertelt Ton.
“Het water stond gewoon te koken. De hele
gang hing vol damp.” Nee, hij heeft niks van de
stroom gevoeld, maar het was wel schrikken.
Op tweede kerstdag begon het water weer
te zakken, maar het duurde wel een week
of twee voor de Maas weer uit het huis was.
Het schoonmaken gaat rücksichtsloos met de
hogedrukreiniger. “Je begint met de muren
schoonspuiten, nog voor het maaswater allemaal weg is”, legt Ton uit. “Als je het in laat drogen krijg je het nooit meer schoon.”
Ton Peeters weet niet beter dan dat ‘Mooder
Maas’ af en toe in zijn huis komt kijken. Hij
woont in zijn ouderlijk huis op Vergelt in
Baarlo, dus kent de rivier al meer dan zeventig jaar. Zo hoog als in 1995 kwam ze nooit
eerder. “Ja, in 1926”, weet hij. Maar dat was
voor zijn tijd.
Samen met zijn vrouw Nel zit hij aan de
keukentafel en bekijkt de fotoalbums vol
plaatjes van huizen in het water. Van een
voordeur die tot meer dan de helft in het
water staat. Met zwaar vervuilde keukens en
auto’s die zich een weg banen door opspattend water.
Het Maaswater kwam nooit eerder zo hard
opzetten als in 1993, vertelt hij nu. Met
zeven, acht centimeter per uur. “Als er voor
maanden sneeuw ligt opgeslagen in de
Franse en Belgische Ardennen en dat smelt
allemaal door regenval, dan gaat het best
hard”, weet Ton. “En hier stuwt al dat water
op, voor de bruggen van Venlo.”

Australië
De huidige televisiebeelden van overstromingen waar doden bij vallen zoals nu in Australië,
Oost-Afrika, Pakistan en Spanje bekijkt hij
angstvallig. Maar zulke overstromingen hoef
je van de Maas niet te verwachten. “Het komt
rustig opzetten en trekt ook rustig weg.”
Hierdoor valt de schade relatief mee. Iedereen
heeft tijd genoeg om het huis te verlaten en
om de belangrijkste spullen omhoog te zetten.
Al valt dat laatste ook wel eens tegen. “Als
het water hiernaast over de beek komt, wordt
het tijd om op te gaan ruimen”, zegt hij. Alle
machines die hij nodig heeft voor zijn tuinbouwbedrijf, zijn witloftrekkerij en de kas
brengt hij dan in een verderop gelegen loods
in veiligheid. “Maar in de witlofschuur kwam
het water tot drie bakken hoog. Die kon ik allemaal weggooien.”
En overstromingsschade is niet te verzekeren. De verzekeringsmaatschappijen hebben in 1993 en 1995 wel een regeling

Actieve
storingen
Er is dezer dagen sprake van typisch winterweer onder invloed van een hogedrukgebied.
Grijs weer met mist of laaghangende bewolking.
Als het even opklaart, duikt het kwik snel onder
het vriespunt, zoals afgelopen maandag op de
Preuskesdijk in Egchel. Zonnige perioden zijn er
dan ook, zeker als de wind even naar het drogere oosten draait. Meestal is hij echter westelijk. We hebben te maken gehad met een zeer
sterk langgerekt hogedrukgebied waarin voor
Nederlandse begrippen extreem hoge luchtdrukwaarden voorkwamen van 1.048 hectopascal. Dit hogedrukweer laten we nu achter ons en
we maken ons gereed voor een diep lagedrukgebied ten noordwesten van Schotland die ook
actieve storingen met veel wind in zijn gereedschapskist zal hebben. Deze worden op ons afgevuurd en het wat koudere weer wordt de deur
gewezen. Het lijkt erop dat de temperaturen in
de dubbele cijfers weten te komen door een wind
die continu uit een west tot zuidwestelijke
richting komt. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

getroffen, zodat er toch wat is uitgekeerd.
“Maar daar schoten we niet veel mee op”,
vertelt Ton.

Schroevendraaier
In huis kwam het water tot boven de stopcontacten boven het aanrecht. De inbouwkeuken zelf is van 1989, maar staat er nog
ongeschonden bij. “Als vroeger de Maas in
huis kwam, kwam ze als eerst in de keuken.
Regelmatig zaten we hier gewoon te eten
met de laarzen aan.”
Toen de keukenspecialist deze keuken kwam
ontwerpen had Ton daarom gezegd: Wat je ook
maakt. Het moet in tien minuten af te breken zijn. En zo is het ook gemaakt. Mocht de
Maas weer op komen zetten, dan pakt Ton de
schroevendraaier en haalt de keuken van de
muur. Samen met de diepvries en de wasmachine wordt deze dan ook op een wagen gezet.
“Ja”, zegt Nel. “Het is een complete verhuizing.”

Extra bescherming
Na de overstromingen van 1993 en 1995 zijn er
dijken aangelegd. Sindsdien wonen Ton en Nel
hier heel wat geruster. De Maas heeft nog wel
eens flink tegen de dijk gestaan, maar dat hadden ze aanvankelijk niet eens gemerkt. “In het
dorp hoorde ik dat de Maas toch wel hoog
stond. Toen zijn we maar eens gaan kijken”,
vertelt Nel.
“Het water stond tot een halve meter, driekwart
meter, onder de rand,” vertelt Ton. De dijk biedt
zeker extra bescherming. Maar mocht de Maas
nu nog eens hoger komen, en als de dijken het
dan begeven, ja dan zijn er taferelen te verwachten zoals die in Australië. Dan komen er
ook hier vloedgolven, verwacht Ton. Maar dat
scenario achten ze zelf weinig realistisch.
“Sinds de dijk er ligt hebben we ons nooit meer
zorgen gemaakt”, zegt Nel.
Tekst en beeld: Marc van der Sterren
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‘‘Door, ik dink dè we de langste titj hebbe gehad saame.’’
Bert

Bert Janssen
Bert van Kuttele Lins

Meijel, * 25 oktober 1931

Panningen, † 20 januari 2020

59 jaar in liefde verbonden met

Mam, oma is er niet meer,
haar plaats in huis is leeg.
Zij geeft ons niet meer haar hand,
de dood verstoorde de mooiste band.

Nel Nijssen - Coenen

Meijel:

Vlierden:
Panningen:
Eindhoven:

Ron en Peter †, Jan

Ine en Will
Loes en Heino, Janne, Bente, Evi
Kim en Chris, Sep, Liz

Herman en Jacqueline
Anne en Rick
Bas en Donna
Koen
Hélène en Peter
Funs en Leana
Maartje en Rick

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres:
Pastpaedje 39, 5768 BC Meijel

* Liessel, 7 maart 1929

Annie, Peggy, John en kleinkinderen

www.vanhalstomerij.nl

Kinderen en Kleinkinderen

ACUPUNCTUUR EN
INTEGRALE YOGA

Familie Nijssen
Zonnedauw 13
5768 GA Meijel

077 352 08 64 | 06 13 84 15 38

Jennie de Groot

www.integraleyoga.com

Leer schilderen met olieverf.
Wekelijkse cursussen, start op 7 feb!
Kijk op www.kunstvanderiet.com.
Tennisarm? Bel gerust. Huisarts G.
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl

Bedankt voor alle lieve woorden, mooie kaarten, bloemen
en knuffels na het overlijden van

René de Mol

Bea de Mol- Routs
Anette en Rob Coonen - de Mol
Helden, januari 2020

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Voetreflexologie.
Preventief of klachtgericht: aktie.
Info: www.mayproosten.nl

Maasbree, januari 2020

* Actie geldig tot 31 januari.
De overhemden worden
hangend terug geleverd.

Paramedisch Centrum Maasbree

‘Sjraar van De Pool’

Hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid, vele kaarten
en mooie bloemen.

pantalon+kolbert

† Meijel, 14 januari 2020

Een mooier afscheid hadden wij ons niet kunnen wensen
voor mijn man, onze pap, schoonvader en opa

Sjraar Peeters

*

Tjeu Nijssen

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden
op zaterdag 18 januari in crematorium
Midden - Limburg te Baexem.

Inge
Sieb
Jop

gratis

w as se

Kostuum
reinigen

weduwe van

Door Janssen-Peeters

Steenbergen:

NU
emden
en
2 ovenrh
en strijk

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Brasserie Vios zoekt medewerkers
voor de weekenden. 06 11 33 48 55.

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Gratis 3 autorijlessen bij Rijschool
bij Ellen rijschoolbijellen.nl
rijschool.ellen@outlook.com
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Lege coachingsruimte gezocht;
ongeveer 20 m2 in Panningen of
Helden voor erkend en gediplomeerd
coach en therapeut. Begane grond,
voor 2 avonden per week. Graag
reactie naar heldenp5988@gmail.com
Kantoor- of praktijkruimte huren?
BusinessCenterVIOS.nl
Oude paardenmest af te halen in
Horst 25m³, laden in overleg.
Contact 06 12 03 54 68.

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961
regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen

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

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

www.janssenuitvaart.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Bijzonder moment
‘Omi’ Jet Haenen-Dorssers (95) uit Maasbree is maar wat blij dat ze het nog mocht meemaken: de geboorte
van achterkleindochter Veer van Wegberg uit Broekhuizenvorst afgelopen november. Dat was reden voor
oma Marij Hendrix-Haenen (66) uit Maasbree en moeder Judith Hendrix (31) om het moment op de gevoelige plaat vast te leggen. “Ik ben supertrots als mama én dankbaar dat we dit bijzondere moment nog met
zijn vieren mogen ervaren”, aldus de kersverse moeder.
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Twee keer uitrukken

UIT Peel en Maas

Freek Koopmans Beringe
Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
Zoals Freek Koopmans (31), een geboren Beringenaar die tegenwoordig in Arnhem woont. Hij reist met
met slagwerkact Percossa de hele wereld rond om op te treden, maar Peel en Maas is en blijft zijn thuis.

Korte nacht voor brandweer
Voor de blusploeg van Brandweer Panningen was zondag 19 op maandag 20 januari een korte nacht. De ploeg moest twee keer uitrukken:
voor een woningbrand en een autobrand in Panningen.
Samen met Brandweer Maasbree en
de beroepsploeg van Brandweer Venlo
werd Panningen zondag 19 januari
om 23.31 uur opgeroepen voor een
woningbrand op het Veldmaarschalk
Montgomeryhof in Panningen.

In de vroege ochtend van maandag
20 januari moesten de brandweerlieden van Panningen om 04.39 uur
weer uit bed voor een autobrand op
de Minister Calsstraat in Panningen.

Vrijwilliger

worden bij Kasteel
De Keverberg?
Bezoek de informatieavond
3 februari vanaf 19.30 uur

Samen met zijn drie muziekcollega’s van Percossa maakt Freek
muziek met alles waar klank vanaf
komt of waar een ritme in zit.
“Dat kunnen traditionele muziekinstrumenten, maar ook kinderwagens, badeendjes, klompen,
helmen, zwepen of buisjes zijn”,
vertelt hij. “We geven 180 shows op
jaarbasis door het hele land en reizen inmiddels ook de hele wereld
over. We leven op het moment
onze muziekdroom en leggen de
lat voor onszelf hoog. Ook al hebben we het druk en is het ons werk,
het voelt nog steeds als ‘gewoon’
wat muziek maken met vrienden.
Net zoals ik vroeger op de middelbare school deed.”
Muziek maken in de pauzes
Freek is getogen op de Beringse
Kaumeshoek en heeft twee broers
en een zus. Al zo lang hij zich kan
herinneren, is hij muzikaal én sportief bezig. “Ik zat op de muziekschool en kreeg blokfluitles op
de basisschool. Daar heb ik noten
leren lezen, maar verder heb ik het
vooral geleerd door het te doen en
te kijken hoe anderen het deden.”
Op Het Bouwens ging Freek door
met muziek maken. “Daar kregen
we alle ruimte om in de pauzes
met andere leerlingen te repeteren. Dat was een droom, samen zo
veel muziek maken als je wilde.”
Op zijn dertiende kocht Freek een
eigen drumstel. “Toen ben ik elke
dag vol overgave gaan oefenen.
Ik wilde gewoon muziek maken en
dat kon toen op school én thuis.
Mijn ouders hebben mij, maar ook
mijn broers en zus, altijd gestimuleerd om te doen waar ons hart lag.
Dat drumstel konden ze dan ook
wel waarderen. De buren misschien
iets minder.”

Voor de klas
Je zou denken dat iemand die zo
gek is van muziek maken, na de
middelbare school naar het conservatorium gaat. “Dat leek me een
te onzekere toekomst, dus koos ik
voor de pabo in Helmond. In 2005
studeerde ik af. Vooral muziekles
geven vond ik erg leuk. Dan kon ik
anderen iets leren waar ik zelf hart
voor heb.” Toch ging Freek alsnog
naar het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag, waar hij in 2009 afstudeerde. Niet lang daarna deed hij
auditie bij Percossa en ging alsnog
die muzikale carrièredroom in vervulling. Muziek maken en les geven
doet Freek nog steeds. “Ik ben meer
dan fulltime met Percossa bezig,
maar sta één dag in de week ook
nog voor een basisschoolklas, waar
ik muziekles geef. Ook houd ik me
bezig met muziekmethodes schrijven en doe ik presenteerwerk.”
Naast muziek was Freek ook
altijd druk met gym en voetbal.
“Gym vond ik altijd het op één na
leukste vak. Ik zat ook jarenlang op
voetbal bij BEVO. Jammer genoeg
inmiddels al een paar jaar niet meer,
sinds ik bij Percossa zit. Voetbal is
een blessuregevoelige sport en dat
is geen goede combinatie met onze
act. Het optreden vergt heel veel
van ons lichaam en daarvoor moeten we fit zijn.” Een voetbalknie
kan Freek niet gebruiken. “Ik volg
BEVO op Facebook, maar mis toch
het voetbal zelf. Dat clubgevoel, het
gezellige verenigingsleven. Dat heb
ik in Arnhem niet.”
Freek woont sinds twee jaar in de
Gelderse hoofdstad, samen met zijn
verloofde Marlou. Daarvoor woonde
Freek acht jaar in Den Haag, waar hij
op het conservatorium zat. “Het fijne
aan een gemeente als Peel en Maas

is het dorpse. Iedereen kent elkaar,
begroet elkaar op straat. En ook al
woon ik ruim tien jaar niet meer
in Beringe, ik ken de mensen nog
steeds. Het is er gemoedelijk en
relaxed, je hebt letterlijk ruimte en
de natuur. Dat mis ik wel in de stad.
Ik weet nu niet eens wie mijn buren
zijn.”

In september van dit jaar is het 5 jaar geleden dat
Kasteel De Keverberg werd herbouwd! Inmiddels
hebben vele duizenden mensen het kasteel al bezocht
en vinden er volop activiteiten plaats. Binnen de
organisatie van het kasteel is een groep vrijwilligers
werkzaam die zich vol passie inzetten om alle gasten
een warm welkom te geven. Dit team kan nog wat
versterking gebruiken vanaf komend voorjaar! Wil je
weten wat dit vrijwilligerswerk inhoudt? Kom dan
op maandag 3 februari naar de informatieavond
bij ons kasteel, aanvang 19.30 uur. De kofﬁe staat
klaar! Vooraf aanmelden is niet verplicht, loop gerust
gewoon binnen.

‘Muziek maken met
instrumenten en
kinderwagens’

Met de ‘keet’ naar de Beringse
kermis
Elke maand probeert Freek tijd
te vinden om terug te gaan naar
Beringe. “Te ver weg wonen van
Limburg, van thuis, wilde ik niet.
Maar ik moet ook veel in Den Haag
zijn voor Percossa. Arnhem vond
ik een goede middenweg. Beringe
is voor mij nog steeds écht thuis.
Ik lees de HALLO en de krant, ga
graag bij pap en mam langs of
spreek af met de ‘kiët’ van vroeger. Samen naar de kermis en oud
en nieuw vieren. Onze vriendengroep woont inmiddels verspreid
over heel Nederland, maar toch zijn
we nog heel hecht.” Extra leuk vindt
Freek het dan ook dat hij op woensdag 29 januari met Percossa op het
podium van De Maaspoort in Venlo
staat. “Dat voelt toch een beetje als
een thuiswedstrijd.”

Tekst: Kim Jacobs
Beeld: Arjan Vermeer
uit het boek ‘Trommelaars’

Sweet Lions cherrytomaten is een productiebedrijf van 130.000 m2
dat gespecialiseerd is in het telen, sorteren en klantgericht
verpakken van verschillende soorten cherrytomaten. Het bedrijf is
gevestigd in Grubbenvorst in het glastuinbouwgebied Californië.

Voor in onze kas zoeken wij een gemotiveerde:

Teeltmedewerker
SCHOLIEREN
GEZOCHT
(fulltime)

Voor in onze verpakkingshal zoeken wij een gemotiveerde:

Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
Operator
Machinebediener
komen helpen bij
het oogsten van onze cherrytomaten.

(fulltime)
Op zaterdag
en in de vakanties.

Interesse?
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Kijk voorTel.de077-3662828
uitgebreide
vacatures
op09.00
www.sweetlions.nl
op werkdagen
tussen
en 17.00 uur.

AARTSERFWEG
6 - GRUBBENVORST
- WWW.SWEETLIONS.NL
Aartserfweg
6 • 5971
NR Grubbenvorst
• tel: 077 - 366 28 28
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15-vragen aan

Mirte Jochems Panningen
Hoi

Column

Een grote
chaos
Als je op school zit, of op school
hebt gezeten, ken je dit moment
wel. De bel gaat en uit alle
lokalen komt een grote groep
leerlingen gelopen. Dit zorgt
voor één grote chaos.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Mirte Jochems
12 jaar
Panningen
Bouwens van der
Boijecollege

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word altijd erg enthousiast van
hockey. En dan al helemaal van de
competities die we spelen met ons
team. Momenteel spelen we zaalhockey en in het voorjaar zullen we
weer buiten op het veld gaan hockeyen. Beide vind ik erg leuk.

superleuke foto van gemaakt.

Wat is je favoriete grap?
Op 1 april had ik ’s morgens, voordat
mijn ouders op waren, een plakbandje op de kraan in de keuken
geplakt. Mijn moeder zag dat niet en
werd dan ook helemaal nat toen ze
haar handen wilde wassen. Dit vond
ik toen erg grappig. Wie weet kan ik
dit jaar met 1 april weer wat leuke
grappen uithalen, dat wordt zeker
lachen.

Wat doe je het liefst op een vrijWelke trend heb jij gevolgd die je
dag- of zaterdagavond?
nu helemaal niet meer leuk vindt? Op zo’n avond zit ik het liefst een
Vroeger droeg ik altijd rokjes met
een legging eronder en wilde ik
geen broeken aan. Nu draag ik juist
nooit meer rokjes. Dat was toen dus
echt mijn ding, terwijl ik het me nu
niet echt meer kan voorstellen er
een aan te hebben.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto die ik laatst op vakantie heb gemaakt. We zijn namelijk in
de kerstvakantie met de familie naar
de Veluwe geweest en we gingen
toen naar het openluchtmuseum.
Daar heb ik een heleboel foto’s
gemaakt. Op de meeste foto’s sta
ik samen met mijn zus Isa en mijn
neefje Niels. Er was ook een schaatsbaan waar we samen veel lol op
hebben gehad. Daar heb ik ook een

film te kijken met een lekkere zak
chips of iets anders lekkers. Ook vind
ik het leuk om filmpjes op mijn telefoon te kijken.

Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit hebt gekregen?
Mijn ouders zeggen vaak dat ik op
mezelf moet vertrouwen en mezelf
moet blijven, ook als ik onzeker ben
en twijfel over mezelf. Ik weet dat
natuurlijk wel, maar het is toch fijn
om het te horen.

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
In de ochtend wil ik graag lekker
uitslapen en dan nog wat luieren in
bed. Daarna zou ik graag met mijn
pyjama aan ontbijten en dan filmpjes
kijken op de tv, laptop of mijn tele-

foon. Op die manier zouden regenachtige dagen natuurlijk echt super
zijn.

Wat is je lievelingskledingstuk?
Ik heb ongeveer twee jaar geleden
een grijze broek gekocht en ik ben er
nog steeds helemaal weg van. Hij is
nu toch helaas bijna te klein, maar
het liefst draag ik hem nog iedere
dag. Het is absoluut mijn favoriete
kledingstuk.

Wat is je favoriete toetje?
Ik vind bijna alle toetjes lekker, maar
het allerlekkerste vind ik toch wel
vanillevla met kersen.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Toen ik in groep 4 de communie
deed, hadden we contact met kinderen van de Nieuwe School. Daar
leerde ik Daisy kennen. Het klikte
meteen erg goed tussen ons. Toen
we een paar jaar later van elkaar
hoorden dat we hetzelfde schooladvies hadden, hebben we dan ook
meteen afgesproken elkaars namen
in te vullen op het lijstje bij wie je
graag in de klas zou willen komen.
We zitten nu dus ook samen in de
brugklas, dat is erg leuk.

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Toen mijn zus een tijdje geleden op
skivakantie was, heb ik samen met

mijn vader de krantenwijk van haar
overgenomen. Toch wel handig dat
iemand haar daarmee heeft kunnen
helpen, want het was natuurlijk wel
nodig.

Wat is je laatste miskoop
geweest?
Dat was toen ik van mijn moeder
een broodje mocht gaan halen in de
supermarkt. Ik dacht een broodje
gezond te kopen maar kocht per
ongeluk een broodje met brie.
Thuis kwam ik daar pas achter en ik
lust helaas geen brie.

Waar dagdroom je het meest
over?
Ik droom er toch wel stiekem af en
toe van om ooit een keer beroemd te
worden en heel veel geld te verdienen. Dit lijkt me heel erg leuk.

Wat is jouw droomberoep?
Ik zou graag ooit een eigen zaak
beginnen, maar in welk beroep weet
ik nog niet. Een kapperszaak, bakkerij of een eigen restaurant runnen
lijkt me erg leuk.

Welke sport is niet helemaal jouw
ding?
Ik vind bijna alle sporten erg leuk en
ik sport ook altijd graag. Maar ik heb
nog nooit gerugbyd, dat lijkt me toch
wel een beetje eng, dus vandaar dat
die sport niet echt helemaal mijn
ding is.

Het zou eigenlijk helemaal niet
zo vervelend zijn als iedereen
gewoon kon doorlopen, maar dit
is niet het geval. Zodra de deuren van de lokalen opengaan en
de leerlingen naar buiten komen,
duurt het maar een paar seconden of je moet stilstaan omdat er
gewoon één grote verstopping is.
Komt het door de kluisjes die aan
de zijkanten van het pad staan?
Komt het doordat het pad zelf ook
al niet zo heel breed is? Ik weet
het echt niet.
Ik denk dat één van grootste
redenen voor deze drukte in de
gangen, is dat sommige mensen
ineens midden op het gangpad
stoppen omdat ze bijvoorbeeld bij
een lokaal les hebben. Hierdoor
moet de hele stroom dan ineens
stoppen en wachten tot de mensen een beetje aan de kant
geschoven zijn en ze weer verder
kunnen lopen. Het abrupt stoppen
kan ook ervoor zorgen dat jij op
iemands hakken gaat staan, waardoor jij een onaardige blik in jouw
richting geworpen krijgt.

De gangen niet
zomaar breder maken
Het probleem breidt zich ook
niet alleen uit tot de gangpaden,
maar vaak worden de trappen
ook het slachtoffer van de leerlingenstroom die een verdieping
naar boven of onder moet gaan.
Het zorgt er ook voor dat jijzelf
niks meer kan zien, waardoor jij
misschien tegen iemand aanbotst
als hij of zij omhoog of omlaag
komt lopen.
Zelf denk ik niet dat dit probleem
snel opgelost kan en gaat worden.
Je kunt bijvoorbeeld de gangen
niet zomaar breder maken en
je kunt de kluisjes ook niet echt
ergens anders kwijt. Dus voor nu
zal ik dit probleem maar even
moeten verdragen, en hopen dat
het toch misschien ooit nog opgelost wordt.
Lieke
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Groene Sector Vakbeurs

Herman Vaessen
Duurzaamste hovenier 2019
Herman Vaessen BV uit Maasbree mag zich Duurzaamste
Hovenier van Nederland noemen. De prijsuitreiking van Vakblad
Tuin en Landschap vond plaats op woensdag 15 januari tijdens de
Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg.
De jury waardeerde Herman
Vaessen vooral vanwege het personeelsbeleid. De zeventig vaste
medewerkers kunnen cursussen
volgen om hun kennis bij te spijkeren en het bedrijf organiseert zelf
banendagen om nieuwe medewerkers aan te trekken. Alle voormannen krijgen een training om
werknemers met een afstand tot de
arbeidsmarkt te begeleiden.
Ook scoorde Herman Vaessen hoog
op het thema innovaties, zoals

het gebruik van accugereedschap,
zonne-energie, elektrische auto’s
en blauwe diesel. Dit is brandstof
gemaakt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvalolie. Ook gebruikt Vaessen
nieuwe duurzame materialen en
werkt de Hovenier veel samen met
andere bedrijven om krachten te
bundelen en kennis uit te wisselen. Zo hoort het bij Groencollectief
Nederland en is het bedrijf partner
van Noord-Limburgs Groen.

Stichting PopPlaza opgericht
Stichting PopPlaza Peel en Maas is op dinsdag 21 januari na het
ondertekenen bij de notaris een feit. De stichting wil zich inzetten
om poptalent uit Peel en Maas zichtbaar te maken en te promoten.
De stichting wil ook muzikanten
uit de gemeente bij elkaar brengen. Het bestuur bestaat uit Peter

Joosten als voorzitter, Geert Peeters
als penningmeester en Ron Peeters
fungeert als secretaris.

Govers Hekwerk is met 45 jaar ervaring inmiddels een begrip
in de hekwerk branche. Met een team van 30 medewerkers bieden
wij een totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor
zowel de zakelijke als de consumenten markt.
Ons werkgebied strekt zich uit over Nederland en België.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
REGIO VENRAY-HORST

m/v (fulltime)

Functieomschrijving:

Als onderdeel van een enthousiast montage team draag je zorg
voor de installatie van hekwerken en toegangspoorten op locatie.
Hierbij staat de aandacht voor netheid en kwaliteit voorop.
Als montage team draag je zorg voor het gewenste eindresultaat
voor onze opdrachtgevers.

Wij vragen:

Iemand die van aanpakken houdt
Iemand die houdt van buiten werken
op steeds wisselende locaties
Collegiale instelling, zelfstandig en
flexibel
Affiniteit met techniek

Wij bieden:

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire– en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Jean-Paul Govers of stuur een schriftelijke
reactie naar info@goverssierhekwerk.nl, ter attentie van de heer
Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl

Gouden award voor de Torenvalk
Minicamping de Torenvalk in Grashoek is op donderdag 16 januari uitgeroepen tot één van de beste accommodaties van Nederland. Op de vakantiebeurs in Utrecht mocht deze camping een van de Zoover Awards in ontvangst nemen. De Zoover Awards zijn gebaseerd op scores en reviews van gasten van deze accommodatie.
Minicamping de Torenvalk scoorde daarbij een 9,7 en haalde daarmee een gouden award binnen. De Zoover
awards zijn jaarlijks terugkerende prijzen in de reisbranche en worden uitgereikt aan de best gewaardeerde
accommodaties van Nederland en Europa. De minicamping van Gerrie en Will van Engeland werd gewaardeerd
voor de ligging in een groene, landelijke tuin. Naast de minicamping hebben zij ook nog een Bed & Breakfast.
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VVD Peel en Maas

Evacuatie -update
Bij hoogwater is het belangrijk dat er een adequaat en werkbaar
evacuatieplan klaarligt als onderdeel van het crisisplan.
Veiligheidsregio Limburg Noord is hiervoor verantwoordelijk, vanuit
gemeente Peel en Maas is onze burgemeester hiervan bestuurder.
Bij hoogwaterproblemen in het verleden, bijvoorbeeld in 1993, 1995,
2011 en 2016, bleek dat er wel een
crisisplan aanwezig was, alleen de
evacuatie was een groot probleem.
Destijds ging de melding van hoogwatergolf nog per brief of via medewerkers van de gemeente. Bij een

CDA Peel en Maas

weg-overstroming kon je niet meer
rijden. De mensen die wilden evacueren, konden niet goed wegkomen
vanwege te snel opkomend hoogwater en ramptoeristen die zelfs wegafzettingen weghaalden. De agrarische
ondernemers stonden voor nog
een veel grotere opgave. Thuis, het

bedrijf en zeker hun levende have
moest geëvacueerd. Hiervoor was
niets geregeld in het crisisplan.
Je hebt je bedrijf al generaties in
het buitengebied liggen, je woont
buitendijks en je betaalt waterschapslasten. Als er dan geëvacueerd
moet worden, is er niets geregeld.
De gemeente heeft een zorgplicht,
zeker bij noodsituaties. Vóór 1 februari dient elke gemeente aan de
Veiligheidsregio een update met alle
wijzigingen voor het nieuwe crisis-

plan door te sturen. Samen met een
aantal ‘ervaringsdeskundige’ agrarische ondernemers ben ik afgelopen week aan de slag geweest om
een goede update en een verbeterd crisisplan te maken vanuit onze
gemeente. Daarnaast heb ik, als
raadslid, diverse collega-raadsleden
en gemeenten ingeseind om verbeteringen op te nemen. Vragen of
opmerkingen zijn altijd welkom.
Jeanne Hesen

Openbare fractievergadering in Kessel-Eik
Elke donderdagavond vergadert de CDA-fractie in het Huis van de
Gemeente in Panningen. Regelmatig sluiten inwoners aan om ons
over specifieke onderwerpen bij te praten of om hun kant van een
verhaal te vertellen.
Open en transparante communicatie is voor het CDA Peel en Maas
heel belangrijk. Daarom hebben we
besloten om vanaf dit jaar één donderdag per maand op een locatie
binnen één van de elf dorpen van
Peel en Maas te vergaderen. Een
openbare CDA-fractievergadering

dus. En alle inwoners uit het betreffende dorp, al dan niet vanuit een
vereniging, stichting of individueel,
worden hierbij uitgenodigd om aan
de vergadering deel te nemen. Om
te luisteren of actief mee te praten
over onderwerpen die spelen binnen de gemeente en zeker binnen

het dorp waar de fractievergadering plaatsvindt.
Op donderdag 30 januari starten
we in Kessel-Eik. De vergadering
vindt plaats in Ut Gemeinsjapshoes
op Lindelaan 4. De openbare fractievergadering start om 19.30 uur.
Alle dorpen komen aan bod.
We communiceren de data en locaties van openbare fractievergaderingen via HALLO Peel en Maas,
sociale media en lokale media.
Graag tot ziens bij de eerste open-

bare fractievergadering op donderdag 30 januari, 19.30 uur in
Kessel-Eik.

Ellis Kempeners, raadslid

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.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag 26 januari
in Someren geopend

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
maart 2020 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

2301 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Concurrentie zelfstandigen en
werknemers is uit de hand gelopen
In Nederland zijn zo’n één miljoen zzp’ers. De meerderheid hiervan heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat betekent dat zij niet
verzekerd zijn voor onvoorziene omstandigheden en zomaar zonder enige vorm van inkomen kunnen komen te zitten. Een verzekering is voor
veel zelfstandigen niet betaalbaar. PvdA-leider Lodewijk Ascher wil zelfstandigen voor werkgevers net zo duur maken als werknemers die in
vaste dienst zijn. Wat vindt u?
Ascher zegt dat werknemers in vaste
dienst en zelfstandigen tegen elkaar
worden uitgespeeld. Zelfstandigen zijn
veel goedkoper, maar hebben geen
enkele bescherming in de vorm van een
arbeidsongeschikheidsverzekering of pensioen.
Maaltijdbezorger Deliveroo en taxidienst
Uber werken bijvoorbeeld alleen maar met
zzp’ers. Die zijn immers veel goedkoper en
dus blijft er meer geld over voor de bedrijven.
Maar wanneer één van de zelfstandigen iets
overkomt, dan brengen ze geen brood op de

plank meer. In een land als Nederland is het een
vreemde gewaarwording dat zoveel mensen zich
zorgen maken voor het geval hen iets overkomt.
Dit kan alleen maar voorkomen worden door
het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om
mensen in dienst te nemen, zo vindt de PvdA.
Maar lang niet iedereen vindt dat de concurrentie
oneerlijk is. Zo ziet ondernemersorganisatie
VNO-NCW niets in het plan. Zij stellen dat zzp’ers
helemaal niet zo ontevreden zijn als wordt
gesteld. Daarnaast zou deze regeling slecht zijn
voor de economie, het wordt namelijk duurder

om zelfstandigen voor een bedrijf te laten
werken, waardoor zij minder mensen kunnen
inhuren. Verder vinden velen dat zzp’ers ook van
veel voordelen genieten. Ze hebben vrijheid en
kunnen profiteren van allerlei belastingvoordelen.
Ze hoeven dan ook niet nog eens ‘beloond’ te
worden met deze regeling.

De concurrentie tussen zelfstandigen en
werknemers is oneerlijk. Wat vindt u?

Bespreking poll week 03

Gemeente ontzegt inwoners frisse lucht
Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden korter en jaarlijks overlijden zo’n 11.000 mensen vroegtijdig door
luchtverontreiniging. Daarom hebben 35 gemeentes en 9 provincies samen met de minister voor Milieu en Wonen het Schone Lucht
Akkoord ondertekend. Provincie Limburg alsook gemeente Peel en Maas houden zich nadrukkelijk afzijdig. Terwijl gemeenten in NoordLimburg zich willen profileren als Gezondste Regio 2025, tekenen juist deze gemeenten de verklaring niet.
Ruim de helft van de respondenten, om precies te zijn 57 procent, vindt dat de gemeente
de inwoners haar frisse lucht ontzegt. Al is
er aan dit getal heel wat af te dingen. Enkele
bezoekers gaven op Facebook aan de stelling niet echt duidelijk te vinden. Zo zegt Diny
Kuypers uit Helden: ‘Ik vind inderdaad dat de
Gemeente ons schone lucht ontzegt maar ik
ben het er niet mee eens.’ Ze is het dus eens

met de stelling, maar is het er niet mee eens dat
de gemeente ons de frisse lucht ontzegt. Dat gaat
in de redenering echter een stap verder.
Maurice Hoenson uit Helden heeft de stelling
begrepen. Hij zegt: “Met een biomassacentrale in
aanbouw waarvan de rookgassen straks over het
centrum van Helden verspreid worden: ja, mee
eens. De gemeente ontneemt ons de frisse lucht!”
Niemand nam het in de Facebook-reacties voor de

gemeente op. Niemand gaf aan het prima te vinden dat de gemeente het Schone Lucht Akkoord
terzijde legt. De meerderheid heeft behoefte aan
meer frisse lucht.

Oh, zit dat zo!

Hoe betaal je minder kosten aan je financier?
Hoeveel tĳd besteedt een ondernemer aan het kopen van een bedrĳfspand en hoeveel tĳd besteedt hĳ dan aan het afsluiten van de
bĳbehorende financiering? In de meeste gevallen zal het kopen van een bedrĳfspand veel meer aandacht krĳgen dan het afsluiten van de
financiering, maar ook op de kosten van een financiering kan bespaard worden.

Op welke wijze kan een
ondernemer nu zorgen voor lagere
financieringskosten?
1. Door zich bewust te zijn van de
gemaakte afspraken met de
financier. Behalve over rente en
aflossing kunnen bij financieringen
ook aanvullende afspraken

gemaakt worden, waaronder de
te behalen scores van financiële
kengetallen.
2. Ook de zekerheden en de eigen
inbreng spelen een rol. Een
financier kent waarde toe aan de
te financieren investering. Bij een
sterkere kredietbeoordeling
hoeven immers minder
zekerheden verstrekt te worden.
3. Een financier kijkt in hoeverre de
ondernemer in staat is om het
maandelijkse bedrag aan rente
en aflossingen te kunnen betalen
uit zijn kasstroom. Een belangrijke
factor voor het verbeteren van de
kasstroom is de betalingstermijn
van klanten. Indien klanten bij
300.000 euro jaaromzet 10 dagen
eerder betalen, leidt dat bij 365
dagen per jaar tot 8.200 euro aan
extra ruimte.
4. Het rentepercentage, dat een
klant van de bank moet betalen,

is gebaseerd op een zogenaamde
rating. Deze rating is een inschatting van de kans, dat de lening
door de ondernemer niet kan
worden terugbetaald. Deze rating
is niet alleen afhankelijk van de
financiële cijfers, maar ook van
factoren zoals de kwaliteit van het
management.
5. Door het opstellen van een
begroting krijgt een ondernemer
inzicht in het financiële plaatje,
dat voor het komend jaar van
toepassing zal zijn. De ondernemer
weet dan waar zijn focus dient
te liggen. Hij kan bijsturen als
bepaalde zaken anders lopen dan
begroot.
6. De ruimte voor onderhandeling.
Ook een kredietverstrekker wil een
bepaald rendement en bepaalde
voorwaarden. Over dit rendement
en over deze voorwaarden valt te
onderhandelen.

Bij het besparen op de
financieringslasten helpt Lenssen
Advies u graag. Wij hebben de
tools en de ervaring om uw
besparingsmogelijkheden maximaal
te benutten.

Door: Paul Grubben

Pastoraaltje

Column

Tradities
Tradities zijn om te koesteren,
wordt gezegd. Tradities kleuren het
leven. Vuurwerk afsteken met oud
en nieuw is zo’n traditie. Als kind
stak ik ook rotjes af en gillende keukenmeiden, tot ergernis van mijn
zusje. Maar veel modern vuurwerk
is levensgevaarlijk in de handen van
onvoorzichtige of kwaadwillende
gebruikers. Afgelopen jaarwisseling hadden sommigen plekken van
Nederland meer de sfeer van een
oorlogsgebied, dan van een vrolijk
feest. Afschaffen zou je dus zeggen: verbieden wat gevaarlijk is.
Zeker vanwege het dringend advies
van politie, brandweer, burgemeesters en oogartsen. En dan heb ik het
nog niet over het dierenleed, de
luchtvervuiling en de geldverspilling.
De overgrote meerderheid van
de bevolking vindt dit inmiddels,
maar er zijn toch ook mensen die
willen vasthouden aan deze traditie. Sommigen roepen zelfs dat
Nederland zijn identiteit kwijtraakt
door het verbieden van vuurwerk.
Helaas komt rekening houden met
anderen blijkbaar in hun kraam niet
te pas. We zagen dit ook al bij de
zwartepietendiscussie. Toen ik op
tv van die enge types zag die met
intimidatie en geweld opkwamen
voor Zwarte Piet als nationaal erfgoed, heb ik afgehaakt. Diezelfde
soort types roeptoeteren nu op
sociale media dat vuurwerk afsteken bij ons nationaal erfgoed hoort
en dat ze zich deze traditie niet
ook nog laten afnemen. Gelukkig
is er uiteindelijk een meerderheid
in de politiek die voor afschaffing
van gevaarlijk vuurwerk is en niet
zwicht voor intimidatie. Natuurlijk
lost een verbod lang niet alles op.
Jongeren zullen vooral thuis moeten
leren respectvol rekening te houden
met anderen en dat grove vernielingen ontoelaatbaar zijn. En zeker
het pesten en hinderen van politie en hulpverleners. Iedereen in
Nederland mag zijn eigen tradities
koesteren. We leven in een vrij land.
Maar onze vrijheid moet stoppen
waar de vrijheid en de veiligheid van
anderen in gevaar komt. Alle eeuwen door zijn tradities ontstaan en
gekoesterd. Maar meestal hebben
ze zich aangepast aan veranderde
omstandigheden en inzichten. Of ze
zijn verdwenen. Tradities zijn niet
onaantastbaar en moeten ook gerelativeerd kunnen worden. Pas dan
kunnen er weer nieuwe tradities ontstaan, die het leven in een
nieuwe tijd kleuren.

www.lenssenadvies.nl
Peter
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Geplukt

Eveline Neessen-Kluijtmans Beringe
Eveline Neessen-Kluijtmans (35) uit Beringe bezocht de hele wereld en heeft nog steeds contact met alle nationaliteiten, maar ze geniet nog het
meeste van haar kinderen, haar familie, vrienden, buren en wanneer er bekenden langskomen. Dit weekend staat er zelfgemaakte appeltaart
op tafel. Met de HALLO erbij, want deze week wordt ze geplukt.

eisen een bepaald niveau Nederlands
van het personeel.
Eveline heeft de hele wereld gezien,
nu zit de hele wereld in haar klas.
“Het allerleukst is wanneer cursisten
bevriend raken met elkaar. Los van
cultuur, taal, religie of etnische achtergrond.”
Eveline houdt van gezelligheid maar
in de klas verwacht ze ook dat er hard
gewerkt wordt met veel huiswerk.
Ze vindt een veilige en goede sfeer
in de klas belangrijk, zodat het leren
voor iedereen plezierig is en gemakkelijker gaat. “Nederlands is een van
de moeilijkste talen ter wereld om te
leren. En sommige cursisten zijn al wat
ouder en dan gaat het leren vaak niet
meer zo snel.”

Schrikken

Het was met Pinkpop 2001 dat
Eveline Kluijtmans, geboren in
Grashoek, voor het eerst kennismaakte met haar huidige man
Arno Neessen. Toevallig ook uit
Grashoek. “Camping B is echt gigantisch groot. Mijn vriendin hoorde
toevallig in een van de tenten een
bekende stem en we gingen erop
af”, vertelt Eveline. “We kwamen bij
een gezellige groep terecht en zo
leerde ik Arno kennen.”
Ze is opgegroeid op de rand van
Brabant. Vanuit Grashoek ging ze
in Helenaveen naar school. Ze is
vijf jaar jonger dan Arno en kwam
hem dus nooit tegen. Vooral omdat
Arno helemaal aan de andere kant
van Grashoek woonde. En zelfs op
het Bouwens liepen ze elkaar mis.
Eveline ging net naar de brugklas
toen Arno het vwo aan het afronden
was. “We zaten in een heel ander
gebouw.”

Spaanse pepers
Eveline had een fijne jeugd op het
tuinbouwbedrijf van haar ouders. Ze
verbouwen Spaanse pepers en suikermaïs. Met haar ouders en twee broers
maakte ze verre reizen, later ook met
Arno. “Ik heb alle continenten gezien.”
In 2009 gingen ze samenwonen in
Beringe. Trots toont ze hoe de voormalige boerderij uit 1933 is verbouwd.
Een moderne inrichting, met een klassieke uitstraling. Met open ruimtes en
schuifwanden. “Daar zijn we de afgelopen tien jaar mee bezig geweest.”
Het is net klaar, nu is de tuin aan de
beurt.
Haar eigen woonhuis is niet haar
enige bouwproject in Beringe. Toen
ze hier nog maar net woonde, werd
haar gevraagd mee te helpen met de
ontwikkeling van brede school Onder
de Linden. Ze werd secretaris, maar
bemoeide zich ook met de bouw,
de inrichting van het pand en de te

Puzzel

gebruiken materialen. “We gingen
naar andere scholen kijken en naar
bouwbedrijven om alle mogelijkheden
te inventariseren.”

Pabo
Daar gingen veel uren in zitten, verzucht ze. “Maar het resultaat was
fantastisch.” Voor Eveline was het
was een logische keuze om op deze
manier, als vrijwilliger voor Beringe
te kunnen doen. “Als we kinderen
zouden krijgen, dan kwamen die hier
ook terecht.” En zo is het gegaan. Haar
zoon Thomas (4) gaat nu naar deze
school, op ruim 300 meter van hun
woonhuis. Over een paar jaar is haar
andere zoon Lucas (bijna anderhalf)
aan de beurt.
Eveline was ook de aangewezen persoon om zich voor de school in te zetten omdat ze uit zelf uit het onderwijs
komt. Na het Bouwens heeft ze eerst
toerisme gestudeerd, waarbij ze nog

ruim een halfjaar in Spanje woonde
om Spaans te leren. Daarna deed ze
de pabo en volgde de opleiding tot
docent Nederlands. Inmiddels heeft ze
lesgegeven aan zo’n beetje alle leeftijden. Van 4 tot 70.

De hele wereld
Ze gaf les aan alle groepen op de
basisschool, stond voor de klas bij het
vmbo, havo en vwo. Ze gaf Nederlands
en rekenen aan het mbo en kwam
uiteindelijk bij de volwasseneducatie
terecht. Dit is inmiddels haar passie
geworden.
“Het is ontzettend divers”, verklaart
ze. Zo geeft ze les aan Nederlanders
die nooit goed hebben leren lezen en
schrijven. Daarnaast geeft ze les aan
mensen die om verschillende redenen
in Nederland zijn komen wonen. Voor
de liefde, wegens problemen in het
land van herkomst of aan arbeidsmigranten. Want steeds meer bedrijven

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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• Monteur installatietechniek
• Servicemonteur installatietechniek
• Mechanische monteur agro
• Servicemonteur elektrotechniek agro

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

die ons team komen versterken en samen met ons willen
bouwen aan een duurzame toekomst. Daarbij verspillen wij
liever geen energie aan droge, lange vacatureteksten.
We horen veel liever wie je bent en wat je motiveert,
onder het genot van een goede kop koffie!

Oplossing vorige week:
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Wij zoeken per direct een

1

5

4

3
4

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Neem jij plaats in ons team?

Sudoku
5

Groot verschil tussen lesgeven aan volwassenen en lesgeven aan kinderen is
de levenservaring die cursisten meebrengen. “Om wat voor reden dan ook
hebben mensen vaak hun eigen land,
familie en vrienden achter zich gelaten
om in Nederland opnieuw te beginnen.” Zelf spreekt Eveline Engels, Duits
en Spaans en een klein beetje Frans.
“Als cursisten soms in hun eigen taal
communiceren, weet ik vaak waar het
over gaat. Als ik er dan iets van zeg in
hun eigen taal, is het even schrikken.
Dat zien ze niet aankomen.“
Inmiddels doet ze dit werk al tien jaar
met veel plezier. “Onze cursisten zijn
vaak erg dankbaar. Het geeft een fijn
gevoel wanneer ik iets voor een ander
heb kunnen betekenen. Elke keer
als iemand slaagt voor het examen
maken we er een feestje van.”
Drie dagen in de week werkt ze op
deze manier bij Gilde Educatie BV
in Roermond en Venlo. Na een dag
voor de klas vindt ze het heerlijk
om thuis te komen en dan lekker en
gezond te koken. “Af en toe krijg ik
een recept van een cursist. Ik vind het
dan harstikke leuk om dat thuis uit te
proberen.” Maar eerst de appeltaart
bakken voor komend weekend. Daar
kan haar zoon Lucas mooi bij helpen.
Gezellig.
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Kijk voor alle ins en outs op

www.versleijen.com

• Steek je graag de handen uit de mouwen?
• Ben je collegiaal en leergierig?
• Wil je graag werken aan innovatieve en afwisselende
projecten? Mooi!
• Versleijen Oirlo is op zoek naar collega’s ter versterking
van de club.
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Volg Andre Vinke in zijn strijd (4)

Gewijzigde openingstijd
31 januari 2020

Tijdens Stoptober 2019 doet André Vinke (65 jaar jong) weer
een poging om te stoppen met roken. GGD, Vorkmeer,
Omroep P&M en de gemeente mochten hem volgen in zijn strijd.

Op vrijdag 31 januari 2020 is het Huis van de Gemeente vanaf 13.00 uur gesloten en zijn we
telefonisch niet bereikbaar. In geval van nood is de Buitendienst van 13.00 uur tot 17.00 uur
bereikbaar via: 06 - 13 87 01 34.

Wat was de motivatie van André?
André was meer dan ooit
gemotiveerd om te stoppen met
roken. Op feestjes en bijeenkomsten
was hij nog een van de weinigen die
rookte. Hij schaamde zich hiervoor.
Dus ging hij op 1 oktober de strijd aan.

Bibliotheek
De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.

Aangepaste openingstijden
i.v.m. Carnaval

1 maand verder….
Andre denkt nog regelmatig aan roken. In deze maand heeft hij best moeite met het niet-roken
en is hij de fout ingegaan door in het weekend drie sigaretjes te roken. Spijtig, maar gelukkig
heeft hij toen de handdoek niet in de ring gegooid en is doorgegaan met zijn ‘poging’.

Huis van de Gemeente
• Vrijdag 21 februari tot 13.00 uur geopend.
• Zaterdag 22 februari, maandag 24 februari en dinsdag 25 februari de gehele dag
gesloten*.
*Uitsluitend voor het doen van aangifte geboorte of overlijden op maandag 24 februari
én dinsdag 25 februari geopend van 9.00 tot 10.00 uur.

Ruim 3 maanden verder…
André: ‘Vooral in de decembermaand heb ik het heel moeilijk gehad. Ik zeg ook eerlijk: ik ben
niet definitief gestopt met roken. Ik ben wel een heel stuk minder gaan roken! Een dezer dagen
ga ik weer een poging wagen om met medische ondersteuning er toch van af te komen. Ik vind
het jammer dat het mij niet gelukt is om van die ‘longenbroodjes’ af te blijven… maar het vlees
is zwak. Toch wil ik stoppen. Ik vind het echt de moeite waard. Het verbetert je levenskwaliteit
(zowel geestelijk als lichamelijk) enorm. Een ander groot voordeel is ook dat je er veel geld mee
bespaart, want roken is inmiddels een dure gewoonte geworden.’
Bedankt André

Bibliotheek
• Vrijdag 21 februari tot 13.00 uur geopend.
• Zaterdag 22 februari, maandag 24 februari en dinsdag 25 februari de gehele dag
gesloten.
Vorkmeer - Wegwijzer
• Vrijdag 21 februari geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur
• Maandag 24 februari, dinsdag 25 februari én woensdag 26 februari gesloten.

De GGD, Vorkmeer, Omroep P&M en de gemeente bedanken Andre omdat we hem drie maanden
mochten volgen in zijn strijd. Want dat was het voor André… en we hopen dat André slaagt in
zijn volgende poging om te stoppen.

WhatsApp
Niet in de wachtrij bij het
milieupark?

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via WhatsApp
nummer 06 12 36 09 04. Wij beantwoorden WhatsApp
berichten maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Op zaterdag is het tussen 8 en 9 uur niet druk: kom vroeg
en spaar je het wachten bij de poort! Op maandag,
woensdag en vrijdag is het een stuk rustiger.

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

Openingstijden
maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
zaterdag van 8.00 - 16.00 uur.

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Energietransitie vraagt anders denken en doen

Vorig jaar is een klimaatakkoord afgesloten. Onderdeel daarvan is een verandering van de wijzen waarop wij
energie opwekken. Energie die nodig is voor onze productie en consumptie wordt nog grotendeels opgewekt met
fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. Het verbranden daarvan brengt veel
koolstof in de lucht en dat draagt bij aan een opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien: stormen,
bosbranden, smeltende ijskappen en een stijgende zeespiegel. Daarom moeten fossiele brandstoffen vervangen
worden door duurzame energiebronnen zoals windenergie, waterkracht en zonne-energie, aardwarmte).
Alle gemeenten in Nederland zijn
bezig om daar een beleid voor te ontwikkelen. Dat gebeurt in regionaal verband. Peel en Maas ontwikkelt samen
met andere gemeenten in Noord- en
Midden-Limburg een Regionale Energie

Strategie (RES). Tot nu toe wordt daar
vooral een technologische operatie
van gemaakt. Dat roept het idee op dat
we met nieuwe en slimme technologie gewoon kunnen blijven produceren
en consumeren zoals we gewend zijn.

Maar energietransitie is meer dan een
technologische operatie. We moeten anders gaan denken en doen wat
betreft het produceren en consumeren.
De energietransitie biedt kansen op
een beter en gezonder samenleven.

Die sociale aspecten moeten veel
beter uit de verf komen, vinden wij.
Een van de hefbomen om dat voor
elkaar te krijgen, is collectief eigendom. Nieuwe energievormen, zoals
windmolens en aardwarmte, moeten
ontwikkeld en geëxploiteerd worden door lokale gemeenschappen.
Iedereen moet mee kunnen doen
met de energietransitie en niet alleen
geconfronteerd worden met de lasten,
maar ook profiteren van de winsten
die gemaakt worden. Dat wordt nu te

weinig uitgedragen door de gemeenten. Die beperken zich tot de formulering dat gestreefd wordt naar
50 procent eigendom in handen van
lokale gemeenschappen. Dat is te
voorzichtig en te mager. Wij vinden
dat hernieuwbare energiedragers voor
100 procent in handen moet zijn en
blijven van lokale gemeenschappen.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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.
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Broodnodige zege voor Koningslust

Judoclub Helden scoort zes
eerste plaatsen
Judoclub Helden nam op zondag 12 januari deel aan het judotoernooi in Gemert en kon zes eerste plaatsen noteren. Djow Joris
behaalde maar liefst vijf keer winst. Vian van Dril, Marlouk
Colbers en Brent Schuijers wonnen drie keer en Rens Legué won
vier keer.

VV Koningslust ontving op zondag 19 januari het standaardteam van BEVO voor een onvervalste Peel-enMaas-derby. Koningslust boekte een verdiende en broodnodige zege.
Koningslust kwam goed uit de startblokken. In de 6e minuut maakte Ivo
Schers een mooie actie over links,
waarbij hij Wesley Goeden wist te
bereiken die de bal rustig tussen de
palen schoof.
Na een kansenregen van Koningslust
creëren beide teams een kwartier lang
geen kansen. In de slotfase van de
eerste helft pakt Koningslust de aanvallende draad weer op. Dit leidde niet
meer tot doelpunten.
In de tweede helft liet BEVO meer

aanvallende aspiraties zien, maar
Koningslust werd met snelle aanvallen
meerdere malen gevaarlijk. Nick Steegs
wist BEVO echter tot de 57e minuut
op de been te houden, het moment
waarop Jurjen Verbong op 25 meter
van het BEVO-doel de bal klaarlegde
voor een vrije trap: rechtstreeks in de
kruising. Zes minuten later zocht Jurjen
Verbong weer de aanval met Wesley
Goeden. Uiteindelijk gunde Jurjen de
bal aan Wesley, die tekende voor de
3-0. BEVO gaf niet op en stelde met

een schot Mick Berkers op de proef. In
de 70e minuut leidde slordigheid bij
Koningslust tot BEVO-balbezit. BEVO
kwam over rechts, de bal belandde bij
Stan Spee, die goed afrondde, 3-1.
Hoewel BEVO daarna nog wel aanzette,
was het niet bij machte doelrijpe kansen te creëren. Enkele minuten voor tijd
claimde BEVO nog een strafschop, maar
de scheidsrechter zag het anders.
Tekst: Hans Pollaart,
handbalvereniging BEVO

Overtuigend MVC’19 bekert verder
MVC’19 heeft zich op zondag 19 januari in Maastricht op overtuigende wijze weten te plaatsen. Met liefs 5-1
werd vierde klasser RKHSV verslagen. MVC’19 zit nu bij de laatste zestien van de districtsbeker.

Brent Schuijers van JC Helden werd eerste en Kevin Janssen tweede

Aron Theunissen moest om de eerste plaats te behalen maar liefst 8
keer de mat op. Hiervan won hij er
zeven en verloor er een. Ook Owen
van Dijk zat in deze poule. Hij werd
derde na vijf winstpartijen en drie
keer verlies. Tweede plaatsen

waren er voor Isis van Dril, Luuk
van den Berg en Kevin Janssen.
Het brons was voor Noa Janssen,
Sten Luijten en Romy Zegers.
Tekst: Guus Manders,
judoclub Helden

Trainer Tom van Bergen had basisplaatsen voor de jeugdige Yannick
Muysenberg en Juul Albers. De eerste
kans van de thuisclub leverde in de
13e minuut de 1-0 op. MVC’19 herstelde zich snel. In de 19e minuut
stelde Joris Timmermans aanvoerder
Ron van den Kerkhof in staat om de
gelijkmaker te scoren.
MVC’19 bleef goede aanvallen produceren. Middenvelder Rodey Berben
bezorgde MVC’19 de 2-1 voorsprong.
Met deze stand ging de rust in. In de

tweede helft kreeg Nino Jacobs zijn
debuut in het eerste elftal. Hij verving Rodey Berben. Niels Bots nam de
plaats over van Juul Albers.
Beide jonkies pasten zich moeiteloos aan. MVC’19 profiteerde optimaal
van de ruimte achter de verdedigende linies van de thuisclub. In de
76e minuut werd het goede voetbal
beloond. Niels Bots rondde een mooie
combinatie met Ron van den Kerkhof
in de 76e minuut. In de slotfase scoorden Joris Timmermans en Ron van den

Kerkhof nog. MVC’19 wist niet alleen
veel kansen te scheppen, maar ze ook
te benutten. Nu bijna alle blessures
genezen zijn, moeten de bekersuccessen MVC’19 ook rendement in de
competitie. Zondag 26 januari moet de
Maasbreese hekkensluiter op bezoek
in Ysselsteyn. Een overwinning zou
een mooie hervatting zijn van de competitie.
Tekst: Mat Nellen,
voetbalvereniging MVC’19

Nederlandse Kampioenen bij Younique
De majorettes van Younique Maasbree namen op zaterdag 18 en zondag 19 januari deel aan de Nederlandse
Kampioenschappen in Almere. Het C-team werd Nederlands Kampioen met hun hondenshow.
Maar Younique heeft meer kampioenen.
Zo mogen ook Karin Said met haar solo
en Elise Dekker en Fleur Segers met hun
duo-show zich Nederlands Kampioen

noemen in hun klasse. Kate van de
Meene behaalde een zilveren medaille
en Eefje Janssen een bronzen medaille
bij het onderdeel sterparade Jeugd 1.

Elise Dekker kreeg zilver voor haar
technisch programma en Fenne van de
Ven behaalde een zesde plaats bij de
sterparade Jeugd 2.

70 jaar lid
ADVERTENTIE W E E K

4

Voorzitter Joost van de Beucken van Voetbalvereniging BEVO uit Beringe en erevoorzitter Peter Broekmans
bezochten op maandag 20 januari Lei Janssen om hem te feliciteren met zijn 70-jarig lidmaatschap.
Lei speelde in het verleden jarenlang in het eerste elftal en werd later een trouwe supporter. Ook schreef hij
vele wedstrijdverslagen voor het Bledje. Als blijk van waardering kreeg hij een bos bloemen en een BEVO-sjaal.
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Atletiek Helden wint bij
Limbra Cross

Zes medailles voor SC Pareja

Na Weert, Belfeld, Helmond, Deurne, Roermond en Asten, werd zondag 19 januari de Limbracross georganiseerd door Atletiek Helden in de Heldense Bossen. Atletiek Helden wist heel wat prijzen in Helden te houden.

De omstandigheden waren ideaal: een
mooie temperatuur, af en toe een zonnetje en een parcours dat er uitstekend
bij lag. Verschillende rondes en afstanden waren uitgezet voor de senioren en
jeugd. De start en finish was nabij en
op de camping.
Maar liefst 468 deelnemers namen
deel aan wat Atletiek Helden de
Verloscross noemt. Op de lange cross
9.070 meter was de Duitser Christoph
Lohse van TV Wattenscheid veruit de
snelste in 32.10. Ron Koster van Atletiek

Helden wist een tweede plaats te
bereiken bij de M35 in 35.20. De lange
cross bij de vrouwen werd gewonnen
door Sophie Dielissen uit Tegelen in
37.27.
De korte cross over 4600m werd
bij de mannen gewonnen door Juul
Knoester van GVAC Gemert in 15.54.
Bij de vrouwen was dit de Duitse Pia
Zajonz uit Bad Honnef in 17.15. Jolanda
Verstraten wist als tweede te eindigen bij de V35 in 21.25 en Judith de
Bruin behaalde hier een mooie derde

plaats in 23.00. Bij de jeugd stonden
dertig jongens en meisjes van Atletiek
Helden aan de start die elk hun eigen
wedstrijd streden en soms met succes.
Zo werd Anouk Bussemakers eerste bij
de meisjes A. Robin Scheenen werd
derde bij de meisjes B, Fien Houben
werd derde bij de meisjes pupillen C
en werd Daniek Grommen ook derde
bij de meisjes mini pupillen C.

Tekst: Wiel van Lier, atletiek Helden

Helden wint in Tegelen
VV Helden nam het zondag 19 januari op tegen Sportclub Irene uit Tegelen dat de eerste competitiehelft op
een tweede plek was geëindigd. De Heldenaren kwamen goed uit de startblokken en wonnen verdiend met 1-2.
Met de rust hadden beide teams nog
niet weten te scoren. Helden leek
twee keer op voorsprong te komen.
Beide doelpunten werden echter
afgekeurd wegens buitenspel en het
hinderen van de doelman in zijn eigen
5-meter-gebied.
Aan de andere kant had Sentayehu
Derks de grootste kans voor de thuisploeg. Vlak voor het einde van de
eerste helft kon hij doelman Bouten
met een schuiver van buiten het strafschopgebied aan het werk zetten.

Na de thee kwam Helden goed uit de
kleedkamers. Al binnen vijf minuten
brak Gilian de Bruijn door en gaf Mike
van Lier een kans. De grensrechter
van dienst wilde het doelpunt alsnog
afkeuren maar de scheidsrechter gaf
geen gehoor aan zijn opgestoken vlag.
Helden drukte na de 0-1 door. De
tweede treffer kwam er met nog een
klein kwartier te spelen toen Mike van
Lier een doorgekopte bal knap over
doelman Wilms volleerde.
De thuisploeg had de hele tweede

helft niet of nauwelijks van zich laten
horen maar wist vlak voor tijd toch
nog te scoren. Pim Jochijms was de
gelukkige doelpuntenmaker nadat
Heldenaar Stan van Berlo wilde
wegwerken maar via Jochijms het
Heldense doel in vloog. Het bleek echter een eretreffer want niet veel later
blies scheidsrechter Bouw voor het
einde van de wedstrijd.

Tekst: Geert Metsemakers

Verdiende, late zege voor Kessel
Het vlaggenschip van VV Kessel heeft op zondag 19 januari eindelijk de competitie hervat. Directe concurrent
TSC uit Oosterhout werd met 1-0 verslagen op het eigen sportpark de Roode Egge.
De wedstrijd begon vrij slordig en
afwachtend van beide kanten. De twee
ploegen waren beide niet bij machte
het spel te dicteren. Kessel kreeg echter
na de openingsfase licht de overhand.
Hier en daar werden de eersten speldenprikjes uitgedeeld, maar tot een
treffer mocht het nog niet komen.
Mike Verlaak trof met een prachtig
schot de binnenkant van de paal en
Bert Lenders verscheen plots vrij voor
de doelman, maar wist ook deze kans
onbenut te laten. TSC daarentegen
kwam eigenlijk vrij weinig voor het
doel waardoor Kessel-doelman Wouter

Allard een rustige middag had. Na 45
minuten stond het scorebord dan ook
nog altijd op brilstand (0-0).
In het tweede bedrijf dicteerde enkel
Kessel het spel. Kansen stapelden zich
op, maar een gedisciplineerde achterhoede en uitstekend spelende doelman van TSC bleken vooralsnog één
horde te veel.
De eerste echt grote kans in de
tweede helft was echter voor TSC.
Deze werd ingeleid door een merkwaardige terugspeelbal van linksachter Joep Jacobs. Tot zijn opluchting was
doelman Wouter Allard goed bij de

les en wist een tegentreffer te voorkomen.
Verder bleef Kessel aandringen. Een
afstandsschot in de absolute slotfase
van Rick Peeters werd slecht verwerkt door de doelman van TSC. In de
rebound was Juul van den Beuken op
de achterlijn in staat met een hakje
Willem Kruijk in het strafschopgebied
vrij te spelen. Willem wist de trekker over te halen. Eindstand: 1-0 voor
Kessel.
Tekst: Juul van den Beuken,
VV Kessel 1

Alle N3 en Div 3 turnsters van SC Pareja uit Helden en Panningen
mochten op 18 en 19 januari naar de tweede plaatsingswedstrijd in
Brunssum.
Bij de pupillen 1 N3 ging de 7e
plaats naar Lisa Scheenen, 8e werd
Jade Janssen, 11e Meike Koopmans
en 13e Noa Wijnen. Bij Instap N3
turnde Lize van Mullekom een stabiele wedstrijd. Deze werd beloond
met een 3e plaats. Bij de Jeugd div 3
behaalde Esmae Bos een 11e plaats,
bij de junioren div 3 behaalde Lieve
Boots een 12e plaats en Tessa
Deckers een 15e.
De pupillen 2 N3 turnden ook
alle vier een goede wedstrijd,
ondanks een paar vallen bij de balk.
Uiteindelijk mocht Gielke Verhaeg
weer het hoogste podium betreden. Renske Timmermans werd 6e,
Fleur Sillekens 8e en Mex Zanders
10e. Bij de senioren div 3 turnde
Chayenne Bos een goede wedstrijd
en werd 15e.
Op de zondagochtend mochten de
senioren div 4 hun eerste wedstrijd
van dit seizoen turnen en ook de
Jeugd D1 en D2. Wegens een blessure kon Loes Vermeulen bij de senioren div 4 niet deelnemen. Femke

Steeghs mocht het podium betreden
voor plaats 3. Mirthe Peeters werd
6e, Selina van Berlo wwerd 8e, Julia
Meussen 20e, Femke van Loon 28e
en Eva Verheijen 32e.
De eerste 28 van de 38 turnsters
hebben zich geplaatst voor de halve
finale LK. Bij de jeugd D2 wist Emma
Janssen een welverdiende 4e plaats
te bemachtigen. Zij mag door naar
de halve finale. Bij de jeugd D1
mocht Lincy Smeets het podium
betreden voor de 3e plaats, Lara
Courbois behaalde de 11e plaats en
is dus ook door naar de halve finale.
In wedstrijd 2 bij de Junioren div 5
werd Pien Sanders 1e en Benthe
Ghielen 4e. In wedstrijd 3 bij de
junioren werd Julia Janssen 3e en
Nika Bouten 15e. Bij de instappers D2 in wedstrijd 2 werd Saartje
Broekmans 9e, Pien Theeuwen 15e
en Lara Poyraz 17e. Bij dezelfde
categorie in wedstrijd 3 werd Lisa
Verbugt 13e en Resi de Kroon 17e .
Tekst: SC Pareja

Volleybal

VV Tupos wint wedstrijd
De dames van volleybalvereniging Tupos uit Baarlo gingen op
zaterdagavond 18 januari naar Panningen voor een middelmatige
wedstrijd. Toch won Baarlo met 3-1.
Tijdens de eerste set bracht VC
Olympia serves met veel risico.
VV Tupos was in het begin vooral
enthousiasme en scherp spel aan
het opbouwen. Uiteindelijk was de
voorsprong voor VV Tupos genoeg
om de set binnen te halen 14-25
In de tweede set nam VV Tupos
genoegen met een minimaal spel.
VC Olympia kwam dichtbij. Maar
met een goede serve en meer inzet
trok VV Tupos aan het langste eind
26-28.
Ook de derde set liep niet zoals het
hoorde, VC Olympia kreeg met een

strakke serve veel ruimte. Door de
aanvalskracht aan het net en een
wisselende serve haalde VV Tupos
ook de derde set binnen: 21-25.
De laatste set van de wedstrijd liet
VC Olympia een betere scherpte in
het spel zien met goede verdedigingsballen, een juiste servicedruk
en goed tempo. Deze set haalde VC
Olympia wel binnen met 17-25.
De volgende week speelt VC
Olympia tegen de nummer twee in
de competitie in Baarlo.
Tekst: Merel Rasbach, VV Tupos
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Peelpush verliest weer van Hengelo

Majorette&Twirl

De eerste tegenstander van 2020 van de tweede helft van de competitie in de nationale topdivisie was Webton
Hengelo, de enige ploeg waar eerder al met 3-0 van werd verloren in een uitwedstrijd. Ook op zondag 19
januari verloor volleybalvereniging Peelpush Heren 1 met 3-0.
Webton had een sterk verbeterde spelverdeling mee naar Meijel gebracht.
Dit was direct te zien in de eerste set.
Het spel van Webton was levendiger
en dynamischer met een lagere foutenlast. Terwijl Hengelo er lustig op los
scoorde, kregen de Meijelnaren de bal
sporadisch op de grond. Hierdoor werd
set 1 al gauw in het voordeel beslist
van Webton, 15-25.
Webton stoomde in set 2 door en

walste met een sterk en verzorgd spel
over Peelpush heen. De jongelingen
aan Meijelse zijde wisten zich geen
raad met het torenhoge blok en de
sterke verdediging. Webton zette de
stand snel op 11-25.
Ondertussen werd Ivo gewisseld voor
Ruud. Peelpush bloeide op in set 3
en kwam weliswaar op voorsprong.
De verdediging stond deze set een
stuk beter en het spel leek weer een

beetje op niveau. Webton kon lange
tijd niet op gelijke hoogte komen en
Meijel scoorde een stuk gemakkelijker.
Toch bleek Webton kwaliteit genoeg
in huis te hebben om het boven de 20
naar hun kant toe te trekken. Met een
stand van 22-25 ging dan helaas ook
de derde set naar de bezoekers.

MD Meijel in de prijzen
Britt Hoeijmakers en Silke Schriks van MD Meijel hebben als duo
goud behaald tijdens de Nederlandse kampioenschappen
Majorette&Twirl in Almere op 18 en 19 januari in Almere.

Tekst: Rikus Leenders,
Peelpush Heren 1

SV Egchel wint dankzij Leon Teeuwen
Voetbalclub SV Egchel heeft de eerste wedstrijd na de winterstop op zondag 19 januari met 3-5 gewonnen van
Sporting ST uit Swolgen en Tienray. Grote man aan Egchel-zijde was Leon Teeuwen die maar liefst vier keer
scoorde in de eerste helft. Hij bracht de ruststand op 0-4.
Op een goed bespeelbaar veld was
de heer Meulenbroek de arbiter van
dienst. Jonn Smedts, trainer van Egchel,
moest wat improviseren met zijn
opstelling vanwege de diverse absenties. Leon Teeuwen scoorde voor rust
tussen de 11e en 38e minuut vier keer.
Egchel kwam weliswaar goedkoop aan
de doelpunten, maar Leon stond telkens op de juiste plaats om de bal binnen te koppen of te schieten.

Enkele andere schoten gingen voorlangs of over waardoor de rust ‘slechts’
met 0-4 in ging. Na de thee tapte de
thuisploeg uit een ander vaatje en
moest Egchel terug. Sergio Concalves
Teles scoorde al snel 1-4, waarna
Sander Janssen 5 minuten later met
een schot de marge weer vergrootte tot
1-5. Na een paar wissels aan Egchelse
zijde werd het 2-5 door Jimmie Janssen
in de 58e minuut. Het spel werd rom-

meliger en een kwartier voor tijd werd
het zelfs 3-5 door Sven Beurskens na
onvoldoende opruimen. Egchel moest
alle zeilen bijzetten om erger te voorkomen. Het bleef uiteindelijk bij een
3-5 zege voor de gasten. Zondag komt
Belfeldia op bezoek, Sporting ST ontvangt Kwiek Venlo.
Tekst: Thijs Joosten,
voetbalvereniging SV Egchel

Tijdens de Limburgse
Kampioenschappen op 3 november
in Meijel plaatste Nanda Bernst zich
al voor de kampioenschappen in

Almere. Zij behaalde zilver met de
Sterparade. Ook Loes Gielen danste
een Sterparade en behaalde een
achtste plaats.

Volleybal

Activia te sterk voor VC Kessel
De thuiswedstrijd tussen de dames van volleybalvereniging
VC Kessel tegen Activia dames 3 op zaterdag 18 januari eindigde in
een 3-1 verlies.

INNO+ is de toonaangevende innovator en koploper op het gebied van klimaat- en
luchtwastechnieken in de intensieve veehouderij. INNO+ ontwikkelt en produceert zelf de
meest duurzame luchtreinigings-, warmteterugwinning- en koelconcepten in haar branche
welke er voor zorgen dat onze klanten energie-neutraal produceren. INNO+ zorgt niet alleen
voor het betere klimaatwerk, maar heeft ook als werkgever veel te bieden!!

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag en groei met ons mee! Wij zijn op zoek naar een:

Allround

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR

Tijdens de contacten met de klant staat kwaliteit
en continu verbeteren centraal. Je bent ook goed
in staat om kennis over te dragen middels het
trainen van klanten zodat zij onze prachtige
producten optimaal kunnen laten renderen.
Uiteraard is ook interne kennisoverdracht met je
collega’s van belang.

Wat vinden je collega’s belangrijk:

• Grote mate van vrijheid
• Werken zowel in teamverband als zelfstandig
• Eigen bedrijfswagen
• Mogelijkheid om flexibel te werken, bv 4 dagen
• Ook mogelijkheid om als ZZP’er te werken

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een technische
mbo-opleiding, ervaring in de elektrotechniek en
kennis van pompsystemen.
Je werkt zelfstandig, accuraat, met drive en
daarnaast heb je passie voor het vakgebied waar je
werkzaam in bent. Je bent in het bezit
van goede communicatieve vaardigheden,
analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Vraag naar: Maurice Ortmans
telefoon 077 - 465 73 60 / 06 - 51 34 23 79 via e-mail: mortmans@inno-plus.nl

Maasbreeseweg 50, 5981 NB Panningen | 077 - 465 73 60 | www.inno-plussystems.com

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De functie

De Allround Service-Onderhoudsmonteur zorgt
voor een correcte aflevering van een project
middels het opstarten van de gemonteerde
systemen. Samen met de klant bespreek je de
laatste details tijdens de inbedrijfname.
Daarbij communiceer je klantgericht, servicegericht
en oplossingsgericht. Daarnaast draag je zorg voor
periodieke onderhoudswerkzaamheden en zorg je
voor het oplossen van storingen.

Met nieuwe volleyballen moest
VC Kessel gaan knallen. Het team
ging vol overtuiging de wei in,
maar de eerste set verliep gelijk
op. Activia was sterk in de aanval,
maar Kessel wist de verdedigingsballen knap te halen. De servicedruk van Activia lag hoog, maar
resulteerde ook in veel servicefouten. Voor Kessel mocht dit niet
baten want de eerste set ging naar
Activia met 19-25.
De tweede set was een herhaling
van de eerste en werd ook door
Activia binnengesleept, 15-25.
In de derde set was Kessel sterk en
Activia wist veel fouten te maken

zodat Kessel op voorsprong kwam.
Door een sterke serviceserie van
Mathilde Grabert wist Kessel steeds
meer omhoog te klimmen en het
verschil groter te maken. De set
werd gewonnen met 25-15.
In de vierde set kwam Activia weer
tot spel. De Kesselse dames konden het niet bijbenen, wat resulteerde in een stand van 19-25. Een
1-3 verlies voor Kessel. Op zaterdag
speelt Kessel tegen Hajraa dames
1 in Eindhoven. Op zondag is een
bekerwedstrijd tegen Flamingo’s
dames 2 in Gennep.
Tekst: Anne van den Beucken
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Goud voor Anouks Neefs op RK dressuur
Anouk Neefs van De Cavaliers uit Panningen kwam op vrijdagavond 17 januari met twee paarden aan de
start van het Regiokampioenschap dressuur in Reuver. Met Gallardo schreef ze de titel Limburgs Kampioen
Z1 op haar naam. Met Guess behaalde ze een vierde prijs.
Er waren afgelopen weekend meer
prijzen voor de Cavaliers. Op vrijdag
nam Isa Snijkers met Daylight deel aan
het Winterfestijn springen in de Mortel
en wist hier de overwinning te behalen in de klasse D-B. Op zaterdag won
Damaè Hanssen een tweede prijs in
de klasse DE-L met Up Winds Byoutie.
Monique Peeters behaalde op zaterdag met Consciento in de klasse L1
een de vijfde prijs. Laurie Vervoort
met Jaguar H haalde in de klasse M2
een derde prijs.
Ook De Maasruiters uit Kessel waren

van de partij in De Mortel. Loys Bergs
behaalde met Goldy in de klasse CB
een derde prijs. Zondag behaalde ze
met Fleur de overwinning in de klasse
B-B. Cheyenne Heymans behaalde met
Amadeus in deze klasse de tweede
prijs.
Bij het Keelven in Someren werd die
dag dressuur verreden. Hier behaalde
Ellen Snijkers van De Cavaliers met
Siepke’s Marlyn een derde prijs in de
klasse DE-B eerste proef. In de tweede
proef behaalde Kelsey van der Spek
een tweede prijs met Dakar.

Op zondag sprongen de paarden van
de Cavaliers op eigen bodem. In de
klasse L ging de overwinning naar
Vivian Vestjens met Zipper en Saskia
Drissen behaalde een derde prijs met
Gradarina.
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‘Robin en de curryworsten’
wint beugeltoernooi Helden
Het team ‘Robin en de curryworsten’ heeft de achtste editie van
het Buurt, Vrienden en Straten-toernooi van beugelclub HBC
Helden gewonnen. Op vrijdag 3, 10 en 17 januari werd er gestreden
om de eerste plek en de eer.

PSV de Ruif
Tijdens de Finale van de Springtour
Zuid-Nederland dat op 18 en 19 januari plaatsvond heeft Manon Veekens
van rijvereniging PSV De Ruif uit
Meijel met haar paar Elsludine S een
negende prijs behaald in de klasse L.

VC Olympia verliest twee maal
Voor Heren 1 van VC Olympia begon op donderdag 16 januari de tweede competitiehelft met een inhaalwedstrijd tegen Accretos HS uit Roggel. Ze verloren met 1-3. Op zaterdag 18 januari verloren ze van VC Hero HS1
met eenzelfde score, 3-1.
De Panningenaren maakten in de
wedstrijd tegen Accretos veel fouten in de passing. Dit bracht de heren
van Olympia meteen op achterstand.
Twee goede serveseries brachten
Olympia bij 23-23 langszij, maar verder lieten de Roggelnaren het niet
komen.
Ook in de tweede en derde set
haalden de Panningenaren niet het
gewenste niveau. De foutenlast
aan de zijde van Olympia liep op en
de sterke verdedigende acties van

Accretos werkten niet in het voordeel
van de thuisploeg. Het spel golfde in
de vierde set op en neer, maar met
dank aan Accretos bleef er één puntje
in Panningen.
Op zaterdag speelde VC Olympia in
Herten waar ze overtuigend begonnen aan de wedstrijd tegen VC Hero.
Een ruime voorsprong halverwege de
eerste set bleek voldoende om de set
met de hakken over de sloot binnen
te halen.
In de tweede set knokten de

Panningenaren zich weer terug in de
wedstrijd, al werd deze nipt verloren. In de derde en vierde set bleven
Olympia en Hero stuivertje wisselen.
Op de beslissende momenten groeven de Panningen hun eigen graf,
want de meegegeven opdrachten van
de coach werden niet meer uitgevoerd. De Hertenaren profiteerden en
gingen met de 3-1 winst aan de haal.

Tekst: Pieter Selen, VC Olympia

Grashoek verliest kelderduel
DESM uit Weert was zondag 19 januari net iets beter als Grashoek. Dit kleine verschil was belangrijk, want
het bepaalde welke ploeg uit de degradatiezone weer omhoog mag kijken in het vervolg van de competitie.

Elke avond streden acht teams van
minimaal zes personen verdeeld
over twee poules hun wedstrijden.
Leden van HBC hadden de handel
vol aan het leiden en tellen van de
wedstrijden. Ook werd er advies
gegeven hoe er gespeeld moest
worden. Elke avond speelden aan
het einde van de avond de poulewinnaars een onderlinge partij,
die bepaalde wie de uiteindelijke
avondwinnaar werd.
De eerste avond kwamen vriendengroep De Daltons en De Baekstraot
links als poulewinnaars uit de bus.
In de finale waren De Daltons te

sterk. De tweede avond waren
Team Smolders en Kiet de Ploog de
poulewinnaars. Kiet de Ploog trok
uiteindelijk aan het langste eind
en wist sinds 2013 voor de tweede
maal een BVS-avond wist winnen.
De laatste avond werd er ook weer
op het scherpste van de snede
gestreden. Hier waren de Familie
Kessels en team ‘Robin en de curryworsten’ de sterksten. Uiteindelijk
won ‘Robin en de curryworsten’ de
laatste finale.
Tekst en beeld: Geert Teeuwen,
beugelclub HBC Helden

GEVRAAGD:

Medewerksters

(huisvrouwen) voor in de kasaardbeienteelt.
Aardbeien op werkhoogte. Werktijden in overleg.

Scholieren

voor de zaterdagen en vakanties , vanaf 14 jaar
Voor verdere inlichtingen:

Kessels aardbeien b.v.

Steegstraat 29, Meijel, tel. 06 - 27 58 60 06

Te huur: Gats 4, Sevenum

Het inhaalduel tussen de nummers 12
en 13 kende voor Grashoek een teleurstellende 0-2 einduitslag. DESM troefde
Grashoek op de essentiële momenten
gewiekst af.
Al bij de opening bleken de gasten
een stuk feller dan Grashoek. Lennard
Schreurs profiteerde van weifelend
ingrijpen van de defensie van Grashoek
en scoorde in de 22e minuut.
Na deze goal trok DESM zich gegroepeerd terug en kreeg Grashoek nog

enkele kansen voor de rust op de gelijkmaker. Helaas waren de aanvallers van
Grashoek niet scherp genoeg en ging
Grashoek rusten met een achterstand.
Na de thee stond de DESM defensief
nog steviger wat resulteerde in weinig
goede kansen voor Grashoek. Aan de
ander kant bleef door offensieve drang
van Grashoek het gevaar om in het
mes te lopen, wat gebeurde in de 76e
minuut. Sven Maes kon de 0-2 intikken.
Grashoek probeerde het nog, maar

de wedstrijd was gelopen. Zeker toen
Leike Cuijpers in de 87e minuut ook
nog tegen zijn tweede gele kaart
opliep. Positief bij Grashoek was dat
Bas Maessen en Raoul Bennebroek na
een lange periode van blessureleed hun
rentree maakten.
Zondag speelt Grashoek thuis de derby
tegen Neerkandia.
Tekst: John Janssen
Beeld: Jac Haenraets

Bedrijfsruimte voor diverse
doeleinden geschikt
vloeroppervlakte circa 650 m2

€ 1.500,-

huurprijs
excl. btw per maand

www.maasenpeel.nl

077 - 398 57 57
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Jeugdprinsenpaar Beringe
Boy Theelen en Nikkie Peeters gaan deze ‘vastelaovend’ voorop als het nieuwe jeugdprinsenpaar van
De Beringse Kuus en Jeugdwerk Beringe. Zij werden op zaterdag 18 januari onthuld bij gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe.

Voor de onthulling werd een grote,
geheimzinnige kist op de bühne neergezet met daarin het nieuwe jeugdprinsenpaar. Na wat cryptische hints
kwamen uiteindelijk jeugdprins Boy I

en jeugdprinses Nikkie I uit de kist als
nieuwe heersers van carnavalsvereniging De Beringse Kuus en Jeugdwerk
Beringe (JWB). Samen met hun eigen
raad van elf gaan zij onder het motto:

Kuus oeht Kepèl

Prins Dave I van Panningen
De 41-jarige gevangenisbewaarder Dave Litjens uit Panningen is
zondag 19 januari bij DOK6 in Panningen onthuld als de nieuwe
heerser van carnavalsvereniging Kuus oeht Kepèl uit Panningen.

‘Nikkie en Boy wille uch belove, mèt
vastelaovend zètte wae Beringe ongerstebove!’ Hun receptie is op zaterdag
15 februari om 20.11 uur in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.

Dode Fijnsparren?
Zijn bij u ook de dennenbomen/fijnsparren dood gegaan?
Wij kunnen deze voor u versnipperen en eventueel ook afdoen!
Vragen naar de mogelijkheden?
Bel of mail dan Keunen 06 5490 1297 of info@keunenkwekerijen.nl
Alleen voor grotere aantallen bomen!

MONTEUR MET ROOD, GEEL EN GROENE VINGERS!
WIJNEN SQUARE CROPS BV ZOEKT EEN ONDERHOUDSMONTEUR VOOR DE
VESTIGINGEN GRUBBENVORST EN EGCHEL.

Service- / onderhoudsmonteur

FUNCTIE OMSHRIJVING
Je gaat aan de slag als onderhoudsmonteur. Je werk bestaat uit het verrichten van correctief en preventief
onderhoud aan het machinepark inclusief de randapparatuur. Storing zoeken en het oplossen van storingen hoort
ook bij je taak, evenals het repareren, modificeren en verbeteren van bestaande machines.

Groenten van topkwaliteit, die
met de meest moderne
technieken en op duurzame wijze
worden geproduceerd.
Dat is de missie van Wijnen
Square Crops, een bedrijf waar
passie voorgroenten en
professioneel ondernemen hand
in hand gaan!
Met recht mogen we stellen dat
Wijnen Square Crops de ‘titel’
draagt Master in Growth.

Technisch inzicht en inventiviteit zijn bij deze functie van groot belang. Niet alleen volgens het boekje werken,
maar als dat nodig is, ook net even verder denken. Je werkt aan installaties die werktuigbouwkunde en
elektrotechniek combineren. Om bij deze complexe machines storingen op te lossen, heb je kennis van beide
disciplines. Daarnaast word je ook ingezet in de techniek van de tuinbouwkassen zoals klimaatbesturingen,
warmtekrachtkoppelingen, water technische installaties en oogsthulpmiddelen. Daarnaast ga je deel uitmaken van
een onderhoudsploeg, naast de technische kennis zijn collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden zijn
hierbij van belang. Ook ben je bereid om storingsdienst te draaien.
FUNCTIE EISEN
- Min. MBO niveau 2/3 elektrotechniek of mechatronica;
- Opleiding bij voorkeur aangevuld met vak gerelateerde cursussen;
- In het bezit van rijbewijs B;
- Werkervaring vanaf 0 jaar. Leergierig zijn is belangrijker;
- Goede contactuele eigenschappen, oplossingsgericht denken, een
flinke dosis doorzettingsvermogen en een flexibele werkinstelling.
Wat maakt deze baan leuk en interessant?
- Een van de modernste en grootste glastuinbouwbedrijven van
Europa;
- Geavanceerde techniek en nieuwe machines en installaties;
- Leuke en behulpzame collega’s (Technische dienst bestaat uit 7
monteurs);
- Werkzaamheden verdeeld over 2 vestigingen dus veel afwisseling;
GEBODEN
- Goede verdiensten conform CAO en uitzicht op vastigheid;
- Dagdienst;
- Auto van de zaak als je mee in storingsdienst gaat werken;
- Wijnen Square Crops BV ondersteund kennisgroei en bieden ook opleidingen
aan.
INTERESSE?
Interesse in deze functie? Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar koen@square-crops.com. Ook kun je
direct online solliciteren via onze website: http://www.square-crops.com
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Koen Saris: 06-40702161.

Ook dit jaar kende de onthulling van
de nieuwe prins van de Panningse
carnavalsvereniging een thema. Dit
jaar speelde alles zich ‘onder water’
af en gingen twee zeemeerminnen
op zoek naar de prins van Atlantis.
Die zoektocht eindigde bij twee
vissers. Koning Neptunus maakte
de stop in de oceaan vast aan de
hengel van de vissers, waarna zij de
stop uit de oceaan trokken en al het
water wegliep. Daarna opende de
skyline van Panningen op de achtergrond van het toneel zich en kwam
een scheepswrak tevoorschijn met
daarin prins Dave I als de nieuwe
heerser van Kuus oeht Kepèl.
De geboren en getogen
Panningenaar prins Dave is
getrouwd met de van oorsprong

Heldense Sanne Krekels (31).
Samen hebben zij vier kinderen:
Jason (9), Jenna (7), Jazz (3) en Joy
(2). In het dagelijkse leven is Dave
werkzaam als gevangenisbewaarder in de Penitentiaire Inrichting
in Roermond. Daarnaast werkt hij
als bezorger bij Jumbo Panningen.
Sanne werkt met dementerende
ouderen bij De Zorggroep in Piushof
in Panningen. Dave voetbalt daarnaast bij de veteranen van SV
Panningen, dart bij Tinus en is fan
van PSV. Prins Dave I gaat deze ‘vastelaovend’ voorop met de spreuk
‘Hosse, de polonaise of unne wave,
deze vastelaovend gaon wae fieëste
mèt d’n Dave!’
Zijn receptie is op zondag 2 februari
om 15.11 uur bij DOK6 in Panningen.

Jubileumtoer van LVK
bezoekt nieuwe prins Baarlo
De Baolderse carnavalsverenging de Kook maakt op zaterdagavond 25 januari haar nieuwe Trio 2020 bekend. Een dag later doet
de ‘4 x 11-Jubileum-Toer’ van stichting LVK Baolder aan.
Het Prinsebal in Zaal Unitas begint
om 20.11 uur. Voordat het nieuwe
trio bekend wordt gemaakt, nemen
eerst prins Eric II met zijn adjudanten Frank en Leon afscheid. Na het
uitkomen gaat eerst dj Timebeatz
plaatjes draaien, dj Danny Dwaas
en Luie Luuk sluiten de avond af.
Een dag later, op zondag 26 januari, doet de stichting LVK met haar
‘4 x 11-Jubileum-Toer’ ook Baarlo

aan. Op de Markt zijn vanaf 12.15
uur optredens van Gaston Jacobs
en Manon & Bart. Daarnaast zal het
LVK-bestuur een speciale jubileumonderscheiding uitreiken aan Huub
Beekman die op voordracht van
CV de Kook zich in de afgelopen
jaren bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor de vastelaovesmuziek.
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Guido en Bianca
boerenbruidspaar Beringe
Guido Theunissen en Bianca Litjens hebben zich zondag 19 januari gepresenteerd als het nieuwe aanstaande
boerenbruidspaar van Beringse Kuus uit Beringe. Dat gebeurde in café De Nabber in Beringe tijdens het
verlovingsbal.

Met een spin-off van de bekende spelshow met de gouden koffertjes, deden
de bezoekers aan het verlovingsbal
mee met een interactieve show. De
uiteindelijke winnaar van de spelshow
mocht op een belangrijke knop druk-

ken. Daarmee werd de bruidspaar-roulette in gang gezet. Na diverse foto’s
van bruidsparen uit het verleden,
stopte de presentatie bij de poster van
het bruidspaar van 2020.
Guido Theunissen en Bianca Litjens
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Rick I prins Beringse Kuus
Met de onthulling van Rick van Rijswijck als prins Rick I is voor
carnavalsvereniging Beringse Kuus uit Beringe het ‘vastelaovesseizoen’ op zaterdag 18 januari écht van start gegaan.

worden op maandag 24 februari in de
onecht verbonden tijdens de boerenbruiloft. Dat gebeurt vanaf 16.00 uur.
De trouwerij is in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe.

Femke, Renske en Eef

Jeugdtrio Kuus oeht Kepèl
Femke van Weel mag zich sinds zondag 19 januari de nieuwe jeugdprinses noemen van carnavalsvereniging
Kuus oeht Kepèl. Prinses Femke I en haar adjudanten Renske Reijnen en Eef Bouten werden in DOK6 in
Panningen onthuld.

Nadat prins Freek I zijn steek,
mantel en scepter had ingeleverd,
werd de onthulling van de nieuwe
heerser van Beringse Kuus ingezet.
Die werd bij gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe afgetrapt
met een paaldansact en het motto
‘achtersteveure, ongerstebove
en angersum’. Op het ‘moment
suprême’ kwam uiteindelijk Rick

van Rijswijck uit als nieuwe heerser
van het ‘Beringse Kuuzeriehk’.
Hij gaat deze ‘vastelaovend’
voorop met de spreuk ‘Nôw geit
ut gebeure, oppe kop of achtersteveure!’ Zijn receptie vindt plaats
op zaterdag 15 februari om 20.11
uur bij gemeenschapshuis De
Wieksjlaag in Beringe.

Buurtbemiddelaar
gezocht
Vorkmeer is op zoek naar vrijwilligers voor Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld wanneer buren een zodanig
conflict hebben dat ze het zelf niet meer kunnen oplossen.
Getrainde buurtbemiddelaars helpen om conflicten tussen buren
weer bespreekbaar te maken, zodat ze samen naar oplossingen
kunnen zoeken. Burenruzie begint vaak onschuldig maar kan hoog
oplopen. Buurtbemiddeling draagt bij aan veiligheid,
sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.
Wat vragen wij
• goed kunnen luisteren;
• dosis gezond verstand;
• empathisch vermogen;
• sociale betrokkenheid.

Het nieuwe jeugdtrio verscheen uit
een heuse onthullingskist. Door middel van een gedicht werd het jeugdtrio
voorgesteld, dat op dat moment nog
verscholen zat in de kist. De spanning
werd daarna opgebouwd totdat Femke,
Renske en Eef tevoorschijn kwamen als
nieuw jeugdtrio.
Jeugdprinses Femke is 10 jaar en
woont samen met haar vader Lars,

moeder Judith en broertje Siem op
de Loo in Kepèl. Ze zit op basisschool
De Groenling. Ze zit op klassiek ballet
en is gek op fröbelen: zelf kussentjes
en knuffels maken. Bovendien is ze dol
op panda’s. Haar adjudanten Renske
en Eef van 11 jaar zijn klasgenootjes
van Femke op De Groenling. De jeugdraad bestaat dit jaar uit Kyra van
Arem, Milan Chatrou, Emma Janssen,

Tess Kurstjens, Job van der Leeden,
Miguel Oirbans, Filip Strzalkowski, Igor
Strzalkowski en Jip Verbugt.
Met de spreuk ‘Dans dees vastelaovend door mèt ôs, want wae drej
gaon hiëlemaol los!’ gaan prinses
Femke I, Renske en Eef deze ‘jeugdvastelaovend’ voorop. De receptie is
op zondag 2 februari vanaf 15.11 uur
bij DOK6 in Panningen.

Wat bieden wij
• een professionele tweedaagse training
• leertraject en interne begeleiding
• terugkomdag
Informatie:
Tiny Valckx buurtbemiddelingpeelenmaas@vorkmeer.nl

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Informatieavond

Demonstratie nieuw model AED’s
in Panningen
De openbare AED’s in Panningen worden de komende tijd vervangen door de nieuwste modellen. Om alle
burgerhulpverleners kennis te laten maken met het uiterlijk en de werkwijze van de nieuwe defibrillators,
vindt er op dinsdag 28 januari een informatiebijeenkomst plaats in het Huis van de Gemeente in Panningen.
De gemeentelijke automatische externe
defibrillator (AED) die in Panningen in
de openbare ruimte hangen, zijn inmiddels tien jaar oud en moeten vervangen
worden. Daarom besloten Stichting Hart
voor Peel en Maas en gemeente Peel
en Maas ze te vervangen.
Het bedrijf AED Solutions, die de
AED’s levert, verzorgt op de bijeen-

komst een demonstratie waarbij alle
burgerhulpverleners informatie krijgen over alle veranderingen. De AED’s
zien er anders uit en werken ook
anders, aldus Stichting Hart voor Peel
en Maas. Daarnaast is HartslagNucoördinator Theo Schrijnemaekers
aanwezig om vragen te beantwoorden over de oproepen van alarme-

ringssysteem HartslagNu.
De bijeenkomst is openbaar toegankelijk voor burgerhulpverleners en
andere geïnteresseerden en begitn om
19.00 uur in het Huis van de Gemeente
in Panningen.
Kijk voor meer informatie over het burgerhulpverleningsnetwerk in Peel en
Maas op www.hartvoorpeelenmaas.nl

Trapveldje Kessel-Eik

Graffiti op skatetoestellen
Het trapveldje in Kessel-Eik krijgt een ander aanzien. Zowel het voetbalveld als de skatebaan worden opgeknapt. Alles dankzij een jeugdwerkgroep die plannen en sponsorgeld verzamelt.
De jeugdwerkgroep ‘Opknappen
Trapveldje Eik’ is in gesprek met kunstenaar Gies Backus uit Venlo om in
het voorjaar samen de skatetoestellen met graffiti op te pimpen.
Op het trapveld wil de jeugd echte
belijning plus een tweede hekwerk
achter de voetbalgoal. Op school

wordt een brainstorm georganiseerd
om ook de kinderen van de school te
laten meedenken over ideeën.
De jeugdwerkgroep werkt samen
met het dorpsoverleg van KesselEik dat onder andere werkt aan het
vergroten van de veiligheid bij het
Trapveldje zodat het beter toeganke-

lijk wordt voor alle kinderen.
De nieuwe plannen moeten in het
voorjaar vorm krijgen en worden
gefinancierd uit de opbrengst van de
tombola tijdens een feestavond van
Ut Gemeinsjapshoes. Ook is al een
sponsoring van 500 euro toegezegd
door een commerciële partij.

EHBO Baarlo huldigt
leden
Twee leden van EHBO Baarlo zijn tijdens de jaarvergadering op
dinsdag 14 januari gehuldigd. Jo Peeters (Links) en Ger Heldens.
Ger Heldens is benoemd tot erelid. Hij is al ruim 38 jaar actief betrokken en heeft binnen de vereniging diverse functies bekleed. Zo zat hij
in het bestuur, waar hij minstens 15 jaar de voorzittershamer hanteerde. Jo Peeters is 30 jaar lid van de vereniging en was in deze
periode onder meer actief als Lotusslachtoffer. Inmiddels is hij een
vertrouwd gezicht als hulpverlener bij diverse evenementen in
Baarlo. / Beeld: Gerdi Westerveen

Kun jij er van genieten
hoe gewassen groeien,
ben je graag in de buitenlucht
en werk je graag
met moderne machines?

Ben jij op zoek naar een afwisselende en uitdagende functie, binnen een groeiend
bedrijf, met leuke, enthousiaste en professionele collega’s?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Allround medewerker

Vierseizoenenwandelingen
in Vlakbroek
De Vierseizoenenwandelingen van het IVN worden in 2020 gewandeld in het Vlakbroek in Koningslust. De eerste vindt plaats op
zondag 26 januari.

Functieomschrijving:
• telen van onder andere lelies,
pioenrozen, preiplanten en peen;
• besturen van tractoren en machines;
• meewerken met het planten en
spoelen van onze producten en de
logistieke afhandeling;
• onderhoud en (kleine) reparatiewerkzaamheden aan machines.
Functie-eisen:
• rijbewijs B en T;
• mbo-niveau;
• gevoel voor techniek en machines;
• flexibel, enthousiast en positief
ingesteld;
• passie voor het telen van gewassen.

Wij bieden:
• marktconform salaris,
cao open teelten;
• uitzicht op een vast dienstverband;
• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
en groei;
• flexibele werktijden.

Spreekt bovenstaande vacature jou aan, neem dan contact op met Peter van Meijel,
tel. 06 - 22 37 41 58 of stuur je sollicitatie naar info@petervanmeijel.nl

Eerselsberg 3, 5993 NX Maasbree

Het gebied dat IVN mede heeft
opgezet bestaat nu meer dan 20
jaar. Het wandelgebied toont een
divers landschap dat ook populair is
bij vogelliefhebbers. De variatie in
begroeiing levert immers een schuilplaats voor 64 verschillende soorten vogels. Elke wandeling start om
08.45 uur bij het IVN-clubgebouw in

Helden of om 09.00 uur bij de kerk in
Koningslust. Hier begint de wandeltocht onder leiding van landschapsgids Peter Maessen.
Een verrekijker is aan te bevelen,
maar ook goede schoenen of laarzen. Broek betekent immers moeras,
het kan daarom plaatselijk drassig
zijn. Voor meer info: pr@ivnhelden.nl
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Meijel en Kessel doen
mee met TVK
De Glitterdörskes uit Meijel en Milou en Elke uit Kessel doen mee
met het 11e Tiener Vastelaovend Kónkoer (TVK) op zaterdag 25
januari in Tegelen.
Sam, Veerle, Janne, Froukje,
Fenne en Isabel zijn zes vriendinnen van 15 jaar en vormen
De Glitterdörskes. Zij komen
voor Meijel uit met het nummer
‘Vastelaovend WOW!’
Milou en Elke uit Kessel zijn allebei 12 en kennen elkaar van de
Muziekvereniging waar ze allebei al bijna 5 jaar saxofon spelen.
In Tegelen zingen ze het nummer ‘Weej danse de ganse vastenaovend door’. Het nummer is
geschreven door Kesselnaar Pim

van Wylick en Robert Janssen uit
Panningen.
Vorig jaar won Verrèkkes Moj uit
Venray het TVK, dit jaar strijden
17 finalisten om de eervolle titel.
De winnaar van de finale mag
optreden op alle grote podiums in
Limburg, waaronder de Zoepkoel
in Venlo. Het TVK start op zaterdag
25 januari om 20.11 uur in Cultureel
Centrum de Hamert. Kaarten zijn te
bestellen op www.tvk-limburg.nl
Op 1 februari om 18.00 uur wordt
het TVK uitgezonden op L1.
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Sierschijf van Helden op
bezoek in Tongeren
Om het 100 jarig bestaan van het dorp af te sluiten bracht de Historische Werkgroep Grashoek een bezoek aan
het Gallo-Romeins museum in Tongeren op vrijdag 17 januari. De replica van de Sierschijf van Helden uit het
Streekmuseum ging ook mee.

Bontje Aovend in Kessel-Eik
De Bontje Aovend op zaterdag 25 januari in het gemeenschapshuis
van Kessel-Eik heeft hoofdzakelijk optredens van eigen bodem.
Verschillende artiesten van voorgaande jaren hebben zich weer
aangemeld. Om 23.11 uur wordt
allereerst afscheid genomen van

de heersers van 2019, waarna het
nieuwe Trio 2020 wordt uitgeroepen.
Het programma begint om 19.30 uur
en de zaal is open vanaf 18.30 uur.

Lezing over Jodenvervolging
in Peel en Maas
Piet Gommans van de Heemkundevereniging Helden geeft een
lezing over de vervolging van Joden, Roma en Sinti in de gemeente
tijdens de Tweede Wereldoorlog en over de hulp die zij kregen bij
het onderduiken. De lezing in de Gasterie bij ‘t Kerkeböske begint
op zondag 26 januari om 14.00 uur.

Turfstekers vonden rond 1840 een zilveren sierschijf, naar eigen zeggen op
Heldens grondgebied. Meer specifiek
‘achter Maris’. Phalera, zoals deze sierschijf wordt genoemd, zijn Romeinse
dapperheidsonderscheidingen die
werden bevestigd aan de militaire uitrusting of aan het paardentuig.
Tijdens het eerste culturele reisje na de
oprichting van de stichting HWG acht
jaar geleden, reisde deze Sierschijf van
Helden mee naar het Gallo-Romeins
museum in Tongeren. Dat wil zeggen:

een replica uit het Streekmuseum Peel
en Maas in het Kerkeböske. De echte
Sierschijf ligt in het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden.
Het museum over de Romeinse en
Gallische aanwezigheid in onze streken heeft momenteel een tijdelijke
tentoonstelling genaamd Dacia Felix
met objecten uit de cultuur van de
Daciërs, een volk uit Roemenië. Met
grote waarschijnlijkheid komt de
Sierschijf van Helden van de Daciërs
of Traciërs. Dacië is het huidige

Roemenië; Tracië is het gebied dat zich
uitstrekte over het noordoosten van
het huidige Griekenland, het zuiden
van Bulgarije en Europees Turkije.
Voor één middag heeft de Historische
Werkgroep Grashoek de Sierschijf van
Helden samengebracht met de gouden zilverschatten die eenmalig in
België tentoon worden gesteld.
Huub Kluijtmans geeft binnenkort een
boek uit met gedetailleerde beschrijving over de Gouden Helm en de
Zilveren Sierschijf.

Ben jij nieuwsgierig naar
het Bouwens en zit je in
groep 7 of groep 8?

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar
geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd
bevrijd. In heel Nederland zijn
tijdens de Tweede Wereldoorlog
Joden, Roma en Sinti vervolgd,
gedeporteerd en vermoord.
Piet Gommans laat zich bij zijn
lezing assisteren door Dré Hanssen.
Er is een korte film over concentratiekamp Auschwitz en de
Jodenvervolging en er wordt verteld over de rol van het verzet en

de geestelijkheid, de hulp van de
bevolking bij het onderduiken en er
is aandacht voor de gevallen slachtoffers in de gemeente Peel en Maas.
Verder worden er voorbeelden
gegeven van mensen die zich daarbij bijzonder hebben ingezet en hun
ervaringen bij het onderduiken.
In het Streekmuseum in
‘t Kerkeböske is tevens de nieuwe
tentoonstelling over de Tweede
Wereldoorlog te bezoeken.

Kom dan samen met je
ouders/verzorgers naar
onze open avond!

open avond

Vrijdag 31 januari 17.30 - 21.30 uur
Het Bouwens | Minister Calsstraat 10 | Panningen | www.hetbouwens.nl
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Agenda t/m 30 januari 2020

do
23
01

Laup ’s Binne

Bontje Aovond Kessel-Eik

Tijd: 10.00-11.30 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Maasbree
Locatie: foyer ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Gemeenschapshuis Eik

Onthulling Holocaustmonument
Levenslicht

Bonte Avond Meijel

Tuinvogeltelling, snelcursus voor
tuinvogelherkenning
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-lokaal Helden

Themamiddag ‘Senior zijn: groeien
in oud worden’

za
25
01

Presentatie over vogels door
Jos van Bommel

Tijd: 14.30-16.30 uur
Locatie: zaal Thoes Piushof 137, Panningen

Comedy Opvliegers 5: Op Safari

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

do
30
01

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

zo
26
01

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Kessel

Prinsebal Baarlo

Cabaretier Max van den Burg

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Koffie met...Monique van Ee over
gezonde voeding

Thoes ontmoete - gezellig samenzijn
met muziek

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 16.00-17.00 uur
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

vr
24
01

wo
29
01

Carnavalsmiddag met Aalander
muzikanten en buut van Jan Strik
Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Vierseizoenenwandeling Winter

Kienen

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start IVN-lokaal Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Grashoek
Locatie: dorpshuis De Ankerplaats Grashoek

Ketter showcase

4x11-Jubileum-Toer LVK

Koffie met...wijkagent Luc Janssen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: jeugdhonk De Ketter Meijel

Tijd: 12.15 uur
Organisatie: Stichting LVK
Locatie: Markt Baarlo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Oud-ijzerinzameling

Bonte Middag Meijel

Verkoop Vastelaovesbook CV D’n Hab

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Koffie met...Ellen Derix over
‘Weer lekker in je vel met de
Shantala aanrakingsmethode’

De Griezelbus On Tour (6+)

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting De Koeberg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Meijel

di
28
01

Jeugdprins(ess)ebal
Tijd: 19.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Demonstratie nieuw model AED
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Stichting Hart voor Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

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

Zeshonderd stenen voor Holocaustmonument
Helenaveenseweg 38
5985 NM Grashoek
06 52 05 40 84
mhpvandengoor@home.nl

• Opperen van stenen
• Storten van beton
• Plaatsen van staalconstructies
• Leggen van dakplaten
• Leggen van sandwichpanelen
• Montage, onderhoud en reinigen op hoogte d.m.v. hoogwerkbak
• Werkzaamheden openmanbak
• Bomen snoeien en kandelaberen
• Bomen zagen en verwijderen
• Diverse andere werkzaamheden

Bel vrijblijvend voor informatie

www.vdg-verhuur.com

Zoals in heel Nederland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog ook in Peel en Maas Joden, Roma en Sinti verdwenen. Het landelijke monument levenslicht bestaat uit 104.000 lichtgevende stenen die worden verdeeld over
alle gemeenten. Peel en Maas krijgt er zeshonderd. Op 23 januari van 16.00 tot 17.00 uur wordt het tijdelijke
Holocaustmonument Levenslicht in het Huis van de Gemeente in Panningen onthuld.
Over heel de wereld wordt op 27 januari 2020 stilgestaan bij het bevrijden
van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, precies 75 jaar geleden. Enkele dagen eerder onthullen
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo en vertegenwoordigers van de
Joodse-, Sinti- en Roma-gemeenschap
samen het monument Levenslicht.
Het tijdelijke monument is daarna te
bezoeken tot 2 februari.
Het monument bestaat uit lichtgevende
stenen en komt daarom het beste tot
zijn recht in het donker. Ook na sluitingstijd van het Huis van de Gemeente
zijn de stenen duidelijk van buitenaf te

zien. Om de paar seconden lichten de
stenen op en doven weer uit, als een
ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de
gemeente gemist wordt.
Het monument maakt deel uit van
een landelijk project van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan
150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de
Holocaust.

Kunstenaar
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn

stenen belangrijk. Kunstenaar Daan
Roosegaarde en zijn team hebben
deze traditie als inspiratie gebruikt.
Met in totaal 104.000 lichtgevende
stenen, gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland, staat het kunstwerk symbool voor de impact van de
Holo¬caust.
De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden,
Roma en Sinti tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn weggerukt en vermoord. In Peel en Maas gaat het om
zeshonderd personen. Daarom komen
er zeshonderd lichtgevende stenen
naar Peel en Maas.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 26 januari
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 29 januari
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 2 februari
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Riek
Verstappen-Zeelen (b.g.v. verj) en
voor alle overleden fam.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 26 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jeu Lemmen
en Leentje Lemmen-Brouwers
en overl. fam. (jaardienst); uit
dankbaarheid
Zondag 2 februari
Geen H. Mis

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 26 januari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten –
Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Overl. ouders Wiel
Lintjens en Mina Lintjens-Jacobs
(verjaardag) en kleinzoon Wilco.
Zeswekendienst Mart Reijnders,
echtgenote Leen ReijndersGrubben en zoon Peter.

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 januari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid;
Diny, Jan, Wiel en Wim van Mullekom;
Zaterdag 1 februari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 25 januari
Geen H. Mis
Zaterdag 1 februari
H. Mis 17.30 uur; t.i.v. Jo Berkers-de
Laat en overl. fam. (jaardienst);
aansluitend Blasiuszegen

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Door
Hendricks (b.g.v. verj); Leo Nelissen
en To Nelissen-Lemmen en overl. fam.
(jaardienst); Felix Bruijnen en Catharina
Bruijnen-Driessen en overl. fam.; Felix
Peeters en overl. fam. Peeters-Kessels
(jaardienst); Peter van Loon (jaardienst);
Extra collecte vw de weekboekjes
Zondag 2 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
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
Zaterdag 25 januari
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor,
t.i.v. Piet Derikx en An DerikxDaems (gest.jaard); Pastoor
Jan Schoenmakers (coll); uit
Dankbaarheid
Maandag 27 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Voor de intenties van de Mariakapel
op het kerkhof.
Mededelingen
Actie Kerkbalans 2020
‘Geef voor je kerk’ – een naar wij
hopen lezenswaardig schrijven dat
een beeld wil geven van het vitale
leven van onze plaatselijke kerk. In de
huis-aan-huis-brief en bijbehorende
parochiegids van het kerkbestuur kunt
u lezen hoe onze kerk financieel reilt
en zeilt en vragen wij uw aandacht
voor een bijdrage aan onze kerkgemeenschap.

Kerkdiensten
Zaterdag 25 januari
H.Mis voor de parochie.
Woensdag 29 januari
9.00 uur H.Mis voor de zieken en
bejaarden van de parochie.
Zaterdag 1 februari
H.Mis voor de parochie.
Mededeling.
Het vormsel zal dit jaar plaats
hebben op vrijdag 7 febr.
Om 18.00 uur.

Kerkdiensten
Zaterdag 25 januari
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 26 januari
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Sef Gommans wegens verjaardag.
Jaardienst Harry Brueren en Antonia
Coenen en overleden familie.
Donderdag 30 januari
8.30 uur H. Mis.

Parochie Baarlo

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 26 januari
9.30 uur Jaardienst Elisabeth Janssen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl

Max van den Burg

Paasbest in DOK6

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Dinsdag 28 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.
Donderdag 30 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding
Zondag 2 februari
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor
– Maria Lichtmis t.i.v. Toos TrinesRonckers (coll); voor Vader en
Moeder Den Ouden, voor broer
Frans, Ad en Johan; Gerardus Basten,
Wilhelmina Basten-Thijssen, Wiel
(Willy) Basten (Liessel), Broeder
Montfortaan Alwie Basten, Jo BastenGubbels, Mia Basten-Schijven; Math
Dortant (jaardienst); H. Mis uit
dankbaarheid.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 25 januari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v.
Joke Goes
Extra collecte misboekjes
Zondag 26 januari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis

Parochie Kessel-Eik

vintage • industrieel • brocante

biologische markt.
Max van den Burg staat op zaterdag 25 januari om 20.15 uur in
DOK6. reserveren kan via
www.dok6.eu of via de receptie.

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 2 februari
Maria lichtmis. 9.30 uur Parochie.

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
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2.500lomop
kring

Cabaretier Max van den Burg staat op zaterdag 25 januari in
DOK6 met zijn voorstelling Paasbest. In zijn show strijden foute
types, kleurrijke verhalen en gekke muziekjes om voorrang.
Max heeft weinig nodig om
een herkenbare wereld op te
roepen, waarin iedereen zich
altijd mooier voordoet. Of het
nu Brabantse feestgangers zijn,
Nederlandse rappers, dronken
kakmeisjes of bezoekers aan een

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 1 februari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor
t.i.v. An van Ninhuijs-Lenders,
echtgenoot Antoon en dochter
Tonnie (gest. jrd.)
Zondag 2 februari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak
J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl
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Jij maakt ‘m super

SHOWROOM 50%
UITVERKOOP!

42%

38%

50%
49%

44%

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
-35%

-38%
Livorno
295 x 200 cm

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Grayson
185 x 335 cm

€4.199,-

Beethoven
295 x 200 cm

UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

Bellmer

€9.149,-

180 + 250 x 95 cm

UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

Valentina

,
7
9
9
.
5
€
R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

-32%
€9.499,-

Franchetti
310 x 305 cm

Beethoven
275 x 295 cm

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
JA
MET 5

€6.497,INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

-37%
€6.299,-

€6.499,-

,
7
9
2
.
3
€

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

187 x 285 cm

-48%

-45%
Sorrento Plus

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

€3.097,-

€7.999,-

245 x 245 cm

€4.997,-

,
7
9
4
.
3
€
-25%

-38%
€2.597,-

€4.499,-

€5.399,-

€4.199,-

€2.597,-

-31%

Nardini
300 + 190 cm

€3.997,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

ELKE ZONDAG 50%
50% 42% GEOPEND! 44%
49%
38%

