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Mark van Dijk
geëerd in Egchel
Mark van Dijk werd op vrijdag 16 november in zijn woonplaats Egchel geëerd vanwege de bijzondere prestatie die de 17-jarige judoka afgelopen oktober neerzette.
De Egchelnaar wist bij de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires in Argentinië op maandag 8 oktober een bronzen medaille te veroveren in zijn klasse. Het was één van
de zes medailles die Nederland in totaal binnenhaalde bij de Jeugdspelen. Om die fantastische prestatie te eren, besloot Judoclub Helden, waar Mark van Dijk nog altijd lid
van is, een receptie te houden in gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel. Daar kwam onder meer wethouder Wim Hermans de judoka feliciteren. Ook kreeg Van Dijk een portret
van hemzelf van het moment dat hij zijn bronzen medaille kreeg uitgereikt in Argentinië.

Extra geld voor Omroep P&M en Centrummanagement Panningen

Gemeenteraad past OZB-verhoging aan
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft bij de vergadering over de begroting van 2019 beslist dat de
Onroerende zaakbelasting volgend jaar niet met 2 maar met 1 procent omhoog gaat. Verder werden voorstellen aangenomen waardoor Centrummanagement Panningen jaarlijks een bijdrage krijgt van 20.000 euro en
eentje waardoor Omroep P&M naar een gemeentelijke bijdrage van 2 euro per burger gaat.
In de begroting werd uitgegaan
van een stijging van de OZBbelasting met 2 procent. De OZB is
een gemeentelijke belasting die
alle woningeigenaren betalen.
De VVD wilde de OZB-verhoging op
0 procent zetten en diende daar een
amendement (voorstel) voor in.
CDA wilde juist 2 procent verhoging.
De twee coalitiepartijen vonden
elkaar in het midden en besloten de
verhoging op 1 procent te zetten.

Dat betekent dat de gemeente
volgend jaar 75.000 euro meer gaat
ontvangen (totaal 7.575.000 euro)
aan OZB-belasting dan dit jaar. In de
originele begroting zou het met een
verhoging van 2 procent neerkomen
op 150.000 euro meer dan 2018.
Het voorstel van de twee coalitiepartijen werd uiteindelijk gesteund door
15 van de 27 raadsleden.
PvdA/GroenLinks diende juist
een amendement in om de OZB-

verhoging naar 3 procent te zetten.
Met het geld moest de reservepot
van de gemeente aangevuld worden om zo in de toekomst klimaatinitiatieven te kunnen ondersteunen.
Ook wilde de partij de verblijfsbelasting (toeristenbelasting) van 1 euro
naar 1,20 euro per persoon per nacht
zetten om de reserves aan te vullen.
Beide zaken werden in een amendement aangeleverd, maar alleen
de fractie van PvdA/GroenLinks zelf

stemde voor.
Omroep P&M mag zich verheugen op een toename van de bijdrage
vanuit het rijk. Het CDA diende bij de
begrotingsvergadering samen met
Lokaal Peel&Maas een voorstel in om
de bijdrage per burger naar 2 euro
te verhogen wat neerkomt op een
totale gemeentelijke bijdrage van
87.000 euro. Dat is 63.500 euro meer
dan in 2018. Dat voorstel werd aangenomen, maar niet voordat Lokaal
Peel&Maas zich alsnog terugtrok.
De partij wilde het geld voor Omroep
P&M halen uit een verhoging van de
verblijfsbelasting. Dat idee werd echter afgeschoten, waarna een meer-

derheid in de raad overbleef van
14 (CDA en VVD) tegen 12 zetels.
Het CDA wilde ook nog
een structurele bijdrage voor
Centrummanagement Panningen,
dat zich inzet voor een levendig
centrum, bewerkstelligen bij de
begroting. Dat lukt door een voorstel daarover met een meerderheid
van precies één raadslid erdoor te
krijgen. Het centrummanagement
krijgt de komende drie jaar een
bijdrage van 20.000 euro per jaar.
Dat geld is volgens het voorstel niet
bedoeld voor de ondernemers in
Panningen, maar om de organisatie
op peil te houden.
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Jeugdlintje voor WNF-ranger Niels
De 11-jarige Niels van de Berg mocht op maandag 19 november het
jeugdlintje van gemeente Peel en Maas in ontvangst nemen. De jonge
Heldenaar kreeg in het Huis van de Gemeente in Panningen de onderscheiding vooral voor zijn inzet voor bedreigde diersoorten. Bram, Meike
en Jeroen van der Sterren uit Maasbree, die de Franse berg Alpe d’Huez
opliepen om geld op te halen voor de strijd tegen kanker, kregen de
waarderingsprijs.
Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo liet in haar toespraak bij
de uitreiking al weten het jammer te
vinden dat er maar één jeugdlintje
wordt uitgereikt. Beide nominaties
waren namelijk hartstikke verdiend,
aldus de burgemeester. De Heldense
Niels kwam uiteindelijk als ontvanger van het jeugdlintje, dat gemeente
Peel en Maas voor de derde keer uitreikte, uit de bus. Hij zet zich onder
meer al drie jaar als ranger van het
Wereldnatuurfonds (WNF) in voor

Colofon
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bedreigde diersoorten.
Niels werd genomineerd door zijn
moeder en door de culturele stichting
Cultuurpad. De jonge Heldenaar deed
drie jaar geleden voor het eerst mee
aan de jaarlijkse inzamelactie van
het WNF. Een jaar later deed hij weer
mee en ook afgelopen jaar stond Niels
paraat voor de bedreigde diersoorten. Hij haalde maar liefst 1.458 euro
op. Dat deed hij onder meer met een
eigen gemaakte escaperoom, een flessenactie op school en een statiegeldbonnetjes-actie.
Als cadeautje kreeg Niels bij de
uitreiking van het jeugdlintje van veel
vriendjes snoep. Daar was het hem
echter niet om te doen. “Ik wist niet
eens dat ik genomineerd was”, vertelt de natuurliefhebber. “Dat vertelden mijn ouders pas net van tevoren.
Ik vind het wel heel erg leuk dat ik
het lintje gekregen heb. Natuurlijk ga
ik door met de acties, want ik vind
de natuur en dieren nog steeds heel
belangrijk.” Naast de WNF-acties heeft
Niels ook al verschillende keren meegedaan aan de Beach Cleanup Tour
waarbij het strand in Nederland wordt
schoongemaakt en zamelt hij doppen
in die geld opleveren voor het trainen

van blindengeleidehonden.
Bram van der Sterren (13), diens
zusje Meike (10) en broertje Jeroen
(9) kregen de waarderingsprijs van de
gemeente. De drie verloren hun vader
in 2016 aan kanker. Ze beloofden hem
dat ze geld op zouden halen voor de
strijd tegen kanker en maakten die
belofte afgelopen jaar waar. Ze deden
mee aan de goededoelenactie Alpe

d’HuZes en liepen de bekende Franse
berg op. Liefst zestien kilometer moesten ze naar boven lopen door de 21
haarspeldbochten, maar ze voltooiden
het alle drie.
Om geld op te halen organiseerden de drie onder meer sponsoracties
op school, gingen ze in Maasbree langs
de deuren om statiegeldflessen op te
halen en sleepten ze die flessen met

zakken vol door het dorp om ze in te
leveren bij de supermarkt. Ook hielden
ze een cupcake-actie. Burgemeester
Delissen-van Tongerlo toonde veel
lof voor hun acties. “Daarom hebben
we besloten voor de eerste keer een
waarderingsprijs uit te reiken”, vertelde
ze. “Jullie hebben je belofte naar jullie
vader waargemaakt en dat is een groot
compliment waard.”

Britse voortvluchtige opgepakt in Baarlo
Politie Peel en Maas heeft op woensdag 14 november een Britse man opgepakt in Baarlo. De man heeft in Duitsland een straf uitstaan en werd
opgepakt na een actie met hondengeleiders en een politiehelikopter.
De Brit werd opgepakt in de
buurt van de Hei in Baarlo.
De politie kwam hem op het spoor
na informatie die ze van een ander
team kreeg. Bij de aanhouding

werd gebruikgemaakt van
politiehonden en een helikopter.
Over waarom de man werd gezocht,
liet de politie zich niet uit. “Over de
aard van de delicten kunnen we niks

zeggen, maar de man had een
celstraf van meerdere jaren
openstaan in het buitenland.
Hij stond in Nederland gesignaleerd”,
laat een woordvoerder van de politie

weten. De Brit heeft in ieder geval
in Duitsland nog een celstraf open
staan. Of hij in Nederland of
Duitsland wordt vervolgd, kon de
politie niet zeggen.

Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl

Discussieavond CDA over buitengebied

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen

CDA Peel en Maas houdt op donderdag 29 november een discussieavond over de inrichting en vitalisering van het buitengebied. Tijdens de avond
die vanaf 20.00 uur plaatsvindt in het Huis van de Gemeente in Panningen haalt de partij meningen op en is er een paneldiscussie.

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Deelnemers aan de paneldiscussie zijn Hans Heijnen, voorzitter
van de Natuur- en Milieufederatie
Limburg, Pieter Lucassen, voorzitter van de LLTB-regio Noord-Limburg,
Hubert Mackus, gedeputeerde

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

Landbouw en Natuur bij de provincie
Limburg en Sietse Tienkamp, directeur van Camping De Heldense Bossen.
Ook wethouder Rob Wanten is aanwezig. De discussie wordt geleid door CDAraadslid Roel Boots.

“Onze fractie laat zich graag
informeren over hoe mensen denken
over de toekomst van het buitengebied”, zegt CDA-fractievoorzitter John
Timmermans. Hij hoopt dat veel gebruikers van het buitengebied aanwezig

zullen zijn. “Ik roep iedereen op om
naar de discussieavond te komen
en mee te denken. Mensen die er
wonen, werken en recreëren. Samen
krijgen we een toekomstbestendig en
vitaal buitengebied voor elkaar.”

Voorstel PvdA/GroenLinks

Peel en Maas voor humaan kinderpardon
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft bij de begrotingsvergadering op dinsdag 13 november zich achter een humaan kinderpardon
geschaard. Een meerderheid van de raad stemde in met een motie die werd ingebracht door PvdA/GroenLinks.
In de motie roept de gemeenteraad het College van B&W van Peel
en Maas op bij de staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid aan te dringen op een oplossing voor kinderen
die hier al langer dan vijf jaar verblijven. In de motie staat onder meer
dat in Nederland brede steun leeft
om in de gemeenschap gewortelde

kinderen hier te laten blijven. Volgens
de motie van PvdA/GroenLinks wordt
het meewerkcriterium van het kinderpardon zo strikt toegepast dat bijna
geen enkel geworteld kind nog een
pardon kan krijgen.
Volgens de partij kan het uitzetten van die kinderen naar landen
die voor hen vreemd zijn de lokale

gemeenschap ontwrichten en de ontwikkeling van de kinderen geweld
aandoen. De motie, die werd aangenomen met negentien stemmen voor
en zeven tegen, roept op om bijvoorbeeld het meewerkcriterium van het
kinderpardon te versoepelen, zodat
meer kinderen er voor in aanmerking
komen.

Voormalig GroenLinksKamerlid Tofik Dibi houdt op zijn
Twitterpagina bij hoeveel gemeentes in Nederland al een dergelijke
oproep als in Peel en Maas hebben
gedaan. Volgens hem staat de teller
inmiddels op honderd gemeentes
die pleiten voor een humaan kinderpardon.
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Voetbalclub en fanfare

Koninklijke onderscheiding voor
Baarlonaar Anton Muijsers
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft op zaterdag 17 november een Koninklijke Onderscheiding
uitgereikt aan Anton Muijsers (71) uit Baarlo. Dit vond plaats bij zaal Unitas in Baarlo. Hij kreeg het lintje vanwege zijn verdiensten voor onder meer VV Baarlo en Fanfare Eendracht.

De Baarlonaar, die 40 jaar als ambtenaar werkzaam is geweest voor de
toenmalige gemeente Maasbree, laat
weten erg genoten te hebben van de
avond. “Het was een zeer bijzondere
gelegenheid in een prachtige entourage, zeker ook omdat er andere jubilarissen gehuldigd werden. Alles was
keurig geregeld en ik heb dan ook een
zeer gezellige avond gehad.”

Grote verrassing
Het was voor Muijsers een grote
verrassing dat hij onderscheiden werd.
“Ik heb niks doorgehad. Zelfs mijn
vrouw heeft het voor mij verborgen

weten te houden, terwijl ze het al een
maand wist.” Plannen om te stoppen met het vrijwilligerswerk heeft
hij niet. “Zolang de gezondheid het
toelaat, en die is uitstekend op dit
moment, ga ik door om mijn steentje bij te dragen aan de vereniging.
Er moet natuurlijk veel geld worden
opgehaald om alle activiteiten door
te kunnen laten gaan.” Ook de traditionele maandagavond blijft hij voortzetten. “Dan leggen we met vrienden
van de fanfare een kaartje, drinken
we een biertje en bespreken we het
nieuws. Dat blijven we zeker doen.”
(Foto: Jo Adriaens)

20% korting

op alle
kunst-kerstbomen
Geldig tegen inlevering van deze advertentie.
Geldig t/m 28 november 2018 en
niet geldig i.c.m. (coupon)acties

Maasbree en de gemeente Wolsztyn in
Polen. Daarnaast was hij medeorganisator van de reizen naar Wolsztyn.
De onderscheiden Baarlonaar
is verder vanaf 1992 al actief voor
Fanfare Eendracht in Baarlo. Hij heeft
zich daar onder meer sterk gemaakt
voor een actief jeugdbeleid en op dit
moment is hij onder meer bezig met

een donateursactie, het werven van
fondsen en haalt hij oud ijzer op waarvan de opbrengsten ten goede komen
aan de verenigingskas. Ook is hij sinds
2014 ere-penningmeester.
Muijsers laat weten blij te zijn met
de onderscheiding. “Het is natuurlijk een blijk van waardering, al was
het me daar zeker niet om te doen.”

Sinterklaas weer in het land
Sinterklaas kwam op zondag 18 november weer aan in Peel en Maas. Zoals gewoonlijk kwam hij
met de boot over de Maas en liet hij zijn boot aanmeren in Kessel. Daar werd de goedheiligman
verwelkomd door vele kinderen en burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo. Later werd
Sinterklaas ook nog door de kinderen en pastoor Verhaag welkom geheten in de kerk van Kessel.
De sint en zijn pieten bezoeken de komende tijd in de nachtelijke uren de huizen van kinderen die
lief zijn geweest om op donderdag 6 december weer huiswaarts naar Spanje te keren.
(Foto: Johan van Knippenberg)

elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL

HALLO

Muijsers was van 1978 tot 1989 lid
van het dagelijks bestuur van voetbalvereniging Baarlo. Daar was hij
ook lid van de financiële commissie
en lid van de bouwcommissie. Van
1987 tot 1991 was hij secretaris van
Stichting Maasbree-Wolsztyn. Muijsers
was mede-initiator van het partnerschap van de toenmalige gemeente
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Buutte-kampioenschappen

Koen Verstappen naar finale
Koen Verstappen mag zich finalist van de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen (GLB) 2019 noemen. De Meijelnaar wist zich samen met zes anderen tijdens de voorrondes te onderscheiden met zijn buut en mag zich daarom voor de vijfde keer in de finale melden. De finalisten werden op donderdag 15 november bekendgemaakt.
De buut van Verstappen heet
‘As ge awwer wérd’, wordt voorgedragen in onvervalst Meijels (‘Mééls’)
en gaat, zoals uit de naam al duidelijk maakt, over ouder worden.
Verstappen is blij dat zijn zelfgeschreven stuk goed genoeg was voor een
finaleplek. “Het was wel de doelstelling dat te halen, maar je weet het
nooit”, vertelt de Meijelnaar. “Het is
de vijfde keer dat ik mee heb gedaan
aan de Limburgse kampioenschappen
en ook de vijfde keer dat ik de finale
haal. Dat is wel bijzonder.” Eerder was
Verstappen in 1991, 1994, 2006 en
2013 te bewonderen in de finale.
Vorig jaar deed de Meijelse buuttereedner nog mee aan het Brabants
Kampioenschap Tonpraten. “Daar mag
ik aan meedoen, omdat ik in Brabant
geboren ben”, vertelt hij. “De finale
heb ik vorig jaar echter niet gehaald.
De buut die ik toen opgevoerd heb,
heb ik inmiddels verbeterd en verkort
en daarmee heb ik het nu in Limburg
dan toch wel gehaald.”
De voorronde in Belfeld verliep
heel goed, aldus Verstappen. “De zaal
reageerde enthousiast op mijn grap-

pen en ik kreeg de mensen mee.
Er werd heel lovend over me geschreven in de krant, daar was ik wel door
vereerd.” In totaal waren er 25 personen die meededen aan de voorrondes van het GLB. Verdeeld over drie
avonden lieten zij hun kunsten zien en
horen aan een publiek en jury. De jury
besliste uiteindelijk wie doorging naar
de finale.

Finale in januari
bij Oranjerie
De finale van de Groot Limburgse
Buuttekampioenschappen vindt plaats
op vrijdag 11 januari in de Oranjerie in
Roermond. De overige finalisten zijn
Henrie van Geneijgen uit Swartbroek,
Eric Reck uit Meerssen, John van Bilsen
uit Baexem, Bas van Neer uit Susteren,
Helga Cornelissen uit Oostrum en Ton
Klaessen uit Neer. Geen van allen
wist in het verleden al een keer het
kampioenschap te winnen. De kampioenschappen worden georganiseerd
door de Limburgse Vereniging voor
Karnavals Artiesten.
(Foto: Harold Schroijen)

GROEI MET
ONS MEE
Vanwege gezonde groei komen we voor de
locatie Euroveen in Grubbenvorst graag in
contact met;

• Operator (diverse afdelingen);
• Shovelmachinist;
• Heftruckchauffeur;
• Productiemedewerker;
• Medewerker technische dienst;
• Transportplanner (junior).

BVB Substrates is expert als het gaat om
het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit. Wij zijn een
familiebedrijf van Nederlandse bodem
met meer dan 100 jaar ervaring en leveren
wereldwijd aan 85 verschillende landen.
Productie geschiedt op meerdere locaties

OPEN DAG 8 DECEMBER
INSTELLING TELT

Omdat wij graag zoveel mogelijk talenten ontmoeten,
zetten wij de deur van ons bedrijf open op zaterdag
8 december 2018 van 10:00 tot 12:00 uur.

PROFIELSCHETS

Aanmelden voor de open dag of solliciteren kan
per mail t.a.v. Hugo Buitelaar;
aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl

in Nederland en Zweden. In ons bedrijf
werken dagelijks ruim 250 medewerkers
aan het optimaal beleveren van de klanten.

OPEN DAG

Omdat wij intern werken met mentorschap is er voldoende capaciteit en kennis om nieuwe medewerkers
op te leiden tot ervaren talent. Voor ons is affiniteit
met logistiek, mentaliteit en teamspirit belangrijker
dan competenties of opleiding. Heb je ervaring in een
bepaald specialisme dan is dat mooi meegenomen en
hebben wij voldoende mogelijkheden om je op lange
termijn te boeien en te binden.

• Fulltime beschikbaar;
• Flexibel inzetbaar (afhankelijk van functie en
seizoen, twee ploegendiensten);
• Woonachtig regio Noord-Limburg / eigen vervoer;
• De wil om te leren middels gezonde werkinstelling;
• Affiniteit met de branche is een sterke pre.

Op deze manier kan je in gesprek komen met onze
medewerkers en zien wat het werk inhoudt. Je bent
van harte welkom!

AANMELDEN

Meer Informatie over de organisatie kun je vinden op
www.bvb-substrates.nl
Meer Informatie over de organisatie kun je vinden op
www.bvb-substrates.nl

BVB Substrates | Euroveen B.V. Californischeweg 10-B 5971 NV GRUBBENVORST
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Kindervragenuurtje

Sam van Nieuweschool in Panningen
stelt vraag in Tweede Kamer
Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, dinsdag 20 november, mocht groep 8 van basisschool Nieuweschool uit Panningen naar de Tweede Kamer in Den Haag. Leerling van de
Panningse school Sam van de Bovenkamp (11) was uitgekozen om een vraag aan minister Ingrid van Engelshoven te stellen.
telde dat een verschil in salaris
onder meer komt door schaarste.
“Als mensen ergens heel erg goed
in zijn, krijgen ze vaak veel betaald.
Dat is bijvoorbeeld bij dokters, maar
ook bij voetballers.” Ze drukte Sam
op het hart om vooral een opleiding te kiezen waar zijn hart ligt.
Na het antwoord kwamen nog verschillende andere leerlingen van de
Nieuweschool naar voren om een
eigen vraag te stellen aan de minister. Zo vroeg Hamsa zich af waarom
we in Nederland de termen hoger en
lager opgeleid gebruiken. “Daar moeten we van af”, reageerde minister
Van Engelshoven. “Iedereen verdient
dezelfde waardering.” Ze deed een
toezegging dat ze er alles aan gaat
doen om niet meer over hoger of
lager, maar over praktisch of theoretisch onderwijs te spreken.

Blijvertje volgens
Kamervoorzitter

Waarom krijgen verdienen mensen met een vmbo-opleiding minder
dan mensen met een hogere opleiding terwijl ze intensiever werk
doen? Dat was de vraag die Sam van
de Bovenkamp instuurde om aan de
minister te stellen. Zijn vraag werd

uit de 150 inzendingen, alle groepen
7 en 8 van Nederland mochten
meedoen, gekozen om tijdens een
Kindervragenuurtje rechtstreeks aan
Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, Ingrid van Engelshoven,
voor te leggen.

Het was de eerste keer dat het
Kindervragenuurtje plaatsvond. Het is
ingesteld naar aanleiding van een
motie van Kamerlid Rens Raemakers
(D66) uit Neer. Raemakers vindt dat
kinderen echte inspraak verdienen.
Vijf leerlingen van vijf verschillende

scholen mochten hun ingestuurde
vraag stellen aan een bewindspersoon. Klasgenoten van de leerlingen zaten op de plek waar normaal
gesproken de Tweede Kamerleden zitten. Premier Mark Rutte en de ministers Arie Slob van Onderwijs, Hugo de
Jonge van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, Eric Wiebes van Economische
Zaken en Klimaat en Ingrid van
Engelshoven waren aanwezig om de
vragen te beantwoorden.

‘Iedereen verdient
dezelfde waardering’
De minister gaf uitgebreid antwoord op de vraag van Sam. Ze ver-

Voorafgaand aan Sam kwamen
nog vier andere leerlingen aan het
woord die hun vraag aan een minister
mochten stellen. Er waren klassen uit
Almere, Lisse, Middelburg en Enschede
aanwezig. De jongeren vroegen zich
onder meer af waarom kinderen onder
de 18 jaar geen stemrecht hebben,
waarom er op scholen zo weinig aandacht wordt besteed aan sporten en
wat er gebeurt met mensen met een
gasfornuis nu er geen gas meer wordt
geboord in Groningen.
Tweede Kamervoorzitter Khadija
Arib gaf vooraf al aan dat het kindervragenuurtje een blijvertje is.
“Een bijzonder moment en de start
van een traditie. Met het kindervragenuur willen we jongeren betrekken
bij ons werk. Ook al mogen zij nog
niet stemmen, in de Kamer vertegenwoordigen we ook hen. Daarom is
het goed om inzicht te krijgen in wat
hen bezighoudt.”

Kerstroos
Helleborus niger
Kerstroos

‘Christmas Carol’.
Helleborus
niger
Ø 12 cm. Carol’.
‘Christmas
Per
Ø
12stuk
cm. Per stuk

‘Kwissen’ in Helden
Liefst zestig teams deden op vrijdag 16 november mee aan de allereerste editie van Dörp Kwis’t.
Ruim vier uur kregen de teams de tijd om de negentig vragen die de organisatie bedacht had, op te
lossen. De teams die hun thuisbasis op allerlei plekken in Helden hadden ingericht, moesten hun
hersens pijnigen om alle vragen op te kunnen lossen. Naast de theoretische vragen, waren er ook
verschillende opdrachten waarbij de teams naar buiten moesten om het antwoord te vinden.
Op zondag 16 december wordt de uitslag bekendgemaakt. Op die dag wordt tevens het 10-jarig
jubileum van gemeenschapshuis Kerkeböske gevierd. (Foto: Jan Smolders)

4.

6.99

99

ZONDA

G

OPEN
VAN 12
.00
TOT 17.0
0
UUR

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 47. GELDIG VAN 22-11 T/M 28-11. OP=OP

06

familie
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Dankbetuiging

De tijd voor Harrie staat nu stil

Harrie (Hay) Nellen
69 jaar
Maasbree:
Maasbree:
Kronenberg:
Maasbree:
Venlo:
Venlo:

Neven en nichten
Huisgenoten en begeleiding
8 Oktoberstraat 3
Panningen, 19 november 2018
Correspondentieadres: Familie Nellen,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen

Wij hebben onverwachts afscheid moeten nemen van

Harrie Nellen
Harrie is 69 jaar mogen worden.
Wij wensen de familie van Harrie, huisgenoten en medewerkers van
8 Oktoberstraat veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Cliënten en medewerkers, management en Directie Dichterbij Zuid

Gezellige rommelmarkt
Wieneshof Horst zondag 25 nov;
9-15.30 uur www.HH-marktkramen.nl
06 25 05 18 94.
Gezaagd en gedroogd (appel)
kachelhout afhalen in Baarlo €35,- /
box ca. 0,9m3. Bel Theo 06 50 26 07 02.
Galerij Klavertje Vier
open zondag 25 november van 11.00
tot 17.00 uur. Americaanseweg 108C
5964 PB Meterik
www.galerijklavertjevier.nl
Zoekt u stalling voor uw caravan of
camper? Caravanstalling Tongerveld in
Maasbree. Bel 06 53 94 67 77.

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

hadden wij ons niet kunnen wensen.

17 november 2018

Het gemis is er, maar alle blijken van medeleven, de vele
kaarten, de mooie bloemen en de bemoedigende woorden
hebben ons goed gedaan. Dank hier voor.
Een speciaal woord van dank aan de mensen van Sint Jozef
wonen & zorg, en aan het personeel van het Elkerliek ziekenhuis
te Helmond voor de goede en liefdevolle verzorging.

Maurice koch en Emmy Rutten
zusje van Iva en jorrit
Akkerveld 45 5988 JB Helden

Welkom lief meisje!

We komen rondom Harrie samen op maandag 26 november om
11.00 uur in MFC Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden.
We zwaaien Harrie daarna uit waarna hij in stilte zal worden gecremeerd.

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Truus Daniëls - Franssen

Meijel, november 2018

Vrijdag 23 november is er van 18.30 tot 19.15 uur de mogelijkheid
om afscheid te nemen in Rouwcentrum ‘Panningen’, ingang Schout
van Merwijckstraat in Panningen.

THANATOPRAXIE

Hoera,
onze dochter is geboren!

Een warmer en mooier afscheid van

Crit †
Piet en Lini
Jan en Toos
Huub †
Nel en Els
Carolien en Ron

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Een hand... een woord... een gebaar
doen je zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Langer genieten van uw terras
overkapping!! 06 22 27 44 35.
www.zeilmakerijsevenum.nl
Kerstbomen te koop; verkoop vanaf
zaterdag 1 december. Diverse soorten
en maten. Nordmann, Fraserie,
Omorika en Abies. Iedere dag open
vanaf 10.00 uur-17.00 uur, muv zondag.
Zondag 9 december extra geopend van
12.00-16.00 uur. Silvrants/Café Otje,
Napoleonsweg 4 te Neer.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Geboren op
13 november 2018

Te koop lekkere vastkokende en
kruimige aardappelen frieslander bintje
belana, eigengeteelde prei, koolrabi
0.50 boerenkool, vele soorten uit de
streek vollegrond- en kasgroenten.
Vers en niet duur. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Huishoudelijke hulp gezocht in Meijel
voor 3 uurtjes per week ‘s middags.
tabletwillemien@outlook.com

Dochter van:
Rick Rooijakkers
en Anique Gommans
Eelserstraat 25
5986 AP Beringe

Te koop: 15 kuub gekloofd, gedroogd
eikenhout, prijs in overeenkomst.
Telefoon: 077 477 23 02.

In Meijel vindt u ons bij

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

Soof

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

‘t is echt waor
dit maedje wurd 50 jaor

Kerstshow
Inschrijven

T.k. kerstbomen in alle maten.
Eigen teelt en vers van het land.
P. Bruijnen, Zelen 17, Panningen.

kerstworkshops

Kerstshow en tevens
inschrijven kerstworkshops

Woning gezocht! Moeder met 2
kinderen zoekt een woning in Beringe
of Panningen. Tel. 06 43 69 38 12.

Zaterdag 21 nov. - Zondag 22 nov.
Zaterdag 28 nov. - Zondag 29 nov.
zaterdag
24 november
10.00-16.00 uur
Open iedere
zaterdag
zondag
25 november
van 10.00-15.00 uur
zondag 2 december
Verder op telefonische afspraak.

10.00-16.00 uur

Zorgzaam & betrokken

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

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

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

60 jaar

Nellie Peeters
8 Oktoberstraat 3
5981 GE Panningen

Heldensedijk 11 Roggel
Tel.
0475 49 131115
Heldensedijk

www.blomenboske.nl
Roggel tel. 0475-491315

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

www.blomenboske.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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GEPLUKT Franca Zegers-van Berlo

Franca Zegers-van Berlo uit Beringe (45) werkte meer dan twintig jaar als automonteur in Panningen en sinds kort heeft ze haar eigen garage. In haar vrije tijd houdt ze zich graag bezig
met de zorg voor haar twee honden en vijf alpaca’s en wandelt ze Kennedymarsen. Deze week wordt Franca geplukt.
Oorspronkelijk komt Franca uit
Ospeldijk, waar ze samen met haar
ouders en broer woonde. Haar vader
was vrachtwagenchauffeur en Franca

riep al van jongs af aan dat zij later
ook vrachtwagenchauffeur of automonteur wilde worden. “Mijn vader
was niet iemand die veel aan auto’s

PUZZEL

Sudoku

Al 25 jaar
autotechnicus

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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sleutelde, maar ik keek wel altijd met
hem mee als hij bezig was met het
reguliere onderhoud van de auto”,
vertelt Franca.
Ze hield zich aan haar woord, want
na haar middelbare schoolopleiding
koos ze voor de driejarige K.M.B.O.
opleiding Motorvoertuigentechniek
in Weert. “De interesse voor auto’s is
er van jongs af aan geweest, maar
het was pas nadat ik aan de opleiding
begon, rond mijn 15e, dat ik ook zelf
thuis aan het hobbyen en sleutelen
sloeg.”
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Tijdens haar opleiding liep Franca
op verschillende plekken stage,
onder meer bij autogarage Van de
Moosdijk in Meijel. Bij haar laatste stageplaats in Weert kon ze na
het behalen van haar diploma voor
tweede Autotechnicus blijven werken. Franca: “Na drie jaar raakte de
garage zijn dealership kwijt en moest
ik op zoek naar iets anders. Ik ben
toen de auto ingestapt en heb alle
autogarages in de buurt gevraagd of
ze iemand nodig hadden. Zo ben ik
bij Forddealer Everlo in Panningen
beland, waar ik bijna 25 jaar gewerkt
heb en ook de opleiding tot eerste
Autotechnicus afrondde.”
Het leuke aan haar werk bij Everlo

vond Franca het contact met de klanten. “In tegenstelling tot andere garages, waar je vaak alleen de sleutel
krijgt, de auto onder handen neemt
en niet uit de werkplaats komt,
mochten we bij Everlo ook het contact met de klanten doen. Dat vond ik
heel prettig, zo werd het veel persoonlijker en kon ik ook veel beter
inschatten wat iemands verwachtingen waren: de één wil alles perfect
hebben, de ander heeft maar een
klein budget en wil alleen het nodige
laten doen.”
Toen de eigenaren van Everlo
aan het begin van dit jaar met pensioen gingen, kon Franca bij andere
garages aan de slag, maar ze miste
er de persoonlijke werkwijze van
Everlo en besloot om voor zichzelf te
gaan beginnen. Binnen een half jaar
opende ze haar eigen garage op het
industrieterrein in Panningen. “Als ik
ergens aan begin, dan bijt ik me er in
vast en maak ik het ook af”, glimlacht
Franca.
Het feit dat er weinig vrouwen
zijn die automonteur zijn, laat staan
een eigen garage hebben, vindt
Franca betreurenswaardig. “Het is
jammer dat er niet meer vrouwen
zijn die dit doen, ik zie geen reden
waarom mannen hier beter in zouden
zijn dan vrouwen. Toevallig heb ik nu
een meisje van 12 jaar hier rondlopen
dat op snuffelstage is, ze volgt vrij

onderwijs en wilde heel graag meer
leren over auto’s. Het is super om te
zien hoe gemotiveerd ze is en hoe
snel ze het oppikt.”

Twee labradors en
vijf alpaca’s
Franca is getrouwd met Erwin
Zegers en ze wonen in Beringe, samen
met hun twee labradors en vijf alpaca’s. Haar man is ook als automonteur
werkzaam in Venlo, ze hebben elkaar
twintig jaar geleden leren kennen bij
Palladio in Helden. “We wonen in het
buitengebied in een huis dat we de
afgelopen jaren helemaal verbouwd
hebben, het is nu bijna klaar. We hebben een eigen wei en daar wilde ik
graag wat beestjes in houden, het
liefst niet al te alledaagse dieren. Toen
ik hoorde dat er in Panningen een
goede Alpaca-fokker zit, ben ik er meteen langsgegaan.”
Als Franca vrij heeft, wandelt
ze graag, ze heeft zelfs al meerdere
Kennedymarsen gelopen. Ook vindt
ze het heerlijk om zich bezig te houden met de zorg voor de dieren en
neemt ze met haar honden deel aan
diverse cursussen. Sinds ze een eigen
bedrijf is gestart, heeft ze hier echter wel wat minder tijd voor. Franca:
“Maar gelukkig heb ik een hele lieve
buurvrouw die me dagelijks helpt bij
de verzorging van de dieren.”
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aan
Meghan Nijssen

Proefwerk
week

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Meghan Nijssen
15 jaar
Maasbree
het Bouwens

Wat is je favoriete band?
Dat is een lastige keuze voor mij, aangezien ik meerdere bands en artiesten
echt geweldig vind. Maar de bands
One Direction en 5 Seconds of Summer
en de artiest Shawn Mendes waren
echt gaaf om live te zien, net zoals de
andere artiesten die ik live gezien heb.
Waarvan word jij enthousiast?
Als een leuke artiest aankondigt dat
er een optreden in Nederland komt,
natuurlijk als ik één van die dagen ook
kan. Ik zou het dan heel leuk vinden
om daar toe te gaan.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Dat ik een gesprongen blinde darm
heb gehad. Vreselijk. Een dikke week
in het ziekenhuis liggen; elke dag
bloedprikken; een infuus in mijn hand;
‘lekker’ ziekenhuis-eten (bah!) en een
tv moeten delen met iemand anders.
Ik vond het echt verschrikkelijk en
hoop dat het nooit meer gebeurt.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
De dingen die ik het liefst op een vrij-

dagavond doe, zijn naar een concert
gaan, een goed boek lezen, een mooie
film kijken of bijkletsen met een vriendin. Op zaterdagavond heb ik ook
repetities. Met een groep kinderen van
9 tot 17 jaar bespelen we percussieinstrumenten. We hebben ook vaker
optredens met de groep. Dat vind ik
erg leuk vind om te doen.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Talk van Why Don’t We. Dat komt
omdat een vriendin en ik de band
‘live’ tegen kwamen in
Amsterdam en toen ook met hen op
de foto zijn geweest. Ze waren een
videoclip aan het opnemen en toevallig waren wij in de buurt. We twijfelden geen moment en zijn meteen op
ze afgegaan voor een foto. Achteraf
zie je dan in de videoclip een opname
voorbij komen waarvan wij toen hebben gezien dat ze die maakten, dat
vind ik heel speciaal.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit gekregen hebt?
Dat ik gewoon mezelf moet blijven en
doen wat ik zelf graag wil.
Waar ben je het meest trots op?
Dat ik op 4 havo zit, ondanks dat ik
een slecht kortetermijngeheugen en
ook nog dyscalculie heb. Dat vind ik

voor mezelf een topprestatie en ik
hoop dat ik de havo dan ook af kan
ronden.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Gezellig een spelletje doen met mijn
familie vind ik meestal het leukste om
te doen op een regenachtige dag.
Om wie lach jij het meest?
James Corden en Ellen DeGeneres
zijn altijd wel grappig. Vooral Carpool
Karaoke van James Corden vind ik hilarisch om te kijken. De leukste vond ik
die met Justin Bieber. Ze gingen naar
een kledingwinkel en kochten kleding in de stijl van de ander. Het was
heel grappig om het resultaat te zien,
omdat ze allebei een heel andere stijl
hebben en het er dus ook best raar
uitzag.
Wat is je favoriete luchtje?
Ik heb meerdere luchtjes die ik goed
vind ruiken, maar ze zijn wel allemaal
zoet qua geur.
Wat is je favoriete kledingstuk?
Het merk MERCH! Daarmee kan ik laten
zien van welke muziek ik houd. Het zijn
shirtjes van een bepaalde artiest of
groep. Voor mij zijn het aandenkens
aan concerten waar ik ben geweest.
En vaak vind ik shirtjes uit de winkel
vrij saai, dan heb ik veel liever MERCH!.

Waar maak jij je huiswerk
het liefst?
Op mijn eigen slaapkamer met op de
achtergrond muziek maak ik het liefst
mijn huiswerk. Daar is het rustig en
word ik niet afgeleid door anderen.
Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Ik ben op Curaçao geweest. Mijn
broer had daar dolfijntherapie en ik
heb ook enkele dagen met een dolfijn
mogen zwemmen. Mijn broer mocht
zwemmen met GeeGee en ik met
Papito. Het was echt een hele mooie
ervaring.
Wat is je raarste droom?
Als ik wakker word, weet ik mijn dromen eigenlijk al niet meer. Maar dat
vind ik niet erg, de droom zal wel niet
zo belangrijk zijn geweest, anders
had ik wel geweten waar het over
ging, denk ik altijd.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Ik zou als eerste een feestje houden.
Op de andere dagen zou ik achter
mijn drumstel gaan zitten en op nummers drummen van Red Hot Chili
Peppers en AC/DC, een stapel Donald
Ducks lezen, een schotel lasagne in
de oven zetten en YouTube-filmpjes
kijken. Dat wordt genieten!

Jaja, het is weer zover.
Die mooie tijd van de proefwerkweek komt er weer aan!
Je ziet allemaal mensen vroeg
beginnen met leren, en sommige beginnen pas op de
avond voordat ze het proefwerk hebben. Kort samengevat: het is waarschijnlijk voor
bijna iedereen een stressvolle
week!
Persoonlijk valt mijn proefwerkweek wel mee in tegenstelling tot de andere jaren, ik heb
maar acht proefwerken, waarvoor ik niet veel voor hoef te
leren. Ik heb zelfs een dag vrij.
Andere mensen die ik heb
gesproken hebben daarentegen
veertien proefwerken. Dit zijn
dan wel de mensen die nog
geen profiel hebben gekozen en
dus nog alle vakken hebben die
ze later misschien willen laten
vallen.
Bij ons telt de proefwerkweek ook mee voor het examen,
waardoor het niet echt gewenst
is om een onvoldoende te halen.
Dit zou je dan misschien niet
meer zo goed kunnen ophalen,
maar ik denk dat dat nu nog wel
meevalt. Ook zit er waarschijnlijk
een verschil tussen het pakket
dat je hebt gekozen. Mensen die
bijvoorbeeld een natuurprofiel
hebben, zullen misschien iets,
voor mijn gevoel, moeilijkere
stof hebben dan mensen die een
maatschappijprofiel hebben.
Maar dat kan verschillen per
persoon.
Een voordeel nu is ook dat
we veel proefwerken kunnen
herkansen. Het is dan wel jammer dat je er maar één kunt
herkansen, maar dat is beter dan
niks. Als ik nu naar de proefwerkweek van dit jaar kijk, zie ik
er ook minder tegenop dan die
van de vorige jaren. Dit kan
komen doordat ik mogelijkheden
heb om te herkansen, minder
stof heb en misschien wel minder proefwerken heb. Ik wens
iedereen die komende week een
proefwerkweek heeft veel
succes!
Lieke
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facebook.com/
hallopeelenmaas

Voor
altijd jong

Geef ook uw mening

Bespreking poll week 45

De openingstijden op zondag moeten gelijk getrokken worden met andere dagen
De verdeeldheid in Peel en Maas over de openingstijden op zondag bleek
enorm. Het aantal voor- en tegenstemmers scheelde zich niks. Uiteindelijk was
een hele kleine meerderheid (51 procent) het eens met de stelling. Die mensen
willen dus de winkels op zondag net zo lang open kunnen blijven als op doordeweekse dagen. Het College van B&W stemde al in met het voorstel. De gemeenteraad moet nog beslissen of het plan daadwerkelijk wordt doorgezet. Opvallend
genoeg lieten alleen de tegenstanders een reactie achter op Facebook. “Nog effe...

dan zijn ze dag én nacht open”, reageerde Marian Janssen. “Doordeweeks is er tijd
genoeg denk ik, is gewoon gemakzucht en verschuiving...”, aldus Ralph Rijks. Marc
Greijn liet weten dat andere bedrijven volgens hem de dupe gaan zijn. “Wat een
onzin. Wordt er dan niet meer gedacht aan de kleine ondernemer zoals de bakker
en de slager? Voor deze is dit onmogelijk te bekostigen en dus oneerlijk!” Harald
van Beek, initiatiefnemer van het voorstel en eigenaar van Jumbo Panningen, liet
wel nog weten heel blij te zijn met het goedkeuren van het college.

Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

De Eerste Kamer stemde op dinsdag 20 november vóór het schrappen van de
burgemeestersbenoeming uit de Grondwet. Dat maakt de weg vrij voor wetsvoorstellen om een gekozen burgemeester in het leven te roepen. De burgemeester zou dan niet meer door de gemeenteraad, maar bijvoorbeeld door de
burgers van een gemeente worden gekozen. Andere opties die kunnen voorkomen, zijn dat de burgemeester door de grootste partij geleverd gaat worden of
nog steeds door de gemeenteraad gekozen wordt, maar dan met kandidaten die
zich openbaar aanmelden en niet geheim blijven tot de benoeming definitief is.
Een goede zaak, want dat is democratie. In Nederland mogen we onze

eigen bestuurders kiezen, dus waarom hoort de burgemeester daar nog niet bij?
Zo voorkom je dat er mensen op die stoel komen te zitten die weinig draagvlak
hebben binnen de gemeente of buitenstaanders die niet weten hoe de zaken in
elkaar steken in een gemeente. Aan de andere kant is het zo dat een gekozen
burgemeester de poort kan openen voor populistische burgervaders. Niet meer
de best gekwalificeerde, maar de populairste persoon wordt verkozen. Een burgemeester hoort boven de partijen te staan. Een gekozen burgemeester zou de
macht kunnen gebruiken om zijn of haar stemmers te bevoordelen.
Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 46) > Een discotheek hoort buiten het centrum > eens 25% oneens 75%

Een veilig huis,
een goed gevoel

goed bekeken ‘n klasse beter

Word bezorger in jouw buurt
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• Makkelijk en snel geld verdienen
• Doordeweeks voor 07:00 uur
• Zaterdag voor 08:00 uur
• Zondag lekker vrij
• ’s Ochtends een uurtje werken
• Ook ideaal als tweede baan

Nu tijdelijk met
€ 300,- startpremie!

MELD JE NU AAN VIA:
ADVERTENTIE W E E K 4 7
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OF BEL NAAR: 06 - 45 32 12 73

Een jonge uitstraling is voor
velen het ideaal. Maar gaandeweg komen de rimpels, wallen
en ouderdomsvlekjes toch.
Veel mensen, en lang niet alleen
vrouwen, nemen hun toevlucht
tot botox en andere ‘fillers’ om
hun gezicht glad en strak te laten
maken en de schijn van een
stralende jeugd te behouden.
Het RTL Nieuws berichtte dat
steeds meer jonge mensen
tijdelijke ‘fillers’ gebruiken om
de eerste tekenen van veroudering uit te bannen. Zelfs zo dat
er al plastisch chirurgen zijn die
waarschuwen voor een vroeg en
overmatig gebruik van die
‘fillers’. Want er zijn mensen die
van geen ophouden weten.
U kent ze wel: die net iets te
strak getrokken koppies, waar
iedere rimpel uit verdwenen is.
Mensen die in hun gezicht bijna
uitdrukkingsloos zijn geworden,
want fronsen is niet meer
mogelijk. Alsof het proces van
ouder worden niet wezenlijk bij
de natuur hoort. Dus ook bij de
mens. Een boom die groot en
oud is, draagt de sporen van de
tijd, prachtig en vaak indrukwekkend. Een mens die ouder
wordt, heeft van alles meegemaakt: werk, lief en leed. En de
tijd en het leven laten sporen
na: rimpels, vlekjes, littekens.
Lelijk? Waarom? Een babygezichtje is schattig en lief, maar
mettertijd komt er pas echt
uitdrukking in. Een ouder
gezicht heeft veel meer uitdrukking. Het spreekt en is als een
dagboek van de tijd die verstreken is. Niet alleen de natuur
maar ook het mooie en moeilijke laat sporen na.
Dus waarom zouden we
ons schamen voor
rimpels? Of is het dan
toch de angst om niet
alleen ouder te lijken,
maar ook ouder te
worden? Dus de angst
voor de dood. In de
geest van AllerheiligenAllerzielen, pasgevierd,
zou ik zeggen: de bijbel
beschrijft het eeuwig
leven als voor altijd
jong: zonder vlek,
rimpel of fout, geheiligd bij God.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

OZB-verhoging deels teruggedraaid
Bij de begrotingsbehandeling afgelopen dinsdag heeft de VVD ingezet op het gelijk houden van de OZB (onroerendezaakbelasting). De
verhoging hiervan is een jaarlijks terugkomend ritueel en dat hekelen
we als VVD telkens weer. Toen ik in 2014 in de raad kwam, werd de OZB
jaarlijks met 4 procent verhoogd. Gelukkig hebben we dit elk jaar een
beetje terug kunnen brengen.
Zelfs bij een overschot op de
begroting voor 2019 van meer dan
350.000 euro (circa 100.000 euro
overschot en 250.000 euro toevoeging aan de algemene reserve), was
het college van plan om de OZB met
2 euro te verhogen. Elke procent

OZB-verhoging levert de gemeente
ongeveer 70.000 tot 75.000 euro op.
Makkelijk verdiend voor een overheid die geen concurrentie duldt.
Als VVD vinden we het onnodig om
zomaar verhogingen toe te passen als dit niet nodig is, we betalen

in Nederland al genoeg belasting.
We refereerden hier ook nog aan in
ons coalitieakkoord waarin letterlijk staat: “Als er geen sprake is van
aanvullende wensen, zetten we deze
begrotingsoverschotten in voor lastenverlaging.” Helaas bleek er voor
ons voorstel om de OZB-verhoging
terug te brengen naar 0 procent geen
raadsmeerderheid te zijn. De PvdAGroenLinks wilde de OZB zelfs met
3 procent verhogen, Lokaal Peel en
Maas wilde alleen meegaan in de OZBverlaging als de verblijfsbelasting met

20 procent zou worden verhoogd (van
1 naar 1,20 euro per overnachting en
dat was voor ons onbespreekbaar) en
het CDA wilde de verhoging in eerste
instantie op 2 procent houden, omdat
het aanvullende wensen had. Na een
goed gesprek om 23.15 uur met het
CDA kwamen we 1 procent verhoging
overeen, beneden de inflatie van 1,67
procent die we in 2018 hebben (CPI).
Niet helemaal wat we wilden, maar
toch circa 70.000 euro minder belastingdruk dan het voorstel dat anders
5 minuten later zou worden goedge-

keurd. Ons amendement om de OZB
met 1 procent te verhogen in plaats
van 2 procent werd met 14 stemmen
voor en 12 stemmen tegen goedgekeurd door de gemeenteraad. Al met
al kijken we positief terug op de
vergadering voor de begroting van
2019. We blijven ons inzetten voor
onze ideeën en proberen er telkens
zoveel mogelijk van te realiseren.
Maar wie te gretig wordt, staat uiteindelijk met lege handen.
Teun Heldens
raadslid VVD Peel en Maas

We willen graag financieel gezond blijven
Als Lokaal Peel&Maas vinden wij het belangrijk dat initiatieven in de
gemeente ondersteund kunnen worden. De begroting 2019 stelde een
OZB-verhoging van 2 procent voor, wat neerkomt op gemiddeld 4,50 euro
verhoging van gemeentelijke belastingen per jaar per huishouden. Met dit
voorstel zou er 100.000 euro extra beschikbaar komen voor initiatieven.
Het CDA kwam met een voorstel
om Omroep P&M te steunen, zo’n
initiatief ondersteunen wij graag.
Het ondersteunen van Omroep P&M
kost 60.000 euro. De VVD kwam met

een voorstel om de OZB met maar
1 procent te verhogen, daardoor bleef
er geen 100.000 euro maar 25.000 euro
over. Met de steun aan Omroep P&M
zouden we dus geld uit het gemeen-

telijke spaarpotje halen. Dat ging voor
ons te ver, waardoor we niet akkoord
gingen met beide voorstellen.
We proberen de gemeentelijke
belastingen zo laag mogelijk te houden, een mogelijkheid om toch extra
inkomsten binnen te halen is het verhogen van verblijfsbelasting. Die staat
nu op 1 euro. We hebben voorgesteld
om dit bedrag te verhogen, al is het
maar met 5 of 10 cent. Dit was niet

bespreekbaar. Jammer, vinden wij
als Lokaal Peel&Maas. Dit wil namelijk zeggen dat we komend jaar meer
geld uitgeven dan we binnenkrijgen.
En zoals u wellicht weet, moeten we
dan op dingen gaan bezuinigen.
En er werd nog veel meer besproken. Waar wij voor stonden? We zullen
u daarover nog informeren.
Rob Willems
fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 25 november
geopend in Someren

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

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

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Korte-termijn koehandel verdringt toekomstvisie
Onlangs werd de begroting voor 2019 behandeld in de gemeenteraad. Wij hebben die gelegenheid aangegrepen om te wijzen op een
belangrijk vraagstuk waarmee ook wij in onze lokale gemeenschap van
Peel en Maas te maken hebben. Dat is de klimaatverandering.
Wij hebben benadrukt dat het
niet zo is dat wij met z’n allen een
klimaatprobleem hebben. Het is veel
indringender: wij zíjn het klimaatprobleem. Wij veroorzaken zelf het
klimaatprobleem door de manier
waarop wij ons leven inrichten, door

de manier waarop wij goederen produceren en consumeren, door de wijze
waarop wij ons verplaatsen, door de
schaalvergroting in de landbouw, door
alsmaar groter te willen groeien.
Wij vinden dat we ook lokaal in
Peel en Maas iets aan dat probleem

moeten doen. Concreet hebben wij
voorgesteld om een spaarpotje te
vormen om met name huiseigenaren die weinig financiële mogelijkheden hebben te helpen om hun huis
‘klimaatproof’ en gasvrij te maken.
De gemeente Peel en Maas staat er
financieel goed voor. Dus, dachten wij,
het is nu tijd om te sparen.
Het college stelde voor de OZB met
2 procent te verhogen. Dat is minder
dan de prijsinflatie. Wij zeiden: laten

we daar nu 3 procent van maken.
Dan houden we ieder jaar 75.000 euro
extra over om een fonds te vormen
om mensen met minder financiële
armslag te helpen hun woning aan te
passen. De reactie van de rest van de
raad was teleurstellend. De VVD laat
keer op keer zien geen boodschap te
hebben aan grote maatschappelijke
vraagstukken, zeker niet als dat de
rijken geld gaat kosten. Op de valreep werd een koehandel-akkoordje

gesloten met het CDA. De VVD kreeg
haar zin wat betreft een verlaging
van de OZB naar 1 procent en het
CDA haalde het voorstel binnen om
de lokale omroep een extra jaarlijkse subsidie te verstrekken van
65.000 euro. Het vraagstuk van de
klimaatverandering verdween achter de triomf van deze doorzichtige
koehandel.
Raf Janssen,
raadslid PvdA/GroenLinks

Begroting 2019
Op 13 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2019
behandeld en vastgesteld. Tijdens deze begrotingsbehandeling is er
uitgebreid gesproken over de woningbouw in Peel en Maas. Het CDA
heeft ook aandacht gevraagd voor woningbouw in Kessel en Kessel-Eik.
Met een goede toelichting door wethouder Rob Wanten kon de raad
tevreden zijn.
Het begrotingsvoorstel van
het College van B&W is door ons
als CDA op twee punten via een
amendement gewijzigd. We hebben voorgesteld om een bij-

drage van 20.000 euro per jaar
voor de komende drie jaar voor het
Centrummanagement Panningen op te
nemen. Heel belangrijk voor heel Peel
en Maas. Tevens hebben we gevraagd

om de bijdrage voor Omroep P&M te
verhogen naar 2 euro per inwoner.
Allebei de aanpassingen zijn door een
meerderheid van de raad gesteund.
Er is door het CDA nog een motie
voor een vitaal platteland (stenen voor stenen) ingebracht en een
motie voor een veilig fietspad langs
de Sevenumseweg in Maasbree.
Deze moties zijn ook aangenomen
door de raad. Verder hebben we ingestemd met een lagere verhoging van

de Onroerend Zaak Belasting (OZB).
Deze stijgt volgend jaar maar 1 procent
in plaats van 2 procent. Met deze wijzigingen ligt er voor het CDA een hele
goede basis voor 2019. Er is nog steeds
voldoende ruimte om de algemene
reserve aan te vullen. Daarnaast blijven we investeren in de samenleving.
We kijken vol vertrouwen naar 2019.
John Timmermans,
fractievoorzitter CDA Peel en Maas

Adver torial

Open dag Helicon MBO Helmond met 3 nieuwe opleidingen

Buitensport, Food en Wildlife
Tijdens de open dag op zondag 25 november presenteert Helicon MBO Helmond drie nieuwe opleidingen: Food professional op niveau 3, Wildlife management en Allround coördinator
instructeur buitensport op niveau 4. Hiermee breidt de school haar aanbod uit binnen haar profiel Voeding, Dier en Outdoor en recreatie. Met live cooking, workshops en speeddates geven
de studenten een kijkje in de wereld van het mbo. Voor vmbo- en havoleerlingen een goede gelegenheid om kennis te maken met de beroepspraktijk van mogelijke vervolgopleidingen.
in op alle nieuwe trends en ontwikkelingen.
De studenten leren alles over voeding én over
klanten. Ze kunnen koken en regelen ook de
inkoop en het vervoer. Door de lessen in gastvrijheid en creativiteit weten zij goed advies te
geven en gaan ze aan de slag als verkoopmedewerkers, gastvrouw/-heer of maaltijdbereiders in de catering, (vers)winkels, restaurants
of evenementenorganisaties. Met deze niveau 3
opleiding kun je ook doorstromen naar Voeding
en welzijn niveau 4. Tijdens de Open dag geven
de studenten live cooking demonstraties.

Studenten Voeding geven kookdemonstraties
Allround coördinator instructeur
buitensport
Vrije tijd en recreatie worden steeds belangrijker in Nederland. Want beweging en ontspanning, het liefst buiten is goed voor ons welzijn.
In de sportlessen leren de studenten om veilig
en verantwoord de big five outdoor-sporten
te beoefenen: boogschieten, ATB/ mountainbike, kajak, hike en oriëntatie & klimmen.
Begeleiding van groepen en organisatie van
evenementen is een even belangrijk onder-

deel van de opleiding. Verder zijn er verschillende excursies en kampen (o.a. Ardennen).
Ook ondernemerschap, klantgerichtheid, flora
en fauna, communicatie en marketing komen
uitgebreid aan bod.
Food professional
Koken met dagverse producten, foodtrucks
op festivals en voor de supermarkt, een eigen
groente- en kruidentuin bij het restaurant….
De nieuwe opleiding Food professional speelt

Wildlife Management, uniek in Nederland
Steeds meer natuurgebieden staan onder
druk, wilde dieren worden bedreigd in hun
voortbestaan. In het (verre) buitenland en
zeker ook in Nederland, onze eigen streek en
stad. Om onze waardevolle natuur te kunnen
behouden is kennis en passie nodig. Om het
publiek te kunnen voorlichten, natuurbeheer uit
te voeren en maatschappelijke betrokkenheid
te creëren. Vanaf volgend schooljaar wordt de
huidige specialisatie Wildparkmanagement een
complete driejarige opleiding Wildlife management. De studenten gaan praktijklessen volgen
ín dierentuinen, bij natuurbeheerorganisaties
en opvangcentra. Projectopdrachten komen
uit het werkveld zoals de landelijke vereniging
voor marterachtigen, gemeentelijke instanties,
Staatsbosbeheer en recreatieparken die natuureducatie voor hun gasten willen aanbieden.
Helmond is de enige Mbo-school in Nederland
met een complete driejarige opleiding Wildlife
management. Voor doorstroom naar het hbo

wordt samengewerkt met Hogeschool Van Hall
Larenstein.
Creativiteit in het onderwijs
‘Live begins at the end of your comfort
zone’ uitgebeeld in een handletter-werk. En op
het podium toelichten waarom je dit hebt gekozen. Tijdens de opleiding volgen de Helicon
studenten regelmatig creatieve workshops om
hun talent te ontdekken en te (durven) laten
zien. Tijdens de open dag zijn diverse werkstukken te zien van de laatste LOB-Talent dag
(8-11) met improvisatie theater, hiphop dans,
tattoo design, spoken word, muziek performance en video illusies. De tweedejaars
Wildparkstudenten maakten beeldend werk
met een persoonlijke boodschap door het oog
van het bedreigde dier
Naast bovengenoemde opleidingen zijn ook
studenten en docenten van de andere opleidingen aanwezig voor studiekeuze gesprekken:
Voeding en welzijn, Dier en gedrag, Dier en
ondernemen, Dierenartsassistent/paraveterinair en Outdoor en recreatie. Iedereen is van
harte welkom op Scheepsboulevard 1 tussen
11.00 en 14.00 uur.

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl
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Ook in jouw omgeving komt
kindermishandeling voor….…
Kindermishandeling is moeilijk te zien. Lichamelijk geweld, zoals de
bekende blauwe plekken zijn goed te herkennen. Maar hoe herken je
de gevolgen van seksueel misbruik, uitschelden of vernederen van een
kind? En wat met een kind dat te weinig aandacht of zorg krijgt of een
kind dat getuige is van huiselijk geweld….
Kindermishandeling en getuige zijn van huiselijk geweld heeft grote
impact op kinderen. Ze raken vaak getraumatiseerd en ontwikkelen diverse klachten en
problemen zoals depressiviteit, zich terugtrekken of uiten zich juist agressief, ongehoorzaam en
onhandelbaar.

Uitslag fotowedstrijd
Peel en Maas heeft de afgelopen maanden massaal de fotocamera ter hand genomen.
Op de oproep om fotomateriaal voor onze gemeentegids 2019 hebben we een record
aantal foto’s ontvangen.
De jury is blij met de hoge kwaliteit van de foto’s en wil ze zo breed mogelijk gaan inzetten bij
activiteiten en presentaties in de gemeente Peel en Maas. Het zou dus zomaar kunnen dat uw
ingezonden foto in 2019 de revue zal passeren in ons beeldmateriaal. Mocht u geen prijs hebben
gewonnen, laat u dan vooral niet ontmoedigen en blijf doorgaan met het maken en inzenden
van foto’s over onze mooie gemeente en haar inwoners.

We horen vaak… ‘gelukkig gebeurt het niet in mijn omgeving’ en ‘ik ben het nog nooit
tegengekomen’. Maar niets is minder waar. Ook in Peel en Maas komt het voor….

Als je signalen van kindermishandeling in je omgeving ziet, onderneem dan altijd actie!
Waarschijnlijk ben je niet de eerste die wat ziet, maar misschien ben je wel de eerste die wat doet.
Praat met iemand uit je omgeving over het vermoeden. Het is belangrijk dat het geweld stopt en
dat er hulp komt in het gezin.

Huiselijk geweld gaat niet zomaar over!
Heb je te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling en is het acuut bel 112!
Minder acuut: bel 0900 - 8844 of bel Emmy Zegers of Monique van Daal van Vorkmeer: tel. 077 307 73 50. Zij kunnen je als slachtoffer, dader of betrokkene helpen om uit deze situatie te komen .
Of bel Emmy of Monique voor het melden van kindermishandeling of gewoon voor een advies.
Ook kunt u terecht bij een van de gezinscoaches van Peel en Maas: tel. 077 - 306 66 66 of neem
contact op met Veilig Thuis, tel. 0800-2000, www.vooreenveiligthuis.nl.

Culturele erfgoed

Breed erfgoedoverleg
donderdag 29 november 2018
Op donderdag 29 november 2018 organiseert de gemeente Peel en Maas een breed
erfgoedoverleg. Dit is een overleg waarvoor we alle organisaties en personen die
die een warm hart hebben voor het culturele erfgoed in de gemeente Peel en Maas
uitnodigen. Ook professionele organisaties die een belang hebben bij erfgoed zijn van
harte welkom!
Locatie: Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. (trouwzaal)
Tijd:
19.30 - 21.30 uur
Agenda:
1. 19.30 uur
2. 19:40 uur
3. 19.45 uur
4. 21.15 uur
5. 21:30 uur

Opening en kort kennismakingsrondje
vaststelling verslag van 5 april 2018
bespreking voorstel van de aanpak om te komen tot een
erfgoedplatform Peel en Maas
mededelingen en rondvraag
afsluiting

Toelichting
Op 5 april werd het functioneren van het breed erfgoedoverleg geëvalueerd. Tijdens deze
bijeenkomst is er spontaan een groep mensen gevormd die wilden nadenken over het
vormgeven van een samenwerkingsverband van erfgoedorganisaties. Het resultaat hiervan
zal de zogenaamde denktank, bestaande uit Peter Peeters, Peter Joosten, Frans Rovers en
Jac Willekens plus gemeentelijke adviseurs Toos Wilms en Jacqueline Stienen tijdens de
avond op een interactieve manier voorleggen. De denktank gaat graag in overleg met u.
Aanmelding
Het is prettig, wanneer u zich aanmeldt via info@peelenmaas.nl voor maandag 26 november
2018 onder vermelding van zaaknummer 1894/ 2018 1268980.

De 1e prijs is gewonnen door
Jan Schaareman uit Egchel.
Deze foto staat ook op de kaft van
de gemeentegids 2019. Een foto
van de belevingstuin in Egchel
voor de school, waar oud en jong
elkaar ontmoeten. Op deze foto
zijn kinderen van IKC De Kemp
plantjes aan het planten samen
met vrijwilliger Piet Delissen.
Een voorbeeld van Beleef Peel en
Maas samen!
De 2de prijs is gewonnen door
Annemie de Wijk uit Helden.
Met deze prachtige foto van
de zonsondergang over de
aspergebedden van de Zandberg
in Helden laat zij zien dat in de
gemeente Peel en Maas veel mooie
plekjes te ontdekken zijn. Peel en
Maas, de grootste aspergegemeente
van Nederland!
De 3de prijs gaat naar
Amabile Lena uit Baarlo met
een foto van het Internationaal
Beeldhouwsymposium ‘Baarlo
Steengoed’ dat van 9 t/m 30 juni
2018 werd gehouden en waar zes
beeldhouwers bij kasteel d’Erp
ieder een grote natuursteen
bewerkte tot een mooie
‘sculptuur’. U ziet hier beeldhouwer
Hiroyuki Asano uit Tokyo aan
het werk. De beeldhouwwerken
worden in 2019, ter gelegenheid
van het 800-jarig bestaan van
Baarlo, aangeboden aan de
Baarlose gemeenschap.
Wij danken alle inzenders voor de prachtige foto’s.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

Beperkte dienstverlening

Openbare bekendmakingen

• Op vrijdag 23 november 2018 zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Bibliotheek is open.
• Op zaterdag 24 november 2018 zijn we de gehele dag gesloten. Bibliotheek is open.

De gemeente Peel en Maas maakt openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via
het gemeenteblad op de website http://www.officielebekendmakingen.nl Heeft u thuis
geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het Huis van
de Gemeente raadplegen.

Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van ICT systemen.
Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen.
Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of is onze
dienstverlening beperkt.

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

Aanmelden bij Overheid.nl
U kunt zich via https://zoek.overheid.nl/ aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen.
U ontvangt dan automatisch berichten over Peel en Maas. Handig en u mist geen berichten.
U kunt zelf aangeven hoe vaak u de informatie wilt ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw
mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Onze buitendienst zoekt
Monteur werkplaats
Kijk voor meer informatie en om
te solliciteren op:
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69

Uw stoep sneeuwvrij
De stoep voor uw woning maken wij niet sneeuw- of ijsvrij.

Belangrijke bijeenkomst project
Maasboulevard Kessel
Op woensdag, 28 november a.s. zal vanaf 19.30 uur een bijeenkomst worden gehouden
over het project Maasboulevard te Kessel. Deze wordt gehouden in Biej Ton en Marij,
gelegen aan Dorpstraat 36 te Kessel.
Iedereen/geïnteresseerden, met name de inwoners van Kessel, worden van harte
uitgenodigd hier aanwezig te zijn. Wij horen graag van u wat u van de plannen van
Maasboulevard Kessel vindt. Graag tot 28 november a.s.
Werkgroep Maasboulevard Kessel
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Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
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077 - 306 66 66
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Opruiming!
3 halen
2 betalen

kortingen tot 70%
*tenzij anders aangegeven
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

WORKSHOP:
TRAININGSVOORBEREIDING
wielrenners en toerfietsers
wegseizoen 2019
Trainingsopbouw en trainingsvormen voor
Limburgse tochten, cyclo sportieve tochten,
Ardennen, Alpen.
Kantine Atl. ver. Thyas,
Min. Calsstraat 9, Panningen
Maandag 3 december 2018,
19.30 - 22.00 uur; € 18,50
Aanmelden/info: liondewit52@gmail.com

Het adres voor uw loodgieters- en verwarmingwerkzaamheden

Badkamer renovatie / sanitair werkzaamheden
Aanleg vloerverwarming / radiatoren / installatiewerk
Waterleiding / riolering / gasleiding
Keukenleiding aanpassingen
Meijel T 077 466 08 36 / M 06 21 84 55 90 / info@sillekensonderhoud.nl

www.sillekensonderhoud.nl
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week 47 / 22 november 2018 / Informatie van en over de gemeenteraad

Raadsmeerderheid akkoord met gewijzigde begroting

OZB daalt naar 1% en geld voor Omroep
en Centrummanagement
Opvallende besluiten en discussies in de raadsvergadering van vorige week, zoals
subsidie voor Omroep P&M en voor het Centrummanagement Panningen. Het was dan
ook geen gewone vergadering. Op de agenda stonden de Algemene Beschouwingen over
de pas gepresenteerde begroting voor 2019, maar ook nog enkele andere interessante
agendapunten. Met daarbij een principiële discussie over zelfsturing: in hoeverre kunnen
de zelfsturende dorpen straks profiteren van de eigen verdiensten?
Vóór de begroting werden eerst de reguliere agendapunten behandeld. Zo ging de raad vlot akkoord met de uitbreiding van Neptunus in Kessel. Die is nodig omdat het bedrijf zijn productieafdeling vanuit Polen terughaalt naar de locatie Kessel. De uitbreiding voldoet aan alle regels en er waren ook geen bezwaren ingediend, zodat het ingediende bestemmingsplan vlot werd goedgekeurd.
Vertrouwen in zelfsturing
Meer discussie was er over een collegevoorstel rond zelfsturing. Zoals bekend, runnen de
vrijwilligers in de kernen van Peel en Maas allerlei leefbaarheidsprojecten. Vroeger gebeurde
dat veelal door professionals, en de vrijwilligers besparen de gemeente dus geld. Het college
stelt nu voor dat de dorpen in een tweejarig proefproject de helft van dit verdiende geld zélf
mogen houden, en de andere helft teruggeven aan de gemeente.
De dorpen zijn teleurgesteld over dat voorstel, zo bleek aan het begin van de vergadering.
Namens de gezamenlijke Dorpsoverleggen pleitte inspreker Ger de Vlieger ervoor om de
vollédige besparing beschikbaar te stellen aan het dorp. Dat kan het geld dan inzetten voor
plannen uit de dorps-ontwikkelingsvisie. Om zijn pleidooi kracht bij te zetten verwees De
Vlieger naar de gemeentelijke slogan, die immers ‘Geef de Ruimte’ luidt.
In de raad kreeg De Vlieger de meeste steun van de fractie PvdA/GroenLinks. Woordvoerder
Raf Janssen zei dat 100% teruggeven aan de dorpen het meest recht doet aan de
uitgangspunten van zelfsturing. Daarin wordt immers gesproken over een ‘volwassen relatie’
met de dorpen en over groeiend onderling vertrouwen. ‘Wat doen we met de teleurstelling bij
de mensen van wie we zeggen: dat zijn serieuze partners?’
Lokaal Peel en Maas en CDA waren positiever over het 50%-voorstel van het college, al zei de
CDA-woordvoerder dat zijn fractie nog even tijd nodig heeft voor een definitief oordeel.
De VVD was er ook nog niet uit. Fractievoorzitter Geert Segers had zijn twijfels of de mensen in
de kernen zich wel voldoende herkennen in de Dorpsoverleggen. Lokaal-woordvoerder Joep
Hermans sloot daar enigszins op aan en waarschuwde ook dat de ‘achterblijvers’ niet moeten
worden vergeten.

In zijn reactie legde wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) uit dat hij het
50%-voorstel had ‘opgehaald’ bij verschillende overleggen met de dorpen en de raad.
Van Kessel - die sinds deze week burgemeester is in Cranendonck - greep zijn laatste
optreden in de raad aan om nog éénmaal zijn vertrouwen uit te spreken in de opgebouwde
relatie tussen de gemeente en de kernen. ‘Tegelijkertijd realiseer ik me dat elke nieuwe fase in
zekere zin een sprong in het ongewisse is.’
Omdat diverse fracties zich nog wilden beraden op het voorstel, werd een besluit uitgesteld
tot de vergadering van 4 december.
Nieuwe vloer voor Bevo
Ook het voorstel voor een subsidie voor een nieuwe vloer in de wedstrijdhal van Bevo leidde tot
discussie. Die vloer is zodanig versleten dat hij niet meer voldoende schokdempend is. Dat leidt
tot risico’s voor iedereen die erop sport, zo is ook door onafhankelijk onderzoek vastgesteld.
De nieuwe vloer kost ruim een ton. De Provincie heeft al 40 duizend euro toegezegd, Bevo zelf
kan maximaal 11 duizend euro betalen. Voor de resterende 50 duizend euro klopt de club nu
aan bij de gemeente. B&W willen daaraan tegemoetkomen, met als belangrijkste argument dat
Bevo grote betekenis heeft voor de breedtesport. En, schrijft het college, anders dan andere
verenigingen houdt Bevo verder zélf haar broek op en krijgt ze geen structurele steun van de
gemeente. De noodzaak van een nieuwe vloer werd ten overstaan van de raad ook nadrukkelijk
ondersteund door inspreker en Bevo-aanvoerder Pim Augustinus.
PvdA-GroenLinks-woordvoerder Frits Berben zei zich ‘in een spagaat’ te voelen over het
voorstel. De hal is immers eigendom van de private onderneming De Heuf BV, die een nauwe
relatie heeft met Bevo. De Heuf kan echter slechts met de grootste moeite de begroting rond
krijgen en heeft dus ook geen geld. Berbens fractie wil zich daarom nader beraden over het
voorstel, mede n.a.v. nieuw stukken die de raad enkele dagen voor de vergadering in een
besloten sessie had gekregen
Toch tekende zich al een duidelijke meerderheid af vóór het voorstel, omdat CDA, VVD en
Lokaal Peel en Maas positief waren. Peter Craenmehr van AndersNu zei wel grote moeite
te hebben met de geheimhouding , ‘omdat ik me nu niet kan verantwoorden richting mijn
kiezers.’
Portefeuillehouder Wim Hermans zei in zijn reactie dat, zelfs al zou het hier gaan om
(indirecte of directe) steun aan de private onderneming De Heuf, de overheid toch zijn
verantwoordelijkheid moet nemen. ‘Als Bevo en De Heuf het niet kunnen betalen, zeggen wij
dan: dat is niet ons pakkie-an? Wij vinden het niet
verantwoord dat zoveel van onze burgers op deze
vloer moeten sporten.’
Omdat PvdA/GroenLinks zich nog wilde beraden,
werd ook voor dit agendapunt een definitief besluit
uitgesteld tot 4 december.
Begroting
Daarna kon een start gemaakt worden met de
Algemene Beschouwingen over de begroting voor
2019. Zoals bekend staat de gemeente er financieel
goed voor en is er ruimte voor allerlei investeringen
in o.m. de openbare ruimte. Het college stelt verder
voor om de OZB met 2% (zo’n 5 euro voor een
gemiddeld huishouden) te verhogen.
De gezonde financiën maken dat er geen pijnlijke
bezuinigen nodig zijn. Integendeel: in de loop van
de avond bleek er desgevraagd zelfs ruimte voor
het uitdelen van wat extraatjes. De fracties gaan in
hun beschouwingen doorgaans ook niet diep in op
de financieel-technische kanten van de begroting.
Wel vraagt elke partij aandacht of geld voor zaken
die zij belangrijk vindt. In het debat dat daarop
volgt is het vervolgens de kunst om daarvoor een
meerderheid te vinden.
VVD
Fractievoorzitter Segers van de VVD prees in zijn
beschouwing de ‘pragmatische no-nonsensekoers’
van het college, maar zei meteen al ‘mordicus
tegen’ de OZB-verhoging te zijn, zeker nu er een
begrotingsoverschot is. Hij kondigde alvast aan
hierover een amendement (wijzigingsvoorstel op
de begroting) te zullen indienen. Net als vrijwel alle

De laatste puzzelstukjes voor de begroting 2019 zijn gelegd.
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andere fracties ná hem pleitte hij ook voor een veel ruimhartiger bouwvergunningenbeleid.
Segers beklaagde zich verder over de trage voortgang in de plannen voor het hoogwaterbeschermingsprogramma bij Baarlo. Vooral de ondernemers in het gebied verkeren al te lang
in onzekerheid over wat er met hun bedrijf gaat gebeuren, zei Segers. Ook uitte hij zijn zorgen
over de groei van het ambtelijk apparaat met meer 22 FTE in één jaar tijd.
CDA
‘Burgers met bouwplannen naar huis sturen met de mededeling dat er krimp aankomt,
dat kan écht niet meer’, zei fractievoorzitter John Timmermans van het CDA aan het begin van
zijn bijdrage. ‘Het is tijd voor een zichtbaar flexibeler woningbouwbeleid.’ Zijn partij kondigde
ook een (door de VVD medeondertekende) motie aan voor een gemeentelijke ‘stenen-voorstenen’-regeling: sloop van agrarische bebouwing in het buitengebied in ruil voor woonkavels
in een kern of kernrand.
Timmermans kondigde ook twee amendementen aan. In het eerste vraagt het CDA voor de
komende drie jaar een bijdrage van jaarlijks 20 duizend euro voor het Centrummanagement
Panningen.
Het tweede betreft Omroep P&M, ‘dat zich de laatste jaren erg positief heeft ontwikkeld.’
Het CDA bepleit daarin samen met Lokaal Peel en Maas om de omroep de komende drie
jaar jaarlijks met bijna 65 duizend euro te steunen. Dat is volgens de partijen nodig vanwege
toenemende kwaliteitseisen.
Lokaal Peel en Maas
Ook voor Lokaal Peel en Maas heeft het tekort aan woningen, vooral in de sociale sector,
de zorgsector en voor arbeidsmigranten, hoge prioriteit. Fractievoorzitter Rob Willems riep
portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) dan ook op tot creativiteit; dus niet blind bouwen maar
bijvoorbeeld ook kijken waar gebouwen met relatief eenvoudige aanpassingen als woonruimte
kunnen fungeren. En Lokaal wilde ook duidelijkheid over welke duurzaamheidsinitiatieven
er in de gemeente zijn en welke door de gemeente worden gesteund. Aan het begin van de
vergadering had oud-raadslid Ton Hanssen als inspreker al bij de raad gepleit voor steun aan
plannen voor een regionaal duurzaamheidscentrum in Peel en Maas.
Lokaal Peel en Maas vond net als de VVD de 2% OZB-verhoging geen goed idee. Dan liever een
iets hogere toeristenbelasting, want ‘iedereen die geniet van Peel en Maas behoort er ook aan
bij te dragen.’
PvdA/GroenLinks
Een duidelijk oppositiegeluid was te horen in de bijdrage van Annigje Primowees van de
fractie PvdA/GroenLinks. Daar waar het college in zijn inleiding op de begroting spreekt
van ‘investeren in ontwikkeling en groei’ vindt haar partij de begroting eerder ambitieloos.
De PvdA/GroenLinks-fractie wil dat Peel en Maas al in 2030 energieneutraal is en dat er snel
duidelijkheid komt in welke gebieden wind- en zonneparken kunnen komen. Verder moet de
gemeente zélf betaalbare semipermanente, duurzame huizen neerzetten omdat de markt
dat niet doet. En ze moet de OZB niet met 2%, maar met 3% verhogen, vind de partij. Het
extra geld kan worden gebruikt voor mensen met een smalle beurs die hun huis moeten
verduurzamen. Over die belastingverhoging kondigde Primowees een amendement aan.
AndersNu
Ook eenmansfractie AndersNu was kritisch. Peter Craenmehr zei ‘al jaren’ te wachten op de
Woonvisie. En er zijn volgens hem nog tal van andere onderwerpen waarover de raad volgens
hem té lang niets hoort, en ook te veel rapporten die tot niets leiden. Hij steunde wel de
voorgestelde 2% OZB-verhoging, ‘ondanks dat AndersNu er altijd op tegen is geweest. Laat ons
dan allemaal maar bijdragen aan een beter leven in Peel en Maas.’ N.a.v. begrotingsposten voor
het vernieuwen van o.m. tennisbanen bepleitte hij nadrukkelijk samenwerking tussen (sport)
verenigingen en aanleg van gezamenlijke sportparken. Craenmehr kondigde aan het eind van
zijn beschouwing meteen al aan dat hij bij de stemming over de begroting ‘tegen’ zou stemmen.

Inkomsten en uitgaven zijn definitief vastgesteld

www.peelenmaas.nl
Reactie college
In hun reactie op de politieke beschouwingen van de fracties toonden de wethouders zich
soms meegaand, maar op andere punten waren ze het ook duidelijk oneens met sommige
fracties.
Paul Sanders (VVD) kon PvdA/GroenLinks melden dat er rond de zomer een zogeheten
‘Kansenkaart’ zal zijn met gebieden waar wind- of zonneparken kunnen komen.
Een gemeentelijk spaarpotje om mensen met weinig geld te helpen hun huis te verduurzamen,
vond hij niet nodig; volgens Sanders zijn er al genoeg subsidiemogelijkheden.
Roland van Kessel zei richting VVD dat de gemeente scherp in de gaten houdt of
Dorpsoverleggen wel voldoende voeling houden met de inwoners. Ook in antwoord op
de VVD zei hij dat er hard wordt gewerkt aan het hoogwaterbeschermingsprogramma
bij Baarlo. Dat kost nu eenmaal veel tijd, maar in maart worden er knopen doorgehakt,
aldus Van Kessel. AndersNu kon hij melden dat verenigingen al heel veel de samenwerking
opzoeken.
Burgemeester Delissen ging in op het gegroeide personeelsbestand van de gemeente.
Ze zei dat het voor een groot deel gaat om werk dat eerder was uitbesteed (Vorkmeer,
reinigingsdienst Maasland) maar nu – goedkoper - door de eigen organisatie wordt
gedaan. VVD fractievoorzitter Segers, die hierover was begonnen, vond dat antwoord niet
overtuigend. Volgens zijn interpretatie zijn de inhuurkosten namelijk niet substantieel
gedaald.
Wethouder Rob Wanten ging uitvoerig in op het door vrijwel alle fracties aangekaarte
woningtekort. De rem op het woningbeleid is er al een heel stuk af, zei hij. ‘Je kunt nu niet
meer aankomen met het argument dat er krimp komt. Er wordt overal volop gebouwd en we
geven veel vergunningen af.’ De meeste aandacht gaat uit naar goedkope huurwoningen en
studio’s – vaak in bestaande bebouwing – en andere huizen in het goedkope segment voor
starters en ouderen. Wanten kwam met concrete cijfers en de raad toonde zich vooralsnog
tevreden.
Amendementen
Het vervolg van de vergadering was gewijd aan een reeks moties en amendementen.
Twee amendementen betroffen de gemeentelijke heffingen. PvdA/GroenLinks stelde voor de
OZB te verhogen van 2% naar 3% in combinatie met een iets hogere toeristenbelasting, om
op die manier een klimaatpotje te kunnen vullen. Dat voorstel kreeg geen steun. Een VVDamendement om de OZB-stijging van 2% te verlagen naar 1% haalde het wél, met steun van
ook het CDA, AndersNu en één stem van Lokaal Peel en Maas.
Het extra geld voor Omroep P&M haalde het ook, zij het met een krappe meerderheid van
CDA en VVD, omdat Lokaal Peel en Maas zich terugtrok als mede-indiener. Volgens die partij
was het niet meer verantwoord om extra geld uit te geven, omdat net was besloten de OZB te
verlagen.
Het wijzigingsvoorstel om het Centrummanagement Panningen drie jaar lang met 20 duizend
euro te subsidiëren haalde het met dezelfde meerderheid, aangevuld met AndersNu.
Moties
Bij de moties stemde een meerderheid vóór een PvdA/GroenLinks-voorstel om samen met
het college een brief te schrijven naar Den Haag voor een ruimer Kinderpardon. De CDA/VVDmotie ‘Stenen-voor-stenen’ (agrarische gebouwen slopen in ruil voor en bouwkavel) haalde
het ook. Een motie van CDA en PvdA/GroenLinks voor een ‘uiterste inspanning’ om de weg
Rozendaal in Maasbree (de weg naar Sevenum) veiliger te maken voor wandelaars en fietsers,
kreeg vrijwel unanieme steun. Wethouder Sanders zei wel meteen dat er géén geld is voor een
vrijliggend fietspad.
Bij de stemming over de (geamendeerde) begroting, bleek AndersNu (zoals aangekondigd)
tegen, maar ook de fractie PvdA/GroenLinks stemde tegen. De OZB-verlaging gaf voor die
partij de doorslag. Met vier stemmen tegen en de rest vóór werd de begroting derhalve met
een ruime meerderheid aangenomen.
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De Borcht

Lezing over graf
heuvels in Baarlo
Historische werkgroep De Borcht houdt op donderdag 29 november
een lezing over de Baarlose grafheuvels die onlangs ten westen van het
dorp werden ontdekt. Waarnemend voorzitter Herman van Megen
neemt de bezoekers mee naar de tijd dat de heuvels tot stand kwamen.
Er zal de komende jaren nader
onderzoek worden gedaan naar de
grafheuvels die volgens archeologen verbonden aan de Universiteit
Leiden dateren uit de midden bronstijd en vroege ijzertijd (1800 tot 500
voor Christus). Archeologen hebben
eerste grondboringen gedaan en de

resultaten zijn veelbelovend, zegt de
werkgroep. Van Megen vertelt tijdens
de avond over de oorsprong van de
begraafplaats en de betekenis voor de
historie van Baarlo. De lezing wordt
gehouden op donderdag 29 november
om 20.00 uur in De Engelbewaarder in
Baarlo. De toegang is gratis.

Sjots, sjeif en oeht de maot
winnaar in Koningslust
Sjots, sjeif en oeht de maot heeft met het nummer ‘Wae zeen gin steek’ op zaterdag 17 november
voor het derde jaar op rij de winst opgeëist tijdens de liedjesavond van carnavalsvereniging
De Brookhaze in Koningslust. Zij bleven De Musseclub en ‘Gans get angers’ voor, die als tweede en
derde eindigden en mogen Koningslust gaan vertegenwoordigen tijdens het P&M Liedjesfestival in
Kessel op 12 januari. De presentatieprijs ging naar De Musseclub.

Bedrijfsverzorgers
gezocht!
Regio Noord-Limburg
Tuinbouw
| Vac. Nr. P015718
Varkenshouderij | Vac. Nr. P015726
Melkveehouderij | Vac. Nr. P029079
Pluimveehouderij | Vac. Nr. P029082

Vier optredens

Liedjesavond bij De Kemphazen
Carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel houdt op zaterdag 24 november de liedjesavond. Het muzikale
evenement wordt gehouden bij café Bej Manders in Egchel. In totaal komen vier optredens voorbij tijdens de avond.
De liedjesavond start met een
optreden van de winnaar van vorig
jaar. Daarna treden De Batjakkers,
Proost en de Partybende ft.
De Kruimels, Coëp en KrangsUm op.

De vierkoppige jury bepaalt vervolgens samen met de publieksjury welke groep met de winst
en het startbewijs voor het P&M
Liedjesfestival naar huis gaat.

Het wordt de eerste activiteit van
prins Arjan I en zijn adjudant Frank
die op zaterdag 17 november uitkwamen in Egchel. De liedjesavond van
De Kemphazen begint om 20.11 uur.

ab-werkt.nl/bedrijfsverzorgerworden
Je vervangt de ondernemer bij ziekte of vakantie en helpt bij
arbeidspieken. Daarbij neem je de dagelijkse gang van zaken
in het bedrijf over. Een zeer afwisselende baan, waarbij je
wekelijks – en soms dagelijks – voor een ander bedrijf
werkt. Het ontzorgen staat centraal, waarbij je zelfstandig
aan de slag gaat, maar kun je ook in groepsverband
werken. Bovendien ben je de ideale sparringpartner
voor de ondernemer. Is er een juiste match? Dan
kom je in vaste dienst bij AB Werkt!
Solliciteer via de site of stuur je CV naar:
jspierings@ab-werkt.nl o.v.v. het vacaturenummer

De kracht van samenwerken
AB Werkt Bedrijfsverzorging
Jeroen Spierings
jspierings@ab-werkt.nl
T 06 – 21 68 66 06

Blieve Lache wint Méélse
Liedjesmiddig
Blieve Lache heeft zondag 18 november in D’n Binger in Meijel de 38e editie van de Méélse
Liedjesmiddig gewonnen. Blieve Lache bleef met het nummer ‘De néjje Prins van över 20 jaor’,
De Bubs met ‘’t Drèèjt um vastelaovend” en Glitterdörskes met ‘Mi vólle kracht!’ voor. Bij de jeugd
wist Kievelsquad met ‘Wéj gón nog lang nie nór husj’ te winnen. Presentatieprijs Ut Duumke werd
bij de jeugd gewonnen door DJ Jesse en Gans Wa Anders en bij de volwassenen door Hepi en Kaka.
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De Kemphazen

Arjan Leijsten prins in Egchel
De 27-jarige Arjan Leijsten is het komende seizoen de heerser van carnavalsvereniging De Kemphazen uit
Egchel. De kersverse prins werd op zaterdag 17 november uitgeroepen in gemeenschapshuis ‘t Erf. Als adjudant
koos Arjan voor Frank Gielen (27).

Ties en Maud jeugdprinsenpaar Egchel
Het was de eerste keer dat
de prins van Egchel tijdens de
‘vastelaovend’ wordt bijgestaan door
een adjudant. Als spreuk koos Arjan

I voor: ‘Zit de zorge aan de kank,
veur os is dit unne sjoene tied, want
deze vastelaovend goan wae wiet te
wiet’. De Kemphazen zijn de eerste

carnavalsvereniging in Peel en Maas
die een nieuwe heerser hebben
gekozen. De rest volgt in het nieuwe
jaar.

Ties Delissen en Maud Zelen zijn op zaterdag 17 november
gepresenteerd als het nieuwe jeugdprinsenpaar van carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel. De twee zijn fanatieke
sporters en dat komt dan ook terug in de spreuk die ze samen
bedacht hebben: ‘Effe gin hand- of voetballen, wae gaon deze
vastelaovend knalle!’

Vogelvrienden Helden e.o. bestaat 60 jaar

Grote vogeltentoonstelling
Helden vanwege jubileum
Vogelvrienden Helden e.o. mag dit jaar zestig kaarsjes uitblazen. Om het jubileum te vieren, houdt de verenigingen in het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 november een grote vogeltentoonstelling in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Vijf vogelverenigingen uit de regio Midden-Limburg strijden op de twee dagen
om de grootste eer.
De tentoonstelling heet Kring
Midden-Limburg 2018. Vijf vogel
verenigingen uit de regio brengen
hun vogels naar Helden waar tentoongesteld worden in de categorieën
kleurkanaries, vorm en postuurkanaries, Europese cultuurvogels, hybriden, tropische vogels en parkieten.
“Binnen deze categorieën is er een
enorme verscheidenheid aan soorten,
ondersoorten en mutaties te bezichtigen”, aldus de organisatie.
De vogels worden donderdag
22 november al gebracht. Vrijdag 23

november zijn acht keurmeesters de
hele dag in de weer om de vogels te
beoordelen en de beste vogels aan
te wijzen. De vogels worden beoordeeld op onder andere kleur, tekening,
poten en snavel, bevedering, vorm,
conditie, grootte enzovoorts.
“Iedere vogel heeft zo zijn eigen
standaardeis. Hierin is vastgelegd
waar de keurmeester op moet letten
en hoeveel punten hij of zij mag toekennen”, laat Vogelvrienden Helden
weten. Ook het clubkampioenschap
wordt in het weekend beslist.

Tijdens de tentoonstelling is het
mogelijk informatie te krijgen over de
Nederlandse Bond van Vogelhouders.
“Bezoekers kunnen worden bijgepraat over het houden van vogels, de
verzorging, de huisvesting en natuurlijk over een eventueel lidmaatschap
van Vogelvrienden Helden e.o. en wat
het betekent om lid te zijn”, aldus de
vogelvereniging.
Op zaterdag 24 november is de
tentoonstelling in Kerkeböske geopend
van 19.30 tot 22.00 uur en op zondag
25 november van 09.30 tot 13.00 uur.

Zevende plek op ranglijst

Thuisnederlaag De Flatsers
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
De Flatsers uit Baarlo hebben vrijdag 16 november een 2-3 nederlaag geleden tegen het eerste team van
Tegelen. De Baarlonaren nemen daardoor nu de zevende plaats in op de ranglijst.
De spits werd afgebeten door Piet
tegen Patrick Bovee die na een spannende en sportieve wedstrijd aan het
langste eind trok. Vervolgens moest
Henk het in de tweede partij opnemen
tegen topspeler René. Henk gaf prima
partij, maar een klein missertje leidde

toch de nederlaag in. Op drie speelde
Esther een sterke wedstrijd tegen
Patrick Holthuijsen.

Stand gelijkgetrokken
Esther bracht hiermee de stand op
1-2. Roy speelde vervolgens op vier

niet vlekkeloos tegen Stan, maar het
was toch ruim voldoende om de stand
weer gelijk te trekken. In de laatste
partij moest Marc zijn meerdere erkennen in Tom die de slotpartij vrij
gemakkelijk won en daarmee de
eindstand op 2-3 bepaalde.

Oliebollen voor vrijwilligers en gasten
De vrijwilligers van de Maasbreese afdeling van de
Zonnebloem hebben op woensdag 14 november weer oliebollen,
geschonken door bakkers Gommans en Fleuren, uitgedeeld aan
de gasten. Natuurlijk werden ook de vrijwilligers niet vergeten
en dus kreeg ook de heer Peeters een zakje oliebollen. “De heer
Peeters gaat graag als vrijwilliger mee met uitstapjes van de
Zonnebloem”, laat de vrijwilligersorganisatie weten. “Hij was blij
verrast met de oliebollen.” (Foto: Ity Janssen)
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Koningslust verliest van sterker BEVO
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust ontving op zondag
18 november de gasten van VV BEVO uit Beringe voor de derby in de
vierde klasse D. Beide ploegen kenden een matige start van de competitie
waarin Koningslust nog maar zes en BEVO negen punten bij elkaar
sprokkelden in de voorgaande wedstrijden. BEVO toonde zich de sterkste
en won met 2-0.

24 & 25 november en 1 & 2 december

FESTIJN

In de eerste minuten was het over
en weer aftasten voordat BEVO in de
8e minuut een serieuze waarschuwing afgaf. Op ruim 20 meter van het
doel kreeg Jeffrey Spee de bal voor de
voeten, maar zijn boogbal ging een
paar meter over. Twee minuten later
was het wel raak. Nu verschalkte hij
met zijn schot Koningslust-keeper Mick
Berkers, 0-1.
In de zestiende minuut een eerste
serieuze doelpoging van Koningslust.
Een mooie vrije trap van Joey Strijbos
werd door BEVO-keeper Nick Steeghs
ternauwernood over getikt. Twee minuten later was de goalie opnieuw een
sta-in-de-weg bij een vrije trap van de
thuisploeg. Nu wist hij een vrije trap
van Jeffrey Daniëls tot corner te verwerken.
Met die twee vrije trappen leek
Koningslust zijn kruit verschoten te hebben in de eerste helft. BEVO bouwde
een overwicht op en creëerde een paar
kleine kansjes. Koningslust stelde daar
alleen nog een counter tegenover,

waarbij Roel Ghielen alleen voor de
keeper kwam. Zijn schot werd door de
keeper goed gekeerd.
Ook na de rust waren het de
rood-witte gasten uit Beringe die het
beste van het spel hadden tegen een
machteloos Koningslust. Een optisch
overwicht leidde tot een paar kleine
kansen, maar echt gevaarlijk werden
ook de gasten niet echt. Koningslust
zette daar sporadisch een counter
tegenover, maar wist niet echt een
vuist te maken.

Overwicht
In de 85e minuut wist BEVO dan
toch het overwicht om te zetten in een
tweede doelpunt. Kevin Vossen kreeg
de bal aangespeeld op de rand van
het strafschopgebied. Hij passeerde
vervolgens de Koningsluster verdediging en zijn schot was Mick Berkers
te machtig, 0-2. Daarmee tekende hij
meteen voor de eindstand en werd de
overwinning van de gasten bezegeld.
(Foto: Peter Janssen)

Kesselse beugelaars
winnen in Sevenum
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Het eerste team van OVU uit Kessel trad op vrijdag 16 november aan
in en tegen Sevenum. Na drie partijen was de winst al binnen, maar
toch eindigde de wedstrijd nog in 3-2 voor de gasten uit Kessel.
Roy Dorssers op 1 kwam meteen
2 punten voor, dit bleef tot halverwege de partij. Zijn tegenstander
sloeg vervolgens een bal mis, waardoor Roy zijn voorsprong uit kon bouwen en verdiend won. Als tweede
mocht Bas Ottenheim de baan
betreden. Ondanks enkele flatsen
speelde Bas goed en bij Geert lukte
het niet, waardoor Bas eenvoudig de
30 haalde.
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Ben jij dit jaar lief geweest?
Niemand minder dan de Sint en zijn Toverpieten komen langs in
Toverland. Het grote toverpietencircus zet de boel op stelten en je
kunt meedoen aan een heuse pepernotenspeurtocht!
Of kom kijken naar Sint’s got Talent, een talentvolle show vol
verrassingen. Het wordt één groot feest!

Sjaak Ottenheim op drie had tot
het einde van de wedstrijd de beste
papieren. Hij flatste echter in het
eindspel, waardoor het weer gelijk
werd. Lang bleef het 28-28. Sjaak
bleef geduldig, wachtte zijn kans
af en haalde het derde punt binnen. Hay Jacobs en Roel Ottenheim
konden de overwinning niet verder
uitbreiden, waardoor de Kesselnaren
met drie punten huiswaarts keerden.

Ruime winst voor
handballers Bevo
Door: handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
De handballers van het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit
Panningen hebben zaterdag 17 november de uitwedstrijd tegen
Quintus gewonnen in de BENE-League. De Panningnaren waren veel te
sterk voor de hekkensluiter, 28-41.
Na de overwinning op Callant
Tongeren, zette Bevo de opmars
door met een duidelijke overwinning op Quintus en mag het weer
voorzichtig uitkijken naar de top
vier in de BENE-League. Na een
ruststand van 13-16 in het voordeel van Bevo liep het team van Jo
Smeets in de tweede helft uit om de
forse overwinning binnen te halen.
Topscoorders waren onder andere
Quinten Colman (11 doelpunten) en

Jeroen van den Beucken (8 doelpunten). Momenteel deelt Bevo de vijfde
plek met Sporting Nelo Neerpelt, de
eerstvolgende tegenstander.
Tevens wonnen de dames 1 van
Herpertz Bevo Hc afgelopen weekend. Zij hielden de twee punten in
Panningen met een overwinning op
United Breda met een eindstand van
21-12. Heren 2, het talententeam van
Bevo, verloor in de eredivisie met
27-23 van E&O 1, in Emmen.
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Belangrijke eerste
thuiszege dames VC Kessel
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Voor de Kesselse dames stond op zaterdag 17 november weer een thuiswedstrijd op het programma. Een tegenstander uit de middenmoot, VC Landgraaf dames 1. De wedstrijd zorgde voor de eerste thuisoverwinning voor
Kessel in de 3e divisie, 3-1.

Zevenheuvelenloop
Nijmegen
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Atletiek Helden was op zondag 18 november weer vertegenwoordigd
bij de Zevenheuvelenloop in Nijmegen, een 15 kilometer lange wegwedstrijd met ruim 30.000 lopers. Voor enkele van de Heldense atleten was het
een nieuwe ervaring en was genieten van de entourage het belangrijkste.
Maurice Bastings en Roel Smedts
maakten er een echte wedstrijd
van en doken allebei onder het uur.
Chantal Wilms en Soon Woo trokken zich aan elkaar op en finishten
samen onder de 1.15 uur. Maurice
Bastings rende naar een tijd van
59.02 minuten, Roel Smedts deed

er 59.55 minuten over. Soon Woo
rende 1.13.27 uur, Chantal Wilms
1.13.27 uur, Paul van Ninhuijs
1.15.15 uur, Jan Vaessen 1.16.42 uur,
Ellen Heuijerjans 1.16.42 uur, Niek
Verkoelen 1.18.42 uur, Danielle den
Otter 1.18.55 uur, Mandy van Lier
1.20.09 uur en Jo Evers 1.28.30 uur.

Ruime nederlaag
SV Egchel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft zondag 18 november op
Sportpark Maassenhof in Boekend met 3-0 verloren van VCH. Over de
gehele wedstrijd bekeken was de nederlaag van de Egchelnaren verdiend.

Aanvalster Astrid Hermans passeert het blok van VC Landgraaf
(Foto: VC Kessel/Jaap van ‘t Ooster)
De eerste set liep voor de Kesselse
dames op rolletjes. Een goede service zorgde al snel voor een ruime
voorsprong. Een sterke aanval en
een goede verdediging zorgden voor
de juiste drive aan de Kesselse kant.
De eerste set werd dan ook met 25-14
gewonnen. Met de overwinning van
de eerste set in gedachten, gingen de
dames weer vol goede moed het veld
in. Ook in de tweede set was er weer
een sterke service, pass en aanval.

Weer een setwinst voor Kessel met
25-22.

Snel op achterstand
in derde set
In het begin van de derde set
kwam Kessel al snel op een achterstand. Een goede service van de
tegenstander zorgde voor rommelig
spel aan de Kesselse kant. Een achterstand van 9-16 werd punt voor punt

teruggedraaid naar goed lopend spel.
Kessel kwam zelfs op voorsprong. Een
spannend einde in de derde set, die
net met 26-28 werd verloren.
Door het goede spel aan het einde
van derde set door te zetten in de
vierde set, kwam Kessel al snel op
voorsprong. Deze voorsprong werd
vastgehouden tot het einde van de
vierde set. Dat resulteerde in een
overwinning van 25-16. Een verdiende
overwinning voor Kessel.

vacature
Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek, groei, ontwikkeling en zelfontplooiing,
voor de volgende functie:

TECHNISCH COMMERCIEEL
MEDEWERKER BINNENDIENST
Je bent de spil in het web tussen verkoop en productie,
waarbij de onderstaande kernwoorden op jou van
toepassing zijn:
•
•
•
•
•

Uitstekende contactuele eigenschappen
Technisch geschoold met veel interesse in commercie
Hbo-niveau
Sterk analytisch vermogen
Teamplayer

Voor rust was het een gelijkopgaande wedstrijd, waarbij de kansen
voor beide teams sporadisch waren.
Tom Timmermans zag namens Egchel
een schot tegen de kruising belanden. VCH kwam niet verder dan twee
afstandsschoten die voor keeper Bjorn
Oomen geen probleem waren.
Na de thee maakten Ryan
Bruisten en Luuk Timmermans
plaats voor Jesse van Schaijk en
Paul Ververgaert. Het was nu wel
de thuisploeg die de betere kansen
kreeg en na enkele goede mogelijkheden in de 75e minuut de score
opende. Een vrije trap van Furkan

Kosem verdween in de linkerhoek
tegen de touwen. Kort na de openingstreffer kregen de Egchelnaren
nog een goede kans. Uit een corner werd de paal geraakt en in de
rebound schoot Luc Crommentuijn
over. Tien minuten voor tijd viel de
definitieve beslissing. Onvoldoende
ingrijpen van de Egchelse defensie
stelde Abdel-Jouad Zarioh in staat de
beslissende 2-0 op het scorebord te
brengen. In de laatste minuut werd
het nog erger voor Egchel. Burhan
Saglam passeerde de uitkomende
keeper Bjorn Oomen en bracht daarmee de eindstand op 3-0.

SALE

m/v

Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen een
gedreven team, waarbij jouw mening zeer gewaardeerd
wordt. Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke
ontwikkeling middels training. Verder bieden wij goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele
werktijden. Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan
contact op met de heer J. Evers, tel. 077 - 398 22 35 of
stuur je sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl
Zie ook onze website voor meer informatie.

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl

vanaf vrijdag 23 november
dameskleding & - schoenen
wintercollectie 2018
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Olympia-dames komen te
kort tegen Sliedrecht Sport
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De wedstrijd tussen VC Olympia dames 1 en Sliedrecht Sport dames 2 op zaterdag 17 november werd vooraf
gezien als een mooi affiche. De uitkomst was iets minder rooskleurig voor de dames uit Panningen: een
1-3 nederlaag stond op het scorebord na anderhalf uur spelen.
De eerste set gingen de dames
van VC Olympia voortvarend van start.
Met servicedruk werden de dames
van Sliedrecht Sport aardig onder druk
gezet. Opdrachten werden uitgevoerd
en er leek geen vuiltje aan de lucht.
Richting het einde van de set begon
Olympia meer fouten te maken in de
service en passing. Hierdoor kwamen de dames uit Sliedrecht beetje
bij beetje beter in hun spel. Door het
hoofd koel te houden en eigen fouten

te beperken in de eindfase, werd de
kleine voorsprong niet meer afgegeven. De eerste set werd binnengesleept met 25-22.
Dat de dames van Sliedrecht Sport
beter in hun spelen waren gekomen, was in set 2, 3 en 4 duidelijk
te merken. VC Olympia had alle drie
de sets veel moeite met de service
die Sliedrecht Sport produceerde en
had daardoor geen antwoord in de
passing. De lange meiden aan de

kant van Sliedrecht Sport scoorden
de nodige balletjes aan de buitenkant en diagonaal. Door in de verdediging veel ballen van de vloer te
rapen en hard te blijven werken, kon
VC Olympia nog een aantal puntjes bij elkaar sprokkelen iedere set.
Met 25-18, 25-18 en 25-14 werd er
uiteindelijk verloren. Er viel weinig eer te behalen voor VC Olympia
dames in de thuiswedstrijd tegen
Sliedrecht Sport dames 2.

Joppen Metal Solutions is een innovatieve, flexibele en betrouwbare toeleverancier
gespecialiseerd in diverse soorten plaatwerkdelen en machineframes uitgevoerd
in RVS, staal en aluminium. Wil jij aan de slag in een leuke professionele
werkomgeving solliciteer dan nu op een van onze onderstaande vacatures.

Vacature metaalbewerker

De door de gezamenlijke Meijelse Biljart Verenigingen (MBV)
georganiseerde Librecompetitie kende in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 november zijn hoogtepunt met de finalerondes. John Strijbos (BC Joppe) rekende in de eerste halve finale af
met Will Driessen (BC Meijel). Zijn tegenstander in de finale werd
Toon van Beuningen van BC Meijel. In de grote finale moest John
het opnemen tegen een ontketende Toon, die na precies 23 beurten de overwinning en het kampioenschap opeiste en zich daarmee Meijels kampioen 2018 mocht noemen.

De metaalbewerker werkt zelfstandig vanuit de afdeling voorbewerking en
in teamverband met andere afdelingen. De werkzaamheden vinden plaats in
dagdienst. De voornaamste taken bestaan uit:

•
•
•
•
•

Zagen, boren, tappen en afwerken
volgens tekening;
Uitrapen, afbramen, trommelen en
wegleggen van producten afkomstig van de laser snijmachine;
Ondersteunend zijn aan
andere afdelingen;
Draagt medeverantwoordelijkheid
voor het eindresultaat;
Doorgroeimogelijkheden en
verdere specialisatie in het vak zijn
bespreekbaar.

Functie eisen:
• Weet van aanpakken;
• Is betrokken en werkt met
verantwoordelijkheidsgevoel;
• Staat open om het vak te leren
óf staat open om met reeds
opgedane ervaring zijn of haar
kennis verder uit te breiden;
• Affiniteit met werkzaamheden in de
metaal heeft de voorkeur. Zwaarder weegt de wil om te werken en
het vak verder eigen te maken.

Vacature CNC Frezer
De CNC frezer bewerkt zelfstandig en in team verband diverse materialen
(RVS, staal en aluminium). De werkzaamheden vinden plaats in dagdienst.
De voornaamste taken bestaan uit:

•
•
•

Zelfstandig programmeren en
in- en omstellen van CNC machines
aan de hand van tekeningen;
Meten en controleren van bewerkte
/ gemaakte onderdelen;
Continu verbeteren t.a.v. opspantechnieken, verspaningsprocessen,
en het optimaliseren en vernieuwen
hiervan.

Functie eisen:
• Relevante werkervaring met
CNC-verspaningstechnieken;
• Beschikt over voldoende mate
van technisch en ruimtelijk inzicht

•
•

•

Toon van
Beuningen Meijels
biljart-kampioen

Ben jij de persoon die toe
is aan een nieuwe uitdaging,
in dit geval bij Joppen Metal
Solutions B.V.? Ga dan snel naar
www.joppenmetalsolutions.nl
en klik door naar vacatures
voor meer details of stuur
je CV rechtstreeks naar
Marcel Dahmen met mailadres
marcel@joppenmetalsolutions.nl

Grashoek wint eenvoudig bij laagvlieger
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek speelde op zondag 18 november niet een van haar beste wedstrijden op het zonovergoten sportpark
Kerkebos in Swolgen. Toch kon het team van trainer Nelis Luijten met een
royale 5-0 zege de partij tegen laagvlieger Sporting ST afsluiten.
Beide clubs openden aanvallend
met kansen over en weer. Op het
moment dat Sporting ST dacht de zaak
onder controle te hebben viel een
Grashoekse treffer. Na 25 minuten
kregen de geelzwarten een corner.
Deze werd kort genomen en door
Leike Cuijpers als voorzet voor het doel
gebracht waar Bas Gloudemans op de
juiste plek stond. Beheerst tikte de
40-jarige spits de bal achter doelman
de Swart, 0-1.

en een algemene product-en
materiaalkennis, waarbij het lezen
van technische tekeningen geen
probleem oplevert;
Kunnen lezen en werken vanaf
werktekeningen;
Beschikt over voldoende mate
van zelfstandigheid, veilig werken,
verantwoordelijkheidsgevoel,
nauwkeurigheid en zorgvuldigheid,
flexibiliteit en teamwork;
Beschikt over een positieve
instelling en oplossingsgerichte
werkhouding.

Uitblinker Leike

Vacature zaterdag hulp
Wil jij in een leuke werkomgeving een goede cent bijverdienen op
zaterdagmorgen? Wij zijn op zoek naar iemand die ons team komt versterken.
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van en het onderhoud doen
in onze productie. Je werkt in een team van 3 personen, werktijden zijn van
8.00 tot 12.00 uur.

Ben je minimaal 17 jaar, weet
jij van aanpakken en heb je
interesse, richt je dan tot
Marcel Dahmen, (077) 307 13 22
of mail rechtstreeks naar
marcel@joppenmetalsolutions.nl

Meijelseweg 39 | 5986 NH Beringe | T +31 (0)77 307 13 22 | www.joppenmetalsolutions.nl

Op het middenveld ontwikkelde Leike Cuijpers zich als uitblinker. Hij stond ook aan de basis van
de tweede treffer. Hij verstuurde na
34 minuten een gave pas naar links op
Chris Hunnekens, die knap de verdediging uitspeelde en met een goed
geplaatste schuiver doelman de Swart
geen kans gaf, 0-2.
Sporting ST gaf zich nog niet
gewonnen. In de 39e minuut kwam de
thuisclub er over rechts razendsnel uit.

Er volgde een fraaie voorzet die door
spits Jur Janssen langs werd gekopt.
Twee minuten voor pauze kregen de
geelzwarten een vrije trap op een
goede plek. Deze werd genomen door
Jordi Luijten en verlengd door Joeri
Rijs. Via de doelman stuiterde de bal
in het doel, 0-3.
In de tweede helft verzuimde
Grashoek te werken aan het doelsaldo.
Sporting ST drong steeds meer naar
voren om tenminste een eretreffer te
scoren. Hierdoor vielen grote gaten in
hun verdediging. Pas in de 75e minuut
wist Erwin Pijnenburg hiervan te profiteren. Hij versloeg de verdedigers in
een lange sprint en voltooide zijn rush
met een doelpunt, 0-4. Drie minuten
later viel toch nog een doelpunt voor
het dapper strijdend Sport ST. Koen liet
een bal glippen. De scheidsrechter had
een onrechtmatigheid geconstateerd en
keurde de treffer af. In de 82e minuut
volgde het slotakkoord. Bas deed het
voorbereidend werk en Chris scoorde
zijn tweede treffer vanmiddag, 0-5.
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Mager, maar spannend duel

Puntendeling in derby
tussen Baarlo en Helden
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
De twee hardwerkende ploegen van VV Baarlo en VV Helden hielden elkaar op zondag 18 november in een
kwalitatief mager, maar wel spannend duel volkomen in evenwicht. De gasten uit Helden kwamen tot tweemaal
toe op voorsprong, maar evenzoveel keer had Baarlo een antwoord vrij snel klaar. Beide ploegen hadden uitzicht
op winst, maar moesten uiteindelijke leven met het, terechte, gelijkspel, 2-2.

sport 21

Weer nederlaag voor
De Treffers
Door: Hem Hendrix, beugelclub De Treffers
Het is De Treffers uit Maasbree op zaterdag 17 november niet gelukt
te winnen. Tegenstander Olland wist met 3-2 in eigen huis te zegevieren. Gezien het getoonde spel mocht De Treffers nog blij zijn dat het
twee punten mee naar huis nam, 3-2.
In de uitwedstrijd opende Jo
Hendrix tegen Theo Timmermans.
Met bekeken spel benutte Jo zijn
mogelijkheden optimaal en speelde
op ervaring gemakkelijk naar de
winst (20-30). In de volgende partij
speelde Jos Janssen tegen Frans van
Esch, Jos had een complete offday.
Wat hij ook probeerde, alles mislukte.
Een flink pak slaag was uiteindelijk het gevolg (30-10). Hem Hendrix
heeft z’n draai nog steeds niet kunnen vinden, speelde technisch en
tactisch zwak en in deze derde partij
nam Rozé van Weert haar eerste
overwinning dankbaar in ontvangst

(30-26). De vierde partij ging tussen Jac Lintjens en Jurre Verhagen, de
topper van Olland. Tot de stand 8-8
kon Jac het nog bijbenen, maar door
enkele flatsers en missers met vastzetten, moest Jac lijdzaam toezien
hoe Jurre uitliep naar een grote overwinning (30-18). Wim Grommen nam
in de afsluitende partij tegen Theo
van Weert een ruime voorsprong,
maar Theo kwam al snel weer langszij. Ook deze partij werd gekenmerkt
door missers, maar bleef desondanks
tot het laatst spannend, Theo miste
op de 30 en ook Wim nam de winst
dankbaar in ontvangst (28-30).

Panningen verslaat
angstgegner Roggel
Roel Bouten in een luchtduel verwikkeld met Helden-spits Ton Peeters
De openingsfase was licht in het
voordeel van Helden, mede het gevolg
van bij tijd en wijle matig verdedigend spel aan Baarlo-zijde. Het openingsdoelpunt van de gasten na tien
minuten was daarvan het resultaat.
Baarlo-vleugelverdediger Jort Poels
maaide ongelukkig over een doorsteekbal dwars door het centrum,
waardoor voor Helden-aanvaller
Mairen Zeevenhoven de weg open
lag naar het Baarlose doel. Die schoot
Helden koeltjes op voorsprong, 0-1.
Nauwelijks vijf minuten later
maakte Jort Poels zijn misser echter
weer helemaal goed. Opkomend over
de linkervleugel gaf hij een perfecte
assist op Wouter Peeters, die voor-

bij de tweede paal twee Heldenverdedigers het bos instuurde om
vervolgens met een ongenadig hard
schot de roos te treffen, 1-1. Dat werd
ook de ruststand.

Offensief ingestelde
ploegen
De tweede helft was qua wedstrijdbeeld praktisch identiek aan
dat van voor de rust. Twee offensief ingestelde ploegen, rommelig
spel en weer twee snelle doelpunten. Allereerst opnieuw voor Helden
waar hun goaltjesdief Ton Peeters een
minuut of zeven na de thee zijn visitekaartje af gaf, 1-2. Helden was nog

in de zevende hemel van deze treffer
toen de gelijkmaker nog geen minuut
later alweer een feit was. Na een
mooie aanval over de rechterflank
waar Arman Melkonjan met een voorzet op maat Sander Gulev bereikte.
De Baarlose middenvelder gaf met
een bekeken diagonale schuiver de
Helden-goalie het nakijken, 2-2.
In het laatste half uur met weinig
tot geen kansen kregen beide ploegen vervolgens nog ieder een goede
mogelijkheid om alsnog de volle buit te
pakken, maar lieten die liggen. Met het
ene winstpuntje schieten beide ploegen op de ranglijst nauwelijks iets op.
Helden blijft middenmoter en Baarlo is
zelfs hekkensluiter geworden.

Zege op nummer 4

Tupos-heren winnen
thuis van Nuvoc

Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Sportpark de Mössehook in Roggel was op zondag 17 november
plaats van handeling voor de clash tussen Panningen en angstgegner
Roggel. Vorig seizoen moest Panningen, toen nog volop in de kampioensstrijd met Helden verwikkeld, twee keer een verlies slikken tegen
de Roggelnaren en daardoor was de kans op de titel ook verkeken.
De Panningnaren namen revanche en wonnen met 2-1.
Meteen in de 2e minuut na het
beginsignaal floot scheidsrechter
Bloemen voor een overtreding van
een Panningse verdediger in het
zestienmetergebied. Remy Joosten,
plaaggeest voor de Panningse verdediging, voltrok het vonnis namens
Roggel en schoot feilloos de 1-0 binnen. Panningen trok daarna het initiatief naar zich toe en creëerde kansen.
Uit een vrije trap van Ilias Amhaouch
kopte Robin van Osch naast. In de 11e
minuut was het raak; Remco Litjens
rondde een prachtige aanval namens
Panningen doeltreffend af en trok de
stand gelijk, 1-1, Remy Joosten kopte
daarna over. Maar de echte kansen
waren voor Panningen, Ilias knalde
een vrije schietkans onbesuisd en hard
over en na een prima loopactie van
Joey Bodde bereikte de voorzet van
Robin van Osch hem net niet. Dezelfde
Joey Bodde kan in de 39e minuut ook

net niet scoren. In de 40e minuut lukte
het wel: Remco Litjens bereikt de vrijstaande Ilias en deze keer bleef hij
koel, 1-2. In de tweede helft was het
weer Ilias die een reuzenkans kreeg.
Via de paal caramboleerde de bal uit
het doel. Uit een corner kopte Roggelverdediger Roy Peeters in handen van
Panningen-doelman Patrick Steeghs,
Roggel zette daarna aan voor een
slotoffensief. Remy Joosten dwong
Panningen-doelman Patrick Steeghs
nog tot een geweldige redding. Roggel
drong aan en in de 90e minuut was
een schot op de lat het resultaat voor
de thuisploeg. Ook een kopbal zorgde
nog voor gevaar in de ‘dying seconds’
van de wedstrijd. Panningen wist de
voorsprong vast te houden. Al met
al een verdiende overwinning van
Panningen, alhoewel de ploeg in de
laatste minuten nog ontsnapte aan
een tegendoelpunt.

Door: volleybalvereniging VV Tupos
De mannen van Tupos H1 moesten op zaterdag 17 november aantreden tegen de nummer vier uit het klassement. In eigen huis werden de gasten van Nuvoc uit Veldhoven met 3-1 verslagen.
In de eerste set, die met 25-20
gewonnen werd, had Tupos gedurende
de gehele set minimaal een gat van drie
punten. Mede door een keurige servicereeks van Jordy van den Eertwegh
kwam Tupos nauwelijks tot niet in de
problemen. Daarnaast was de foutenlast
van de Veldhovense formatie behoorlijk hoog, waardoor Tupos zich met een
goed gevoel door de set speelde.
De tweede set werd met dezelfde
cijfers beëindigd, wederom in het
voordeel van de heren uit Baarlo.
Het spel aan Tupos-zijde werd beter en
de eigen fouten aan de overzijde ble-

ven doorgaan. Tupos was gebrand om
de strijdlust vast te houden, iets wat
in de vorige wedstrijd tegen Vught na
de tweede set verdwenen was. De set
werd verdiend door Tupos gewonnen, mede door hard werken en flink
wat bravoure. Enige momenten waar
Tupos het even moeilijk had, waren de
momenten waarop de nummer 5 van
Nuvoc aan service was. Met een harde
sprongservice lag de druk tijdens deze
momenten van de set behoorlijk hoog.
In de derde set een vergelijkbaar
beeld met de tweede set. Meer spannend dan goed. De mannen bleven

geloven en druk zetten en wisten
deze set met 25-22 binnen te slepen.
Mede te danken aan passer/loper
Lex Meeuwissen die een aantal keer
goed door het blok kon doorbreken.
Op de hoge aanvalskracht hadden de
mannen uit Veldhoven weinig in te
brengen, wat resulteerde in een eindstand van 25-16. De mannen van Nuvoc
leken in de vierde set gebrand om toch
nog een punt mee te nemen uit de
Kazing. Het ging lang gelijk op, maar
de mannen uit Baarlo konden geen gat
slaan, waardoor de eindstand van de
vierde set in 22-25 eindigde.

WĲ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK
Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
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Derde plaats

Sterke prestatie van
ruiter Lars Kersten
Door: Equitext
Lars Kersten uit Egchel heeft vrijdag 16 november beslag gelegd op
de derde plaats in de ranking-proef die werd verreden bij Equestrian
Center De Peelbergen in Kronenberg. Kersten, die enkele geduchte
concurrenten voorbleef, moest alleen de Engelse Louise Saywell en
Guido Franchi uit Italië voor zich dulden.

Thuisnederlaag voor MVC‘19
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft zondag op eigen veld met 1-3 verloren van Liessel.
Luuk Engels legde in het eerste kwartier met twee treffers de basis voor de verdiende overwinning van de
Brabantse gasten.
De Maasbreenaren begonnen
zwak aan de partij. De boomlange
spits Luuk Engels strafte in de eerste
minuut een te korte terugspeelbal
genadeloos af. MVC’19 kwam niet
onder de druk uit en even later zorgde
Engels ook voor de 0-2. De mat spelende thuisploeg kwam op vele
fronten tekort, maar vooral in
duelkracht en fitheid moesten ze hun
meerdere erkennen in de Brabanders.
Toch viel in de 30e minuut de aansluitingstreffer. Een goede voorzet van

Joris Timmermans werd verzilverd
door Ron van den Kerkhof.

Stroperig spel
Tot overmaat van ramp viel middenvelder Joost Hesen uit waardoor
hij vervangen moest worden door
Jaap Bruijnen, die dat overigens goed
deed. Het spel van MVC’19 bleef echter stroperig. Het inbrengen van de
fysiek sterke Koen Boots in de spits,
die middenvelder Rodey Berben
verving, zorgde voor wat roering.

Het Maasbreese offensief leverde
echter niks op. De betere kansen
bleven voor de Brabantse gasten die
even later het duel in het slot gooide.
Roy Vedder werd helemaal vrij gelaten
en bepaalde de eindstand op 1-3.
De Liesselnaren lieten zien
waarom ze tweede staan op de ranglijst. Het vaandelteam uit Maasbree
heeft stof tot nadenken, het is namelijk de derde nederlaag van MVC’19
op een rij en de eerste thuisnederlaag
van het seizoen.

Overwinning

HBC behoudt koppositie
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC
Koploper in de Lotto Ereklasse HBC uit Helden moest op zaterdag 17 november naar Ell. Zonder al te veel
moeite wisten de Heldenaren met een 4-1 winst huiswaarts te keren en daarmee de koppositie op de ranglijst
vast te houden.

In de 1.45 meter proef kwamen
18 van de 100 deelnemers terug in
de barrage. Uiteindelijk kwam plek
vier tot en met zes in Duitse handen.
Kersten startte als derde en trok met
Dobbey zijn eigen plan. “Dat ging
bijna helemaal zoals ik wilde”, zegt de

nummer drie kritisch over zijn eigen
optreden. “De eerste lijn op zes galopsprongen ging goed, maar de draai
naar de dubbel was een uitdaging. Je
zag dat meer combinaties daar moeite
mee hadden. Al met al liep ze weer
super.” (Foto: Eva van den Adel)

Johan Peeters opende de avond
tegen topspeler Marco Caris. In deze
wedstrijd pakten beide spelers elke
kans aan om aan te vallen. Dit resulteerde in een open wedstrijd met over
en weer een voorsprong, die ook weer
teniet gedaan werd door de tegenstander. Het bleef gelijk tot 24-24.
Marco wilde zijn bal vervolgens naar
de lat spelen, maar dit ging net iets te
hard, waardoor Johan een beslissende
voorsprong nam die hij niet meer uit
handen gaf.
Op twee moest Johan Verest
tegen een zeer goed spelende Peter
van de Eertwegh. Ook deze wedstrijd
ging lang gelijk op. Pas halverwege

de wedstrijd maakte Peter zijn eerste foutje door mis te slaan. Daarna
wist Johan deze voorsprong goed vast
te houden en langzaam uit te bouwen, 2-0. Frank Kusters speelde een
goede wedstrijd tegen Mat Tunissen.
Mat maakte een paar foutjes waar
Frank dankbaar van profiteerde. De
hele wedstrijd stond Frank op voorsprong, maar hij wist Mat toch nog
niet op een onoverbrugbare achterstand te zetten. In het eindspel hield
Frank zijn hoofd koel en beugelde de
partij vakkundig uit.
Marc Korsten en Theo Gerris
begonnen beiden niet goed aan de
partij. Door missers over en weer bleef

het in het begin nog gelijk op gaan.
Marc pakte vervolgens de draad weer
op en in een rap tempo nam hij een
royale voorsprong. Niet veel later
stond alweer de 4-0 op het scorebord. Tot slot mocht Johan Hoeijmakers
aantreden tegen Gerard Driessen.
Johan begon goed en strafte direct
een paar kleine foutjes van Gerard af.
Op 14-10 leek er geen vuiltje aan de
lucht met een mooie slag in het vizier.
Door een onverklaarbare misser kantelde deze partij in een paar beurten.
Daarna probeerde Johan nog van alles,
maar hij was net niet meer bij machte
om de wedstrijd nog in zijn voordeel
te beslissen.

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

BEZORGERS
GEZOCHT!

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:
 Calculator met commercieel inzicht

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

 PLC-programmeur die affiniteit heeft met machinebouw
 Tekenaar-Constructeur die slimme oplossingen bedenkt

Baarlo centrum € 9,00

Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

Beringe

centrum/Kanaalstraat €

9,00

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

GTLEuropeBV

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/
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Kleurplaten in brievenbus

Baarlose intocht
Sint Nicolaas

cultuur 23

Sinterklaas in Meijel
De goedheiligman zal ook dit jaar niet terug naar Spanje gaan, voordat hij Meijel heeft bezocht om ook hier
de kinderen te ontmoeten. Sinterklaas bezoekt met zijn pieten een week na de landelijke intocht op zondag
25 november Meijel. Een dag eerder eert schutterij Sint Nicolaas al haar patroonheilige tijdens een mis.

Sint Nicolaas en zijn pieten komen op zondag 25 november naar
Baarlo. De pieten trekken ‘s ochtends al door het dorp om de kinderen
voor te bereiden op de komst van de goedheiligman. In de middag
komt Sinterklaas naar de Markt om alle kinderen van Baarlo te
ontmoeten.
Voor kinderen is het mogelijk
kleurplaten, berichtje of knutselwerk
in de rode brievenbus te doen die bij
zaal Unitas buiten staat. De tekeningen worden vervolgens opgehangen
tijdens de intocht.

Begeleid door
Fanfare Eendracht
Op zondag zijn er van 12.30
tot 14.00 uur diverse activiteiten
voor kinderen rond zaal Unitas.
Ook is er een speurtocht langs de
Baarlose winkeliers tussen 12.30
en 13.00 uur. Om 14.15 uur komt
Fanfare Eendracht de sint en zijn
pieten ophalen bij zaal Unitas en

vertrekken ze samen naar de Markt.
Drum- en brassband Voorwaarts
wacht daar de stoet op. Kinderen
kunnen met de sint op de foto en na
afloop start de Pietendisco bij jongerencentrum Sjiwa. Sint en zijn pieten komen daar ook nog langs.
Indien de weersomstandigheden zeer slecht zijn, wordt voor
de hele organisatie uitgeweken
naar de kerk. Kijk op de Facebookpagina van organisator Stichting
Kinderfeesten Baarlo (SKB) om te
zien of de intocht verplaatst wordt.
SKB organiseert het geheel in
samenwerking met Sjiwa, Baarlo
Leeft en Ondernemers Vereniging
Baarlo.

Musical

Derde Sinterklaas
feest in Kessel

De Sint vertrekt om 10.30 uur vanaf
café De Vangrail waar hij met zijn paard
en knechten naar de Sint-Nicolaas kerk
te Meijel rijdt. Na de aankomst wordt er
in de kerk een verhaal gespeeld waarbij er met de kinderen voluit gezongen
wordt. Na het kerkbezoek begeven
Sint en Piet zich richting het centrum

in Meijel waar verschillende activiteiten door verenigingen en ondernemers
worden georganiseerd.
Om 15.30 uur is er een gezamenlijke afsluiting bij Oranje Hotel in Meijel.
Hier is een pietendisco waar de kinderen afsluitend nog een keer kunnen zingen en dansen met de pieten.

Kijk voor meer op de Facebook-pagina
Intocht Meijel.
Op zaterdag 24 november verzorgt
schutterij Sint Nicolaas de heilige mis
in de kerk van Meijel, de Sint Nicolaaskerk. De mis is tevens de aanloop naar
het 100-jarig jubileum dat volgend jaar
gevierd gaat worden door de schutterij.

Voor het derde jaar op rij wordt in Kasteel De Keverberg in Kessel
een sinterklaasmusical opgevoerd. De toepasselijke naam van de
voorstelling is ‘Het derde Sinterklaasfeest in het Land van Kessel’ en
wordt opgevoerd op zondag 25 november.
De afgelopen twee jaar maakte
het publiek al een reis naar de
tijd van Baron Frits, jongvrouwe
Mathilde, de burgemeester en het
appelvrouwtje. Dit keer gaan de
musicalspelers naar 17.00 als de
familie Van Merwijck het kasteel
bewoont.

Geteisterd door
Appelbende
De omgeving wordt geteisterd
door de Appelbende die bestaat
uit arme bewoners uit de regio die
moeten roven om iets te eten te
hebben. Hoofdrolspeelsters Anneke

en Karin gaan terug in de tijd om
iets aan de armoede en honger te
doen.

Binnenplaats kasteel
In het verhaal horen de kinderen op een ludieke en speelse
manier alles over het ontstaan van
de boeëkman, die nog steeds worden gegeten met Sinterklaas. De
Kesselse cast bestaat dit jaar uit
tien volwassen acteurs, elf kinderen
in het kinderkoortje en zestien zeer
jonge danseresjes van KSV Kessel.
De voorstelling begint om 11.00
uur op de binnenplaats van Kasteel
De Keverberg.

De Sprunk

Intocht Sinterklaas
in Koningslust
Een week nadat Sinterklaas in Nederland is aangekomen, doet de
goedheiligman Koningslust aan. De sint komt op zondag 25 november
naar het kerkplein en dorpshuis De Sprunk in Koningslust.
De sint en zijn pieten worden om
13.30 uur verwacht op het kerkplein.
Met muzikale ondersteuning van de
fanfare, trekt de stoet vervolgens
richting dorpshuis De Sprunk.

Muts knutselen
De organisatie roept alle kinderen op een pietenmuts of mijter te
knutselen met hun naam erop om

zo Sinterklaas een mooi welkom te
geven.

Kleurwedstrijd
De feestruimte in De Sprunk
wordt weer opgevrolijkt door de
tekeningen van de kleurwedstrijd.
De sint kiest per groep tekeningen
uit die hij het mooiste, leukste of
meest origineel vindt.

GA JIJ VOOR 100%
KLANTTEVREDENHEID?
Solliciteer dan bij Munckhof! Wij hebben diverse vacatures
in Horst, ben jij één van onze nieuwe collega’s?

CALLCENTER MEDEWERKER
STUDENT CALLCENTER MEDEWERKER
ACCOUNTMANAGER
MEDEWERKER ACCOUNTBEHEER
STUDENT PLANNER

WEEKEND/VAKANTIES

www.werkenbijmunckhof.nl

WEEKEND/VAKANTIES
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Koninklijke Harmonie Concordia

Orgel-improvisaties

Speculaasconcert

Battleship Potemkin

Koninklijke Harmonie Concordia Panningen en de slagwerkgroep van de vereniging houden op zondag
25 november het jaarlijkse speculaasconcert in DOK6 Theater in Panningen. Tijdens het optreden komt een
gedeelte terug van het Kerkrazzia-concert dat de slagwerkgroep begin oktober gaf.

Soliste Leanne Vemazeren op saxofoon zal de slagwerkgroep bijstaan.
Nadat de slagwerkgroep een gedeelte
van het herdenkingsconcert van de
kerkrazzia’s in 1944 heeft gespeeld,
komt de harmonie zelf op het podium.

De leden vermaken het publiek met
relaxte nummers en Franse chansons. Aniek Mommers zingt met haar
prachtige stem een aantal liedjes
samen met de harmonie. Het concert
van Koninklijke Harmonie Concordia

Panningen en de slagwerkgroep vindt
plaats in DOK6 Theater en begint om
15.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.harmoniepanningen.nl of de
Facebook-pagina van de muziekvereniging. (Foto: Jos Dautzenberg)

ZATERDAG

15 + 15 =
30 jaar
24 NOVEM

BER

15% korti
ng op raam
decoratie
15% korti
ng op gord
ijnen

Op 26 oktober 1988 begonnen als John Martens
tapijt- en slaapkamerspecialist in Panningen.

TOEN

Sinds 1 oktober 2015 hebben Bart en Ramon het
bedrijf van Jan en Mieke Leenders overgenomen en
gaan verder onder de naam Leenders Colors@Home.
Met een team van 7 personen verzorgen ze o.a.
binnen- en buitenzonwering, gordijnen, tapijt, vinyl,
pvc, laminaat, traprenovatie en insectenwering.
VRIJDAG 23 NOVEMBER
jubileumfeest
(gehele dag beide vestigingen gesloten)
ZATERDAG 24 NOVEMBER
feest consument met kortingen
tot 15% op productgroepen.

NU

Alle leveranciers, vrienden en bekenden die ons in
al deze jaren hebben geholpen, bedankt voor uw
steun en het vertrouwen!
HORST: Vijverlaan 2 | 077 - 39 80 855 | horst@leendersColorsathome.nl

PANNINGEN: Raadhuisstraat 120 | 077 - 30 73 377 | panningen@leenderscolorsathome.nl

De gerestaureerde kapel van de Heren Lazaristen in Panningen is
op dinsdag 27 november het decor voor een avond vol orgelmuziek.
Organist Joost Langeveld improviseert bij de avond orgelmuziek bij de
uit 1925 stammende stomme film Battleship Potemkin.

De avond wordt georganiseerd door Orgelkring Peel en
Maas. De film Battleship Potemkin
(Nederlands: Pantserkruiser
Potjomkin) is een zwart-wit-film uit
de Sovjet-Unie uit 1925. De film is
geregisseerd door Sergej Eisenstein
en is een gedramatiseerde versie
van de opstand op de pantserkruiser Potjomkin in 1905. De film werd
gemaakt naar aanleiding van de herdenking van de Russische revolutie.

In Nederland werd de film verboden
vanwege de revolutionaire strekking.
Organist Joost Langeveld staat
bekend om zijn improvisaties bij
stomme films. In 2015 was hij
al eens te gast in Panningen en
speelde hij op het Cavaillé Coll-orgel
in de kapel van de Heren Lazaristen
improvisaties bij de griezelfilm
The Phantom of the Opera.
De avond in de kapel begint om
20.00 uur en is gratis te bezoeken.

Groot Succes 2

Cabaretier Ronald
Strijders in DOK6
Cabaretier Ronald Strijders staat met zijn voorstelling ‘Groot Succes 2’
op zaterdag 24 november in DOK6 Theater in Panningen. De show hangt
vooral aan elkaar van woordgrappen, slapstick en maffe liedjes.
‘Groot Succes 2’ is de opvolger van ‘Groot Succes’. “Er kunnen
wederom onverwachte taalgrappen, nieuwe woorden en niet te
plaatsen gedachtekronkels verwacht worden”, aldus DOK6. Snijders
maakte eerder One Man Show en
Welke Show (nominatie Poelifinario).
Hij schreef onder andere de bestsellers De Schrikkelkalender 2016,

De Alfabetweter, 1000 nieuwe
woorden die het niet gaan redden
en Kopdicht, een bundeling van
zijn columns uit Het Parool. Sinds
2017 schrijft Ronald Snijders mee
aan het nieuwe kinderprogramma
De Boterhamshow.
Kijk voor meer informatie over
de try-outshow van Ronald Snijders
op www.dok6.eu

Onze Henry

Henry van Loon in
DOK6 Theater
Cabaretier Henry van Loon staat op donderdag 29 november om
20.15 uur met de avondvullende voorstelling Onze Henry in het DOK6
Theater in Panningen. Van Loon is onder meer bekend van het personage Volkert uit de populaire serie De Luizenmoeder en van zijn rol in
The Roast of Giel Beelen.
“Alweer een knettergekke show
van die dekselse sympathieke
beroepsklungel Henry van Loon”,
schrijft DOK6 over de voorstelling.
Tijdens de show komt vooral de
slapstick-humor van Van Loon naar

voren. De grappige momenten worden afgewisseld met momenten met
het publiek en ontroerende nummers
die de cabaretier opvoert.
Kijk voor meer informatie en
kaarten op www.dok6.eu
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Erfbeplantingsdag bij
Dubbroek in Maasbree
Op het Dubbroek in Maasbree wordt op zaterdag 24 november tijdens de grootste erfbeplantingsdag een
poel aangelegd. Op het Maasbreese erf in wording wordt dit ontwikkeld ten behoeve van de ecologie en landschappelijke, maar ook cultuurhistorische waarden, zo laat GroenPlatform Peel en Maas weten.

Er zijn uit Peel en Maas veertien
deelnemers aan de erfbeplantingsdag. Dit project wordt uitgevoerd
onder leiding van GroenPlatform
Peel en Maas. Dat is een adviesor-

ganisatie die gaat over de uitvoering van het landschapsbeleid in
de gemeente Peel en Maas. Er zijn
verschillende organisaties bij het
platform aangesloten en projecten,

zoals de erfbeplantingsdinsdag,
worden uitgevoerd. Daarnaast
geeft het GroenPlatform Peel en
Maas advies aan het College van
B&W.

•

Oh, zit dat zo!
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Muzikale mis in
Lambertus-kerk
in Helden
Ter gelegenheid van de feestdag van de Heilige Cecilia, de patrones
van de muzikanten, luistert fanfare St. Cecilia uit Helden de heilige mis
op. Dit vindt plaats op zondag 25 november in de St. Lambertus-kerk
van Helden.

Onder andere de St. Florian
Choral en het Intermezzo Sinfonico
worden ten gehore gebracht door de
Heldense muziekvereniging. Tijdens
de mis in de kerk worden overleden
leden van de vereniging herdacht.

Daarnaast wordt de mis opgedragen aan diverse overleden parochianen uit Helden van afgelopen jaar.
De mis waarbij de muzikanten van
St. Cecilia hun kunsten komen laten
horen, begint om 10.00 uur.

TE KOOP PERCEEL
LANDBOUWGROND
oppervlakte 0.98.50 ha

Gelegen aan de Schorweg/Lange Heide te Maasbree

Een hypotheek op
je 70e? Dat kan!

Prijs op aanvraag.

Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de heer J. Pijnenburg.

Door: Marcel Smits, financieel adviseur
Je bent nooit te oud om met de bank in gesprek te gaan. Dat was dé
boodschap van mij en mijn collega René de Ponti tijdens onze bijeenkomsten over financieel gezond wonen voor 55-plussers.
je tussentijds niet hoeft af te lossen.
Je betaalt alleen rente. Maar er komt
een moment waarop hij wél afgelost
moet worden. Bij de meeste banken is
dat na 30 jaar, als de hypotheek
afloopt. Vaak moet je daarvoor een
nieuwe hypotheek afsluiten. Het probleem is dat je die niet altijd krijgt.
Als ik met 55-plussers in gesprek Bij de Rabobank is dat anders. Bij ons
ben, merk ik dat zij er eigenlijk
betaal je de hypotheek pas terug als je
vanuit gaan dat er op hun leeftijd
het huis verkoopt. En dan heb je
weinig meer mogelijk is. Het tegen- meestal genoeg geld om af te lossen.
deel is echter waar. Ouderen hebben Zo niet, dan zoeken we samen een
juist verrassend veel financiële
oplossing. Dat doen we trouwens ook
mogelijkheden. Hoog tijd dus om
als je die hypotheek elders hebt.
daar eens extra aandacht voor te
We hadden het ook over oplossinhebben. Tijdens de bijeenkomsten in gen als je je woning energiezuiniger
Panningen, Heythuysen en Heel
of levensloopbestendig wilt maken.
besteedden René en ik daarom
Met het Rabobank Overwaardeplan
aandacht aan drie woonthema’s:
kun je de waarde die in je stenen zit
de aflossingsvrije hypotheek, in je
gebruiken om nu financieel ruimer te
eigen huis blijven wonen en
leven. Je eet je huis als het ware voor
verhuizen.
een deel op. De Keuzeplushypotheek is
Over de aflossingsvrije hypoeen optie die je de mogelijkheid biedt
theek is de laatste tijd veel te doen. om flexibel geld op te nemen en af te
Het is een hypotheekvorm waarbij
lossen. Verder spraken we over het

kopen van een bestaande of een
nieuwbouw woning, we gaven
uitleg over het bouwdepot voor
verbouwingen of nieuwbouw en
over de overbruggingshypotheek.
Fijn wonen in een huis dat jou
past, is niet aan leeftijd gebonden.
Je bent nooit te oud voor een
nieuwe stap in je wooncarrière.
Ben je niet bij een bijeenkomst
geweest en wil je graag meer
informatie? Dat kan.
Neem gerust contact met me
op via 0475 – 51 85 18

Rabobank Peel, Maas en Leudal
Sint Antoniusstraat 40
6093 GC Heythuysen
Tel. 0475 - 51 85 18

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl
DE MAAS POORT T HE AT E R & E VE NTS
S C HOU WBU RG VE NRAY
PRESENTEREN

W W W. M A A S P O O R T. N L • W W W. S C H O U W B U R G V E N R AY. N L
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Agenda t/m 29 november 2018
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Kerst-winterhaken

Thema-avond druk, druk, druk

Muzikale mis St. Cecilia

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Mamacafé Peel en Maas
Locatie: het Bouwens Panningen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: fanfare St. Cecilia
Locatie: kerk Helden

Voorstelling Freek de Jonge

Intocht Sinterklaas Meijel

Speculaas- en mandarijnenactie

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Intocht Meijel
Locatie: café De Vangrail en kerk Meijel

Tijd: vanaf 18.00 uur
Organisatie: Konzagro
Locatie: binnen bebouwde kom Koningslust

Speculaas- en mandarijnenactie

Sinterklaasmusical

Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: Konzagro
Locatie: buiten bebouwde kom Koningslust

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Den Soeten Inval
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Oud ijzer ophalen

Intocht Sinterklaas Panningen

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

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Stichting KacK
Locatie: centrum Panningen

Vogeltentoonstelling

Koopzondag

Lezing Baarlose grafheuvels

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

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

Hierezitting Graashook

Gidsdagen museum

Discussieavond over buitengebied

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: vriendengroep De Beerput
Locatie: café-zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas
Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CDA Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Liedjesavond Egchel

Intocht Sinterklaas Koningslust

Optreden Henry van Loon

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: cv De Kemphazen
Locatie: café Bej Manders Egchel

Tijd: 13.30 uur
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Voorstelling Ronald Strijders

Intocht Sinterklaas Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 14.15 uur
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Baarlo
Locatie: Markt Baarlo

Vierseizoenenwandeltocht

Speculaasconcert

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Concordia
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Vogeltentoonstelling

Wondercave Sessie #3: CAS

Tijd: 09.30-13.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Wondercave Grashoek
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Tijd: 13.30 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Film met orgelimprovisaties
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Heren Lazaristen Panningen

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

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

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding:

helft van de helft
op topmerken!

DAMES | HEREN | KIDS
NAJAARSCOLLECTIE 2016 - 2017

Kogelbiefstuk
Soepvlees
Openingstijden:
Dinsdag 10.00-16.00 uur
Vrijdag
10.00-17.00 uur
Zaterdag 08.30-13.00 uur

Natuur Beheer Limburg
Donk 1A, 5995 PL Kessel
077 303 18 79

www.herefords.nl
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 25 november
H. Mis 09.30 uur -koor t.i.v. Jan
Smeets (jaardienst); Nel TheunissenSchreurs en overl. fam. (jaardienst);
Woensdag 28 november
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 25 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Wiet Steeghs
Vrijdag 30 november
H. Mis 19.00 uur t.i.v. de lev. en overl.
vrijwilligers van de parochie b.g.v. de
vrijwilligersavond
Zondag 2 december - 1ste Advent
Geen H. Mis

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 25 november
- Feest van Christus Koning
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten - Mevr.
Elly Gooren
Intenties: Mia Engels-Denissen, Theo
Engels, Twan Wijnen en overl. familie. Jaardienst Frans Muysers en Mia
Muysers-Niessen. Anna Verheijen
(verjaardag) en Louisa Verheijen.

Kerkdiensten
Zondag 25 november
H.Mis 11.00 uur H. Caecilia t.i.v. de
lev. en overl. leden van het kerkelijk
zangkoor; voor de vrijwilligers in onze
parochie; Mie Willems-Kessels (verj)

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 november
H. Mis 10.00 uur - fanfare St. Cecilia
t.i.v. Ton Hillen en Martha HillenReijnders en fam; Ida Joosten-Janssen
en Mathieu Joosten; Jan Nijssen
(jaardienst); Giel van Lier en Leen
van Lier-v.d. Hurk (jaardienst); Door
Peeters-Smolders (jaardienst) en overl.
fam. Smolders-Houtappels-Peeters;
overl. ouders Ton van der Zandt en
Mia van der Zandt-Heuvelmans,
mgr. Willy Heuvelmans en overl.
fam. (jaardienst); overl. fam. KeirenOttenheijm; Ton Reijnders en ouders
Reijnders-Korsten; Arnold Sommers
(jaardienst) en fam. Sommers en fam.
Smeets;

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 24 november
- Christus Koning
19.15 uur. Jan Timmermans vanwege
de verjaardag. Jaardienst voor
Jan Giesbertz.
Woensdag 28 november
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 1 december
- Eerste zondag van de Advent
Mia Hendriks / Sturme vanwege de
verjaardag.
Mededeling, Op de pastorie zijn weer

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 24 november
Geen H. Mis
Zaterdag 1 december
H. Mis 17.30 uur 1ste Advent - t.i.v.
Dionysius Bos en Francina Bos-Daniëls
(gest. jaardienst)

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 22 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 24 november H. Mis 19.00 uur met Schutterij St.
Nicolaas, t.i.v. Harrie Vrinssen en
Jo Vrinssen-van den Eijnden; Jan
Veltmans, Leen Veltmans-Sanders
en overleden kinderen (gest.jaard);
Pierre v. Bommel en overl. familie
v. Bommel en fam. Steegs (jaard);
Tjeu Vestjens (coll); Jacques en Netje
Geraets-Lenders en familie; Jean en
Agaath v. Berlo-Foss en fam.; Karel
en Greet Horning; familie Wedding;
Theo Janssen, Marian Bouten-Janssen,

de Gerardus kalenders te koop voor de
prijs van € 7,25 per stuk.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 24 november
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 25 november
9.30 uur H. Mis. Christus Koning.
Zang: Herenkoor.
13.30 uur Doopviering van Faya van
Hese.
Jaard. overleden ouders Peulen-Jacobs.
Jaard. Nelly Bruijnen-Deriks.

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

service 27

Sjef Janssen; Cor Berben (jaard); uit
dankbaarheid
Zondag 25 november
10.30 uur Geen Mis maar Intocht
Sinterklaas, bezoek aan de St.
Nicolaaskerk
Maandag 26 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 27 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 29 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 22 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 23 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 24 november
H. Mis 19.00 uur - Gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Fien SchmitzGiesen (jaardienst); Bernard Segers
en Gertruda Segers-Pubben, Julie
Segers, Jo Wilms en overl. familie;
Harrie van den Beuken (coll); overl.
fam. Pubben; Tiny Lenders-Sijbers

Bertha Smits-v. Horen v.w. verjaardag.
Jaard. Jan Peeters en overl. ouders
Mathias Peeters en Maria PeetersGeurts en zoon Harry.
Donderdag 29 november
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 25 november
9.30 uur Dankviering voor alle overledene en levende leden van het
gemengd zangkoor v.w. 50 jarig bestaan.
Dankviering voor alle vrijwilligers van
onze parochie kerk.
Zondag 2 december
9.30 uur Zeswekendienst Sjra Geraets.

en echtgenoot Jo Lenders en zoon
Johan Lenders (coll); Jos Van Horen
(jaardienst) en ouders Van HorenHendricks en Bertien van Nisselroijvan Horen
Extra collecte misboekjes
Zondag 25 november
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Mededeling: Op zondag 25 november
is om 14.00 uur de intocht van Sint
Nicolaas in de kerk in Panningen
Dinsdag 27 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 28 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 29 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

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

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Tummers
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• 4K HDR Processor X1 Extreme
• Acoustic Surface • OLED

4K OLED TV / KD55AF

699,-

WASMACHINE / WAT28491
• A+++-30% • 8 KG • 1400 t/pm
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Nog ivnede winkel
acties

499,-

VAN

GRATIS
BEZORGD!

199,-

NOVEMBER

25

ZONDAG

R
MBE

G

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor de algemene voorwaarden bezoekt u onze website.

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

• Actieradius 10 meter • Universele zuigmond • Telescoopbuis

STOFZUIGER / COMPLETEC2BLACKPEARL

149,-

VAN

NOVE

NOVEMBERZATERDA

BLACK
23
FRIDAY 24

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

1799,-

700,-

GRATIS
BEZORGD!

-/-

INRUILKORTING

2499,-

OLED

van minimaal € 300,- bij inruil van uw huidige TV

GRANDIOZE INRUILKORTING

Op alle TV’s van 44” en groter:

TV

Altijd al een grotere TV, UHD of Smart TV
gewild? Dan is dit uw kans!
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