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‘Vastelaovesleedjes’
Twaalf acts uit de gemeente Peel en Maas en Neer brachten zaterdag 12 januari hun ‘vastelaovesleedjes’ ten gehore tijdens de 25e editie van het P&M Liedjesfestival
in Kessel. Deze editie werd georganiseerd door carnavalsvereniging De Kevers uit Kessel. Het duo Pim van Wylick en Chantal Spreuwenberg-Peeters uit Kessel en Maasbree
won met het nummer ‘Os Leedje’ de eerste prijs en het Lindebumke. Met één punt verschil werden De Batjakkers uit Egchel met hun liedje ‘Muziek!’ tweede. Romy en
Laura uit Beringe werden met hun liedje ‘Waeke aafgeteld!’ derde. Ook wonnen zij de PJP-prijs voor beste presentatie. De avond werd afgesloten met een optreden van
Hoondervel uit Haelen. (Foto: Jordy Strijbos)

Vergunning aanvechten

Rechtszaak omwonenden tegen
windmolenpark
Met een rechtszaak op donderdag 17 januari tussen elf omwonende huishoudens, een camping en een forellenvijver aan de ene kant en gemeente Peel en Maas aan de andere, lijkt er een einde te komen aan het langlopende
conflict rondom Windmolenpark Egchelse Heide. De gemeente gaf een vergunning af voor vijf windmolens in het
buitengebied van Beringe, maar de tegenstanders vinden dat de gemeente fout gehandeld heeft in de kwestie.
De rechtszaak werd aange
spannen door de omwonenden
en ondernemers om zo de omge
vingsvergunning die de gemeente
afgaf, teniet te doen. Ze zijn het niet
eens met de gang van zaken. “De
gemeente heeft terwijl het proces
al liep de regels veranderd”, vertelt
Ton Harbers, omwonende en lid van

actiegroep Geen windmolens (erbij) in
onze achtertuin. “Gemeente Peel en
Maas heeft zelf criteria opgesteld waar
vergunningsaanvragen aan moesten
voldoen. Tijdens het proces werden
die regels aangepast ten faveure van
Windmolenpark Egchelse Heide.”
Windmolenpark Egchelse Heide
wil vijf windmolens neerzetten in het

buitengebied van Beringe en Egchel.
Die komen parallel te staan aan het
bestaande Windmolenpark Neer aan
de andere kant van de gemeente
grens. Het windmolenpark kreeg in
maart vorig jaar een omgevingsver
gunning van de gemeente nadat die
alle ingediende bezwaren afwees.
De omwonenden en ondernemers

besloten in beroep te gaan en uitein
delijk naar de rechter te stappen. Die
kan beslissen dat de gemeente niet
juist gehandeld heeft en dat de beslis
sing teruggedraaid moet worden.
Zowel de gemeente als de initi
atiefnemers van het windmolenpark
gaven in september aan te verwach
ten dat nog voor 2020 de windturbines
staan. Harbers weet nog niet zo zeker
of dat gaat lukken. “Als wij de rechts
zaak winnen, gaat de gemeente 100
procent zeker door met procederen. En
als de gemeente wint, gaan wij ook

heel zeker door naar de Raad van
State. Dat duurt allemaal een flinke
tijd.”
De rechtszaak van 17 januari
is voor een meervoudige kamer.
Dat betekent dat drie rechters zich
gaan buigen over de uitspraak.
Hoelang het gaat duren voordat er
een uitspraak is, is nog niet bekend.
Ook welke kant het op gaat vallen, is
een raadsel. “Wij hebben er alle ver
trouwen in dat wij ons gelijk krijgen”,
vertelt Harbers. “En anders gaan we
door met procederen.”
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Gebouw op industrieterrein brandde volledig af

Afgebrand Snijcentrum kan weer snijden
Vrijdag 7 september is een dag die Luc Verkoelen niet snel zal vergeten. Zijn bedrijf Snijcentrum Zuid Nederland op het industrieterrein in
Panningen brandde tot de grond toe af. Na de schok te hebben verwerkt
was het voor het specialistische bedrijf lastig om de productie weer op te
starten, maar inmiddels kan het Snijcentrum weer aan de slag. Het bedrijf
zit tijdelijk in Heythuysen en hoopt nog dit jaar van start te kunnen in een
nieuw gebouw op de oude plek in Panningen.
Ruim 20 jaar lang werkte de
59-jarige Luc aan zijn bedrijf. Twee kin
deren stonden al klaar om het over een
tijdje over te nemen en voort te zetten.
De brand die in de nacht van donder
dag 6 op vrijdag 7 september tiental
len brandweermannen aan het werk
zette, gooide roet in het eten. “Je ziet je
toekomst voor je ogen afbranden. Het
bedrijf waar je bloed, zweet en tranen
in gestopt hebt, is in één keer helemaal
weg. Je wereld stort in.”

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Brandweerkorpsen uit de wijde
omgeving kwamen in de nachtelijke
uren naar Panningen om de enorme
brand te blussen. Luc was eigenaar
van het pand. In de loods aan de ach
terzijde huurden verschillende bedrij
ven nog ruimtes als opslag. Die wisten
allemaal redelijk snel onderdak te vin
den en weer aan de slag te gaan. Voor
het Snijcentrum was dat iets lastiger.
Het was voor Luc zaak zo snel
mogelijk de knop om te zetten en te
zorgen dat zijn bedrijf weer produc
tie kon gaan draaien. Alle machines
waren echter volledig verwoest. En
die machines zijn voor het Snijcentrum
onmisbaar. Het bedrijf is gespeciali
seerd in het op maat snijden van staal
platen. Dat gebeurt allemaal uiteraard
machinaal. Een nieuwe machine gele
verd krijgen, duurt echter minimaal
een halfjaar. Daarbij moest er ook een
ruimte gevonden worden die machi
nes aan kon. Dat bleek nog best lastig.
“We hadden een loods nodig
waar een stroomaansluiting ligt
die onze soort machines aankan”,
vertelt Luc. Dat is echter niet de

Luc Verkoelen bij de nieuwe machine
standaard. Industrieterrein in heel
Peel en Maas werden afgestruind
om een geschikte plek te vinden. Hij
stuitte echter steeds op problemen.
“De stroomaansluiting was niet
voldoende. Of de eigenaar wilde het
alleen maar voor vijf jaar verhuren,
terwijl wij zo snel mogelijk naar ons
nieuwe pand willen. Het was een
lastige zoektocht.” Uiteindelijk kwam

hij terecht in Heythuysen. De
stroomaansluiting is voldoende en
hij kon een machine overnemen van
een collega. “Nu kunnen we weer
volle bak productie gaan draaien.
We kunnen zeker driekwart van de
opdrachten die we in Panningen
aan konden, nu ook weer doen. We
hebben een mail uitgestuurd dat we
weer aan de slag kunnen en daar

Rob Dieleman
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Het gebouw van het Snijcentrum werd in de as gelegd

kregen we veel reacties op. Mensen
die ons succes wensten, maar ook
klanten die orders plaatsten.”
Het is voor Luc het einde van een
moeilijke periode. “Het was lastig om
alle zaken rondom de brand af te wik
kelen en tegelijkertijd bezig te zijn om
de productie weer op te kunnen star
ten. En daarnaast ben ik alweer veel
bezig geweest met de nieuwbouw.
Onder het productieprobleem kan ik
nu een streep zetten. Het drama is nu
wel geweest. Tijd om weer op te bou
wen.” Vooral het feit dat zijn kinderen
het bedrijf willen gaan overnemen,
was een grote motivator voor Luc.
“Dat zorgde er voor dat ik vol gas aan
de nieuwe start heb gewerkt. Ik wil
zorgen dat zij verder kunnen.”
Luc is niet meer bezig met de
brand. Nog altijd is onduidelijk of het
aangestoken was of niet. De poli
tie is nog bezig met het onderzoek.
“Wat gebeurd is, is gebeurd”, vertelt
Luc. “Ik moet me bezig houden met
de toekomst van het bedrijf en geluk
kig kunnen we nu weer aan de slag
met de productie. De bedoeling is dat
we nog dit jaar een nieuw gebouw
hebben staan op de oude plek in
Panningen en dat we daar weer aan
het produceren zijn. We kunnen weer
snijden.”

Buiten top drie

Geen buutte-titel voor Koen Verstappen
Koen Verstappen heeft het podium niet gehaald bij de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen. In de finale op vrijdag 11 januari in de Oranjerie
in Roermond eindigde de Meijelse buutreedner met zijn buut ‘As ge awwer wérd’ buiten de top drie. Bas van Neer uit Susteren veroverde de titel.
Het was een spannende avond
voor Verstappen. “Het is altijd
indrukwekkend om in de finale te
staan”, aldus de vijfvoudig finalist.
“Om kampioen te worden heb je een
ijzersterke buut en wat geluk nodig.
Ik kwam na Henrie van Geneijgen en
hij kreeg het publiek heel goed mee.
Toen ik begon, waren de mensen nog
aan het bekomen van Henrie. Daarom
kreeg ik het publiek niet echt mee.
Ik had ze wel te pakken, maar het

werd geen daverend succes.”
Toch is Verstappen al heel blij
dat hij de finale gehaald heeft. “Dat
betekent wel gewoon dat je tot de
top van Limburg behoort. Ik heb ook
veel reacties gehad voorafgaand aan
de finale. De prins van Meijel kwam
vorige week zondag uit en een dag
later belde hij hier aan om me suc
ces te wensen. Hebben we nog een
bakje koffie gedronken”, vertelt de
oud-leraar. “Het halve dorp heeft een

berichtje gestuurd, dus ik ben genoeg
aangemoedigd.”

Idee moet rijpen
en uitproberen
Volgend jaar doet Verstappen niet
mee, vertelt hij. “Als ik een idee heb,
moet dat vervolgens rijpen en ik moet
het uitproberen. Ik weet niet of ik ooit
nog meedoe. Dat ligt eraan of ik nog
een keer een sterke buut kan schrijven.

Als ik een hele goede maak, dan doe
ik misschien nog wel een keer mee.
Maar dat zien we dan wel.”
De finale werd gewonnen door
Bas van Neer. Op de tweede plaats
eindigde Henrie van Geneijgen
uit Swartbroek. Derde werd Helga
Cornelissen uit Oostrum. Na het
podium wordt geen ranglijst meer
bijgehouden. Zodoende eindigde
Verstappen gezamenlijk met de
andere twee finalisten op plek 4.
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Onderwijsprijs Limburg 2017-2019

Prijs voor Nieuweschool Panningen
Basisschool Nieuweschool in Panningen heeft woensdag 16 januari de Onderwijsprijs Limburg uitgereikt gekregen. Ze kreeg de prijs volgens de jury omdat elke leerling er onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. De school
dingt nu ook mee naar de Nationale Onderwijsprijs. Directeur Johan van den Beucken is trots op zijn school:
“Kwaliteit zit in mensen, niet in systemen.”

is vooral een mooie erkenning voor de
inzet van het team van Nieuweschool.
Ik vind het als directeur bewonderens
waardig hoe zij dagelijks met elkaar
zo’n mooie onderwijsplek voor kinde
ren kunnen creëren.”
Waarom de aanpak van zijn
school zo’n succes is, vindt Van den
Beucken lastig uit te leggen. Een
unieke methode die gegarandeerd
succes heeft, bestaat volgens hem
namelijk niet. “De richting die we
hebben ingeslagen was blijkbaar de
juiste. Ik had geloof in het team dat
met elkaar ging samenwerken en
de mensen hadden een goed gevoel
bij de visie die was ontwikkeld. Een
gedragen visie is wel belangrijk om
succes te behalen. Wanneer je ergens
voor staat, is het belangrijk koers te
houden. Het vertrouwen dat ouders
hadden was daarin ook helpend.”

‘Enkel beste is
goed genoeg’
Het belangrijkste om een plan
te laten slagen, is volgens Van den
Beucken de kwaliteit van onderwijs.
“Daaronder vallen het niveau, het
karakter van de teamleden en de cul
tuur die op een school aanwezig is. Een

Sinds 1993 wordt elke twee jaar
de Onderwijsprijs Limburg uitgereikt.
Het is een initiatief van het Instituut
voor Nationale Onderwijspromotie
(INOP) en de provincie Limburg en
heeft als doel extra aandacht te
geven aan de creatieve kanten van
het onderwijs, aldus de organisato
ren. Als prijs werd er een bronzen
beeldje overhandigd.
De Panningse basisschool
ontstond in 2014 uit een fusie tussen
de basisscholen Panningen-Zuid en

De Regenboog. Het doel van de school
is passend en betekenisvol onderwijs
voor alle leerlingen organiseren.
Elk kind krijgt er een vorm van
onderwijs die bij hem of haar past
en leerlingen hebben er geen
‘etiketjes’, waarmee vaak diagnoses
als ADHD, ADD, vormen van autisme,
hoogbegaafdheid of bijvoorbeeld
dyslexie worden bedoeld. Volgens de
jury is deze aanpak van Nieuweschool
een succes: “Er worden geen
kinderen verwezen naar het speciaal

onderwijs en het ziekteverzuim onder
leerkrachten is slechts 0,2 procent.”

‘Aanpak blijkbaar
de juiste’
Directeur Johan van den Beucken
is trots op de prijs die zijn school heeft
behaald. “Toen we vier jaar geleden
startten, spraken we als team een
bepaalde ambitie uit die gekoppeld
was aan een visie op onderwijs”, zegt
hij. “Het winnen van de Onderwijsprijs

stap extra willen zetten voor elkaar
én voor de kinderen. Kwaliteit moet
in de mensen zitten, niet in systemen.
En eerlijk is eerlijk, we kunnen het als
Nieuweschool niet alleen. Je hebt ook
een mooie stichting nodig in een mooie
gemeente. En dat geluk hebben we.”

Nationale prijs
Nieuweschool maakt met het
winnen van de provinciale prijs
automatisch kans op de Nationale
Onderwijsprijs, waaraan een geld
bedrag van 7.000 euro, een trofee
van ruim 20 kilo in de vorm van een
bronzen olifant en een oorkonde zijn
verbonden. Van den Beucken: “Dat we
mee mogen dingen is natuurlijk al
heel erg mooi, maar het past wel in
onze ambitie dat we de prijs graag
willen winnen. Enkel het beste is goed
genoeg als je in het onderwijs met
kinderen werkt.”
Naast de Onderwijsprijs Limburg
voor het basisonderwijs, werd er ook
een voor een school in het voortge
zet onderwijs uitgereikt. Die ging naar
scholengemeenschap Sint Ursula uit de
gemeente Leudal. Ook die school dingt
mee naar de Nationale Onderwijsprijs.
Deze prijs wordt in maart uitgereikt in
Leiden.

Limburgs Film Festival

Geen filmprijzen
naar Peel en Maas
Peel en Maas is niet in de prijzen gevallen tijdens het Limburgs Film
Festival, dat van vrijdag 11 tot en met zondag 13 januari plaatsvond in
Venlo. Een Egchelse filmmaker en een film over een Syrisch gezin in
Panningen waren genomineerd.
Mannen in Zwart van de
Egchelse filmmaker Sander Selen
en de film Thuisland van de Horster
filmmaker Ruud Lenssen, die gaat
over de Syrische familie Issheibar
in Panningen, grepen naast de prijs
voor Beste Film in de categorie
Lange Documentaire. Winnaar werd

de lange documentaire ‘Voetbal
is oorlog’ van filmregisseur
Hans Heijnen uit Sittard.
Ruim zestig films werden dit jaar
ingezonden voor de verschillende
categorieën van het filmfestival,
waar films en documentaires werden
beoordeeld.

Iedere zondag verse broodjes voor
bij het ontbijt

Maasbreeseweg 23 Panningen

Eerste weekend voor Club Ultra
“Wat hebben we genoten van twee dagen feest in Ultra”, schreven de nieuwe eigenaren van Club
Ultra na afloop van het eerste weekend van de discotheek. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 januari
opende Club Ultra voor de eerste keer de deuren. De zaterdag was volledig uitverkocht en artiesten
als The Partysquad en Venny & Krulle gaven een optreden in de nieuwe uitgaansgelegenheid. “Of
het openingsweekend gaaf was?”, vroegen eigenaren Jip Haanen en Remco Heussen zich op
Facebook af. “Jaa! We kijken alweer uit naar het volgend weekend.” (Foto: Mitchell Routs)

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl
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Dankbetuiging

Zonder Ger, ons pap en lieve opa is alles anders. Het doet ons goed
zoveel kaarten, bemoedigende woorden, bloemen, bezoekjes, een kus
of een handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van

Ger Koopmans

Beringnaar Rob Kramer
wint stamppotwedstrijd
De in Beringe woonachtige Rob Kramer heeft de kookwedstrijd ‘Wie maakt het Lekkerste Stamppotje met
Minder zout’ gewonnen. De wedstrijd die georganiseerd werd door Koninklijke Horeca Nederland en de
Nierstichting vond plaats tijdens de Horecava in de RAI in Amsterdam op dinsdag 8 januari. Rob won met zijn
stamppot Winter Wonderland van zes andere finalisten.

Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en zal ons kracht geven
om verder te gaan. Wij danken u hiervoor hartelijk!
Truus Koopmans-Daems
Kinderen en kleinkinderen
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.

De Hondenschool Kessel-eik start op
zaterdag 9 februari a.s. weer een
nieuwe puppy/beginnerscursus.
Diervriendelijk, leuk en leerzaam!
johnstoffels@ziggo.nl

Gezocht hulp in de huishouding
in Maasbree. Ca. 1 of 2 dagdelen.
Info: 06 20 59 90 11.

Op maandag 7 januari maakte ik
een flinke smak op het fietspad langs
de Rijksweg in Kessel. Door de
consternatie vergat ik deze
behulpzame redder te bedanken.
Ben jij dit of weet je wie het was,
bel dan Ton Hendricks 077 462 19 51.

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.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Te koop Opel Astra Caravan
bouwjaar 2001 met 4 winterbanden.
Vraagprijs 1000 euro. Tel. 077 398 42 64.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

Vanaf 16-03-2019 in 6 zaterdag
morgens je EHBO diploma?
Voor meer info kijk je op
www.ehbopanningen.nl.
Diverse wintergarens in de opruiming!
‘t Schippertje voor breien, haken en
borduren, Schoolstraat 6 Horst,
tel. 077 398 19 75.
Garageverkoop van meubels en
accessoires ivm verhuizing. Zaterdag
19 januari van 10.00u tot 14.00u.
Fam. Vossen Tuindersweg 31 Panningen.

Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Hulp in de huishouding gezocht in
Maasbree. 1 keer per week 1 dagdeel.
Voor info: 06 49 93 56 74.

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

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

THANATOPRAXIE

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

bij Gijs Staverman van Radio 2, stond
hij in Dagblad De Limburger en werd hij
gevraagd voor een vlog van L1. “Leuk
al die aandacht. Nooit gedacht dat het
zoveel teweeg zou brengen”, lacht hij.
De wedstrijd werd georgani
seerd om horeca bewuster te maken
over koken met minder zout. “Zout zit
veelal verwerkt in alledaagse pro
ducten en gerechten”, aldus Tom
Oostrom, directeur van de Nierstichting.
“Ruim 1,7 miljoen Nederlanders heb
ben chronische nierschade. Te veel aan
zout heeft hier een belangrijk aandeel
in. Minder zout helpt nierschade voor
komen.” Rob wil meer bewustzijn cre
ëren. “Het is een mooie prestatie dat ik
gewonnen heb, maar de missie van mij
en Vitam is om een meer verantwoorde
levensstijl te promoten.”

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

worden, zoals brandnetel.” Door aller
lei ingrediënten te testen, kwam Rob
uiteindelijk uit bij zijn winnende creatie.
Die bestond uit onder meer pompoen,
bleekselderij, granaatappel en brand
netel. “Dat ik gewonnen heb, toont wel
aan dat je ook met minder zout een
smaakvolle maaltijd kunt serveren.”
Juryvoorzitter en Meesterkok
Menno Post was zeer lovend over de
creatie van Rob. “De winnaar sprong er
wat ons betreft écht bovenuit”, liet hij
weten. “Alle smaakelementen komen
aan bod: feta voor het zout, een hazel
nootje voor het krokante en mooi op
smaak gebracht met komijn en chili
koriander.” Voor Rob een mooi compli
ment. “De jury was heel enthousiast.
Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te
horen.” Daarna mocht Rob aanschuiven

HAN-MARK
ARENDSE

www.vooraltijdbijzonder.nl

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Rob werkt namens bedrijfscate
raar Vitam op een advocatenkantoor in
Arnhem. “We hebben bij het werk ieder
jaar een thema waar we ons speciaal
op richten en afgelopen jaar hebben we
aandacht besteed aan zoutarme maal
tijden”, vertelt Rob. “De wedstrijd sloot
dus perfect aan op het jaarthema.” Toch
was de winst onverwachts voor Rob. “Ik
moest het opnemen tegen mensen met
heel veel ervaring. Zelfs een wereld
kampioen stamppot maken. Je hoopt
natuurlijk te winnen, maar ik had het
niet verwacht.”
Tijdens het werk probeerde Rob de
perfecte samenstelling van de stamp
pot te vinden. “Ik heb vooral gepro
beerd vergeten producten er in te
verwerken. Producten die wel smaak
hebben, maar bijna niet meer gegeten

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Met de ‘sjlieps’ door Panningen
Tijdens de Sjliepselaup op zondag 13 januari deden de deelnemers zeven cafés in Panningen aan. Bij
hun eerste kroeg kregen de wandelaars een ‘sjlieps’ (stropdas) die als paspoort diende. Vóór 20.00 uur
moesten er zeven stempels op de ‘sjlieps’ staan om de tocht goed volbracht te hebben. Ondanks het
herfstachtige weer waren er 293 fanatiekelingen die in ieder geval begonnen aan de loop. Hoeveel
mensen het gehaald hebben, is niet bekend. Gezellig was het volgens de organisatie in ieder geval wel.
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Raadsleden
Peel en
Maas

Liseth
Vullings

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de
rubriek Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan
is. Deze keer Liseth Vullings (50). In haar hart is ze nog een ‘Dörpse’, maar België geeft haar inmiddels ook
een speciaal gevoel. Zeker sinds ze met haar Belgische vriend Chris in december uitkwam als
stadsprinsenpaar van Stokkem.

Vragen over
verzorgingshuis voor
dementerenden
Twee raadsleden van Lokaal Peel&Maas hebben onlangs vragen
gesteld aan het College van B&W van gemeente Peel en Maas over een
nieuw te realiseren verzorgingshuis voor dementerenden. Wie Naus en
Saskia Vervoort vragen om opheldering over de gewenste locatie en over
de huidige woonmogelijkheden voor kwetsbare inwoners.
Peter (59), Hélène (53) en
Maartje (24) Janssen uit Panningen
willen een verzorgingshuis opstarten
in het voormalige vmbo-college in
Panningen, dat speciaal bedoeld
is voor mensen met dementie.
Ze hebben al steun van een
zorgorganisatie en van de bank en
zijn nog in gesprek met gemeente
Peel en Maas over het realiseren
van de plannen. Het initiatief gaat
SamenZorghuis De WiSZel heten.

Opheldering
over locatie
Ook Lokaal Peel&Maas heeft
een gesprek gehad met Hélène en
Peter, geven de raadsleden Naus en
Vervoort in hun brief aan de bur
gemeester en wethouders aan.
“Een heel mooi initiatief dat wij als
Lokaal Peel&Maas van harte toejui
chen”, schrijven ze. Toch willen ze om
opheldering vragen als het om de
locatie gaat, het gebouw waar voor
heen het vmbo van het Bouwens was
ondergebracht. Naus en Vervoort wil
len weten hoe het college tegenover
het plan van De WiSZel staat en wan
neer de initiatiefnemers te horen krij
gen of ze kunnen doorgaan met het
maken van concrete plannen voor de
door hen gewenste locatie. Daarnaast
Carnaval in België gaat toch een stuk anders dan
hier, vertelt Liseth. “Vanuit Helden was ik gewend dat
het vooral om zuipen, hossen en feesten draait. Dat is in
België toch anders. Het is formeler. Zo is er een vaste for
matie hoe we ergens binnenkomen en weggaan, leden
van de vereniging mogen niet ladderzat worden en de
prins mag zijn prinses nooit uit het oog verliezen. En er
komen tijdens de activiteiten ook nummers van ABBA en
AC/DC voorbij. Dat kan hier bij ons echt niet.”
Liseth zegt nog steeds ‘hier bij ons’ als ze het over
Helden heeft. Dat dorp is nog altijd heel belangrijk voor
haar. Ze werd geboren in Sevenum, maar verhuisde als
jong meisje al snel naar Panningen. Toen ze trouwde,
verhuisde ze naar Helden. Daar woonde ze 26 jaar met
haar man en kinderen. Liseth kreeg vier kinderen, maar
de oudste en jongste overleden al op jonge leeftijd.
Na 26 jaar huwelijk kwam er 2 jaar geleden een einde
aan de relatie. Haar ex-man kreeg het huis toegewezen,
waardoor Liseth in feite dakloos werd.
Na maandenlang bij vrienden te hebben gelo
geerd, bood een vriendin van haar een jaar geleden
de uitkomst. Ze mocht bij haar komen logeren en later
kon Liseth een appartement huren van die vriendin.
Dat betekende wel dat Liseth in Maasmechelen ging
wonen. Dat was nog best lastig, vertelt ze. “Belgen zijn
toch meer gesloten dan Nederlanders. Ik was voorname
lijk op mezelf aangewezen de eerste maanden.”
Er was één Belg die zich volledig openstelde voor
Liseth. “Op 18 april afgelopen jaar stond Chris ineens
voor mijn deur. We kenden elkaar al een paar jaar uit het
schutterijwezen. Hij vroeg me of ik een keer met hem
uit wilde gaan. Sindsdien zijn we eigenlijk een stel.”
De twee leerden elkaar kennen op het OLS van 2016
toen Liseth koningin was van schutterij Sint Lambertus in
Helden en Chris koning van Sint Elisabeth Stokkem. Chris
kwam als huisvriend vervolgens een paar keer carnaval

vieren in Helden en de twee zagen elkaar verschillende
keren per jaar. Toen de relaties van beiden uit waren,
bloeide de liefde tussen hen op.
In België is het bij carnavalsverenigingen zo, dat
potentiële prinsen zich kunnen aanmelden voor de titel.
Chris was geïnteresseerd in het prinsschap van zijn dorp
Stokkem, maar hij wilde het niet zonder een prinses
doen. “Daarom vroeg hij mij of ik mee wilde doen”, ver
telt Liseth. Als doorgewinterd carnavalsvierder stemde
Liseth toe. Op 9 december kwamen ze uit. “Er ston
den duizend man in de zaal, ongekend”, vertelt Liseth.
“Er kwam nogal wat op me af. Gelukkig steunen mijn
kinderen Kelly en Nick mij in alles en vonden zij het ook
heel leuk dat ik prinses werd. Dat vind ik geweldig.”
Liseth, werkzaam als sales advisor bij Call-IT in
Weert, geniet wel van haar prinsessenbestaan, al is het
af en toe afzien. “De avonden gaan hier gewoon door tot
03.00 uur ‘s nachts en we hebben in het seizoen zes
tig uitstapjes. Dat is nogal wat.” Dankzij haar nieuwe
titel heeft ze wel veel nieuwe mensen leren kennen.
“Mijn kennissenkring is immens gegroeid. Sinds het uit
komen komen er vele mensen naar me toe om een bab
beltje te maken en ook binnen carnavalsvereniging Raod
van Wis tot Manjel ken ik nu veel mensen.”
De receptie van prins Chris en prinses Liseth vindt
plaats op zaterdag 26 januari in zaal De Kring in Stokkem.
Ook mensen uit Peel en Maas zijn van harte welkom,
zegt Liseth. “Chris heeft speciaal voor mij Marleen Rutten
geboekt. Zodat ik toch een beetje het gevoel van de
Dörpse vastelaovend heb”, lacht ze.
Het bevalt Liseth uitstekend in België, maar ze mist
Helden wel. Ze is nog altijd lid van Sint Lambertus en
komt regelmatig naar Nederland om bij vriendinnen of
familie op bezoek te gaan. Misschien dat ze ooit nog in
Helden komt wonen. “Misschien kom ik nog eens ‘truuk
naor hoës’.” (Foto: Jos Collas, Photography Collas Jos)

willen de raadsleden weten of het
voormalige vmbo-gebouw als locatie
een reële mogelijkheid is en welke
andere locaties een optie voor het
verzorgingshuis kunnen zijn.
Met hun brief vragen de
Lokaal Peel&Maas-raadsleden
ook aandacht voor kwetsbare
inwoners van de gemeente en hun
woonmogelijkheden. Ze willen weten
of het college ervan op de hoogte
is dat er een grote wachtlijst is met
mensen die naar een verpleeghuis
of andere zorginstelling willen, en
of het college hierover in gesprek
is of gaat met de zorgaanbieders.
“Wat kunt u concreet betekenen voor
mensen met initiatieven zoals van
de familie Janssen?”, vragen Naus
en Vervoort. “En als er meer van dit
soort initiatieven komen, hoe zorgt
de gemeente dat het zo voortvarend
mogelijk kan worden gerealiseerd?”

Actief meedenken
Ten slotte willen de raadsleden
van de burgemeester en wethouders
weten of de gemeente en
woningstichting actief meedenken
over en werken aan het combineren
van starters, mensen met een
beperking en ouderen in één
woonvorm. Het college neemt de
vragen in behandeling.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo Haammakerstraat € 8,00
Baarlo Hertog v. Gelrestraat € 9,00
Kessel Heldenseweg € 8,00
Maasbree Molenstraat € 10,00
Panningen Bernhardstraat € 8,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Peelpicknick

Leerlingen aan de slag
met ontwerp
Honderd leerlingen van middelbare school het Bouwens in Panningen hebben sinds maandag 7 januari een
‘natuurlijke’ opdracht gekregen. Ze gaan in het Jongeren Adviesbureau aan de slag met het ontwerpen van een
duurzaam middel dat geschikt is voor een familiepicknick in natuurgebied De Peel. Het is een vervolg op het
project van vorig jaar van Bouwensleerlingen.

Leerlingen van het Bouwens
bogen zich vorig jaar over de vraag
hoe er meer jonge bezoekers naar de
Peel getrokken konden worden. Daar
kwam het concept Peelpicknicken uit.
De studenten gaan dit jaar in kleine
adviesbureaus 3D-ontwerpen maken
van een duurzaam middel dat aan de
eisen van het Peelpicknicken voldoet.
De projecten zijn een initiatief van
IVN Natuureducatie die in opdracht
van Nationaal Park De Groote Peel de

opdracht bedacht. “Wij geloven dat
jongeren creatieve antwoorden heb
ben op maatschappelijke uitdagingen
en betrekken jongeren bij vraagstuk
ken op het gebied van natuur en
duurzaamheid”, aldus de natuurorga
nisatie.
In achttien lessen leren de leerlin
gen in ze een ontwerpbureau opstar
ten om vervolgens onderzoek te doen
naar het onderwerp. Het doel is om
een ontwerp uit te brengen dat direct

uitvoerbaar is voor de opdrachtge
vers. “BInnenkort gaan de leerlingen
op bezoek bij het Nationaal Park de
Groote Peel om het gebied in te ver
kennen”, vertelt Michelle Hendriks,
projectleider IVN. “Dit veldbezoek is
belangrijk voor de leerlingen om zich
te oriënteren op de mogelijkheden
voor het ontwerp.”
De vier bureaus met de beste ont
werpen mogen hun idee over onge
veer negen weken presenteren.

Mariet Gommans

Mede-eigenaresse
De Heere van Meijel
gestopt
Mariet Gommans is na twaalf jaar als mede-eigenaresse van de
Meijelse horecazaak De Heere van Meijel en het voormalige Nostalgie
Eten & Drinken gestopt. Haar zoon Rudy Gommans zet de zaak, die ze
ruim twee jaar geleden openden, alleen voort. Moeder en zoon startten
in 2007 hun eerste zaak aan de Dorpsstraat in Meijel.

Mariet en Rudy voor het pand van
De Heere van Meijel (Foto: YouDidith)
De Meijelse Mariet was 50 toen
ze samen met haar zoon Rudy een
eigen horecazaak in Meijel opende.
Een horecadroom die in vervulling
ging, aldus de twee. Sinds febru
ari 2007 werkte ze in de keuken
van café-restaurant Nostalgie Eten
& Drinken aan de Dorpsstraat in
Meijel.

Hotel De Zwaan
Zes jaar later besloten Mariet en
Rudy dat ze iets anders wilden gaan

doen. Ze kochten in 2015 het pand
van voormalig café, restaurant en
hotel De Zwaan, op een ruime hon
derd meter afstand van hun oude
horecazaak.

Officeel afscheid
Na een verbouwing opende De
Heere van Meijel in december 2016
haar deuren. Hans Peeters nam het
stokje van Mariet in de keuken over.
Op maandag 31 december nam Mariet
officieel afscheid van haar functie.

Deprimerende dag

Blue Monday Run &
Walk in Panningen
Blue Monday, dit jaar vallend op maandag 21 januari, is volgens
sommige mensen de meest deprimerende dag van het jaar. Tineke
Wiersme en Ine Jacobs willen dat tegengaan en organiseren daarom op
die dag de Blue Monday Run & Walk op het Thyas Complex in Panningen.

(A d ve r to r i a l )

Marielle Mode in een nieuw jasje
Vanaf 1 januari is er wat veranderd bij Marielle Mode! Anita Thijssen heeft de zaak overgenomen en
gaat samen met Peggy en Ans de mooiste merken aan je presenteren. Met veel plezier kunnen wij al wat
kleine veranderingen prijsgeven. De merken Expresso en OPUS komen naar Panningen! Nieuwsgierig?
Loop bij ons binnen en meld je aan voor de nieuwsbrief. Tot ziens bij Marielle Mode in Panningen.

Het idee van een loop op Blue
Monday komt van MIND, een orga
nisatie die als doel heeft om samen
psychische gezondheid te verbete
ren. Buitengewoon in Balans en de
Running Company besloten de handen
ineen te slaan en samen een loop te
organiseren. Het gaat bij het wan
delen of hardlopen niet om de snel

heid of afstand, maar om de positieve
ervaring, zo laten de bedrijven weten.

Opbrengst naar MIND
De opbrengst van de dag
gaat naar MIND. Stuur voor meer
informatie een mail naar
info@buitengewooninbalans.nl of
info@running-company.nl
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Gevolgen voor agrarische sector

Rabobank start regionaal
voedingsproject
Rabobank Peel, Maas en Leudal wil boeren in de regio voorbereiden op de voedselproductie van de toekomst. Dat gebeurt door middel van het project Via Voeding, waarmee de bank dit jaar aan de slag gaat. Er loopt
een onderzoek onder leden en in maart en april wil ze diverse evenementen rondom de voedingstransitie gaan
organiseren.
Via Voeding is ontstaan uit de
wens van de bank om haar klan
ten actiever te gaan helpen wan
neer die tegen problemen aan lopen.
Aanleiding hiervoor is het advies van
onder andere de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR),
die de regering advies geeft over
belangrijke maatschappelijke vraag
stukken.

Vlees eten en het
klimaat
Momenteel staat de energietransi
tie hoog op de agenda bij de regering,
omdat Nederland haar energievoor
ziening moet aanpakken en op zoek
moet naar duurzame energiebronnen.
De WRR stelt dat de huidige voedsel
voorziening in Nederland ook op de
schop moet. En die voedseltransitie,
zoals het genoemd wordt, gaat vol
gens het adviesorgaan razendsnel.
Om ook in de toekomst miljoenen

monden te kunnen blijven voeden en
diervriendelijk en duurzaam voed
sel te produceren, moet de agrisector
anders te werk gaan, is de boodschap.
De Rabobank vreest op de lange
termijn problemen voor haar klanten
als er door de voedseltransitie andere
eisen aan voedsel worden gesteld.
Denk hierbij aan de invloed van kli
maatveranderingen op de productie
van landbouwproducten als aardappe
len en maïs. Of de invloed die minder
vlees eten heeft op boeren die run
deren, varkens of pluimvee houden.
“We beginnen daarom met dit project
bij het begin: de voedselproducenten
in de agrisector”, aldus Ivo Joosten,
manager marketing, communicatie en
coöperatie van de bank. “De tijd en
consumenten vragen dat producen
ten anders gaan nadenken over het
grondgebruik, gebruik van antibio
tica bij dieren, de manier van telen en
veranderingen in ons eetgedrag. Ook
als het gaat om producten promoten

en in de markt zetten, denken we met
ze mee.”
In de regio zijn zo’n 3.500 bedrij
ven actief die verwant zijn aan de
voedselketen, aldus de Rabobank.
“Daarnaast is 9 procent van de werk
gelegenheid voedselgerelateerd en 70
procent van het grondgebruik agra
risch”, aldus Joosten. “Daarom gaan
we de regio helpen om te versnellen
op dit thema. Om te beginnen met
onze leden en agrarische onderne
mers. Later willen we ook aan de slag
gaan met partijen in zorg en welzijn,
horeca en recreatie, want zij hebben
ook alles met voeding te maken.”
Het programma Via Voeding wordt
in februari afgetrapt met een bijeen
komst voor ondernemers in de agrari
sche sector die lid of klant zijn van de
bank. Ook loopt er een onderzoek over
voeding onder leden. Later dit jaar
staan er nog meer brainstormsessies
en thema-bijeenkomsten voor leden
gepland.
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Pools restaurant
Maasbree weer open
Het Poolse restaurant Chopin in Maasbree heeft vrijdag 11 januari
weer haar deuren geopend, na drie weken dicht te zijn geweest.
Omdat de eigenaresse nog bezig is met het behalen van het certificaat
Sociale Hygiëne, mag er voorlopig geen alcohol geschonken worden.
Dat het restaurant weer open
mag, komt doordat de aange
vraagde exploitatievergunning aan
het restaurant is verleend. Daarmee
heeft de zaak toestemming om eten
en drinken te serveren aan gas
ten. Omdat het papiertje Sociale
Hygiëne nog niet behaald is, kan er
geen Drank- en Horecawet (DHW)vergunning aan Chopin worden
afgegeven. “Dat betekent dat het
restaurant op dit moment wel open
is, maar het een ‘droog’ restaurant
is en er dus geen alcohol geschon
ken mag worden”, aldus Harry
Zwanenberg, woordvoerder van het
Maasbreese restaurant.

Geen alcohol
Chopin opende in november al
haar deuren aan de Dorpstraat in
Maasbree. Toen bleek dat er geen
horecavergunning was afgegeven,
moest de zaak haar deuren van de
gemeente weer sluiten. Zwanenberg
moest een exploitatievergunning

aanvragen en krijgen, wilde Chopin
weer open gaan. Dat is nu gebeurd.
De vergunning waarmee een
horecazaak toestemming krijgt om
ook alcohol te schenken wordt pas
afgegeven als het certificaat Sociale
Hygiëne is behaald. Dat is de eige
naresse, Patrycja Kluczewska, nog
niet gelukt omdat ze de Nederlandse
taal nog niet goed beheerst.
“De cursus wordt gegeven in het
Nederlands, Engels, Turks, Arabisch
en Chinees, maar niet in het Pools”,
aldus Zwanenberg. “Ze is hier nog
hard mee bezig. Wanneer ze het
heeft behaald, kan ook de Dranken Horecawet-vergunning worden
afgegeven en mag er weer alcohol
geschonken worden.”
Volgens Zwanenberg heeft het
geen alcohol mogen schenken tot nu
toe geen nadelige gevolgen gehad.
“De toeloop in het restaurant was
boven verwachting. We hebben na
de opening vrijdag 11 januari een
uitstekend weekend gehad.”

Oh, zit dat zo!
De cirkel is rond

Van fiscaal nummer naar
Burgerservicenummer en terug
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Ik herinner mij nog dat ik mijn eerste post kreeg van de Belastingdienst.
Het zal in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn geweest. Ik had er niet om
gevraagd maar kreeg toch een persoonlijk fiscaal nummer toegekend.

Bedacht door de Belastingdienst
omdat het handig was alle fiscale
zaken van een belastingplichtige
te kunnen koppelen. Zo kon de
Belastingdienst bijvoorbeeld loonbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting van dezelfde belastingplichtige aan elkaar koppelen omdat
deze onder hetzelfde fiscale nummer
werden geregistreerd.
Al snel had men door dat het
handig was om het fiscaalnummer
een grotere reikwijdte te geven
dan alleen de Belastingdienst. Het
fiscaal nummer werd Sofinummer
(sociaal fiscaal nummer) en later het

Burgerservicenummer (BSN). Het werkingsgebied van het fiscale nummer
werd ook steeds verder opgerekt, zo
konden moeiteloos bestanden worden
gekoppeld.
Inmiddels wordt het Burgerservicenummer gebruikt door Belastingdienst,
uitkeringsinstanties, gemeenten, in het
onderwijs, de zorg en tal van andere
overheids- en semioverheidsorganisaties. Het staat op je paspoort of
identiteitskaart. Zonder BSN besta je
niet voor de overheid, of anders gezegd
met een BSN besta je wél. Misbruik van
het BSN in de vorm van identiteitsdiefstal ligt dan ook op de loer.
Bij de invoering van de Algemene
Wet Gegevensbescherming (AVG)
is het BSN daarom genoemd als
privacygevoelig gegeven. De Autoriteit
Persoonsgegevens, die over de
handhaving gaat, heeft daarop de
Belastingdienst op de korrel genomen
omdat het BSN als onderdeel van het
omzetbelastingnummer verplicht moet

worden vermeld op bijvoorbeeld
facturen en daarmee gevoelig is voor
identiteitsdiefstal.
De Belastingdienst heeft tot 2020
om een oplossing te zoeken voor het
omzetbelastingnummer. Dat zal er op
neer komen dat ondernemers naast
hun BSN een nieuw fiscaal nummer
krijgen speciaal voor de omzetbelasting. En zo is de cirkel rond. Het fiscaal
nummer is ten onder gegaan aan zijn
eigen succes, leve het fiscaal nummer.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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GEPLUKT Jan Strik
ons huis voorbijreed, omdat ik meteen
door moest naar de repetitie van de
fanfare. Eten deed ik daarna wel, de
repetitie kon ik niet missen.”
Al van jongs af aan maakt Jan
muziek. “We moesten op ons 12e
kiezen: muziek of voetbal. Ik koos voor
de muziek en ben er nooit meer mee
gestopt. We zaten met zeven van de
vijftien kinderen bij de harmonie en
ook toen ik in 1966 in Grashoek kwam
wonen, ben ik meteen lid geworden
van de fanfare. Al onze kinderen zijn
ook actief of actief geweest bij de
fanfare.”

Diverse functies

Hoewel Jan Strik (78) uit Grashoek al achttien jaar met pensioen is, is hij nog net zo drukbezet als toen hij nog meer dan fulltime werkte als
pluimveespecialist. Hij is niet alleen actief bij diverse verenigingen, maar ook vader van zeven kinderen en opa van achttien kleinkinderen. Deze week
wordt Jan geplukt.
Jan groeide op in Demen, vlakbij
Ravenstein, in een gezin van vijftien
kinderen. “We moesten altijd veel
meehelpen in het gemengd bedrijf
van mijn ouders. Mijn vader werkte
ook nog als zaakvoerder bij de
Boerenbond. In die tijd kreeg je alleen

kinderbijslag als je in loondienst was
en met vijftien kinderen ‘loonde’ het
dus wel om voor een baas te werken”,
lacht Jan.
Na de basisschool genoot hij
tot zijn 20e een landbouwkundige
opleiding. Hij rondde deze af net

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

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

voor zijn dienstplicht. “De dag na
het eindfeest van school begon mijn
militaire dienstperiode. Op die eerste
dag verscheen ik dus niet geheel
nuchter, zoals je begrijpt”, aldus Jan.
“Ik moest twee maanden extra in
dienst, want vlak voordat ik klaar zou
zijn, kwam de Berlijnse Muur en werd
Nederland in paraatheid gebracht.”
Het was ook in deze periode dat
hij zijn huidige vrouw Marietje (77)
leerde kennen. Ze zijn inmiddels
52 jaar getrouwd en hebben zeven
kinderen. “Als iedereen thuis is, is het
wel vrij druk in huis”, glimlacht Jan.
“Met de aanhang en kleinkinderen
erbij zijn we met ongeveer 35 man.
Maar we zijn niet anders gewend. Ook
bij Marietje thuis waren ze namelijk
met vijftien.” De familiebanden
zijn nog altijd heel hecht en Jan en
Marietje gaan nog regelmatig richting
Ravenstein, op familiebezoek.
Na zijn dienstperiode volgde
Jan een pluimveeopleiding en
werd hij pluimveespecialist in de
legkippensector bij Hendrix Voeders
in Boxmeer. Daar heeft hij 38 jaar
gewerkt, tot aan zijn pensioen in 2001.
“Ik ging langs bij alle kippenboeren in
het rayon Weert. Later kwam daar ook
rayon Venlo bij. We moesten wonen
in het gebied waarin we werkten en
toevallig kwamen we in Grashoek uit,
via een collega die hier een betaalbaar
huis te koop wist staan.”
Jan werkte zich op en werd
uiteindelijk medeverantwoordelijk
voor de hele pluimveesector,

waardoor hij veel op pad was en
afspraken door heel Nederland had.
Hij maakte wel 50 tot 60 uur per
week. De vrije tijd die overbleef, ging
bijna geheel naar zijn grote passie:
muziek maken. “Het kwam wel eens
voor dat ik pas laat thuis was en dan

Je zou denken dat Jan zijn handen
vol had aan zijn drukke baan, grote
gezin en de fanfare, maar niets is
minder waar. Hij bekleedde jarenlang
diverse functies binnen allerlei
verenigingen en is allesbehalve
een onbekende in de Grashoekse
gemeenschap. Zo is hij al 52 jaar lid
van de fanfare, waarvan hij ook 40
jaar bestuurslid en 28 jaar voorzitter
was. Verder is hij medeoprichter en
bestuurslid van het dorpsoverleg, de
stichting Bevordering Welzijn inwoners
Grashoek en Dorpsontmoeting de
Vlashof.
Ten slotte is hij al jaren trouw lid
van het kerkbestuur en is hij sinds zijn
pensioen lid van het seniorenorkest
in Meijel. Nog altijd kan hij zijn
activiteiten binnen het dorpsleven
niet loslaten. “Ik moet bezig blijven”,
aldus Jan. “Meestal ben ik ’s ochtends
vroeg op en ga ik eerst minimaal
een uur wandelen. Ik ben een echt
gemeenschapsmens en ik ben blij
wanneer ik iets kan betekenen voor
het dorp. Zo lang als ik dat nog kan,
ga ik er mee door en als het niet meer
gaat, nemen anderen hopelijk het
stokje over.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Lotto Ereklasse en vijf klassen daaronder

Nederlands kampioenschap beugelen
Het ‘beugelpaleis’ van beugelvereniging OVU Kessel is zondag 20 januari het toneel van de Nederlandse
kampioenschappen beugelen van 2019. Johan Verest van HBC Helden gaat in de Lotto Ereklasse op voor zijn
15e titel in zijn 29e finale-optreden.

Opbrengst voor Alpe d’HuZes

24-uurs Cardio Challenge
Team Fysiomotion in Panningen organiseert op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari een 24-uurs Cardio
Challenge bij fysiotherapiepraktijk Fysiomotion in Panningen. De opbrengst hiervan gaat naar de actie Alpe
d’HuZes, van het vijfkoppige organiserende team.

De vier beste spelers van iedere
klasse zijn zondag 20 januari aan het
werk te zien in hun strijd om het indi
vidueel Nederlands kampioenschap
per klasse. In de Lotto Ereklasse neemt
het fenomeen Johan Verest uit Egchel
van HBC Helden het op tegen Rob
Geelen uit Neer, Patrick Holthuijsen
uit Tegelen en Gerard Driessen uit
Ell. In de eerste klasse strijden Frank
Peeters van De Treffers uit Maasbree,
Wim Mertens uit Neer, Chris Truijen uit
Stramproy en Pierre Ververgaard van
De Kuiters uit Tegelen.
Leon Jeurninck uit Neer, Hans
Gorts uit Meijel, Ivo Holthuijsen uit
Tegelen en Pascal Leenders uit Kessel
gaan in de tweede klasse de strijd
om de titel met elkaar aan. In de
derde klasse neemt Gerard Lemmers
uit Schijndel het als enige Brabander

op tegen drie Limburgers; Har van
Bilsen uit Baexem, Kevin Daems uit
Meijel en Nico Jacobs van HBC uit
Helden. De enige vrouwelijke finaliste
in de vierde klasse, Annet Huys uit
Kronenberg, strijdt tegen haar man
nelijke tegenstrevers Guus Vaessen
uit Stramproy, Mart Duijf uit Maasbree
en Mies Jacobs uit Ell.

Primeur
In de vijfde klasse kunnen vader
Thei en zoon Marcel Timmermans
uit Baexem voor een primeur zor
gen door er een familie-finale van te
maken. Hiervoor moeten ze eerst Rob
van de Ven uit Tegelen en Martien
van Enckevort uit Sevenum aan de
kant zetten. De wedstrijden beginnen
om 14.00 uur in het beugellokaal aan
de Roode Eggeweg in Kessel.

Prinsenbal
bij De Brookhaze
Carnavalsvereniging De Brookhaze uit Koningslust presenteert op
zondag 20 januari de nieuwe prins van de vereniging. Die dag wordt
afscheid genomen van prins Jurjen I en komt de nieuwe heerser naar
voren. Een dag eerder begint de voorverkoop voor de Bonte Buute Avond.

Tijdens de 24-uurs challenge wor
den van vrijdag 18 januari 19.00 uur
tot zaterdag 19 januari 19.00 uur alle
cardioapparaten non-stop draaiende
gehouden. “Het gaat om vijf loopban
den, een roeiapparaat, twee cross

trainers en vier fietsen”, aldus Team
Fysiomotion. Met deze actie wil het
team zo veel mogelijk geld opha
len om kankeronderzoek mogelijk te
maken. Deelnemers kunnen een vast
bedrag doneren per half uur of uur

dat ze bewegen. De actie vindt plaats
in de fysiotherapiepraktijk aan de
John F. Kennedylaan in Panningen.
Kijk voor meer informatie
en om in te schrijven op
www.teamfysiomotion.nl

Goede resultaten voor
DSG Expression

De deuren van De Sprunk
gaan op zondag 20 januari om
15.11 uur open. Een uur later
neemt prins Jurjen afscheid en
wordt hij opgenomen bij de oudprinsen. Om 17.00 uur begint de
onthulling met het uitkomen van
het nieuwe kinderboerenbruidspaar,
de nieuwe prins en prinses van
De Brookhaeskes en als sluitstuk
de nieuwe prins en adjudant van
De Brookhaze. De bonte avond
van De Brookhaze vindt plaats op
zaterdag 9 februari. Buutreedners

Door: dans- en showgroep DSG Expression
De leden van DSG Expression uit Baarlo waren op zondag 13 januari te gast bij dansclub BeatYes in Berghem.
De wedstrijden in de verschillende categorieën leverden verschillende podiumplaatsen op voor de dansers
van de Baarlose vereniging.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

In de zwaarste discipline van de
dag, garde solo juniorenklasse vrije
klasse, eindigde Danée Timmermans
in de achterhoede van de meer dan
twintig deelneemsters. De junioren

gardegroep behaalde de zesde
plaats, de show-karaktergroep werd
tweede. Bij de jeugd behaalde
gardesolist Indy Roeven de vierde
plaats. De gardegroep werd knap

derde terwijl de show-karakter
groep een mooie tweede plaats
behaalde. Ook de showgroep in de
hoofdklasse (senioren) behaalde een
tweede plaats.

Berry Knapen, Ger Frencken,
Theo Nellen, Frank Schrijen,
Brabants kampioen tonpraten
Andy Marcelissen en de Limburgse
buutekampioen Bas van Neer
betreden het podium. De winnaars
van de liedjesavond, Sjots Sjeif
en oeht de Maot, staan ook op de
bühne en Björn van Berkel sluit de
avond af. De kaartverkoop is op
zaterdagmorgen 19 januari vanaf
10.00 uur in De Sprunk.
Kijk voor meer informatie op
www.cvdebrookhaze.nl
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Veertig jaar

Jubileum VC Grashoek
met pubquiz
Wij zijn op zoek naar een

FRONT OFFICE MANAGER

Volleybalvereniging VC Grashoek viert op zondag 5 mei het veertigjarig jubileum. Om het jubileumjaar goed te beginnen, organiseert de
club op zaterdag 19 januari de VC Grashoek pubquiz. Later in het jaar
vinden nog meer activiteiten plaats met op zaterdag 4 en zondag 5 mei
het hoogtepunt met festiviteiten in het dorp.
VC Grashoek werd op 5 mei 1979
opgericht. De club begon met zo’n
65 leden. Door de jaren heen wis
ten die leden meer dan vijftig kam
pioenschappen te realiseren. Bij de
heren speelde de vereniging op haar
toppunt topklasse, bij de dames
promotieklasse. Het hoogste aantal
leden dat werd genoteerd, was 180.
Tegenwoordig heeft de club zo’n 160

volleyballers. Vooral de vrouwenafde
ling floreert. Alle competitie spelende
teams zijn damesteams, in de jeugd
en senioren. De pubquiz op 19 januari
is de start van het jubileumjaar van de
vereniging. De quiz start rond 22.00
uur aansluitend aan de wedstrijd
van het eerste damesteam. Plaats
van handeling is gemeenschapshuis
De Ankerplaats in Grashoek.

De Vangrail

Voorronde NK poker
in Meijel
Kruytzer Optiek en Optometrie is een dynamisch en vooruitstrevend
familiebedrijf dat al 45 jaar bestaat. In onze zaak is toonaangevende
oogmode en professionele oogzorg onder één dak te vinden.
Als je bij ons binnenkomt voel je je meteen welkom en proef je de
warme gezellige én professionele sfeer die wij als team uitstralen.

IEDERE DAG IS ANDERS,
MAAR HIER WORD JIJ
DE KARTREKKER ALS
FRONTOFFICE MANAGER
• je bent representatief en
het eerste aanspreekpunt
voor de klant
• gastvrijheid en klantgerichtheid
zit in je bloed
• je bent zichtbaar op de werkvloer,
je denkt mee in verbeteringen
en kan snel schakelen
tussen diverse activiteiten
• je hebt een helikopterview
in drukke situaties

• je bent een administratieve
duizendpoot
• je kunt als teamplayer de rust
bewaren en bewaken
• je werkt graag in een
dynamische werkomgeving,
iedere dag is anders!

Stapperij De Vangrail is op donderdag 24 januari de locatie voor één
van de voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker.
De deelnemers gaan strijden om de titel van beste pokeraar van Meijel.
De winnaar krijgt een beker mee naar huis en plaatst zich voor de
landelijke finale.
In totaal worden in Nederland
150 voorrondes gespeeld. Aan de
hand van het deelnemersaantal
wordt bepaald hoeveel mensen zich
direct kwalificeren voor de finale
en hoeveel voor de halve finale.
Tijdens de landelijke finale krijgen de
spelers de kans een sponsorcontract

te verdienen. Ook loopt de
organisatie er rond om deelnemers
te ‘scouten’ voor Team ONK Poker die
internationale toernooien kunnen
spelen. De voorronde in Meijel
begint om 19.30 uur. Iedereen die
mee wil doen, kan zich inschrijven
via www.onkpoker.nl

IVN Helden

Minicursus IVN over
tuinvogeltellen
De jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling vindt plaats op vrijdag 25,
zaterdag 26 en zondag 27 januari. Als voorbereiding daarop biedt IVN
Helden een minicursus Tuivogels herkennen aan op vrijdag 25 januari.

ALS ORGANISATIETALENT
BEN JE:
• fulltime, 40 uur, beschikbaar
• een teamplayer
• jong van geest
• stressbestendig
• flexibel, collegiaal en enthousiast

Herken jij jezelf hierin en wil jij in één van de beste en mooiste
optiekzaken van Nederland werken? Dan zijn wij op zoek naar jou
en maken we graag kennis met je.

Kijk op www.kruytzeroptiek.nl en stuur je motivatie en CV met foto
naar margo@kruytzeroptiek.nl

www.kruytzeroptiek.nl

De minicursus van IVN Helden
begint om 20.00 uur en vindt plaats in
het IVN-gebouw aan de Kloosterstraat
in Helden. Bij de cursus leren de aan
wezigen hoe een tuinvogel herkend
en benoemd kan worden. Ook wordt
verteld hoe het mogelijk is tuinvogels

in de eigen tuin te krijgen. Bij de cur
sus leren de deelnemers de antwoor
den op vragen als: ‘Welke vogels zie
je in jouw tuin?’, ‘Wat is het verschil
tussen de pimpelmees en de kool
mees?’ en ‘Zit er een ringmus of huis
mus op de voedertafel?’.
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Wereldtitels voor vogelkwekers uit
Baarlo en Meijel
Vogelliefhebbers uit de hele wereld waren van donderdag 10 tot en met zondag 13 januari in Zwolle te
vinden. Daar vond de Mondial (het WK) van de wereldwijde vogelkwekersbond COM plaats. Anton van Spronsen
uit Baarlo wist twee wereldtitels te veroveren met zijn zebravinken. Coen Steegs uit Meijel pakte één wereldtitel.
Beide mannen zijn lid van vogelvereniging Meijels Pracht uit Meijel.

het niet in Nederland, dus dan doe ik
niet mee. Maar we hebben in Meijel
een hartstikke mooie show ieder jaar.
Daar doe ik graag aan mee. Ik ben ook
keurmeester bij de Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers. Daarmee ben
ik regelmatig in het buitenland. Dat is
genoeg voor mij.” Naast de twee
wereldtitels haalde de Baarlonaar
ook nog zilver met een topaasbruine zebravink. Coen Steegs wist
al vaker wereldkampioenen te

kweken. Met zijn donkerbonte Scotch
Fancy sleepte hij de titel binnen.
Daarnaast wist Coen ook nog zilver
en brons te behalen bij de Mondial
in Zwolle. Meijels Pracht is trots op
haar wereldkampioenen. “Met een
geweldig voorseizoen was dit de
kroon op het vele werk wat komt
kijken om dergelijke vogels te kunnen
kweken”, aldus de vereniging. “Een
geweldige prestatie van Anton en
Coen als fanatieke vogelliefhebbers.”

Nieuwjaarstoernooi
Breetanque
Voor de tweede keer organiseerde Jeu de boulesclub Breetanque uit
Maasbree het Nieuwjaarstoernooi. De strijd tussen de leden van de
vereniging vond plaats in de hal van PC Venlo in Boekend op dinsdag
8 januari. Winnaar werd Trudy Hegger-Bos.

Anton van Spronzen met zijn medailles en Coen Steegs met
zijn wereldkampioen
Het waren meteen de eerste twee
wereldtitels die Van Spronsen ooit bin
nenhaalde. “Ik heb de laatste keer dat
het in Nederland was ook meegedaan,
maar toen heb ik vier tweede en één
derde plek behaald. Dat is volgens mij
zo’n vier jaar geleden.” Als de Mondial
in het buitenland plaatsvindt, doet
Anton niet mee. “Dan zijn de vogels

voor mijn gevoel te lang van huis.
Ik houd het bij Nederland.”
Uiteraard is Anton trots op zijn
prestatie en blij met de erkenning.
“Ik heb de laatste dagen al tegen veel
mensen verteld dat het voor mij een
kroon op het werk is.” Al sinds zijn
zesde is Anton bezig met het kweken
van vogels. “ik ben er wel achttien

jaar tussenuit geweest, maar tien
jaar geleden ben ik weer opnieuw
begonnen met de hobby.” Iedere dag
is hij wel bezig met zijn beestjes. “Ze
moeten iedere dag gewoon verzorgd
worden. Ik heb nu ook weer volop
jonge vogeltjes, dus er is genoeg
te doen.” Zijn titel verdedigen zit er
waarschijnlijk niet in. “Volgend jaar is
Veertig personen deden mee aan
het toernooi. Die werden via de com
puter in iedere ronde aan een wil
lekeurige partner gekoppeld. In drie
rondes werd bepaald wie de win
naar werd. Na twee rondes waren er
nog dertien deelnemers met twee
gewonnen partijen. Uiteindelijk ble

ven er zes deelnemers over met drie
gewonnen partijen. Trudy HeggersBos was met een saldo van +25 de
winnares. Tweede werd Jac Lintjes
met +24 en derde Burkhard Bischofs
met +19. De poedelprijs was voor
Huub Nabben met nul winstpartijen
en een saldo van -24.

Internetcursus
voor beginners
Bij bibliotheek Panningen is het mogelijk de internetcursus voor
beginners, Klik & Tik, te volgen. Met de cursus worden mensen
geholpen om beter gebruik te maken van de mogelijkheden van de
computer en tablet. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe website te
bekijken zijn, hoe e-mails geschreven kunnen worden en hoe
bestanden gedownload kunnen worden.

Cheque voor Wensambulance
Het bestuur van Stichting Prônkzitting Kepèl heeft op maandag 14 januari een cheque van 500
euro overhandigt aan Wensambulance Limburg. De vrouwenzitting beleefde begin december de
allereerste editie. De opbrengsten van de avond en bijdragen van sponsoren hebben de cheque
aan het goede doel mogelijk gemaakt, zo laat de organisatie weten. “Wij dragen dit goed doel
een warm hart toe en hopen dat ze met deze bijdrage weer heel veel wensen in vervulling kunnen
laten gaan.”

“Internet wordt steeds belang
rijker in het dagelijks leven”, aldus
de bieb. “Tweedehands koopjes,
informatie van de overheid, belas
tingaangifte doen, een reis boeken,
bankzaken regelen, dat gaat bijna
allemaal online. Maar wat als je dat
moeilijk vindt?” Klik & Tik is een
oefenprogramma dat thuis achter de
pc gevolgd kan worden. Het is echter
ook mogelijk naar de bibliotheek te

komen om te oefenen.
Het is iedere maandagochtend in
de bibliotheek in Panningen moge
lijk gratis te oefenen tussen 10.00 en
11.30 uur. Thuis aan de slag gaan, kan
door te kijken op www.klikentik.nl
Voor meer vragen kan er contact
opgenomen worden met bibliotheek
Panningen of door langs te gaan bij
de bied in het Huis van de Gemeente
in Panningen.
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallopeelenmaas

Bespreking poll week 01

Geweld tegen hulpverleners is iets uit de Randstad
Het aantal geweldsmisdrijven tegen de politie in Nederland is in de
nieuwjaarsnacht meer dan verdubbeld, ten opzichte van vorig jaar, zo meldde
de politie. Buiten een geslagen ambulancemedewerker in Horst valt het hier
in de regio echter mee met het aantal incidenten die te maken hebben met
hulpdiensten. Daarom vroegen we ons af of het probleem niet vooral in de
Randstad leeft. Vandaar dat we de volgende stelling hadden: Geweld tegen
hulpverleners is iets uit de Randstad. Een meerderheid van de stemmers was

het daar niet mee eens. Volgens hen is het ook hier dus een probleem. Carin
van Lier denkt ook dat het probleem verder reikt dan de Randstad. “Dat was
vroeger misschien wel zo, maar de mentaliteit van de mensen verslechtert
met de minuut”, liet zet weten in een reactie op Facebook. Misschien dat het
meevalt qua meldingen bij politie en brandweer, maar dat mensen zelf wel
overlast ondervinden. In de cijfers zien we het niet terug, maar er leeft dus
iets anders onder de bevolking in Peel en Maas dan de cijfers laten zien.

Er moet een fastfood-verbod rond
scholen komen eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Het Blariacumcollege in Blerick kwam onlangs in het nieuws. In de
kantine is gezond eten te verkrijgen. Zodra de leerlingen echter de school
uitlopen, kunnen ze broodjes shoarma en friet kopen bij fastfood-verkopers
die met een wagen naast de school geparkeerd staan. Sindsdien gaan er veel
stemmen op in de politiek en jongerenorganisaties om de fastfood-wagens een
gebiedsverbod te geven rondom scholen.
Het verbod moet meteen komen. Voor jongeren op een middelbare school
is het lastig zelf een inschatting te maken over hoe ze gezond moeten leven.

Daarbij komt er ook nog groepsdruk bij kijken. Als al je vrienden daar gaan
eten, ga je natuurlijk zelf ook mee. De drempel om aan fastfood te komen, mag
gerust hoger gemaakt worden. Aan de andere kant is het zo dat jongeren ook
goed een eigen keuze kunnen maken. Het is hun eigen geld en je kunt ze niet
verbieden dat uit te geven aan iets wat ze lekker vinden. We moeten jongeren
niet onderschatten. Zij weten heus wel wat gezond is en wat niet. Als ze één
keer in de week naar de snackkar gaan, is dat helemaal niet erg.
Er moet een fastfood-verbod rond scholen komen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 02) > Hangjongeren bestrijd je door de thuissituatie aan te pakken > eens 54% oneens 46%

DINNISSEN
PROCESS
TECHNOLOGY
Dinnissen Process Technology
is wereldwijd toonaangevend in
de ontwikkeling van innovatieve
technieken voor de handling
van poeders en granulaten
binnen bedrijven in de feed, food,
petfood, dairy en chemie. Met 200
medewerkers ontwikkelen, testen
en vervaardigen wij machines en
complete processen in eigen huis.
Meer informatie:

www.dinnissen.nl

Door het succes van onze nieuwe concepten maakt ons bedrijf een
gezonde groei door. We zijn daarom op zoek naar vooruitstrevende en
creatieve technische medewerkers. Ter versterking van onze engineering
afdeling zoeken wij:

• ELECTRICAL ENGINEERS (HBO)

Je programmeert, modificeert en test besturingen voor installaties. Je
onderhoudt contact met klanten en ontwikkelt de PLC-programmatuur. Je
stelt de benodigde documentatie op en verzorgt bedieningshandleidingen.

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

Je hebt een elektrotechnische opleiding op HBO niveau. Je hebt ervaring
met PLC’s, bij voorkeur Siemens S7. Je vind het leuk om geregeld in het
buitenland te verblijven.

• MECHANICAL ENGINEERS (HBO)

Je construeert mechanische delen van installaties. Je bepaalt
materiaalkeuze en maakt sterkteberekeningen. Je zorgt voor
samenstelling- en detailtekeningen met behulp van Solidworks.
Je hebt een afgeronde opleiding HTS-werktuigbouwkunde. Je hebt kennis
van en interesse in machine en apparatenbouw, en hebt ervaring met 3D
tekenen (bij voorkeur Solidworks).
Ons bedrijf kenmerkt zich door een inspirerende werkomgeving waarin
veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Eigen initiatief wordt
beloond, terwijl je alle vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om je te
ontwikkelen in de richting die je het beste ligt.

Tel. 077-3072462

www.vanhalstomerij.nl

Contact:
Voor meer informatie met betrekking tot de vacatures, kun je
contact opnemen met Bianca Trienekens:
Bianca Trienekens, Hoofd P&O
Tel.:
077-467 35 55
E-mail: b.trienekens@dinnissen.nl

Dinnissen B.V.
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum

Digitaliseren
van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek
info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl

Studio ADATO

In gesprek
Zodra we kunnen praten,
draait alles om woorden.
Woorden drukken uit wat je
voelt, wat je nodig hebt, hoe
je over iets denkt. We kennen
vrijheid van meningsuiting,
en we komen op voor waar we
in geloven. Woorden kunnen
mensen verbinden, omdat je
een mening of gevoel deelt.
Maar woorden kunnen ook
zorgen voor verwijdering,
vervreemding. En dan met
name het geschreven woord.
Wij zijn de generatie die
zichzelf communicatief sterk
inschat. De hele dag versturen
we boodschappen naar elkaar,
via mail of app. Dat kan zijn
voordelen hebben, want je kunt
meer mensen in een keer bereiken. Vroeger moest je iedereen
apart bellen, hopend dat ze
thuis waren. Nu is bijna iedereen 24/7 bereikbaar en hoef je
maar zelden lang op een antwoord te wachten. We raken
geïrriteerd als er niet snel gereageerd wordt, want je boodschap
is toch gelezen?
We zijn de generatie die
geleerd heeft zichzelf te
verkopen. Onze min- en pluspunten opsommen kunnen we vrij
aardig, en die van een ander
weten we nog beter te benoemen. Ook dat gebeurt steeds
vaker via app of mail. Persoonlijk
contact (face-to-face) verdwijnt
steeds meer naar de achtergrond.
Het kost tijd om iemand op te
zoeken en soms is het spannend
om iemand recht in de ogen te
kijken als je uitlegt wat je
bedoelt. Dat vermijden we dus
maar en we verschuilen ons weer
achter ons scherm.
Maar wat gaat er veel van de
boodschap verloren als je elkaar
niet recht in de ogen kunt kijken,
niet je boodschap kunt nuanceren. Ook mij gebeurt dit wel
eens, maar ik probeer mijn
kinderen mee te geven dat niets
opweegt tegen een écht gesprek.
Samen delen, lachen, huilen,
elkaar proberen te begrijpen.
Het ook weer samen goed
maken. Ouderwets en tijdrovend,
maar zoveel waardevoller. Zullen
we dat weer meer gaan doen?
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Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering

Beperkte dienstverlening

Op dinsdag 22 januari 2019 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.

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.

De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> Opiniërende raadsvergadering > datum 22 januari 2019.

• Op vrijdag 25 januari 2019 zijn we tot 13.00 uur geopend. De bibliotheek is tot 17.00 uur open.
• Op zaterdag 26 januari 2019 zijn we de gehele dag gesloten. De bibliotheek is open van
8.30 tot 12.00 uur.

De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of
www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Meijel

Herinrichting Jan Truijenstraat

Opiniërende vergadering
6. Verordening WMO (2018-078)
7. Pilot hulp in de huishouding (2018-081)
8. Bestemmingsplan omzetten wettelijke plattelandswoning Hub 18 Panningen
9. Archiefverordening
10. Sluiting.
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 9 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is
aan de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens
deze opiniërende raadsvergadering op 22 januari 2019 of tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 5 februari 2019.

De Jan Truijenstraat in Meijel wordt opnieuw ingericht. Daarom willen wij vooraf met de
bewoners van deze straat in gesprek gaan over hun wensen, ideeën en eventuele knelpunten
tijdens een informele bijeenkomst op donderdag 24 januari om 19.00 uur bij het Oranje
Hotel in Meijel.

WhatsApp

Container niet vol?

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.

Is uw container niet vol? Overweeg dan of deze een inzamelbeurt kan
overslaan. Hierdoor kunnen we effectief blijven inzamelen.

Gebruik WhatsApp niet voor
privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen
of een SMS versturen.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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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.

2019: Het jaar van de woningbouw
Na een jarenlange impasse op het gebied van woningbouw, wordt er
momenteel weer volop gebouwd in Peel en Maas. Door de laatste economische crisis is er een tekort ontstaan aan voldoende passende woningen voor zowel starters als 50-plussers. De inhaalslag is volop ingezet,
aangevoerd door onze wethouder Rob Wanten en medewerkers van de
gemeente.
Eén van de speerpunten uit
ons verkiezingsprogramma van
vorig jaar was om meer ruimte te
creëren voor woningbouw om de
woonvraag van nu op te lossen.
Dit heeft geleid tot een coalitie

akkoord, waarin we ons niet meer
laten leiden door krimp, maar waar
we gaan voor ruimte, ontwikkeling
en groei. Groei is noodzakelijk voor
het in stand houden van de vitaliteit
en de leefbaarheid in onze kernen.

De weg die we samen met
onze coalitiepartners Lokaal Peel
en Maas en de VVD driekwart jaar
geleden insloegen, was niet van
zelfsprekend. Denk hierbij aan
de opgelegde beperkingen voor
woningbouw door de provin
cie. Er kwam zelfs een artikel in
Dagblad de Limburger dat onze
gemeente zich niet meer laat leiden
door krimp. In de tussentijd is zowel
provinciaal als ook landelijk de
krimpgedachte losgelaten. Voor het

CDA enorm belangrijk. De woning
markt is behoorlijk aangetrokken en
de laatste voorspellingen geven aan
dat deze trend zich de komende
twee jaar zal doorzetten.
Het CDA Peel en Maas gelooft
in de groeikansen voor onze
gemeente. Hier zetten we graag
samen met u de schouders onder.
Het jaar 2019 is wat ons betreft het
jaar van de woningbouw. Ook voor
kleine en middelgrote dorpen in de
gemeente.

Sandy Janssen en Roel Boots,
raadsleden CDA Peel en Maas

Groen en biodiversiteit in Peel en Maas
Vorig jaar maart organiseerden de drie IVN-afdelingen in Peel en
Maas een debatavond met vertegenwoordigers van alle plaatselijke
politieke partijen. Buitengewoon interessant, waarbij ook alle partijen
lieten horen het groene hart op de juiste plaats te hebben zitten. De
biodiversiteit en het bijen-, insecten- en vogelbestand zijn flink afgenomen en dat is heel slecht nieuws voor akkerbouwers, tuinders en het
welzijn van de mens.
Lokaal Peel&Maas vindt bossen,
groen, fauna en flora uiterst
belangrijk en heeft daarom aan
het College van B&W hierover
vragen gesteld. Het nog breder en

intensiever bundelen van krachten van
groene partners en gemeente en een
actieve groencommunicatie moeten
snel op gang komen. Natuur, bossen,
ons buitengebied dragen enorm bij

aan het welzijn, de leefbaarheid en
gezondheid van de inwoners in deze
gemeente. Door de klimaatopwarming
zijn de zomers steeds heter. Als in
alle kernen meer en effectiever
groen wordt aangeplant, dragen
we bij aan natuurlijke verkoeling en
aan een aantrekkelijkere omgeving.
Maar ook de inwoners zelf kunnen
een flinke bijdrage leveren aan
minder opwarming, door de tuinen
niet te verstenen, maar toch te
kiezen voor planten en boompjes.

=Lokaal Peel&Maas pleit ook voor
bijzondere aandacht van de bermen
langs de wegen. Meer biodiversiteit
in die bermen, minder maaien en
compensatie van verloren bermgrond.
Als er in een dorp bouwplannen zijn,
dan is het zaak dat er meer groen dan
tot nu toe geplant wordt, ook met
bomen waar insecten en bijen zich
thuis voelen. Reacties zijn altijd zeer
welkom.
Joep Hermans,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Hulp bij Huishouding
Na alle mooie feestdagen gaan we als gemeenteraad weer actief
voor u aan de slag in 2019. Als raadsleden zijn we door u gekozen om uit
oogpunt van het algemeen belang goede afwegingen te maken. Ook
dienen we te toetsen of het college van B&W ons breed en goed informeert. Daarnaast polsen we inwoners in onze gemeente door een voorstel met hen te bespreken en wat dat besluit in praktijk gaat betekenen.
Hulp bij huishouding staat weer
op de agenda voor de aankomende
raadvergadering. Het kabinet heeft
een (abonnements-)tarief ingevoerd
om stapeling van eigen bedragen bij
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mensen die meerdere voorzieningen
hebben te voorkomen. Dit houdt in
dat de eigen bijdrage gelijk wordt en
niet meer inkomensafhankelijk is. Dit
past in ons lokale beleid en we volgen

hiermee de landelijke regels. Op het
eerste oog geen moeilijk raadvoorstel.
De begeleidingsgroepen pilot Hulp bij
Huishouding kunnen zich vinden in
het voorstel. Ook uit diverse gesprek
ken met inwoners klinkt een posi
tief geluid. Voor iedereen die hulp in
de huishouding nodig heeft dezelfde
eigen bijdrage. Dus voor alle kernen
hetzelfde tarief. Het eerlijkste. Baarlo
en Panningen die ook nog gaan aan
sluiten in de pilot.
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Dit voorstel kunnen we als VVD
Peel en Maas unaniem steunen.
Nu heeft collega raadslid Raf
Janssen PVDA/GroenLinks een oproep
gedaan aan de raad om burgerlijk
ongehoorzaam te zijn tegen de
landelijke overheid. Hij stelt voor
de eigen bijdragen voor iedereen
inkomensafhankelijk te maken. Dat
houdt in dat diegenen die een iets
hoger inkomen ontvangen meer
eigen bijdrage per uur gaan betalen.

Ongetwijfeld is dit met goede
intenties bedacht. Maar iedereen
heeft al te maken met steeds meer
stijgende kosten.
Als VVD zijn we het daar dus niet
mee eens. Ook willen we hier open
en transparant over zijn naar u als
inwoners.
Mocht u willen reageren op dit
artikel mail of bel ons dan.
Jeanne Hesen,
raadslid VVD Peel en Maas
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Lydia Diepenhorst

De toekomst
Ik denk dat iedereen dit
misschien wel kent, je bent
iets aan het doen of je bent
gewoon voor je uit aan het
staren en dan begin je na te
denken. Dat nadenken zou
misschien wel kunnen leiden
tot nadenken over je toekomst.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lydia Diepenhorst
13 jaar
Panningen
het Bouwens

Wat is jouw ideale dag?
Mijn ideale dag is waarschijnlijk
gewoon een vrijdag, omdat dan het
weekend altijd begint en ik me dan
een paar dagen lang helemaal niet
druk hoef te maken om iets wat met
school te maken heeft. In het week
end heb ik ook altijd tijd om leuke
dingen te doen met vriendinnen,
waardoor ik op vrijdag iets heb om
lekker naar uit te kijken.
Wie is je favoriete leraar?
Op dit moment heb ik nog niet echt
lievelingsleraren, maar misschien
komt daar over een paar maanden
wel verandering in. Mijn lievelings
vakken zijn tekenen en geschiedenis,
dus ik vind de leraren die ik voor die
vakken heb natuurlijk best wel aardig.
Waar dagdroom je het meest over?
Ik dagdroom het meeste over het
gekste huis dat je je maar kunt ver
zinnen. Ik beeld me dan helemaal in
hoe dat eruit zou zien en hoe alles
ingericht zou zijn.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Als ik niet kan slapen, ga ik meestal

dagdromen. Ik verzin dan allemaal
verschillende verhalen in mijn hoofd
of ik beeld me, zoals ik bij de vorige
vraag al zei, het allergekste huis ooit
in en hoe dat eruit zal zien.
Waar ben jij het meeste trots op?
Ik ben waarschijnlijk het meest trots
op mijn tekening die het best gelukt
is. Ik heb namelijk best wel lang
gedaan om die tekening klaar te krij
gen en ik ben daarom ook wel opge
lucht dat die zo goed gelukt is. Stel je
voor dat ik er zo lang op gezeten had
en hij was helemaal mislukt, dat zou
niet echt leuk zijn geweest.
Bespeel je een instrument?
Ja. Ik bespeel een instrument, name
lijk de hoorn. Ik speel in een harmonie
en ik krijg aan huis les van iemand.
Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Het verste dat ik ooit van huis ben
geweest, is waarschijnlijk Italië.
Ik had het daar heel erg naar mijn zin
en heb natuurlijk ook heel erg geno
ten van alle lekkere pizza’s en al het
lekkere ijs dat ze daar hebben.
Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Ik ben het meeste dankbaar voor
het feit dat mijn leven zo ontzettend
goed gaat. Ik heb tot nu toe weinig

tot geen dieptepunten meegemaakt
en alles zit me lekker mee, dit vind ik
natuurlijk echt heel fijn.
Iedereen hoort wat jij denkt, of jij
hoort wat iedereen denkt?
Ik zou het liefst willen horen wat
iedereen denkt, omdat het me best
wel leuk en interessant lijkt om een
keer in de gedachten van iemand
anders te zitten. Zo kun je dan ook
echt meemaken hoe zij over van alles
en nog wat denken.
Wat zou je nog heel graag een keer
willen doen in je leven?
Iets wat ik nog heel graag een keer
zou willen doen, is mijn eigen huis
ontwerpen. Ik zou dan helemaal zelf
kunnen bepalen hoe dat huis eruit
gaat zien. Zowel van binnen als van
buiten. Dat lijkt mij echt heel erg leuk
om te doen.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet echt bijgelovig.
Voor mij wordt iets pas echt geloof
waardig als er ook echt bewijs voor
is. Iets waar weinig tot geen bewijs
voor is, of waar alleen een paar foto’s
van zijn genomen, is voor mij niet
echt geloofwaardig.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit

heb gekregen, is dat ik gewoon lek
ker mezelf moet zijn en dat ik me
gewoon niks moet aantrekken van
wat anderen van mij vinden. Dit
advies probeer ik altijd te volgen
en het heeft me eigenlijk nog nooit
teleurgesteld.
Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb op dit moment nog geen
bijbaantje en ik ben ook nog niet echt
zoekende. Ik ben dan ook niet echt
ergens voor aan het sparen. Als ik wel
een bijbaantje zou moeten kiezen,
ongeacht of het bestaat of niet, zou ik
graag iets willen doen wat te maken
heeft met het ontwerpen van ver
schillende dingen.
Wat is je favoriete toetje?
Mijn favoriete toetje is zeker rijste
pap met kaneelpoeder. Als iemand
’s avonds mij opbelt om te vragen of
ik dat samen met ze zou willen eten,
zou ik zeker ja zeggen.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik had voor het laatst meteen een
klik met iemand toen diegene mij
superhard kon laten lachen. Dit vind
ik namelijk best belangrijk in iemand.
Dus als je mij aan het lachen kunt
maken, vind ik je al meteen heel erg
aardig.

Zelf denk ik niet veel na over
de toekomst, maar soms gebeurt
dat gewoon. Ik ga dan nadenken
over wat ik nu aan het doen ben,
wat ik later wil gaan doen en wat
ik er dan eventueel mee wil
bereiken. Soms denk ik ook na
over of ik tevreden ben of niet.
Ben ik dingen aan het doen die ik
leuk vind? Zou ik dingen anders
kunnen doen? Ik vraag me ook
soms af of andere mensen hier
ook over nadenken.
Maar natuurlijk doen andere
mensen dat. Mensen denken na
over hun studie, hun vriend of
vriendin, of ze misschien wel of
geen familie willen en of ze wel
dat ene ding moeten doen of
niet. Iedereen denkt wel na over
wat er zal gebeuren in de
toekomst.
Misschien is het niet alleen de
toekomst waar je over nadenkt.
Misschien denk jij ’s avonds nog
wel aan dat ene ding dat je jaren
geleden gedaan hebt en vraag je
je af of het invloed heeft gehad
op jouw leven nu of juist
helemaal niet. Misschien had je
gewild dat je toch die baan
aangenomen had of toch die
richting op was gegaan.
Natuurlijk is het volkomen
normaal om je soms zorgen te
maken over wat er zal gebeuren
in de toekomst. Ik bedoel maar:
als bijna iedereen het doet,
waarom jij dan niet?
Lieke
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Jubileumshirts voor
Peelpush
Volleybalvereniging Peelpush uit Meijel bestaat op 27 juni 50 jaar. Het startschot voor het jubileumjaar werd
onlangs gegeven bij de New Year Party in sporthal De Körref met de presentatie van de speciale jubileumshirts.

Jeugdleden van Peelpush in het jubileumshirt (Foto: Wim Simons)
De shirts zijn ontworpen door Johan
Leenders en vertellen in één oogop
slag de geschiedenis van de club. “Van
de plaatselijke, uit ‘de Peel’ ontsproten
vereniging tot het provinciaal en ook
landelijk bekend volleybalbolwerk waar
Peelpush al meerdere seizoenen voor

staat”, zo schrijft de club.
In een tijdsbestek van anderhalf
jaar staan er tal van activiteiten gepland
die te maken hebben met het jubileum.
“Een jubileumcommissie is al langere
tijd bezig te achterhalen wie in al die 50
jaar lid is geweest van Peelpush, om op

beesten
temmen?
Kun jij deze

banendag
dag

die manier jong en oud bij de jubileumfestiviteiten te betrekken”, schrijft de
volleybalvereniging. 
Neem bij vragen of voor opmer
kingen over het jubileum contact
op met de jubileumcommissie via
peelpush50jaar@gmail.com.

Koploper te sterk
voor VC Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar mochten de dames van
VC Grashoek op zaterdag 12 januari op bezoek in Stramproy bij koploper
Stravoc. Door de vele blessures was het afwachten wat dat zou
brengen. De koploper bleek een maatje te groot en won met 3-1.
In de eerste set was meteen
duidelijk dat Stravoc niets cadeau
ging geven. Met een enorme
servicedruk startte Stravoc en daar
kreeg Grashoek even geen kijk op.
Vanaf dat moment pakte Grashoek
de draad op, maar was het niet in
staat om de opgelopen achterstand
te dichten, 12-7 en 19-13. Teveel
servicefouten en te weinig scorende
ballen aan Grashoekse zijde zorgden
ervoor dat Stravoc de set makkelijk
uitspeelde met 25-17.
De tweede set was nagenoeg
een kopie van de eerste. Met
uitzondering van het feit dat Elise en
Tamara de opdracht om beter met
de koppen tegen elkaar te eindigen
iets te letterlijk namen. Gelukkig
konden beiden verder na een korte
onderbreking. Maar de set ging
wederom naar Stravoc met 25-17.
In de derde set waren er geen
servicefouten, was er iets minder

druk van Stravoc en het was
Grashoek dat brutaal de leiding nam
met 10-5. Op 12-8 was Stravoc al
door de time-outs en wissels heen
voor deze set. Grashoek rook haar
kans en ging goed door en liep uit
naar 20-15. Met de setwinst in het
vizier stokte het en Stravoc kroop
punt voor punt dichterbij. Via 20-18
en 21-19 kwam Stravoc op 21-21
voorbij en pakte met 25-23 de set.
Grashoek gaf niet op en 5-5
was de stand toen het even
haperde en de energie uit leek
te stromen aan Grashoekse zijde.
Stravoc hield vervolgens tot 20-18
de voorsprong. Vertrouwen houden
en inzet geven, resulteerden in een
setwinst van 25-23 en daarmee
een meer dan verdiend punt voor
Grashoek. Grashoek beloonde
zichzelf en dat geeft vertrouwen
voor de zware reeks wedstrijden
die eraan zit te komen.

JC Helden
bij Dutch Open
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
Verschillende judoka’s van JC Helden deden op zaterdag 12 en
zondag 13 januari mee aan de Dutch Open in Eindhoven. Het toernooi is
het zwaarste van de Nederland in de leeftijdsklasse tot 15, 18 en 21
jaar. Het leverde een zilveren medaille op voor Noa Janssen.

Kom dan naar onze

19 januari 2019 | 10.00 - 16.00 uur

Wij zoeken gemotiveerde en enthousiaste krachten.
We geven je graag een rondleiding op ons bedrijf
en bespreken samen jouw mogelijkheden.

voor meer info: www.hermanvaessen.nl

Noa Janssen behaalde de zilveren medaille
Noa wist haar eerste twee
partijen te winnen met een goede
sankaku. Haar derde partij won ze van
de regerend Nederlands kampioen
met een mooie schouderworp. De
finale ging nipt verloren. Noa stond
voor met een wazari, maar kreeg op
de allerlaatste seconde haar laatste

shido. Noa wist als tweede judoka
ooit van JC Helden een podiumplek te
pakken op het pittige toernooi. Aron
Theunissen, Owen van Dijk, Isis van Dril
en Lucas Colbers wisten alle vier een
partij op hun naam te schrijven. De
andere judoka’s deden goed hun best,
maar wisten geen partij te winnen.
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Plaatsingswedstrijd
voor SC Pareja
Door: turnvereniging SC Pareja
Veel leden van SC Pareja uit Panningen en Helden kwamen zaterdag
12 januari in actie bij een plaatsingswedstrijd in Oirsbeek voor de halve
finales van het Limburgs kampioenschap. De D-niveau’s en vijfde
divisie stonden op de mat.

Jubilarissen bij VV Helden
Bij de nieuwjaarsreceptie van voetbalclub VV Helden stond onlangs voor 240 jaar lidmaatschap
op het podium. Jeu Bussemakers is al 70 jaar lid van de Heldense vereniging. John Sillekens vierde
zijn veertigjarig jubileum, net als Jack Duijf en Patrick Fleuren. Marc Crooymans en Peter Wilms zijn
25 jaar lid. Hans Trines is al 60 jaar lid, maar kon niet aanwezig zijn bij de receptie. De jubilarissen
kregen allemaal een toespraak en een aandenken van de club.

Voor de instappers was het de
eerste echte wedstrijd van dit sei
zoen, maar de meiden bleven er
rustig onder en turnden alle vijf een
mooie wedstrijd. Imke Verheijen
behaalde een zesde plaats. Bij de
jeugd divisie 5 was het allemaal
nieuw, want ze mochten hun eigen
oefeningen turnen. Nikki Hendrix
werd vierde en Benthe Ghielen vijfde.
Bij de junioren divisie 5 was het
spannend. Tussen plaats 2 en 4 zat
maar 0.10 punt. Evi Nooijen mocht
het podium betreden voor een mooie
tweede plaats. Julia Janssen werd
vierde en Ilse Meij negende. In de
laatste wedstrijd van de dag mochten
de senioren divisie 5 nog aan de bak.
Julia Meussen werd vierde en Daantje
van den Beuken tiende. Op zondag
was het de hele dag de beurt aan alle
N-niveau’s en 3e divisie turnsters.
Deze meiden moeten allemaal twee

plaatsingswedstrijden turnen en aan
de hand van ranking werd er bepaald
wie er landelijk en voor het LK door
mag stromen. Tessa Deckers turnde in
de jeugd divisie 3 een goede wed
strijd. Ze werd tiende. In wedstrijd 2
mochten pupillen 1 N3 Fleur Sillekens
en Gielke Verhaeg aan de bak. Gielke
mocht het podium betreden voor de
derde plaats. Fleur werd negende.
Aan de andere kant van de
zaal mochten junioren Niki Meerts
en Lieve Boots hun wedstrijd tur
nen. Lieve turnde heel stabiel en
behaalde net als vorige keer een
zevende plaats. Niki werd tiende.
Esmae Bos en Tessie Peeters mochten
bij de jeugd N4 laten zien wat ze in
huis hadden. Esmae werd vierde en
Tessie zesde. In de andere baan ging
Chayenne Bos bij de senioren divisie 3
er helemaal voor. Ze wist haar positie
met twaalf plaatsen te verbeteren.

Tuposheren winnen
met powervolleybal
Door: Peter van Wijlick, volleybalvereniging VV Tupos
De mannen van Tupos uit Baarlo speelden op zaterdag 12 januari
een pot powervolleybal. De mannen van tegenstander Atak’55 uit
Waspik konden redelijk mee, maar trokken op de belangrijke momenten aan het kortste eind. Het werd 3-1 voor het thuis spelende Tupos.

VV Baarlo eert jubilarissen
Roel Grootjans, Mark van Lier, Mark Schreurs, Bas Trepels en Tim Gielen uit Baarlo zijn onlangs
door voetbalvereniging VV Baarlo in het zonnetje gezet. Alle vijf de heren zijn 25 jaar lid van de
voetbalclub. Ze werden daarom gehuldigd door bestuurslid René Janssen en ontvingen daarbij de bij
het jubileum behorende verenigingsspeld, pen met inscriptie, een extra attentie en een bos
bloemen voor hun partner. (Foto: Len Gielen)

In de eerste set ging het erg lang
gelijk op, waarbij de mannen van
Waspik 1 á 2 puntjes voorsprong had
den. Tupos had de service goed onder
controle, zelfs bij de lastige service
van de nummer 12 van Atak ‘55. Dat
gold echter ook andersom. Bij een
20-19 achterstand maakte Tupos het
zichzelf makkelijker door beter ser
veerwerk te leveren. Hierdoor sleep
ten de mannen van Tupos de eerste
set binnen. Ook in de tweede set
ging het lang gelijk op. In het mid
dendeel pakte Tupos zelfs een voor
sprong van 5 punten. Na een time-out
aan Waspikse zijde werd echter
orde op zaken gesteld en werden de

Baarlonaren overklast in de aanval,
blok en netballen. Bij 19-19 was de
stand weer gelijk en trok Tupos de set
naar zich toe met 23-25. Wederom
een redelijk zwakke start, maar een
prima eindresultaat in de tweede
set. De goede veldverdediging van
VV Tupos zorgde ervoor dat derde set
een droomset was. Tot de 20-8 was
Tupos niet de kloppen, echter werd
het de laatste punten toch nog span
nend. Eindstand set 3: 25-17. In de
vierde set was de ‘pijp’ leeg bij Tupos
en kon men het niet meer bijbenen.
Atak trok deze set met 25-19 vrij een
voudig naar zich toe. Daarmee kwam
de 3-1 einduitslag op het bord.

Egmondse halve
marathon
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Bijna 18.000 deelnemers genoten van de schitterende kilometers
over het strand en door de drassige duinpaden van het Noordhollands
Duinreservaat. De wind vanuit zee was pittig en die maakte het aardig
zwaar. Drie leden van Atletiek Helden deden mee aan de wedstrijd.

Jubilarissen VV Koningslust
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van VV Koningslust op zaterdag 5 januari werden de zes jubilarissen
van het afgelopen jaar traditiegetrouw in het zonnetje gezet door de voorzitter Mart van Rengs. Hay
Caelers, Hay Jeuken, Johan Daniëls en Will Verhaegh vierden hun 50-jarig jubileum, Nick Rongen is
25 jaar lid en Will Teeuwen 40 jaar. Leon Smets, 40 jaar lid, was verhinderd en kon niet aanwezig zijn.

Het strand was hard en de ver
wachte regen bleef uit en dus stond
het publiek in grote getale langs de
kant om de lopers aan te moedigen.
Onder hen Roel Smedts, Wim Ebisch,
Ellen Heuijerjans en Jan Vaessen van
Atletiek Helden. Mede door ervaring
liepen alle vier een akelig vlakke

race van begin tot eind, een teken
dat de vorm en inhoud goed is. Roel
finishte in 1.32.42 uur bij de senio
ren, Wim in 1.48.16 uur bij de M65.
Jan en Ellen besloten om samen
te lopen, waardoor Ellen een uit
stekende tijd onder de 2 uur liep.
Beiden finishten in 1.58.48 uur.
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Vier familieleden

Panningse familie
succesvol in mensport
Door: familie Steijvers
In Merselo werd op zaterdag 12 januari de finale verreden voor de
districtskampioenschappen minimarathon voor Zuid-Nederland.
Drie kinderen van de familie Steijvers uit Panningen deden mee aan de
wedstrijd. Ook vader Eric was present.

Erelid en jubilarissen SV Grashoek
Voetbalvereniging SV Grashoek eerde onlangs de jubilarissen van de club. Theo van Berlo en
Peter van Heugten werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap. Richard Janssen, Ron van Lier
en Leon Gommans zijn 40 jaar lid. Na de huldiging had voorzitter Ger Spreeuwenberg een verrassing
in petto. Piet Spee werd vanwege zijn vele verdiensten voor de club benoemd tot erelid. Hij kreeg
een oorkonde uitgereikt en mag als verrassing naar een wedstrijd van zijn andere grote
voetballiefde Hansa Rostock.

Olympia-heren beginnen
ijzersterk aan nieuwe jaar
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De heren van VC Olympia begonnen 2019 op zaterdag 12 januari met een uitwedstrijd tegen VC Athos’70 uit
Sevenum. De heenwedstrijd in eigen huis werd met 4-0 gewonnen, dus winst wat het enige dat telde voor de
Panningenaren. Met een krappe bezetting werden de verwachtingen waar gemaakt en de Sevenumse heren
werden eenvoudig aan de kant gezet, 0-4.
Vanaf het eerste fluitsignaal waren
de heren van Olympia scherp. Zowel
serverend, verdedigend als aanval
lend was er niets aan te merken op het
spel van de bezoekers. In het begin
kon het gaatje met Athos niet worden
geslagen. Echter, toen de 10 punten
waren bereikt door Olympia, was er
geen houden meer aan voor de thuis
ploeg. Hun hele spel werd ontregeld
door de druk die de heren van Olympia
hen oplegden. Met 25-15 haalden de
Panningenaren de set binnen.
Zoals vaker werd de eerste set
zeer overtuigend binnengehaald
door Olympia. Nu konden de heren

van Olympia laten zien dat ze goede
voornemens hadden. Met veel over
tuiging, werklust en enthousiasme
werd Athos zoek gespeeld. De thuis
ploeg had het zwaar te verduren in
de verdediging. De harde klappen van
de Panningenaren moesten meerdere
keren worden opgevangen met andere
lichaamsdelen dan de armen. In een
mum van tijd pakten ze de set met
25-12. Een concentratieverslapping bij
de Panningenaren in het begin van de
derde set was het enige foutje waarop
ze vandaag betrapt konden worden.
Bij een 6-4 stand in Sevenums voor
deel besloot de Olympia-coach een

time-out te nemen om zijn ploeg
weer op scherp te zetten. Met succes,
want in het vervolg van de set had
den de bezoekers weinig te duchten
van Athos, 25-16. De vierde set wil
den de Sevenumse heren van Olympia
afsnoepen. Met hun alles-of-niets-spel
hadden de Panningenaren moeite.
Van de bezoekers was dit de minste
set van vandaag, maar lastig had
den ze het niet. Lange tijd keken de
Panningenaren tegen een achterstand
aan, maar in de beslissende fase van
de set gingen ze beter om met hun
kansen. Met 25-22 werd de 4-0 winst
veiliggesteld.

Op zaterdag 11 mei vindt de vijfde editie van
de avondloop Rundje Um ut Hundje plaats
in het centrum van Horst.
Het Rundje um ut Hundje is een laagdrempelig
hardloopevenement met een lokaal karakter.

Minimarathon is een disci
pline uit de mensport. Het parcours
bestaat uit diverse kegelpoorten en
enkele hindernissen. Het parcours
moet zo snel mogelijk afgelegd wor
den bij de minimarathon. Na het
basisparcours waar vijftien deelne
mers de strijd aangingen, stonden de
kinderen Steijvers op plaats 3, 6 en 7.
De nummers 1 tot en met 6 mochten
de finale rijden en verdienden een
startplaats oor de Nederlandse kam
pioenschappen in Ermelo.

Startplek Ilse
Een pony mag maar één keer
starten in de finale en omdat Ilse
(plaats 3) en Tim (plaats 6) met Bo
reden, besloten ze dat de startplek

naar Ilse ging. Hierdoor kwam er een
startplek vrij voor Job met Tess.

Eer verdedigen
Hij moest als eerste rijden en
zette een hele scherpe tijd neer waar
niemand meer aan kwam en haalde
de kampioenstitel binnen. Ilse
behaalde een verdienstelijke vierde
plaats in de finale. Tim en Ilse zullen
op 3 februari aan de start verschijnen
in Ermelo om de Zuid-Nederlandse
eer te verdedigen.
Vader Eric startte in de klasse
tweespan pony. Hij reed twee snelle
voorrondes en mocht naar de finale.
Daar werd hij derde. In zijn categorie
plaatsten alleen de nummers één en
twee zich voor het NK.

Heldense Bossen
Verloscross
Atletiek Helden houdt op zondag 20 januari voor de 22e keer de
Heldense Bossen Verloscross. Het loopevenement vindt plaats rondom
camping De Heldense Bossen waar een licht heuvelachtig parcours is
uitgezet. Senioren kunnen kiezen uit een lange of korte cross. Voor de
jeugd zijn diverse afstanden mogelijk.

SCHRIJF JE IN en loop mee op 11 mei
Gratis wedstrijdshirt voor de eerste 400 inschrijvingen.
Voor de eerste 500 deelnemers aan de kinder- en jeugdlopen is er een jeugdshirt.

Inschrijven en informatie:

www.rundjeumuthundje.nl

De lange route bij de senioren is
ongeveer 9 kilometer lang. De korte
4,6 kilometer. Voor de jeugd varieert
de afstand tussen de 800 en 4.500
meter. Vanaf 10.30 uur begint het
programma met de langste afstand
voor senioren. Vervolgens begint om
11.30 uur de korte cross voor senioren
en vanaf die tijd is het ook de beurt
aan de diverse jeugdcategorieën.
Het parcours is te bereiken door de
borden Heldens Bossen Verloscross
te volgen vanaf de Kesselseweg.
Parkeren kan op de parkeerkaart

van de camping. Het wedstrijdsecre
tariaat is gevestigd in de loods van
de camping. Inschrijven is mogelijk
via www.atletiekhelden.nl of www.
inschrijven.nl of op de dag zelf mini
maal 15 minuten van tevoren. De
Heldsense Bossen Verloscross maakt
deel uit van de Limbra Cross competi
tie, een 9-tal crossen die eind oktober
2018 tot en met februari 2019 wor
den gelopen in Limburg en Brabant.
Iedereen die minimaal zes wedstrij
den uitloopt in deze crosscompetitie,
dingt mee in de eindklassering.
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Driebanden

Joep Vissers Meijels
kampioen
Door: gezamenlijke Meijelse Biljart Verenigingen
De door de gezamenlijke Meijelse Biljart Verenigingen (MBV)
georganiseerde driebandencompetitie kende op zondag 13 januari zijn
hoogtepunt met de finalerondes. Daarin bleek Joep Vissers de sterkste
te zijn en mag hij zich zodoende Meijels kampioen noemen.

Ruiters nemen prijzen
mee naar huis
Door: paardensportverenigingen Caprilli, De Maasruiters en De Cavaliers
De ruiters van de verschillende paardensportvereniging stonden op zaterdag 12 en zondag 13 januari aan de
start van verschillende wedstrijden in de regio. Zo won John Steeghs van Caprilli met Gesture S een dressuurwedstrijd in Hegelsom.
Namens Caprilli uit Panningen
nam John Steeghs op zondag 13 janu
ari met Gesture S deel aan de dres
suurwedstrijd in de klasse M1,
georganiseerd door Ruitersport
Wittenhorst. Ze namen de eerste prijs
mee naar huis met 208 punten.
Maikel Steeghs van De Maasruiters
uit Kessel beleefde een succesvol
weekend. Bij HSV De Paardenvriend
in Reuver werd een springwedstrijd

georganiseerd. Zaterdag kwam Maikel
Steeghs met Jules aan start in de
klasse B. Hier wist het duo de over
winning binnen te halen met 82,5
stijlpunten. In dezelfde klasse was ook
de vierde prijs voor Maikel met Ietessa
Blh met 77,5 stijlpunten
Zondag kwam Maikel met Jules in
de klasse B aan start. Met 87,5 stijlpun
ten wisten ze nogmaals de eerste prijs
in ontvangst te nemen. Ook de tweede

prijs in deze klasse was voor Maikel
met Ietessa Blh met 83 stijlpunten.
Nikki Hanssen nam namens
De Cavaliers uit Panningen deel aan
een dressuurwedstrijd in Hegelsom
en behaalde een derde prijs in de
klasse D-B met Mutsaards Pascha.
Gesprongen werd er bij De Peelbergen
in Kronenberg door Dionne Dorssers
met Chicaro. Zij behaalde een tweede
prijs in de klasse L.

Geldig in week 03

zondag 13 t/m
zaterdag 19 januari 2019

Campina
Vla
Unox Soep
in zak

Alle zakken
à 570 ml,
combineren
mogelijk
2 zakken**
Bijv. Unox Klassieke tomatensoep,
2 zakken à 570 ml

5.04

2.52

De actieprijzen variëren van 2.15 - 3.07

In de eerste halve finale nam
Mark Janssen het op tegen Joep
Vissers, beiden van BC Meijel. Mark
begon sterk aan zijn partij, maar
Joep kon de partij toch naar zich toe
trekken en won met één caram
bole verschil in dertig beurten.
De tweede halve finale tussen Wim
Meulendijks en Wim Kessels, bei
den van BC de Siem, werd een gelijk
opgaande wedstrijd waarin Wim
Meulendijks na dertig beurten nipt
won van Wim Kessels.

In de finale gingen Joep Vissers
en Wim Meulendijks de strijd aan
om twee gewonnen sets. In de
eerste set was Joep duidelijk de
betere en hij won die dan ook. In de
tweede set ging Wim voortvarend
van start en trok zo ook een set
binnen. De derde en beslissende
set ging ook weer gelijk op met
zeer mooi biljart. Joep mocht de
felicitaties na 27 beurten ontvangen
en zich daarmee Meijels kampioen
driebanden noemen.

Iglo Fish
Cuisine of
Ocean Cuisine

Alle pakken
à 224-380 gram,
combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. Iglo Ocean
Cuisine Lekkerbekjes traditioneel,
2 pakken à 240 gram

6.98

3.49

De actieprijzen variëren van 1.90 - 4.31

1 +1

GRATIS

Alle pakken
à 1 liter,

romige
yoghurt

1

Alle bekers
à 450 gram

of kwark

Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Campina Vanillevla, 2 pakken à 1 liter

2.58

1.29

1 +1

GRATIS

De actieprijzen variëren van 1.22 - 1.84

1 +1

GRATIS

12.36 - 14.46
3 zakken

9 .99

Senseo
Koffiepads

Alle zakken à 36 pads,
combineren mogelijk

Uit in Urmond

Kesselse volleybalsters redden punt
Door: Kim Hendrix, volleybalvereniging VC Kessel
De dames van VC Kessel speelden op zaterdag 12 januari een
uitwedstrijd tegen ADC uit Urmond. De ploeg stond onder de
Kesselnaren met 1 punt verschil, dus er moesten punten gepakt
worden. De Kesselse ploeg liep echter achter de feiten aan en wist
alleen de vierde set te pakken, 3-1.

Robijn
1.39 - 1.53
Per pak

Roosvicee
Fruitdrink

Alle pakken à 1,5 liter

0

.99

Alle varianten,
combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Robijn Wasmiddel
klein & krachtig black velvet,
2 flacons à 735 ml

16.78

8.39

De actieprijzen variëren van 2.79 - 13.99

1 +1

GRATIS

Pampers Pants,

Alle pakken à 16-26 stuks,

premium protection
luiers maat 1 & 2
Alle pakken à 22-44 stuk

De eerste set verliep rommelig
aan de Kesselse kant. ADC maakte
de punten af en zo kwam de
eerste set tot een stand van 25-16.
De tweede set was een gelijkenis
van de eerste set. De set werd
binnengehaald door ADC met een
setstand van 25-17. In de derde
set pakte Kessel de voorsprong.
Rond de 20 werd deze echter weer
afgepakt door ADC en werd de set

binnengesleept door de dames van
Urmond met 25-19.
Een 3-0 achterstand zorgde voor
extra drive, zodat de vierde set
echt niet weggegeven kon worden.
De set verliep krachtiger en er werd
met meer servicedruk geserveerd.
De laatste set pakte Kessel met een
stand van 19-25. Kessel is blij dat
ze nog een puntje hebben kunnen
‘graaien’.

of babydoekjes

Sperziebonen
Los
Per 500 gram

1.95

0.97

50%
KORTING

Fresh clean pak 4x64 stuks
of new baby sensitive
pak 4x50 stuks
Per pak
Bijv. Pampers Pants Baby
Dry maat 5, pak 21 stuks

9.99

4.99

De actieprijzen variëren van 2.49 - 4.99

50%
KORTING

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’
garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-19.00 // zo 10.00-17.00

plus.nl

Gommans/Kaupmanshof 34 // Helden // T: 077 4620626

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2018
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Dörper Kuus

Prins Nick Verstegen
De 24-jarige Nick Verstegen
kwam op zondag 13 januari in
The Apollo uit als jubileumprins
van carnavalsvereniging De
Dörper Kuus uit Helden. Als
adjudant koos Nick de eveneens
24-jarige Martijn Teeuwen. De
twee vormden in 2010 hetzelfde
duo als jeugdprins en -adjudant
van Helden.

Prins Maurits I en prinses Isa I

Nieuw jeugdprinsenpaar Meijel
Maurits Slegers en Isa Grijmans zijn vrijdag 11 januari uitgeroepen
tot het nieuwe jeugdprinsenpaar in Meijel. Als prins Maurits I en prinses Isa I gaan zij deze carnaval voorop bij De Véngneuze.

Nick II is de 66e prins van
De Dörper Kuus. Zijn spreuk luidt:
‘Dees klump zien wir de baas, dus
Dörp… gaef gaas!’. Voorafgaand aan
het uitkomen traden prins Frank
I en diens adjudant Jeroen af als
heersers van het Kuuzeriëk. Vorst
Matje Maessen was daarna op zoek
naar iemand die kundig genoeg was
om een nieuwe scepter (Kuus) te
kunnen maken. Die was echter nog
niet aanwezig, waarna Nick uitkwam
als prins. Daarna kwamen ‘Eine
dieke en Eine dunne’ binnen om de
nieuwe scepter te overhandigen aan
de kersverse prins.

Voetballer
en commissielid
Nick is in het dagelijks leven
werkzaam als software-engineer
bij Actemium in Veghel. Hij is al
jaren samen met zijn vriendin
Auke Janssen en voetbalt bij
VV Helden. Ook is de nieuwe
heerser actief als commissielid van
het Jeugdcarnaval in Helden. In
2010 was hij al jeugdprins. Toen ook
met als adjudant Martijn Teeuwen.
Martijn werkt bij Waterschap
Limburg en is ook iedere zondag
terug te vinden op de voetbalvelden
van Helden.
De receptie van de nieuwe prins
van De Dörper Kuus is op zondag
24 februari in De Zoes.

Eerst werd er op vrijdag afscheid
genomen van het prinsenpaar van
vorig jaar, prins Timo I en prinses
Sanne I. Al dansend kwamen daarna
de nieuwe prins en prinses het
podium op tijdens het Véngneuzebal.
Toen het paar eenmaal officieel was
onthuld, spraken ze voor het eerst hun
spreuk uit: ‘Saame maake we plezier
en dólle prèt, en dè zèllefs zonder
internet!’. Daarna was het aan vor
stin Elke Joosten de taak om samen
met de adjudanten Sven Basten en
Timo Hermans de rest van de raad

van elf te onthullen. Die bestaat
dit jaar uit Niek Basten, Jesse
Beijers, Kris Berben, Nick Evers, Sem
Hoefnagels, Yara Jacobs, Juul Lenders,
Demi Neessen, Evi Sonnemans, Luc
van Diepen en Demy Verstappen.
Samen met de ‘kammereuj’
van dit jaar, Pleun Bongers, Driek
Manders, Romy Martens, Fleur
Moonen, Sanne Thijssen, Mike van
der Kuylen en Luna van Tilborg kon
na alle onthullingen het feest van
start in de Véngneuzetempel café
De Vangrail in Meijel.

Prinsonthulling bij VV De Kook
Is op zoek naar jou?
• Hou jij van afwisseling, waarbij geen dag hetzelfde is?
• Lijkt het je leuk om met de handen te werken en nog veel te
leren van de komkommerteelt, oogsten, sorteren, logistiek?
• Sfeer en sociaal contact staan bij ons hoog in het vaandel
• Werken op de zaterdagochtend is voor jou geen probleem

Laat het ons dan weten en solliciteer!
Stuur je CV naar info@kwekerijverlinden.nl

Groenstraat 7B – 5981 PG Panningen

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Vermoeidheid, PMS, Overgang
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Zaal Unitas in Baarlo is op zaterdag 2 februari het decor van het prinsenbal van vastelaovesvereniging De
Kook. De Baarlose vereniging neemt dan afscheid van prins Jules I en zijn adjudanten Mike en Matthijs.
Vervolgens worden de nieuwe heersers bekendgemaakt.
De fanfarekapel warmt vanaf
20.11 uur samen met de artiesten
van ‘Kook van eige deig’ de zaal
op, voordat om 21.11 uur de oude

heersers aftreden. Nadat zij opgeno
men zijn bij de oud-prinsen en oudadjudanten wordt de nieuwe prins
met zijn adjudanten gaar gebak

ken in het fornuis en presenteren zij
zich aan Baarlo. Daarna verzorgt dj
René de muziek tijdens de rest van
de avond.

Méélse Vastelaoves Parade
in D’n Binger
De Méélse Vastelaoves Parade staat op zaterdagavond 26 en zondagmiddag 27 januari weer op het
programma. De bonte avond en -middag vinden plaats bij gemeenschapshuis D’n Binger en staan bol van de
humoristische en muzikale acts van veelal Meijelse artiesten.
Spèùtj Éllef verzorgt een sketch
gericht op de Meijelse actualiteit.
Vorig jaar organiseerde de groep de
Meijelse buuttekampioenschappen
die werden gepresenteerd door Frits
Berben (vertolkt door Wout Slegers)
en was Donald Trump (gespeeld door
Hidde Knops) te gast in Meijel.
Nieuw dit jaar is de invulling van
enkele leden van toneelvereniging
C.O.M. die op ludieke wijze de ver

schillende acts aan elkaar praten. De
dames van Let’s Do It zijn ook weer
van de partij met een nieuwe dans
en de winnaars van de Liedjesmiddig
brengen hun muzieknummer ten
gehore.

Rob Scheepers
Meervoudig Brabants buutte
kampioen Rob Scheepers komt langs
voor een buut. De middag en avond

worden afgesloten door een muzikale
verrassingsact waarbij ‘Méélse’ vas
telaovendliedjes van vroeger en nu
voorbij komen. De zaal van D’n Binger
is op zaterdag vanaf 19.00 uur
geopend. Het programma start om
20.00 uur. Op zondag is de zaal vanaf
13.00 uur geopend en om 13.45 uur
gaat het programma van start.
Kijk voor meer informatie en
kaarten op www.kieveloeet.nl
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Familie Ishheibar

Dorpentour Thuisland van start
De dorpentour van het film- en fotoproject Thuisland begint op woensdag 23 januari in Egchel. Daar zal de film over de Syrische familie Ishheibar, die vorig jaar in Panningen kwam wonen,
te zien zijn in het gemeenschapshuis. Daarna wordt de film in alle dorpen van Peel en Maas vertoond in de gemeenschapshuizen. Ook de expositie van portretten van inwoners die de familie
helpen in haar nieuwe leven, reist mee.

Still uit de film Thuisland
Thuisland ging eind november
in première. De film, gemaakt door
de Horster filmmaker Ruud Lenssen,
volgt de Syrische vluchtelingenfami
lie Ishheibar. Vader, moeder en hun
zes kinderen begonnen in november

2017 een nieuw leven in Panningen,
na hun vlucht uit Syrië en vier jaar in
een tentenkamp in Turkije. De camera
volgt hoe de familie probeert zich
hier aan te passen. De film is mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage

Theatershow
als profielwerkstuk
Ingrid Ledoux en Yannique van Megen zitten momenteel in het
zesde jaar van het vwo op middelbare school het Bouwens in
Panningen. Als profielwerkstuk kozen de twee leerlingen ervoor een
eigen theatershow te schrijven. Op donderdag 24 januari voeren ze de
show op in DOK6 Theater in Panningen.
Ingrid en Yannique hebben
naar eigen zeggen een grote passie
voor theater. Daarom doen ze al
twee jaar mee aan de Revue van
het Bouwens die ieder jaar in DOK6
Theater gehouden wordt. “Zowel
voor als achter de schermen zijn
ze ondertussen veteranen van
het theater dus nu zochten zij
een grotere uitdaging”, aldus de
beschrijving van DOK6 over de
voorstelling. “Daarom wagen ze zich
nu aan het volledig zelf schrijven,

vanuit gemeente Peel en Maas. De
gemeente wil met film en foto’s de
integratie van vluchtelingen bevorde
ren. “Ze vindt het belangrijk dat zoveel
mogelijk mensen kennis nemen van
Thuisland”, aldus de organisatie van de
Thuisland-Dorpentour. “Alle inwoners
krijgen daarom nu de kans om film
en foto’s in hun eigen dorp (gratis) te
gaan zien. Na afloop van de vertoning
wordt er informeel nagepraat met een
aantal betrokkenen.” Bij de film hoort
een foto-expositie met portretten van
inwoners die familie Ishheibar helpen
in hun nieuwe leven, zoals buren, de

schooljuffrouw, vriendjes van de kin
deren en vrijwilligers van Vorkmeer. De
foto’s zijn gemaakt door Maartje van
Berkel uit Egchel. Die expositie is in elk
gemeenschapshuis te zien vanaf zo’n
twee weken vóór de filmvoorstelling.

Foto-expositie in
gemeenschapshuizen
De film wordt om 19.30 uur ver
toond in gemeenschapshuis ‘t Erf.
Vervolgens is Baarlo aan de beurt op
donderdag 24 januari (19.30 uur) in
MFC De Engelbewaarder. Een week

regisseren en produceren van hun
eigen theatershow.” De voorstelling
staat bol van de miscommunicatie,
eenzijdige telefoongesprekken, een
hele levensloop aan herinneringen
en een hechte vriendschap die
op breken staat. De theatershow
wordt op donderdag 24 januari
opgevoerd in het Panningse theater.
De voorstelling begint om 20.15 uur
en duurt ongeveer een uur. Kijk voor
meer informatie over de show en
voor kaarten op www.dok6.eu

Ben jij nieuwsgierig naar het
Bouwens en zit je in groep 7
of 8? Kom dan op 25 januari
langs om de sfeer bij ons op
school te proeven!
Samen met je ouders of
verzorgers ben je van
harte welkom om het
schoolgebouw te bekijken,
vragen te stellen en kennis te
maken met onze docenten
én leerlingen.

Kééj Knappe Kwéék
middig in Meijel
De Kééj Knappe Kwéékmiddig van carnavalsvereniging
De Kieveloeët uit Meijel staat weer voor de deur. Op zondag 10 februari
barst de strijd los om het beste jeugdcarnavalsnummer uit Meijel.
Opgeven voor de liedjesmiddag kan tot zondag 27 januari.
Het wordt de 21e editie van het
evenement dat om 13.45 uur van
start gaat. Plaats van handeling is
de Rabozaal in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel. Inschrijven
kan door een mailtje te sturen naar
Benny Vaes via liedjes@kieveloeet.nl

Als deelnemers een liedjes
willen gebruiken van een ouddeelnemer aan de volwassen lied
jesmiddag, dan kan er contact
opgenomen worden met die artiest
of met De Kieveloeët via een mailtje
naar liedjes@kieveloeet.nl

later, woensdag 30 januari, komt de
film naar Panningen (20.00 uur). In
februari volgen Kessel op donder
dag 14 februari (19.30 uur), KesselEik op vrijdag 14 februari (19.30 uur)
en Helden op donderdag 28 februari
(19.30 uur). Daarna is het de beurt
aan Beringe op zondag 24 maart
(11.00 uur) en Meijel op vrijdag
26 april (19.30 uur). De data voor
Maasbree, Grashoek en Koningslust
zijn nog niet bekend. Volgens de
organisatie wordt dat maart of april.
Alle voorstellingen vinden plaats in de
gemeenschapshuizen.

De open avond begint om 17.30
uur en duurt tot 21.30 uur.

Vrijdag 25 januari

Open avond het Bouwens
Het Bouwens | Minister Calsstraat 10 | Panningen | www.hetbouwens.nl
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Kienen

24-uurs Cardio Challenge voor
Alpe d’HuZes

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

Tijd: tot 19.00 uur
Organisatie: Team Fysiomotion
Locatie: fysiotherapiepraktijk Fysiomotion Panningen

Quilts bewonderen, quiltboeken
en zelf beginselen leren

Prinsenbal D’n Hab Maasbree

di
22
01

Open week SeniorWeb en inloopcafé tablets en smartphones

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting De Koeberg Helden
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 14.00 uur
Locatie: dorpsontmoeting Os Thoes Kessel

Thema-avond ‘verbindend leiderschap’ CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom

Jeugdprinsenbal De Dörper Kuus
Helden

Ontmoetingsochtend voor werkzoekenden

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: CDA
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Werkzoekenden Peel & Maas
Locatie: bibliotheek Panningen

Voorlichtingsavond over orthopedie bij reuma en artrose

Prinsenbal De Kevers Kessel

Activiteitenmiddag met Kever
berger Muzikanten en vertoning
film jubileumfeest

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Voorstelling cabarettrio
Niet Schieten

Pubquiz
Tijd: 22.00 uur
Organisatie: VC Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

24-uurs Cardio Challenge voor
Alpe d’HuZes (t/m 19 januari)
Tijd: 19.00 uur tot zaterdag 19.00 uur
Organisatie: Team Fysiomotion
Locatie: fysiotherapiepraktijk Fysiomotion Panningen

Optreden Dire Straits-coverband
BOOM, like that!

za
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Muziek met Bert en Nol

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

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

Heldense Bossen VerlosCross

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

wo
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Vertoning film Thuisland
Tijd: 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Vertoning film Thuisland
Tijd: 19.30 uur
Locatie: MFA De Engelbewaarder Baarlo

Cursus vogels herkennen in eigen
omgeving

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Atletiek Helden
Locatie: start camping De Heldense Bossen Helden

Silent disco
met drie soorten muziek

Nederlands kampioenschap
beugelen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: beugelvereniging OVU Kessel
Locatie: beugelclub Roode Eggeweg 5a, Kessel

iPad-cursus

Seizoen twee talkshow De Proos

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

Tijd: 14.30-17.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Pubquiz en afterparty

Prinsenbal De Brookhaze
Koningslust

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

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

Tijd: vanaf 15.30 uur
Organisatie: Herpertz Bevo Hc
Locatie: Bevo-kantine sporthal De Heuf Panningen

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Theatershow Tweespraak
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Ingrid Ledoux en Yannique van Megen
Locatie: DOK6 Panningen

Beumer & Drost

Gratis voorstelling
Maquette bij DOK6
Vanwege het Nationaal Theaterweekend is op vrijdag 25 januari voor iedereen vanaf 8 jaar een gratis voorstelling te bezoeken in DOK6 Theater in Panningen. Het gaat om de voorstelling ‘Maquette’ van toneelgezelschap
Beumer & Drost.
De voorstelling gaat over een
wereld waarin mensen verkleind
worden om zo de ecologische voetaf
druk te verkleinen. Daarmee kan de
wereld gered worden van vervuiling
en klimaatproblemen. Mensen die
niet verkleind zijn, wordt opgeroepen
verkleinde personen in huis te nemen.
De voorstelling gaat over het extreem
milieubewuste echtpaar Eduard en

Willemijn in hun zeer ecologisch ver
antwoorde huis. Eduard overtuigt zijn
vrouw ervan om verkleinde mensen in
hun huis op te nemen.

Aantrekkingskracht
Het mini-echtpaar Joke en Addie
kan zijn intrek nemen bij Eduard en
Willemijn. De twee echtparen verschil
len als dag en nacht van elkaar. Joke

en Addie zijn bijvoorbeeld vrij onver
schillig als het om het milieuvraagstuk
gaat. Niettemin ontstaat er een aan
trekkingskracht tussen de grote man
en de kleine vrouw en de kleine man
en de grote vrouw.
De voorstelling duurt ongeveer
een uur. Daarna volgt een nagesprek
van 10 minuten. Kijk voor meer infor
matie en kaarten op www.dok6.eu
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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 20 januari
H. Mis 09.30 zang van het KBOkoor t.i.v. leden en overl. leden
van de KBO, in het bijzonder de
overledenen van het afgelopen
jaar; Jaardienst voor Magda en Nicole
v. d. Nieuwboer.
Woensdag 23 januari
H. Mis 09.00 uur in de sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 januari
Geen H. Mis
Zondag 27 januari
H. Mis 11.00 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 20 januari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr.
Jeanne Senden
Intenties: Graad Colbers (verjaardag).
Jaardienst Frans Maessen, dochter
Maria Maessen en zonen Hay en Ger
Maessen. Jaardienst Trees WalravenVaessen.

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 18 januari
H. Mis 19.00 uur – in deze viering
ontvangen de kinderen uit groep 7
en 8 het Heilig Vormsel door mgr. H.
Schnackers m.m.v. koor In Between
Zaterdag 19 januari
H. Mis 19.00 uur. T.i.v. Gerrit
Runneboom (jaardienst), Martine
Runneboom-Michels en kleindochter
Laura

Parochie Helden

intentie voor onze jonge gezinnen;
Doopviering 11.30 uur: Teun Bruijnen

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 19 januari
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 26 januari
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 20 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Piet Steeghs (zeswekendienst); Felix
Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen en overl. fam.; ouders Lies
Bouten-Duijf en Frans Bouten (coll);
fam. Cox-van den Beucken; speciale

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 17 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zondag 20 januari
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Wiel Levels (zeswekendienst); Piet

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 19 januari
19.15 uur. Voor de leden en overleden
leden van de schutterij St.Sebastianus.
Voor de jaardienst van Pierre Wolters.
Woensdag 23 januari
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 26 januari
19.15 uur. Voor de parochie.
Mededeling
Ons medeleven met de families
Kovacs, Laumen, Janssen en Stroucken
met de overledenen in de families.

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 19 januari
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 20 januari
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Pierre Görtz en Anneke
Görtz (de Raay).
Jaardienst Pierre Rooyakkers en Dien
Rooyakkers-Pijls.
Jaardienst Ietje Driessen-Hamans.
Jaardienst Harry Brueren en Antonia

Derikx en An Derikx-Daems (gest.
jaardienst); Qurien Lansbergen
(jaardienst); overl. fam. den Ouden:
ouders, en zonen Frans, Ad en Johan;
schoonzoon Harrie Smulders en zuster
Gratia; overl. fam. Stultiëns; Sjra en
Lies Gommans-Janse (jaardienst); Peter
en Anna Meevis-v.d. Weerden en hun
overleden nazaten; Harrie Philipsen,
Cor Philipsen-Levels en Mien PhilipsenVerstappen; uit dankbaarheid
Maandag 21 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 22 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 24 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 17 januari
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Brueren-Coenen en overledenen van
de familie.
Jaardienst They en Anna RooyakkersPeeters en overleden familie.
Donderdag 24 januari
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 20 januari
9.30 uur Miet Bongers-Berg v.w.
Jaardienst en verjaardag
Zondag 27 januari
9.30 uur Elisabeht Janssen.

Waaruit bestaan de werkzaamheden ?
Veelal uit gemakkelijke en afwisselende dagritten, vaak met één adres in Nederland, Duitsland of België.
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een motorwagen (met aanhangwagen) of trekker / oplegger.
Wie is SJT Venlo ?
Sinds 1999 dé specialist op het gebied van snel- en spoedtransport binnen Europa, gevestigd op Het Erf 15 in
Sevenum. Bekijk alvast onze website www.sjtvenlo.nl
Waarom werken bij SJT Venlo ?
Uiteraard ontvang je een marktconforme beloning en bij gebleken geschiktheid een vaste baan met diverse extra’s.
Je gaat werken in een informeel gezellig team. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van onze medewerkers en
hun gezin. Je start de dag tussen 6.00 – 9.00 uur en eindigt deze tussen 16.00 – 20.00 uur, geen weekenddiensten.
Interesse ?
Neem telefonisch contact op met Ton van Bergen 06-1498 9211 of mail naar : administratie@sjtvenlo.nl

Vrijdag 18 januari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 19 januari
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. al onze parochianen
Zondag 20 januari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 22 januari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 23 januari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Donderdag 24 januari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Tonnie Rutten. 87 jaar

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

Ter versterking van ons team
zijn wij op zoek naar een

Gezocht : Chauffeur in
bezit van rijbewijs C-CE
Wie zoeken we ?
Een ervaren chauffeur in het bezit van een C - CE rijbewijs en code 95, enthousiast, vakkundig en flexibel.
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(full�me, m/v)
Installeren, beheren, onderhouden en migreren van Windows-systemen;
U voert netwerkbeheertaken uit op routers en switches;
U conﬁgureert en onderhoudt VoIP-systemen;
U bereidt projecten voor en voert deze uit op loca�e van klanten;
Klantondersteuning.
Minimaal HBO werken denkniveau;
Enkele jaren ervaring;
Ervaring met Microso�georiënteerde omgevingen;
In het bezit van rijbewijs B;
Pro-ac�ef, klantgericht,
leergierig en hands-on.

Zoekt u
ee
uitdage n
nde
baan in
de ICT?

FEEST IN ALLE WINKELS!

Kom langs in een van de 7 EP:Tummers winkels voor grandioze openingsacties!

Tummers
NIEUW!

MEGASTORE
IN WEERT!
Gratis levering door eigen bezorgers

Bijna 100 jaar ervaring

13 55
9 ’’
cm

7 dagen per week geopend naast de Gamma

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

WASMACHINE / WM16T420
• A+++-30%
• 1600 t/pm
• 8 KG
• Koolborstelloze motor met
10 jaar garantie

FEESTPRIJS!
749,-

549,-

4K

FEESTPRIJS!

ULTRA HD

649,-

499,-

4K TV / UE55NU7091
• 55 inch (139 cm) • 4K Ultra HD • Beeldkwaliteit PQI 1300, HDR
• Smart TV • Clean Cable solution

FEEST IN ALLE WINKELS!

Kom langs in een van de 7 EP:Tummers winkels voor grandioze openingsacties!
Tummers

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

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

