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Taal leren, werken en
integreren
Zo snel mogelijk de taal leren en dan aan het werk. Dat is de insteek van het Leerwerkhuis in Panningen. Gemeente Peel en Maas gaat er zelf statushouders helpen
met hun inburgering en integratie en is daarmee één van de eerste in Nederland. Op donderdag 24 januari was de officiële aftrap van deze nieuwe aanpak in gemeenschapshuis In Kepèl, waar het Leerwerkhuis gevestigd is. Na afloop van de bijeenkomst werden Syrische en Arabische hapjes geserveerd. Lees verder op pagina 02

Niets buitgemaakt

Inbrekers vernielen Kessel-Eikse kerk
In de kerk van Kessel-Eik is onlangs ingebroken. De dieven konden echter geen geld vinden en hebben
daarna veel schade aangericht in het gebouw, zo laat pastoor Verhaag van de Kessel-Eikse parochie weten.
De inbraak heeft ergens tussen maandag 20 en vrijdag 25 januari plaatsgevonden.
De dieven kwamen de
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt
Ontvangenkerk binnen door een
raampje aan de zijkant van de kerk
in te slaan. “Ze zijn bij de sacristie naar binnen gekomen”, vertelt
pastoor Verhaag. “Het trapje naar
het raam stond er nog. Van daaruit
zijn ze verder naar binnen gegaan.”
De kerk van Kessel-Eik ligt aan de
Maasstraat midden in het dorp.
Wanneer de inbraak precies
heeft plaatsgevonden, is onduidelijk

omdat de kerk van Kessel-Eik
doordeweeks vaak leeg blijft.
Pastoor Verhaag: “We denken dat
ze nog voor de sneeuwval van
dinsdagmiddag binnen zijn geweest.
Anders hadden we de voetstappen in
de sneeuw gezien. Zondag 20 januari
hebben we nog een heilige mis gehad,
dus het is daarna gebeurd.” Toen de
koster op vrijdag de kerk binnenkwam
om zaken op te ruimen, zag hij tot zijn
schrik dat de kerk een grote ravage
was. “Het was een grote rotzooi en er

lag glas op het priesterkoor. Toen wist
hij dat het goed fout was.”
Nadat de dieven eenmaal binnen
waren, kwamen ze er waarschijnlijk
snel achter dat er weinig te halen
viel in de kerk. “Ze waren op zoek
naar geld denk ik, maar dat hebben
we in de kluis liggen”, vertelt de
pastoor. “Waar de sleutel ligt, is
uiteraard geheim. Toen ze geen
geld konden vinden, zijn ze de
hele kerk doorgegaan.” In hun
dadendrang hebben de dieven niks

aangekeken, vertelt pastoor Verhaag.
“De geluidsinstallatie is kapot, de
verwarming doet het niet meer en ze
hebben drie deuren proberen open
te breken. Dat is niet gelukt, maar
er moeten wel nieuwe sloten in.”
Kortom: een hoop schade. “Ik heb
meteen de politie gebeld en aangifte
gedaan. Ook de verzekering is op
de hoogte. We denken dat er voor
duizenden euro’s schade is gemaakt.”
Omdat de geluidsinstallatie en
de verwarming kapot waren, besloot
pastoor Verhaag de Heilige mis van
zondag 27 januari af te gelasten.
“Met dit weer was het veel te koud
geweest. En zonder geluid is sowieso

lastig. We proberen komende zondag
(3 februari, red.) weer een mis te
houden.” De raampjes in de sacristie krijgen tralies om een volgende
inbraak te voorkomen. De kerk is
opgeruimd zover het kan. “Voor bijvoorbeeld de geluidsinstallatie hebben we experts nodig, maar we
hopen dat dat zondag opgelost is.”
Pastoor Verhaag kan er met zijn
hoofd niet bij dat iemand zou inbreken in een kerk. “Daar blijf je toch
met je handen vanaf? De kerk is ook
niet van de pastoor of het kerkbestuur. De kerk is van de gemeenschap. Ik hoop dat dat voor de
gemeenschap ook zo voelt.”
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Leerwerkhuis Panningen geopend

Taal leren, werken en integreren
Zo snel mogelijk de taal leren en dan aan het werk. Dat is de insteek
van het Leerwerkhuis in Panningen. Gemeente Peel en Maas gaat er zelf
statushouders helpen met hun inburgering en integratie en is daarmee
één van de eerste in Nederland. Op donderdag 24 januari was de officiële
aftrap van deze nieuwe aanpak in gemeenschapshuis In Kepèl, waar het
Leerwerkhuis gevestigd is.
‘Sabahelkeer’, ‘masaelkheer’ en
‘merhaba’. Vrijwel niemand van de
aanwezigen bij de opening van het
Leerwerkhuis kan kaas maken van de
Syrische woorden, zo blijkt tijdens de
snelcursus Syrisch die wordt gegeven
door een medewerker van gemeente
Peel en Maas. Toch hebben velen het na
de uitleg, fonetische schrijfwijze en uitspraak snel onder de knie: ‘sabahelkeer’
betekent goedemorgen, ‘masaelkheer’
is goedenavond. ‘Merhaba’ is een infor-
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melere begroeting overdag. De les werd
gegeven met als doel alle aanwezigen
een idee te geven hoe het is om een
nieuwe, vreemde taal te leren die helemaal niet lijkt op de taal die je kent.
Zoals Syrisch of Arabisch klinkt voor
Nederlanders, zo klinkt het Nederlands
voor de statushouders uit Syrië.
Dat is ook waar statushouders
tegenaan lopen als ze naar Nederland
komen. Je thuis voelen in een land
waar je de taal niet spreekt, de
gebruiken niet kent en de weg letterlijk en figuurlijk niet weet, is namelijk alles behalve eenvoudig, stelt de
gemeente. “Daarbij zijn nieuwkomers
in Nederland zelf verantwoordelijk
voor hun inburgering”, legt Stynke
Douma uit, beleidsmedewerker diversiteit en integratie bij gemeente Peel
en Maas. “Binnen drie jaar moeten ze
hun inburgeringsexamen halen en ze
zijn verplicht de taal te leren. Normaal
wezen wij als gemeente alleen de
weg en moesten nieuwkomers verder
alles zelf regelen. Vanaf nu gaan wij
ze actief op weg helpen, zodat ze snel
hun plek in de gemeenschap vinden.”
Bij het Leerwerkhuis in Panningen
worden al lessen Nederlandse taal
en Kennis Nederlandse Maatschappij
(KNM) gegeven. Voorheen moesten
statushouders daarvoor naar Venlo.
Bij het vak KNM wordt les gegeven
over de Nederlandse geschiedenis, cultuur, gebruiken, het onderwijs, werk
en de gezondheidszorg. Maar er zijn
plannen om de lesstof uitgebreider te
maken. “We willen dat mensen uit de
praktijk komen vertellen”, legt Douma
uit. “Zoals een GGD-medewerker die
uitleg geeft over vaccinaties, of een
huisarts die vertelt over het verschil
tussen zijn of haar beroep en het
ziekenhuis. En onlangs kwam Hoera
kindercentra uitleg geven over de
kinderopvang in Nederland. Op die
manier willen we de nieuwkomers zo
veel mogelijk informatie geven, zodat
ze mee kunnen doen met de andere
inwoners van de gemeente.”

Stynke Douma bij het nieuwe logo
Het doel is de deelnemers uiteindelijk aan een baan helpen. Daarom wordt
er binnen het Leerwerkhuis samengewerkt met diverse andere partijen, zoals Gilde opleidingen in Venlo,
WerkVloerTaal uit Helmond die helpt bij
het leren van de taal voor op het werk
en het platform ‘WIJ maken werken
van werk’. Douma: “We bieden statushouders hulp van een werkconsulent.
Die bekijkt welke opleidingen iemand
genoten heeft, welke werkervaring
diegene heeft en welke kwaliteiten hij
of zij bezit. Is het bijvoorbeeld nodig
om een opleiding te volgen? En waar
wil iemand graag werken? Zo willen we
iedereen op de juiste plek krijgen.”
De officiële opening van het
Leerwerkhuis werd gedaan met de onthulling van het nieuwe logo door wethouder Wim Hermans en gedeputeerde
Joost van den Akker van provincie
Limburg. Het logo stelt een veelkleurige vogel voor die zijn vleugels uitslaat en zijn eigen weg kiest. “Het
Leerwerkhuis is voor de deelnemers
dan ook een plek om te beginnen”,
sprak wethouder Hermans. “Het laat
zien dat in Peel en Maas iedereen meedoet en niemand aan de kant staat.”
Ook gedeputeerde Van den Akker sprak
vol lof over het initiatief. “Een aanpak
met een voorbeeldfunctie voor heel

Limburg. Ik wens iedereen veel plezier
in dit nieuwe thuis.”
Ter afsluiting van de opening werden er diverse Syrische en Arabische

hapjes geserveerd. Deelnemers van het
Leerwerkhuis en de aanwezigen konden zo samen genieten van de positieve kanten van cultuurverschillen.

Leerwerkhuis Peel
en Maas
Het Leerwerkhuis is een proef
van gemeente Peel en Maas die
wordt ondersteund met financiële
hulp van provincie Limburg.
De gemeente wil op deze manier
alvast ervaring opdoen met een
manier van werken met nieuwkomers waarbij taal, maatschappelijke integratie, participatie en
‘werk en je thuis voelen’, in één
wordt georganiseerd en aangeboden. Daarmee loopt ze vooruit
op de aangekondigde maatregel
van minister Wouter Koolmees van
Integratie. Hij geeft Nederlandse
gemeenten vanaf 2020 weer de
regie over de inburgering. Het overheidsgeld waarmee nu de inburgeringscursussen worden betaald,
gaat dan naar de gemeenten die het
gebruiken om diensten aan te kun-

nen bieden aan de nieuwkomers.
Maar daar staat wel iets tegenover.
De termijn waarbinnen de inburgeringscursus behaald moet zijn,
blijft. Wie niet zijn best doet, loopt
het risico op een boete of korting op
zijn bijstandsuitkering, die door de
gemeente wordt verstrekt. Ook kan
een verblijfsvergunning voor de langere termijn in gevaar komen.
De gemeente wil de aanpak
van het Leerwerkhuis uiteindelijk
uitbreiden en aanbieden aan een
bredere doelgroep, zoals arbeidsmigranten en mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt die al
langere tijd niet aan het werk zijn.
Voor het begin van deze zomer wil
de gemeente het Leerwerkhuis evalueren, zodat daarna het vervolg
besproken kan worden.

Centimeter vanaf geslepen

Stoeprand Dorpsstraat Meijel aangepast
De stoeprand van de Dorpsstraat in Meijel wordt binnenkort afgeslepen, zodat het hoogteverschil met de weg maximaal 1 centimeter hoog is.
Het besluit volgt na vragen die VVD-raadslid Teun Heldens uit Meijel in oktober stelde over de gevaarlijke stoeprand, waarover meerdere mensen
gevallen zouden zijn met botbreuken tot gevolg.
Het hoogteverschil tussen de
weg en de stoep zou te groot zijn
om er veilig met de fiets overheen
te kunnen. En dat leverde problemen op voor fietsers die willen uitwijken of de stoep op willen om een
winkel te bezoeken. “Gevolg: het
achterwiel blijft in de goot hangen
waardoor mensen omvallen met
de fiets en soms zelfs een arm of
sleutelbeen breken”, aldus raadslid

Heldens op Facebook. De trottoirband
wordt over de hele breedte afgeslepen tot een hoogte van 1 centimeter
overblijft ten opzichte van de klinkers.
Er is voor gekozen de rand af te slijpen, omdat dit sneller en goedkoper
is dan de hele stoep, die in beton ligt,
te verwijderen en opnieuw te leggen.
Gemeente Peel en Maas laat weten
binnen een maand te willen beginnen met de werkzaamheden op de

Dorpsstraat, mits het weer droog is
zodat vrijkomend slijpsel opgevangen
kan worden.
De VVD’er uit Meijel vroeg vorig
jaar al aandacht voor de Dorpsstraat,
omdat deze ook slecht toegankelijk zou
zijn voor mindervaliden vanwege de
vele obstakels op de stoep. Daarop ontving hij meerdere reacties van mensen
die zeiden over de stoeprand gevallen te zijn en verwondingen te hebben

opgelopen. Heldens vroeg het College
van B&W van Peel en Maas daarop de
stoeprand aan te passen. Dat gaat nu
gebeuren. “Hopelijk worden met deze
maatregel veel nare ongelukken in de
toekomst voorkomen”, aldus raadslid Heldens. Naar verwachting duurt
het aanpassen van de stoeprand een
week. Waar gewerkt wordt, komt
een tijdelijk parkeerverbod, aldus de
gemeente.
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Abonnees Canal Digitaal buiten
gebied zonder L1
Abonnees van satelliettelevisie-aanbieder Canal Digitaal die in het buitengebied van Limburg wonen, ontvangen sinds 1 januari geen L1 Televisie meer. Dit omdat de omroep anders fors moest betalen, terwijl het
signaal eerder gratis werd doorgezonden. CDA Peel en Maas maakt zich zorgen en stelde het College van B&W
van Peel en Maas onlangs vragen.
Het signaal van L1 werd jarenlang
gratis doorgezonden naar schotelabonnees van Canal Digitaal. De aanbieder zegde twee jaar geleden echter
het contract eenzijdig op, aldus L1.
Vervolgens kreeg de zender te horen
dat ze moest gaan betalen voor het
doorzenden van het signaal via Canal
Digitaal. De zender zou namelijk in een
duurder, aanvullend pakket worden
aangeboden. Dit zou L1 25.000 euro
per jaar kosten. Daarop besloot L1 de
samenwerking te stoppen.
Door het besluit ontvangen de
5.000 huishoudens in Limburg waar
het om zou gaan, sinds dit jaar de zender niet meer via de satelliet. Om hoe-

veel abonnees het in het buitengebied
van Peel en Maas gaat, is niet bekend.
Wel is de zender te ontvangen op de
pc, laptop, tablet, smartphone, via
Smart TV en via de kabel en ether.
Raadsleden Sandy Janssen en Roel
Boots van CDA Peel en Maas maken
zich zorgen over het feit dat de zender door abonnees van Canal Digitaal
in het buitengebied niet meer te
ontvangen is. Ze willen weten of het
college ervan op de hoogte is dat de
samenwerking is opgezegd en of ze
weet om hoeveel huishoudens het
in Peel en Maas gaat. Ook vragen de
raadsleden zich af of het college zich
ervan bewust is dat L1 een maat-

schappelijke functie heeft als zender
en Rampenzender voor het buitengebied. Dat de omroep geen satellietcontract meer heeft met Canal
Digitaal heeft echter geen invloed op
L1 als Rampenzender, blijkt uit informatie op de website van de omroep.
Alleen L1 Radio is officieel aangemerkt als Rampenzender. Dit is vastgelegd in contracten met gemeenten
en de provincie. L1 is via de radio
overal te ontvangen via de ether,
de kabel en digitale radio DAB+.
Daarnaast geeft de omroep aan in het
geval van een ramp ook via sociale
media, haar website en de app informatie te verstrekken.

Grotere vraag naar woningen

Gemeente werkt aan woonvisie
Door de economische groei, de toegenomen vraag naar woningen, woonwagenstandplaatsen en duurzamere en
levensloopbestendige huizen, moeten acht Noord-Limburgse gemeenten dit jaar nieuwe afspraken maken over de
toekomst van de regionale woningmarkt. Gemeente Peel en Maas werkt daarnaast al aan een plan voor de eigen
gemeente en wil dit in februari klaar hebben, zodat het in april aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden.
Gemeente Peel en Maas werkte
al langere tijd aan een lokale woonvisie waarin wensen en doelen over de
woningmarkt in Peel en Maas worden
opgenomen. Die wil het College van
B&W van Peel en Maas uiteindelijk aan
de andere gemeenten presenteren als
er later dit jaar vergaderd wordt over
de aanpassing van het regionale plan.
Daarom moet er in februari een plan
klaarliggen waarover het college zich
kan buigen, zodat een definitief plan
op 16 april aan de gemeenteraad kan
worden voorgelegd. In de regionale
structuurvisie Wonen Noord-Limburg
hebben de acht gemeenten Beesel,
Bergen, Gennep, Horst aan de Maas,
Mook en Middelaar, Peel en Maas,
Venlo en Venray afspraken vastgelegd over huisvesting. Onder meer
over de behoefte aan woningen voor
starters, nieuwkomers en arbeids-

migranten, maar ook over mogelijke
leegstand in de toekomst en hoeveel
woningen er bijgebouwd mogen worden. Die visie is vastgesteld voor de
periode 2016 tot 2020. De gemeenten moeten dit jaar weer om tafel om
een plan te bedenken voor de jaren
2020 tot 2024. De ontwikkelingen
op de woningmarkt gaan volgens de
gemeenten sneller dan verwacht en
vragen om een nieuwe aanpak. De
afgelopen jaren zijn woonthema’s als
de huisvesting van arbeidsmigranten en nieuwkomers, de economisch
groei en de vraag naar woningen en
woonwagenstandplaatsen belangrijker geworden. Ook is er meer vraag
naar het verduurzamen van bestaande
woningen en het levensloopbestendig maken ervan. Om hier nieuwe
afspraken over te maken, worden ook
partijen als woningcorporaties, pro-

jectontwikkelaars, makelaars, zorgpartijen en partijen die opkomen voor
de belangen van consumenten op de
woningmarkt. Gemeenteraadslid Tiny
Valckx van Lokaal Peel&Maas stelde
onlangs vragen aan het college over de
visie van Peel en Maas op de woningmarkt. Nadat de regionale woonvisie
is vastgesteld, is er volgens haar niets
meer besproken over de lokale uitwerking hiervan. In haar brief van zaterdag
19 januari stelt zij dat er grote behoefte
is aan woningen voor arbeidsmigranten, senioren, alleenstaanden,
kwetsbare burgers en mensen die zorgbehoefte hebben. “De wachtlijsten in
enkele grote kernen bedraagt vijf jaar”,
aldus het raadslid. Er moet snel iets
gebeuren, stelt zij. Lokaal Peel&Maas is
bang dat er straks niets meer gedaan
kan worden aan de behoeften in de
gemeente Peel en Maas.

HALLO meneer de Uil
De prinsonthulling van De Kuus oeht Kepèl uit Panningen is
ieder jaar een grote happening. Op zondag 27 januari stond het
uitkomen van de nieuwe heerser in DOK6 in het teken van de
Fabeltjeskrant. Daar hoort natuurlijk ook meneer de Uil bij. Jan
Reijnen, die onlangs officieel afscheid nam van zijn winkel,
speelde de vogel. Hij las voor uit de Fabeltjeskrant die verdacht
veel weg had van een HALLO Peel en Maas. Na het toneelstukje
kwam Momfer de Mol, alias Leon Bouten, naar buiten als nieuwe
prins van Panningen. (Foto: Bram Broekmans)

Tweede editie

Bedrijven- en banen
beurs Panningen
Zeventig bedrijven uit Peel en Maas en omstreken staan vrijdag
8 februari op de tweede editie van de bedrijven- en banenbeurs
Meet2Match. Deze vindt plaats in de sporthallen Piushof in Panningen.
Er zijn diverse informatiestands, modeshows en workshops te volgen.
De beurs wordt georganiseerd
door WIJ maken werk van werk,
iKPM, het Bouwens, Stichting Prisma
en gemeente Peel en Maas. Er zijn
bedrijven aanwezig uit de branches
zorg, techniek, onderwijs, retail,
bouw, agrarisch, dienstverlening en
overheid. Deze editie is een combinatie van bedrijvenbeurs, banenmarkt
en beroepenoriëntatiedag.
Dit jaar wordt er een modeshow gelopen met medewerking van

Panningse ondernemers die de nieuwste trends op het gebied van haar,
kleding, schoenen, brillen, tassen en
sieraden laten zien. Deze vinden plaats
om 15.00, 16.00 en 19.00 uur. Ook zijn
er gratis workshops te volgen over
het maken van een curriculum vitae
en over ‘sociale media en werk’. Deze
workshops vinden plaats van 15.30 tot
17.30 uur en van 16.30 tot 18.30 uur.
Het evenement Meet2Match zelf duurt
van 14.30 tot 20.00 uur.

Proper Jetje Gezocht! 2 CLEAN Panningen zoekt per direct een

ENTHOUSIASTE SCHOONMAAKSTER
Wie ben jij:
• Van ma t/m vr flexibel inzetbaar tussen 7.00 – 15.00 uur
• Je bent representatief en klantgericht
Wat bieden wij:
• Leuke werksfeer met fijne collega’s
• Mooi salaris conform schoonmaak CAO
• Een parttime baan in dagdienst (in de avonden en weekenden
ben je lekker vrij!)

Nieuwsgierig?
Neem dan snel contact op via info@2cleanpanningen.nl
Of met Mandy Janssen 06 - 45 46 00 41.

familie
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ALGEMENE KENNISGEVING

Soms zou ik gisteren over willen doen

Het boek is uit … het was prachtig.
Bedroefd maar dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn,
laten wij u weten dat mijn vader, schoonvader, onze opa en super
opa rustig is ingeslapen

Jan Jagers

Johannes Hendrikus
echtgenoot van

Bertha Jagers-Vissers †
levenspartner van Jo Thoone-Janssen †
levenspartner van Marlies Brugman-Urlings †
Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar.
Panningen:
Deurne:
Breda:
Panningen:

Chris en Ans Jagers
Marloes en Martijn, Melle
Chris en Sandra, Sira
Guus

Boekel: Wim Jagers †
Helden, 23 januari 2019
Correspondentieadres:
Tuindersweg 3 B, 5981 NA Panningen

Peter Joosten
echtgenoot van

Marij Joosten-Thijssen
* Egchel, 4 februari 1955

† Panningen, 22 januari 2019

Panningen: Nick Joosten en Bianca Joosten-Lemmen
Guusje, Teun, Giel, Gijs
Eindhoven: Johnnie Joosten en Ilse Scholten
Panningen: Dennie Joosten en Sanne Joosten-van de Schoor
♥
Egchel: Marijke Joosten en Jules Hanssen
Lynn

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

Puckie
Irenestraat 14, 5981 XL Panningen

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

We hebben op 29 januari hoije tegen Peter gezegd
in het crematorium in Blerick.

De afscheidsdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op
29 januari in Boekel.

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van
verzorgingshuis Ruijsstraat 80 in Helden.

Panningen
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze gewaardeerde collega

Dankbetuiging

Peter Joosten

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

Met grote vakkundigheid en toewijding heeft Peter zich bijna
30 jaar lang ingezet als vrachtwagenchauffeur binnen ons bedrijf.

Riet Janssen - Theelen

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Pap, schoonvader en opa van

Wij danken dokter Franssen, medewerkers Zorggroep, VieCuri MC en
de vrijwilligers van de VPTZ Leven Rond de Dood voor de goede zorgen.

Een warmer en mooier afscheid van

THANATOPRAXIE

“Mer ut is neet angers”

www.vooraltijdbijzonder.nl
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www.janssenuitvaart.nl

Zijn betrokkenheid en inzet zullen wij voor altijd missen.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Marij,
kinderen Nick, Johnnie, Dennie en Marijke en kleinkinderen.
Directie en medewerkers Legro

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

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

hadden wij ons niet kunnen wensen.
Het gemis is er, maar alle blijken van medeleven,
de vele kaarten, de mooie bloemen en de bemoedigende
woorden hebben ons goed gedaan.
Dank hiervoor.
Beringe, januari 2019
Hay Janssen
Kinderen en kleinkinderen

Op maandag 21 januari 2019 is onze moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

Maria Hermans-Peeters
op 89-jarige leeftijd in Nieuw-Zeeland zacht en kalm overleden.
Er zal voor haar een H. Mis worden opgedragen op zondag 3 februari
om 11.00 uur.

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Namens de kinderen, Miriam Wijnen-Hermans

Dankbetuiging

Degene die ik lief heb,
heb ik verlaten.
Om degene die ik lief had,
weer terug te zien.
Velen hebben met ons meegeleefd na het overlijden van

Joke Kovacs-Teelen
De vele kaarten, de mooie woorden, hartelijk dank daarvoor.
Het was hartverwarmend en heeft ons goed gedaan.
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 9 februari
om 19.15 uur in de kerk van O.L.Vrouw Geboorte te Kessel.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven,
na het overlijden van

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Leo Slaats
Het gemis is er, maar uw aanwezigheid, de vele kaartjes en de
bemoedigende woorden hebben ons goed gedaan.
Meijel, januari 2019

Kessel, januari 2019

Familie Slaats en
Neven & nichten

Jenö Kovacs
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst is op zondag 3 februari 2019
om 11.00 uur in de parochiekerk te Meijel.

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

nieuws 05

‘Meijelse motorcross draagt bij
aan Peelgeluk’
De meerderheid van de Meijelse bevolking vindt dat de motorcross moet blijven en dat deze bijdraagt aan
het Meijelse Peelgeluk. Dat is de conclusie van het onderzoek dat hbo-studente Vera Snijders deed naar het
evenement. In totaal gaven 365 personen hun mening.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
www.maybodycare.nl Verzorgende
en helende lichaamsbehandelingen.
Nieuw: IonCleanse detox voetenbad.
Vakantiehuis te huur Costa Blanca,
4 pers, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl
Mindfulness helpt om weer tot
jezelf te komen en om op een
slimme manier om te gaan met stress.
De 8-weekse training voor volwassenen
start op 20 febr. in Panningen van
19.00-21.00 uur. Op 14 mrt. is er een
mindfulness workshop voor jongeren
16-20 jr. www.sensus-pvs.nl

De Meijelse Vera studeert marketingcommunicatie aan Fontys
Hogescholen en deed in maart en
april 2018 onderzoek naar het Meijelse
motorcrossevenement. Aanleiding hiervoor was de discussie die in het dorp
was ontstaan nadat bewoners van bungalowpark Stille Wille bezwaar maakten
tegen de vergunning voor het motor-

crossevenement dat twee keer per jaar
plaatsvindt op circuit De Vossenberg in
Meijel. Ze gaven aan moeite te hebben met het recreatieve gebruik van
het bos, waardoor hun rust en privacy
zou worden verstoord. Gemeente Peel
en Maas besloot uiteindelijk de cross
toch te gedogen. De studente zette een
online enquête uit en kreeg daarop

365 reacties. Ook interviewde ze het
bestuur van motorcrossclub MCC Meijel,
dorpsoverleg-voorzitter Joost Stemkens
en VVD-raadslid Teun Heldens die de
discussie over het gedogen aanzwengelde. In haar enquête vroeg Vera de
respondenten onder andere in hoeverre
het evenement deel uitmaakt van de
dorpscultuur in Meijel, hoe ze de jaar-

Overlast door JOP bij basisschool
Groep 7/8 van De Springplank in Koningslust heeft op vrijdag 25 januari bezoek gehad van burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo. Die kwam op uitnodiging van de leerlingen naar de basisschool. De jongeren overhandigden de burgemeester het resultaat van een handtekeningenactie die ze in de buurt waren gestart om de overlast
van de Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP), die dicht bij het schoolplein staat, aan te kaarten.

www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt
u een hulp in de huishouding? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
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.

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

lijkse evenementen van de motorclub
ervaren en in hoeverre de motorcross
bijdraagt aan het Peelgeluk in Meijel,
waarmee de leefkwaliteit in het dorp
wordt bedoeld. Van de 365 ondervraagde mensen gaf 7 procent, ongeveer 25 personen, aan lid te zijn van de
organiserende motorclub. De meeste
personen, 265, gaven aan het evenement weleens bezocht te hebben en
90 procent kwam vaker terug na een
eerste bezoek aan de cross. In totaal
gaf 81 procent van alle ondervraagde
personen aan dat het motorcrosscircuit bijdraagt aan het Peelgeluk in het
dorp, zo blijkt uit het onderzoek van de
studente. “Voor sommigen is het een
‘hang naar vroeger’ of ze zijn blij dat
er dan weer iets te doen is. Anderen
bezoeken het evenement omdat het
traditie is en ze het hun kinderen mee
willen geven of omdat een bekende
meedoet”, aldus het rapport. Van alle
respondenten lieten twee personen
weten dat ze het evenement als lastig
ervaren. “Naast extreem geluidsoverlast geeft motorcross ook enorme stank
van uitlaatgassen, wat ook nog eens
heel ongezond is”, schreven zij. Uit het
onderzoek komt naar voren dat de
meerderheid van de Meijelse bevolking
de evenementen van MCC Meijel als
een onmisbare traditie ziet. “De evenementen zijn verankerd in de Meijelse
samenleving, worden gewaardeerd
en als cultuur gezien door meer dan
75 procent van de inwoners van Meijel”,
aldus het rapport. (Foto: Vera Snijders)

Voordat de kinderen iedere morgen
op school komen, controleren leraren
van de basisschool of er geen gevaarlijke spullen in de JOP liggen. Dat komt
namelijk regelmatig voor, zo vertelt
Renée van Soest, lerares van groep
7/8. “Glasscherven, shag of sigaretten, wietzakjes en zelfs een keer een

pilletje. We kijken er iedere morgen
naar, maar kinderen vinden altijd meer
dan wij als we even snel kijken. Dat is
heel gevaarlijk, vooral voor de onderbouw. Vorig jaar was er een meisje uit
groep 1 die een fles sinas vond met
nog een beetje vloeistof er in. Ze dronk
het op. Nou was er uiteindelijk niets

aan de hand, maar het had zomaar iets
gevaarlijks kunnen zijn.”
De JOP ligt op een grasveld dat
grenst aan het schoolplein. Op het
plein zelf staan geen klimtoestellen,
maar op het grasveld wel. “Om nou
de kinderen te verbieden om naar de
klimtoestellen te gaan die een paar

meter verderop liggen, gaat ook weer
wat ver”, legt Renée uit. “Dus we
ruimen het steeds zelf op.” De houten keet is de enige JOP die nog in
gemeente Peel en Maas te vinden is.
De rest van de JOP’s is door de jaren
heen al verwijderd. De leraren van
de basisschool besloten actie te gaan
ondernemen. Groep 7/8 vormt de
voorhoede. “We begonnen eigenlijk
met het idee om de JOP weg te laten
halen”, vertelt Renée. “De kinderen
gingen onder meer langs de deuren om
handtekeningen op te halen in de buurt
om het gebouwtje te laten verwijderen. We kregen er zoveel dat we ze officieel wilden gaan overhandigen bij de
gemeente. Toen heeft de burgemeester aangegeven zelf naar de school te
komen om het resultaat in ontvangst
te nemen.”De burgemeester kwam op
vrijdag 25 januari langs. Ze erkende
de ernst van de situatie, aldus Renée.
“Ze gaat het kenbaar maken binnen
de gemeente en proberen een oplossing te zoeken. Ze gaf wel meteen aan
dat de JOP weghalen er waarschijnlijk
alleen voor zorgt dat het probleem verplaatst wordt. Maar we wachten af met
wat voor oplossingen de gemeente
komt.” Renée vindt het wel mooi dat
de leerlingen zelf zoveel gedaan hebben. “We begonnen met niets en
stapje voor stapje zijn we steeds verder gekomen. De kinderen zijn heel
enthousiast en gaan er voor. Ze willen
een veilige plek om te spelen.”
(Foto: Facebook Burg Delissen)
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Al jaren geen biljarttafel meer

Maasbreese biljarters hebben geen keus
Biljarten op een openbare plek is in Maasbree inmiddels al ruim 2,5 jaar niet meer mogelijk. Sinds het verdwijnen van de biljarttafels uit Trefcentrum D’n Adelaer en sociëteit ‘t Hofje in wozoco Den Clockenslagh hebben
de liefhebbers in Maasbree geen keus meer. De biljartvereniging speelt inmiddels in Baarlo en de senioren van
Den Clockenslagh hebben de sport opgegeven. Aan de horizon gloort echter een sprankje hoop.

Sommige wedstrijden duren uren, dan
ben je veel geld kwijt.” De vereniging
wil graag terugkomen naar Maasbree,
vertelt Leon. “Als het MFA nog eens
om de tafel wil zitten, staan we daar
zeker open voor. Misschien dat we er
samen uit kunnen komen. We zijn ook
in gesprek met café De Pool om daar
iets te realiseren.”
De eigenaar van De Pool, Jo Niëns,
geeft aan dat de plannen er inderdaad zijn. “We hebben afgesproken
dat als wij het café gaan verbouwen,
we rekening houden met plaats voor
het biljart. Eentje die in de grond kan
zakken. Wanneer dat precies gaat
gebeuren, weten we nog niet. Maar
de Maasbreese biljarters kunnen hoop
houden.”

Senioren gestopt

Drie jaar geleden was al bekend
dat het biljart zou verdwijnen uit het
dorp. “We hebben alles geprobeerd
om hier een biljarttafel neer te zetten,
maar het past gewoon niet”, vertelt
Hans Vaessen, voorzitter van Stichting
MFA ‘t Hoës van Bree. “De ruimtes
zitten volgepland. De biljartvereniging wilde geen verrijdbare tafel en
bij een vaste tafel waren we te veel
plek kwijt geweest. Daarbij vond de
vereniging de huur te hoog. We hebben alles onderzocht om het mogelijk
te maken, maar we kunnen niet de
ene vereniging minder laten betalen dan de andere. Voorlopig zien we
geen mogelijkheden om een biljarttafel kwijt te kunnen. Dat vinden wij

ook jammer. We juichen de komst van
een tafel heel erg toe en hopen dat de
biljarters in de toekomst weer in eigen
dorp kunnen spelen.”
Biljartvereniging BV Maasbree is
inmiddels uitgeweken naar een café
in Baarlo om daar haar wedstrijden te
spelen. Dat noopte Leon Timmermans
ertoe rustend lid te worden. “Ik had
geen zin om iedere week 5 kilometer
te moeten rijden voor een thuiswedstrijd”, vertelt het oud-bestuurslid.
“Je wil toch een pilsje drinken na de
wedstrijd. Dat gaat dan niet. Zodra we
weer in Maasbree kunnen spelen, wil
ik wel weer gaan biljarten.”
BV Maasbree werd benaderd toen
de plannen van het nieuwe MFA wer-

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

Allround Medewerker/
Tractorchauffeur (m/v)

De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende
werkzaamheden van zaaien tot oogsten, in de akkerbouw
en teelt van vollegrondsgroenten. Het is een afwisselende
en uitdagende functie, binnen een zeer gemotiveerd team.
Ben jij:
• zelfstandig en in teamverband inzetbaar;
• flexibel en collegiaal;
• in het bezit van minimaal rijbewijs B?
Heb jij:
• al relevante werkervaring opgedaan;
• de juiste motivatie en inzet?
Dan ben jij degene die wij zoeken!
Spreekt deze baan je aan, aarzel dan niet en mail naar
info@tacobedrijven.nl of bel naar 077-3976666.

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

den gemaakt. “Maar daar moesten
we per uur gaan betalen als daar een
tafel kwam”, vertelt Leon. “Dat zou
voor ons veel te duur worden.

Niet alleen de biljartvereniging
ondervindt hinder van een gebrek aan
een speellocatie. In sociëteit ‘t Hofje
verdreven de senioren die in wozoco
Den Clockenslagh wonen er vaak hun
tijd. Woningcorporatie Wonen Limburg
besloot echter de recreatieve ruimte
te sluiten. Omdat er ook geen alternatieve biljarttafel beschikbaar was,
is Toon Peeters (87) inmiddels maar
gestopt met het spelletje. “Ik was
voorheen elke maandagmiddag, donderdagavond en zondagochtend aan
het biljarten. Nu speel ik nooit meer.”

Toon was medeoprichter van de
Senioren Biljart Bond Maas en Peel
en zat jaren in het bestuur. Hij is dan
ook een biljartveteraan. “Ik heb leren
biljarten toen ik in militaire dienst zat
in 1951. Daarna heb ik bij de cafés
D’n Haan (nu het Mafcentrum) en
Grubben veel gespeeld, totdat die ook
hun tafels wegdeden.” Toon speelde
nog in café ‘t Trefcentrum bij de sporthal en toen hij in Den Clockenslagh
kwam wonen, was hij sindsdien regelmatig te vinden in ‘t Hofje.
Samen met nog wat anderen hield
hij de tafel bij die daar stond. “De tafel
had ook een sociale functie”, vertelt
Toon. “We zagen elkaar hier mede voor
de gezelligheid.” Met twee teams in de
KBO-competitie was de bezetting van
de tafel goed. “Je moest vaak wachten
tot je aan de beurt was.” Voor Toon was
het sluiten dan ook een hard gelag.
“Het is een enorme domper dat ik na
vijftig jaar het spelletje nu niet meer
kan spelen. Dat doet pijn.”
Net als de biljartvereniging naar
Baarlo rijden, is voor Toon geen optie.
“Ik ben 87. Ik ga niet meer zo ver
reizen om een potje te kunnen biljarten. Ik heb maar andere bezigheden
gezocht om de tijd te verdrijven op
de momenten dat ik voorheen ging
biljarten. Ik hoop dat er toch nog iets
mogelijk is en we hier in de buurt
weer kunnen spelen. Dat zou fijn zijn.”

Ondernemingsraad NLW naar
rechter om conflict
De ondernemingsraad van de NLW Groep stapt naar de rechter omdat de directie weigert een externe adviseur
in te schakelen voor het oplossen van conflicten. NLW Groep is een werkbedrijf dat voor onder andere gemeente
Peel en Maas de sociale werkvoorziening regelt. Die heeft als taak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
te helpen aan passend werk.
Er is al enige tijd onenigheid tussen de directie en de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft
al meerdere malen bij de directie
haar onvrede geuit over de gang van
zaken. Zo zouden medewerkers vaak
saai en repeterende werk moeten
doen dat onder hun niveau en loonwaarde is. Daarbij zou er sprake zijn
van een hoog ziekteverzuim.
De ondernemingsraad een
externe juridische adviseur inschakelen. Daarvoor heeft het de handtekening van directeur Peter Fleuren
nodig. Die weigert vooralsnog

deze te geven. Daarop heeft de raad
besloten een gang naar de rechter
te maken. “Ik ben het niet eens met
de noodzaak en redelijkheid van het
inschakelen van een externe adviseur”, aldus Fleuren. “Met name de
hoge kosten die hiermee samenhangen zijn een struikelblok. Ik wil wel
heel graag in gesprek met de ondernemingsraad, zodat een gang naar de
rechter niet nodig is.” Voor Fleuren is
het niet helder waarom de raad niet
eerst met de directie in gesprek is
gegaan. Ook wil hij de problemen die
er leven relativeren. “Het ziektever-

zuim is al behoorlijk gedaald sinds
we met een nieuwe arbo-dienst
werken.” Ten aanzien van het gebrek
aan (passend) werk stelt hij: “Er
zijn inderdaad wel eens dagen dat
er minder werk is, maar dit is zeker
geen structureel probleem. Daarbij
zou het dan gaan om 30 van de
1.000 werknemers.”
De directie van NLW Groep, die
jaarlijks zo’n 1 miljoen euro van de
gemeenten ontvangt, wordt gecontroleerd door een bestuur waar de
portefeuillehouders van de drie
gemeenten zitting in hebben.

Supermarkt in noodwinkel van
Neptunus
Bouwspecialist Neptunus uit Kessel heeft een noodwinkel gerealiseerd voor de bekende Venlose supermarkt Die 2 Brüder von Venlo. In het Nolenspark, naast de winkel, heeft het Kesselse bedrijf de tijdelijke
accommodatie kunnen plaatsen. De Venlose supermarkt is aan het verbouwen en kan zodoende ongeveer vier
maanden geen gebruik maken van het eigen pand. Op dinsdag 22 januari werd de noodwinkel geopend.
De plaatsing van de noodwinkel was nog best een opgave, laat
Neptunus weten. “De tijdelijke
accommodaties werden gekoppeld en op maat geplaatst tussen de bomen in het Monseigneur

Nolenspark. Zelfs het standbeeld
van de naamgever kon blijven staan.
Ook de hoogteverschillen in het park
vormden een uitdaging in het ontwerp en bouw”, schrijft het Kesselse
bedrijf.

Desondanks stond de
noodwinkel binnen tien dagen.
Na de verbouwing, die ongeveer
vier maanden duurt, verhuist de
supermarkt weer terug naar de
oude locatie aan de Gelderse Poort.
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GEPLUKT Danielle Selen

Ze zegt het liever niet, maar Danielle Selen (37) woonde vijf jaar niet in Egchel. De rest van haar leven woonde ze wel in het dorp waar ze ook geboren werd. Haar betrokkenheid bij
Egchel blijkt wel uit het feit dat ze zo ongeveer haar hele leven al lid is van Jong Nederland Egchel en ook verschillende andere verenigingen konden of kunnen nog altijd rekenen op haar bijdrage. Deze week wordt Danielle geplukt.
EGOpop, SV Egchel, de belevingstuin, carnavalsvereniging
De Kemphazen en de recreatieve volleybalclub zijn zomaar wat verenigingen waar Danielle nog steeds of in het
verleden lid van is geweest in Egchel.

Ze is graag onder de mensen en doet
graag dingen die de leefbaarheid van
het dorp kunnen verhogen. “En ik
houd van organiseren”, vertelt ze.
“Dan komen de verenigingen al snel
bij je uit.” Daarnaast is ze niet bang

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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in de HALLO.
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om voor een groep mensen te staan.
Daarom werd ze door De Kemphazen
samen met haar broer Sander
gevraagd het P&M Liedjesfestival te
presenteren toen dat in 2018 in Egchel
plaatsvond. “Dat was heel gaaf om
te doen. Later heb ik nog helemaal
alleen de bonte avond in het dorp
gepresenteerd.”
De vereniging die al het langste op Danielle kan rekenen, is Jong
Nederland Egchel. “Daar ben ik al van
jongs af aan lid van. Volgens mij heb
ik ongeveer iedere functie wel gehad,
behalve die van voorzitter.” Ze was
onder meer kampleidster, zat in het
bestuur en was actief bij de organisatie van regionale Jong Nederlandactiviteiten. Toen ze zwanger was van
haar eerste dochter, Mila (5), besloot
ze echter te stoppen. “Vorig jaar
vroeg het bestuur of ik niet terug
wilde komen en toen heb ik besloten de jongste groep mee op te gaan
starten. Ik vind het gewoon superleuk. Je ziet die kinderen groeien en
er heerst een gezellige sfeer binnen
de vereniging.”
Danielle is een echt mensenmens
en ze houdt van organiseren. Die twee
zaken komen dan ook terug in haar
werk bij welzijnsstichting Vorkmeer.
Daar is ze verantwoordelijk voor de
coördinatie van vluchtelingen die in
Peel en Maas komen wonen. “Ik vind
het heerlijk om een bruggenbouwer
te zijn tussen de vluchtelingen en de
buurtbewoners. Vluchtelingen komen

hier met bij wijze van twee plastic
tassen in de ene hand en vijf kinderen in de andere en ze spreken geen
woord Nederlands. Ze moeten geholpen worden met alle administratieve
zaken, maar ook met echt integreren
in de samenleving. Mijn ultieme doel
is om te zorgen dat de buurt hen niet
als vluchtelingen, maar als één van
hen ziet.”
Ze is op haar werk al veel bezig
met de leefbaarheid, maar ook in
haar eigen dorp. Zo was Danielle
betrokken bij de oprichting van een
belevingstuin bij de basisschool, is
ze bij de laatste twee edities van
EGOpop actief geweest als vrijwilliger
en nam ze het initiatief voor de eerste buurtbarbecue toen zij en vriend
Freek Huijs in hun huidige huis in
de nieuwe wijk van Egchel kwamen
wonen in 2010. “Het is belangrijk dat
mensen elkaar kennen.” Danielle is
ook echt van de gezelligheid, vertelt
ze. Als er iets te doen is in Egchel, is
Danielle er ongetwijfeld bij. Dat is
ook de reden dat ze bij de voetbalclub terecht kwam. “Ik werd op mijn

30e gevraagd om bij het nieuwe
Egchelse vrouwen team te komen,
terwijl ik nog nooit gevoetbald had.
De conclusie was overigens dat ik
niet kan voetballen.”
Buiten al haar hobby’s en werk
heeft ze thuis ook nog twee dochters
rondlopen, Mila (5) en Meggy (3).
Ze kreeg de meiden met vriend
Freek uit Helden waar ze al 21 jaar
mee samen is. Met hem woonde ze
vijf jaar in Helden, voordat Egchel
weer haar thuis werd. Hun relatie
kende in de beginjaren nog wat
obstakels waar de twee mee om
moesten gaan. Danielle zat namelijk
in een animatieteam in een hotel op
Mallorca toen Freek als militair op
uitzending was naar Irak. “Toen was
er gelukkig al MSN en e-mail. Toen
Freek een paar jaar eerder naar
Afghanistan moest, hebben we
elkaar echte liefdesbrieven moeten
schrijven. Eigenlijk had dat ook wel
iets.” Het gezin is helemaal gelukkig
in Egchel. “Dit is echt mijn dorp, het
echte Egchelse ‘geveul’. Ik verwacht
niet dat we ooit weggaan hier.”

Doe ook mee!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas die ouder is dan 18 jaar?
Lijkt het jou ook leuk om iets over jezelf, je werk en hobby’s te vertellen én op de foto te gaan voor HALLO Peel en Maas? Doe dan ook mee
aan de rubriek Geplukt! Mail naam, leeftijd, dorp en telefoonnummer
naar redactie@hallopeelenmaas.nl
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15 VRAGEN

aan
Fleur van Loon

Creativiteit
Creativiteit is eigenlijk
best een belangrijk deel van
ons bestaan. De mens vindt
namelijk altijd wel manieren
om iets te helpen, verhelpen
of tegen te houden, hoe gek
de ideeën soms ook klinken.
Vaak slagen deze ideeën ook
nog eens, waardoor ze verder
gebruikt of ontwikkeld kunnen worden om ze nog beter
te maken. Voor deze ideeën
zijn dan vaak creatieve mensen nodig.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fleur van Loon
18 jaar
Panningen
Breda University of
Applied Sciences

Heb je huisdieren?
Ja, ik heb een heel leuk hondje
genaamd Kwispel. We hebben hem al
een aantal jaar en hij is klein en zacht,
dus heel fijn om mee te knuffelen.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast van vrij veel dingen, zoals op vakantie gaan, gezellig
wat festivals bezoeken, lekker eten en
natuurlijk ook van shoppen.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Er was ooit, toen ik nog op de basisschool zat, een trend gaande waarbij
alle meisjes maar één oorbel droegen
met een bloemetje erin. In het andere
oor hadden ze gewoon een neutraal
knopje. Ik snap niet wat er toen mooi
aan was en zou het nu dan ook nooit
meer dragen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond
spreek ik het liefst wat met mijn
vriend of met vriendinnen af. Ik vind

het altijd gezellig om samen wat te
gaan doen of bij iemand te zitten en
een gezellig avondje te hebben.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Ik heb een tijdje geleden geholpen
met de voorbereidingen voor de verjaardag van mijn vader en van mijn
broertje. Hiervoor heb ik wat huishoudelijke klusjes gedaan.
Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik heb liever dat ik hoor wat iedereen
denkt. Het lijkt mij namelijk best interessant en handig om gedachtes van
anderen te kunnen lezen.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Het beste cadeau dat ik ooit heb
gekregen is mijn laptop. Deze gebruik
ik bijna elke dag voor school en je
kan er ook heel fijn films en series op
bekijken. Je kunt de laptop dubbelvouwen zodat je een soort iPad-idee
krijgt. Ook heeft hij een touchscreen
en kun je het dichtklappen, zodat mijn
laptop makkelijk in een laptoptas mee
naar school kan. Hij is makkelijk in
gebruik en daarom ben ik er ook heel
erg blij mee.

Wat deed je veel toen je klein was en
zou je nu ook nog wel willen doen?
Vroeger ging ik wel eens karten met
mijn broertje. Dit heb ik nu al heel
lang niet meer gedaan en zou ik graag
nog wel eens willen doen, omdat ik
het altijd heel leuk en gezellig vond
om te doen.
Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Dat is lastig te herinneren, omdat het
al best een tijdje geleden is geweest.
Ik denk dat het een sieraad geweest
zou zijn, waarschijnlijk een armband
of een ring. Ik vind sieraden iets persoonlijks en moois, daarom draag ik ze
elke dag en heb ik er ook heel veel.
Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Ik krijg wel vaker de slappe lach bij
het kijken van ‘memes’. Dat zijn korte
Engelse tekstjes met meestal een
afbeelding of filmpje erbij. Ik vind ze
erg grappig en daarom leuk om te
bekijken. Waarschijnlijk was het dus
weer een van de ‘memes’ waardoor ik
niet meer kon stoppen met lachen.
Wat is je favoriete luchtje?
Mijn favoriete luchtje heet Toffee
Apple en dat heb ik ooit van een
vriendin gekregen. Ik vind het heerlijk

ruiken en heb het vaak op.
Wat is je favoriete kledingstuk?
Mijn favoriete kledingstuk is een heerlijk warme ‘hoodie’ die ik van mijn
vriend heb gekregen, dat is een trui
met capuchon. Hij is blauw en heel erg
zacht van binnen, ik draag hem dan
ook erg graag.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Als ik niet kan slapen, dan ga ik series
kijken, een boek lezen of gewoon op
social media zitten totdat ik te moe
word en in slaap val.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Dit was met mijn vriend toen ik hem
leerde kennen. We begonnen toen
te praten en stopten er niet meer
mee, dus het klikte meteen heel erg
goed en nu klikt het gelukkig nog
steeds.
Wat is je laatste miskoop geweest?
Mijn laatste miskoop was een kledingstuk dat ik via internet heb gekocht.
Het zag er heel leuk en mooi uit op
de site, maar het kledingstuk bleek
er echter wat anders uit te zien in het
echt dan op de foto’s die ik van tevoren had gezien. Dat was wel jammer,
maar ik kon het gelukkig nog retourneren.

In het begin heb je de persoon die met het idee komt.
Het is alleen nog maar een idee,
een concept en het moet dus nog
uitgewerkt worden. Het idee
wordt uitgewerkt. Iemand tekent
het op papier of maakt een
versie op de computer alleen
maar aan de hand van een
omschrijving van de bedenker.
Als het idee dan op papier is
uitgewerkt, is het al iets meer
dan een idee. Het is tastbaarder,
realistischer. Het idee zou nu
uitgevoerd kunnen worden.
Het uitvoeren wordt dan ook
weer door een creatief persoon
gedaan. Hij of zij bedenkt wat
het beste materiaal, de beste
kleur en misschien ook wel het
beste textuur zou kunnen zijn
voor het idee. Als hij deze dingen
dan heeft uitgekozen aan de
hand van het ontwerp kan hij
beginnen met bouwen. Hij kan er
natuurlijk voor kiezen om het
precies zo te maken als op het
ontwerp staat, maar misschien
ziet hij dingen die beter kunnen
of maakt hij er gewoon nog zijn
eigen aanpassingen aan.
Zo wordt één idee het idee van
veel verschillende mensen.
Dat is waarom creativiteit
belangrijk is. Zonder creativiteit
zou er misschien wel nooit
vooruitgang komen. Zonder creativiteit zouden we misschien wel
nooit een idee hebben gehad
over hoe mensen vroeger dachten, of hoe zij zich kleedden.
Zonder creativiteit zou de wereld
maar grijs en kaal zijn.
Lieke
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallopeelenmaas

Bespreking poll week 03

Er moet een fastfood-verbod rond scholen komen
Middelbare school het Blariacumcollege in Blerick was onlangs in het
nieuws. Niet vanwege goede of slechte schoolprestaties, maar vanwege
de fastfood-wagens die iedere dag bij de school staan. De leerlingen bleken liever friet en shoarma te kopen dan een gezonde lunch te nemen in de
schoolkantine. Het deed nogal wat stof opwaaien in de Venlose en landelijke
politiek. Er gingen veel stemmen op om een verbod uit te vaardigen op dergelijke fastfood-wagens bij scholen. Maar is het niet de keuze van de leer-

lingen zelf? Zo vroegen wij ons af. Vandaar dat we twee weken geleden als
stelling voor de poll ‘Er moet een fastfood-verbod rond scholen komen’ hadden. Een meerderheid van de stemmers bleek het eens met stelling. In totaal
stemde 61 procent vóór een verbod op fastfood rond scholen. Janssen Pascal
liet op Facebook weten dat er ook een actie vanuit de school nodig is als
er een verbod komt. “Zorg er dan ook zeker voor dat de leerlingen dan ook
genoeg keuze hebben in goedkoop en gezond ontbijt”, schreef hij.

Als omstander moet je ingrijpen bij een
ruzie of mishandeling
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Een heftige video van een groep tieners die een andere tiener mishandelen
circuleerde onlangs op social media. Drie jongens van 14, 15 en 16 jaar slaan
de jongen en later als hij op de grond ligt, wordt hij ook geschopt. Op de
achtergrond zijn enkele getuigen te zien, maar niemand grijpt in. De video werd
veelvuldig gedeeld in de hoop de verdachten te vinden. Er ontstond een ware
klopjacht op social media. De dag erna meldden twee van de drie verdachten
zich bij de politie. Het slachtoffer liep een gebroken neus, een scheur in zijn
oor en verschillende blauwen plekken op. De mishandeling had (gedeeltelijk)

voorkomen kunnen worden als er iemand had ingegrepen. Wanneer iemand
bij zo’n mishandeling ingrijpt, kan de persoon in kwestie zelf ook slachtoffer
worden. Wat staat er in zo’n situatie bovenaan? De veiligheid van het slachtoffer
of je eigen veiligheid? Zou je een ruzie of mishandeling proberen te sussen en
daarmee je eigen veiligheid op het spel zetten? Een andere mogelijkheid is om
andere omstanders te waarschuwen, als die aanwezig zijn. De politie geeft de
tip om tijdens alle gevallen meteen het noodnummer 1-1-2 te bellen.
Als omstander moet je ingrijpen bij een ruzie of mishandeling. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 04) > Een heemkundevereniging is onmisbaar voor ieder dorp > eens 64% oneens 36%

www.blijlijf.com

www.blijlijf.com

Dansend in je lijf

Open dag 3 februari 2019

Restorative yoga

Open dag 3 februari 2019

Meijel

Yin yoga

Meijel

Open dag 3 februari 2019

Contakids (ouder + kind 2-4 jr)
Ontspanningsmassage (dames)

Meijel

www.blijlijf.com

Zwangerschapsmassage

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!

Yin yoga

Yin yoga
Restorative
yoga

Restorative
Dansend
in yoga
je lijf

Dansend in(ouder
je lijf + kind 2-4 jr)
Contakids

Contakids (ouder + kind
2-4 jr)
Ontspanningsmassage
(dames)

Ontspanningsmassage (dames)
Zwangerschapsmassage

Zwangerschapsmassage

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van
sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen is onze core business.
Hierbij staan een hoogst haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij
Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

Productie medewerk(st)er
Een parttime baan van 28-32 uur met veel afwisseling

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

Mark, ga
lesgeven!
Op de lerarenopleiding
word je van meet af aan
doodgegooid met de term:
authenticiteit. Je moet zelf
authentiek zijn, je lessen ook,
je gesprekken met leerlingen
en zelfs de grapjes die je
tussendoor maakt om zieltjes
te winnen in je klas moeten
authentiek zijn. Als leraar
moet je dus gauw leren wie je
bent en hoe je oprecht overkomt, want leerlingen kunnen het ruiken als je je anders
voordoet dan wie je bent.
Wanneer die geur eenmaal in
de lucht hangt, zijn de gevolgen
niet mals. Net als bij een gelaten
scheet, kun je de schade niet
meer beperken en enkel reacties
afwachten. Het punt in het onderwijs is echter dat reacties nooit
uitblijven. Leerlingen zijn onverbiddelijk eerlijk.
Ik had op de middelbare
school een leraar die spectaculaire
stapverhalen vertelde in de klas,
over dronken, chaotische en lange
nachten. Op mijn lerarenopleiding
had ik een vrij elitaire docent.
Hij had ‘affiniteit met filmhuisfilms’. Ikzelf begrijp dat authenticiteit, eigenheid, persoonsgebonden
is. Ik ben geen affiniteit-met-dronkenverhalen-vertellende-docent.
Net zoals onze minister-president
Mark Rutte geen man is van het
bier en de bitterbal. Vorige week
verkondigde hij ‘giftig’ te worden
van ‘de witte wijn sippende elite’
die zuur spreekt over president
Trump. Wat onze Mark dus nog
moet leren is dat je authenticiteit
niet kunt overnemen of nadoen.
Deze radicale, ‘gewone-mannenact’ past wellicht bij Trump, maar
niet bij hem. Het lijkt me een
goed plan dat Mark een tijdje
meer focus gaat leggen op lesgeven, om zijn eigen authenticiteit
te hervinden. Kan prima, met zijn
universitaire geschiedeniskennis.
Dan is het lerarentekort direct
tegemoet gekomen en kan hij
daarna weer op passende wijze
VVD-zieltjes winnen en een
lekkere chablis sippen in zijn
Haags torentje. Win-win.
Jill
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Meijels jeugdhonk bestaat 20 jaar
Jeugdhonk De Ketter werd in november 1998 opgericht om de Meijelse jongeren van de straat af te krijgen. In de voormalige basisschool Sint Jozef werd de ideale plek gevonden om de
jeugd een eigen stek te geven. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari viert het jeugdhonk het jubileum met op de eerste avond lokale dj’s en een dag later bands uit Meijel en omstreken.

Het jeugdhonk ontstond om de
hangjeugd, die nogal overlast veroorzaakte, een eigen plek te geven.
De leegstaande voormalige basisschool
Sint Jozef werd door gemeente Meijel
gekozen als ideale locatie voor een
jeugdhonk. “Er werden twee ruimtes
beschikbaar gesteld die heringericht
werden met oude bankstellen, tafels,
een biljart- en voetbaltafel, dartborden, een bar en muren vol met graffiti”,
schrijft Stichting Jeugdhonk De Ketter.
“De initiatiefnemers vormden het
bestuur en er werden vrijwilligers verzameld.” De naam werd vastgesteld
op De Ketter. In februari 1999 werd het
jeugdhonk officieel geopend.
De locatie moest noodgedwongen na een halfjaar alweer verlaten
worden. “Een grapjas had doelbewust
de kraan opengelaten.” Het honk was

overstroomd en niet meer te gebruiken. In gemeenschapshuis ‘t Kloster
werd een nieuwe plek gevonden.
Daarna kreeg het jeugdhonk pas echt
vorm, aldus de stichting. “De eerste
feestjes werden georganiseerd en
lokale bandjes traden op, er kwamen
vrijwilligersfeesten en barbecues en
er werden zelfs cursussen voor vrijwilligers en voorlichtingsavonden voor
ouders geregeld. Die werden geleid
door onder meer de GGD en politie met onderwerpen als alcohol en
drugs.”

‘Ups en downs’
De laatste verhuizing vond plaats
in 2002. De Ketter kreeg een plekje
in het nieuwe gemeenschapshuis
D’n Binger. “We hebben onze ups en
downs gehad”, aldus de stichting.

“We hebben heel wat vrijwilligers zien
komen en gaan. Sommigen waren
maar even bij ons, anderen zijn er
nog steeds. Meer dan tweehonderd
bands en dj’s hebben op het podium
gestaan. 15 jaar Ketrock, ontelbare
house- en ravefeestjes, Talk of the
Town, theater en marktjes. Ook waren
er terugkerende activiteiten voor de
jeugd met Koningsdag, carnaval en de
instuif. Later kreeg die laatste activiteit
nog een nieuw leven als 10R-Fest.”
De stichting is vooral de vele vrijwilligers dankbaar. “Zonder hen was
dit allemaal nooit gelukt. Ook zijn veel
activiteiten opgezet in samenwerking
met andere enthousiastelingen, muzikanten, studenten en verenigingen
uit Meijel.” Kijk voor het jubileumprogramma en meer informatie op
www.deketter.nl

Informatiebijeenkomst

IVN helpt tuin diervriendelijk maken
De IVN afdelingen Helden, Meijel en Baarlo-Maasbree houden op
donderdag 7 februari een informatiebijeenkomst over het dier
vriendelijk maken van je tuin. Deze vindt plaats bij het IVN-gebouw
op de Kloosterstraat in Helden.
De drie afdelingen van natuureducatieorganisatie IVN organiseren de bijeenkomst in het kader van
de tuincampagne ‘Diervriendelijk
tuinieren’ met ondersteuning van
Planten- en Bloemenclub Peel en
Maas. Ze willen op deze manier
inwoners van Peel en Maas meer
laten genieten van hun eigen tuin
en tegelijkertijd de achteruitgang
van vogel en vlinderstand mee helpen stoppen.
Met een paar tips kan elke tuin
worden veranderd in een groene,
diervriendelijke tuin. “Het kan zelfs
tijd besparen omdat veel dingen juist
niet hoeven”, aldus IVN. De vereniging heeft tien kenmerken opgesteld

waaraan een tuin moet voldoen om
diervriendelijk genoemd te worden.
“Als uw tuin aan zeven van deze
kenmerken voldoet, plaatsen wij een
bord in uw tuin met het logo van
deze campagne: een dagpauwoogvlinder. Het is niet de bedoeling dat
u uw tuin helemaal opnieuw in gaat
richten. Het gaat om kleine tips en
veranderingen die grote invloed kunnen hebben op het plezier wat uw
tuin u kan bieden.”
De informatiebijeenkomst over
diervriendelijk tuinieren begint
donderdag 7 februari om 20.00 uur
in het IVN-gebouw in Helden.
Neem voor meer informatie contact
op via tuinen@ivnhelden.nl

Jubilarissen Rode Kruis
Peel en Maas
Rode Kruis afdeling Peel en Maas huldigde tijdens de nieuwjaarsreceptie haar vijf jubilarissen
van dit jaar. De dames en heren zetten zich al jaren in voor de vereniging en kregen daarom een
bloemetje en oorkonde uitgereikt. Lod Roeven werd in het zonnetje gezet vanwege zijn vijftigjarig
lidmaatschap, Petra Ottenheijm is al veertig jaar lid, Patrick Janssen twintig jaar, Jan Perquin vierde
zijn twintigjarig jubileum en Germa van den Berg haar eerste decennium als lid van Rode Kruis
afdeling Peel en Maas.
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Sociale projecten

Negen collectege
bieden Oranjefonds
Stichting en verenigingen in Peel en Maas kunnen van dinsdag
11 tot en met zaterdag 15 juni meedoen aan de Oranje Fonds Collectie.
De helft van de opbrengst gaat naar maatschappelijke doelstellingen
die de verenigingen en stichtingen zelf kiezen. De andere helft komt
ten goede aan sociale projecten in Limburg. In Peel en Maas zijn negen
collectegebieden beschikbaar.
“Met deelname aan de collecte
kunnen verenigingen en stichtingen niet alleen de eigen kas spekken, maar ook een groot verschil
maken voor Nederlanders die in een
sociaal isolement zitten of dreigen
te komen”, aldus het Oranje Fonds.
De helft van de opbrengst gaat naar
maatschappelijke doelstellingen die
de deelnemende organisaties zelf
uitkiezen. Een voorwaarde is wel
dat het geld in Nederland wordt
besteed.
De andere helft gaat naar sociale
projecten in de provincie waar gecollecteerd is, aldus het Oranje Fonds.
“Zo wordt alle opbrengst lokaal

besteed. Projecten die ervoor zorgen
dat niemand in Nederland er alleen
voor hoeft te staan.”

Voedselbanken
en eenzaamheid
“Denk bijvoorbeeld aan
Voedselbanken, projecten die eenzaamheid onder ouderen tegengaan
of die ervoor zorgen dat kinderen
met een beperking mee kunnen
doen in de maatschappij.”
Een collectegebied claimen kan
via www.oranjefonds.nl/collecte
Dat is mogelijk zolang er gebieden
beschikbaar zijn of tot 1 april.

Vakantietrip

Op reis met KBO
Meijel
Het is voor niet-leden voortaan ook mogelijk om zich op te geven
voor de jaarlijkse vakantietrip van KBO Meijel. De vijfdaagse reis gaat
dit jaar naar Bergen aan Zee in Noord-Holland en vindt plaats van
maandag 17 tot en met vrijdag 21 juni.
KBO Meijel besloot het ook voor
niet-leden mogelijk te maken mee
te gaan op de reis. “Dit betekent dat
iedereen mee kan onder dezelfde
condities als de KBO-leden. Het voordeel van deze constructie is, dat door
een hoger deelnemersaantal de prijs
per persoon kan zakken”, aldus de
KBO. Al 37 personen hebben zich
intussen aangemeld.

Hulp zelf
organiseren
De enige voorwaarde die de KBO
stelt, is dat de deelnemers zelfstandig kunnen reizen. Mocht iemand

voor bepaalde zaken op hulp zijn
aangewezen, dan dienen ze dat zelf
te organiseren. “Dat kan bijvoorbeeld
door de partner of iemand anders
mee te nemen die de hulp verleent.”

Volgorde van
aanmelden

Jubilarissen
De Zonnebloem Baarlo
Drie vrijwilligsters van De Zonnebloem afdeling Baarlo zijn donderdag 24 januari in het zonnetje
gezet omdat ze dit jaar hun jubileum vieren. Toos Duijf en Gonnie Geurts zetten zich al tien jaar in
voor de vereniging. Truus van den Eertwegh werd bedankt voor 25 jaar inzet. Alle drie de dames
bezoeken regelmatig gasten met een lichamelijke beperking, helpen mee met de lotenverkoop,
zetten zich in als verpleegkundige en organiseren activiteiten. Toos, Gonnie en Truus kregen een
boeket bloemen en aan Truus werd nog een bronzen waarderingsbeeldje uitgereikt. Diezelfde dag
werd afscheid genomen van bestuurslid Noor Ramakers, die gaat verhuizen.

Dinnershow in DOK6

Meer dan 8.000 euro
voor KiKa
Ricardo Geeraets staat op zondag 3 maart aan de start van de Tokyo Marathon in Japan. Net als bij de vorige
marathon die de Panningnaar liep, verbindt hij zijn deelname aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Om geld
in te zamelen voor het goede doel organiseerde hij op woensdag 23 januari de Dinnershow for KiKa in DOK6
Theater in Panningen.

In het geval dat er meer mensen
zich aanmelden dan dat er kamers
zijn gereserveerd, worden die op
volgorde van aanmelding op de reservelijst geplaatst. Neem voor meer
informatie over onder meer de kosten
en aanmelding contact op met Peter
Creemers via 077 466 17 19.

Historisch tijdschrift

Heemkunde Helden
duikt in oorlog
Heemkundevereniging Helden wil de november-editie van historisch
tijdschrift De Moennik wijden aan de Tweede Wereldoorlog.
Op 18 november is het immers 75 jaar geleden dat de toenmalige
gemeente Helden bevrijd werd van de Duitsers. De heemkundevereniging roept mensen op die herinneringen of foto’s hebben die nog niet
bekend zijn zich te melden.
De redactie van De Moennik is
op zoek naar herinneringen en foto’s
van gebeurtenissen die nog niet
bekend zijn, zo laat de vereniging
weten. Foto’s hoeven niet permanent
afgestaan te worden, maar worden
gescand en vervolgens teruggege-

ven. “Ook kleine verhalen zijn de
moeite waard”, aldus de redactie van
De Moennik. Mensen die dergelijke
informatie of foto’s hebben, kunnen
zich melden bij Jos Keijmes via
077 306 11 55 of door te mailen
naar redactie@moennik.nl

Tijdens de uitverkochte dinnershow werden bezoekers getrakteerd
op een viergangendiner en een avondvullend programma. Onder andere
buuttreedner Berry Knapen, The Voice-

finaliste Nienke Wijnhoven en Dutch
Magic Louis Baerts zorgden voor het
entertainment. De avond werd afgesloten met een veiling onder leiding
van ex-profvoetballer Maurice Graef

en veilingmeester Nielsson Kooijman.
Aan het einde van de avond werd
bekendgemaakt dat Ricardo met de
dinnershow 8.385,50 euro had opgehaald voor het goede doel.
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Dinsdag 05 februari 2019

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 05 februari 2019 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende
Raadsvergadering gehouden in het Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> besluitvormende raadsvergadering > datum 05 februari 2019.
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.
Voor de vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Verordening WMO (2018-078) strekt ter vervanging.
2. Pilot hulp in de huishouding (2018-081) strekt ter vervanging.
3. Bestemmingsplan omzetten wettelijke plattelandswoning Hub 18 Panningen (2019-001)
4. Archiefverordening (2019-003)

Regels vanaf 16 januari 2019 aangepast

Melding of vergunning bij
evenementen?
Vanaf 16 januari 2019 zijn de regels voor evenementen aangepast. Vanaf die datum
is het mogelijk dat u voor uw evenement geen vergunning meer aan hoeft te vragen
maar dat u kunt volstaan met het indienen van een melding. Hiermee maken we het
voor kleine evenementen gemakkelijker en kunnen we meer aandacht geven aan de
grotere evenementen die meer impact hebben op de omgeving. Er ontstaan hiermee drie
categorieën evenementen:
Vergunningsvrij
Deze categorie blijft ongewijzigd. Wandeltochten, fietstochten en optochten dan wel optredens
van fanfares, drumbands of zanggroepen enz. blijven vergunningsvrij mits voldaan wordt aan
de bestaande criteria.
Meldingsplicht
Op de website kunt u een eenvoudige vragenlijst doorlopen om te zien of uw evenement
meldingsplichtig is. Als uw evenement meldingsplichtig is kunt u via de website een melding
indienen. Bij de digitale melding doorloopt u een eenvoudige vragenlijst en moet u enkele
documenten toevoegen. De richtlijnen voor de melding zijn opgenomen in het besluit “Nadere
beleidsregels evenementen”.
Vergunningsplicht
U heeft een evenementenvergunning nodig voor evenementen waar meer dan 150 personen
gelijktijdig aanwezig zullen zijn en die niet vallen onder de categorie vergunningsvrij of
meldingsplichtig. Vanaf 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening
overige plaatsen (Bbgbop) van toepassing. Dit besluit is in het proces voor een
evenementenvergunning opgenomen. Het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning
is afgestemd op het Bbgbop. Omdat het om grote evenementen gaat moet u gedetailleerde
informatie invullen en documenten bijvoegen.
Digitaal melden en vergunning aanvragen?
Op www.peelenmaas.nl checkt u eenvoudig onder welke categorie uw evenement valt en wat u
hiervoor moet doen. U kunt via onze website eenvoudig een evenementenmelding doen of een
evenementenvergunning aanvragen. Ook vindt u hier meer informatie over de inhoud van het
besluit nadere regels vergunningsvrije evenementen en het Bbgbop.
Sinds 1 januari 2015 berekenen we geen legeskosten voor evenementen. Ook verstrekken we
meerjaren evenementenvergunningen aan evenementen welke jaarlijks op dezelfde wijze
plaatsvinden.
Evenementenkalender
Meld uw evenement gratis aan op de digitale evenementenkalender van Peel en Maas via
www.peelenmaas.nl.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum op (077) 306 66 66 of stuur
een e-mail naar info@peelenmaas.nl.

Besluit straatnaamgeving
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft op
24 januari 2019 besloten een naam toe te kennen aan de volgende openbare ruimten:
• De naam voor het met nieuwe contouren vast te stellen nieuwe gedeelte in Panningen in het
plan Piushof vast te stellen als: Piushof.
• De naam voor het nieuwe gedeelte ter ontsluiting van de woningen van het plan Piushof
Panningen vast te stellen als: Aan de Wietel.
• De naam voor een nieuwe zijweg/woonhof in het plan Piushof Panningen vast te stellen als:
Leenhof.
• De naam voor een nieuwe zijweg/woonhof in het plan Piushof Panningen vast te stellen als:
Middelmanshof.
Het betreft het benoemen van openbare ruimten in het plan Piushof te Panningen.
De besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 31 januari 2019 ter inzage
in het huis van de gemeente aan Wilhelminaplein 1 te Panningen. Voor telefonische vragen kunt
u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via het algemeen telefoonnummer:
(077) 306 66 66.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt.
Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
U stuurt uw bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:
a. uw naam en adres;
b. de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;
c. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
d. de reden waarom u bezwaar maakt;
e. uw handtekening.
Voorlopige voorziening
Ons besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Als u wilt dat het besluit niet ingaat, kunt
u om een voorlopige voorziening of schorsing vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige
beslissing om ons besluit niet in te laten gaan.
Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
De voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond
Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond
U kunt een voorlopige voorziening of schorsing ook vragen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie krijgt u bij de rechtbank via telefoonnummer (0475) 35 22 22.

14 februari

Afsprakenmodule tijdelijk
niet bereikbaar
Donderdag 14 februari kunnen vanaf 13.00 uur tijdelijk digitaal geen afspraken gemaakt
worden. Naar verwachting zal dit tot 19.00 uur duren.
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Geef uw mening over
de gemeentegids 2019!
In de eerste week van januari zijn de gemeentegidsen 2019 bezorgd. Wij
zijn erg benieuwd naar uw mening over de gemeentegids Peel en Maas.
Vragenlijst
In de maanden januari en februari hebben wij een vragenlijst op onze website
staan. Gebruik de zoekterm vragenlijst op www.peelenmaas.nl.
De vragenlijst neemt ongeveer vijf minuten van uw tijd in beslag. Er wordt
betrouwbaar met uw gegevens omgegaan en de resultaten worden geheel
anoniem verwerkt.
Maak kans op een VVV-bon
Ook maakt u met het invullen van deze vragenlijst kans op een VVV-bon ter
waarde van € 25.
Om kans te maken op deze prijs moet u de vragenlijst volledig afronden en
op de laatste pagina uw e-mailadres in te vullen. Heeft u geen internet? Bel
ons op 077-306 66 66 en wij sturen een vragenlijst op.

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

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

Berkers Techniek B.V. is een modern bedrijf dat zich bezig houdt
met het bouwen en ontwikkelen van machines voor landbouw en
industrie. Constructiewerkzaamheden en het opbouwen van
elektrisch-hydraulische installaties behoren tot onze
werkzaamheden. Vrachtwagens worden aangepast en omgebouwd
naar specifieke wensen van de klant, ook worden vrachtwagens
omgebouwd naar landbouwvoertuigen.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een kandidaat voor
de functie van:

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

Servicemonteur –
Montagemedewerker

Heb je interesse in deze afwisselende functie, neem dan schriftelijk
contact met ons op voor 12 februari aanstaande. Het betreft een
fulltime baan met prima arbeidsvoorwaarden. Ook kunnen we als
leerbedrijf optreden.

Berkers Techniek BV

t.a.v. Dhr. Frank Berkers
Indumastraat 9
5753 RJ Deurne
Tel. 0493 310305
e-mail: administratie@berkerstechniek.nl

Garagebedrijf
W. Aarts

ADVERTENTIE W E E K

5

VEILIG OP WEG
IN 2019
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
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Raad discussieert over aangepast raadsvoorstel

Hulp bij het Huishouden: de discussie duurt voort
Het is een lastig dossier: de nieuwe tarieven voor de Hulp bij het Huishouden. Voor de
derde keer sprak de raad erover, en een aangepast raadsvoorstel lijkt het nu te halen.
Belangrijk argument voor het aanpassen van het raadsvoorstel is, dat de dorpen erachter
staan.

Baarlo. Het PvdA/GroenLinks-voorstel zou het proces van zelfsturing verstoren, had ze in
die overleggen gehoord, en dat zou veel onrust veroorzaken voor de inwoners. En ja, zei ze,
er is ongelijkheid, maar dat is een logisch gevolg van het besluit van de raad, enkele jaren
geleden, om in de dorpen te beginnen met deze zelfsturingspilot hulp bij het huishouden.
Al met al lijken de kaarten geschud en wijst alles erop dat het aangepaste raadsvoorstel
een meerderheid zal krijgen. Maar omdat enkele vragen van de raad nog niet beantwoord
konden worden, zal het pas in de volgende (besluitvormende) vergadering op 5 februari in
stemming worden gebracht.
Plattelandswoning Hub
Het volgende agendapunt zorgde voor heel wat minder discussie. Het betrof het
omzetten van een agrarische bedrijfswoning aan de Hub in Panningen naar wettelijke
‘plattelandswoning’. Dat houdt in dat er ook mensen mogen wonen die geen binding hebben
met het nabijgelegen bedrijf.
Een raadsmeerderheid had er weinig problemen mee, zij het dat het CDA wel een
aantal kritische opmerkingen plaatste over de communicatie rond dit project.
Volgens woordvoerder Peter Nouwen had de buurman pas twee dagen voor de vergadering
over het voorstel gehoord, en was hij ‘van zijn stoel gevallen’. Dit terwijl de initiatiefnemer
verplicht is goed te overleggen met omwonenden.

Aanleiding voor dit inmiddels al bijna twee maanden slepende agendapunt is het besluit
van het kabinet om een abonnementstarief (wettelijk gemaximeerde bijdrage van €17,50,
de zgn; ‘maatwerkvoorziening’ voor wat betreft de hulp in de huishouding) in te voeren in de
Wmo, de wet die zorg en ondersteuning regelt voor hulpbehoevenden. Vanaf 1 januari 2019
betalen mensen die hierop een beroep doen een vaste eigen bijdrage van € 17,50 per vier
weken, zonder dat er gekeken wordt naar inkomen. Dit tarief geldt in 2019 alleen voor de zgn.
‘maatwerkvoorzieningen’. Dat is zwaardere hulp, waarvoor de gemeente een beschikking
afgeeft. Het Rijk heeft nog niet besloten wat het wil doen met het tarief voor de ‘algemene
voorziening’. Dat is veelal eenvoudiger hulp, waar iedereen gebruik van kan maken, zoals
bv. een maaltijdservice of maximaal 3 uur Hulp bij het Huishouden per week. Omdat het Rijk
hierover nog geen besluit heeft genomen, kunnen gemeenten hier zélf over beslissen. En dat
is wat de gemeenteraad nu dus moet doen.
Aangepast raadsvoorstel
Naar aanleiding van de discussie in de decembervergadering is het raadsvoorstel van
18 december aanpast. Aan het begin van de raadsvergadering stelde de agendacommissie
van de raad voor,bij monde van de voorzitter, om dit aangepaste raadsvoorstel te bespreken.
De voorzitter maakte een ronde langs de fracties en trok de conclusie dat een meerderheid
van de raad vóór het behandelen was van dit aangepaste raadsvoorstel.

Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) wist niet beter dan dat de initiatiefnemer wél goed
overleg had gehad met omwonenden. Actieve communicatie vanuit de overheid over
dergelijke plannen gebeurt al enkele jaren niet meer, zei hij. Hij raadde wel iedereen
aan (‘zeker ondernemers’) om zich aan te melden bij de emailservice van overheid.nl.
Abonnees worden dan per mail geattendeerd op alle ruimtelijke plannen in hun eigen buurt.
Omdat het CDA nog een niet direct te beantwoorden, technische vraag had over de gevolgen
van de omzetting voor omliggende bedrijven, wordt er pas in de volgende vergadering een
besluit genomen over dit agendapunt.
Digitaal archief
Als laatste sprak de raad nog kort over een aanpassing van de Archiefverordening, vooral
nodig door de verdergaande digitalisering. Waar het archief vroeger een bewaarplaats van
papieren stukken was, wordt alles nu vooral digitaal bewaard in een ‘e-depot’.
VVD-raadslid Teun Heldens vond dat de aangepaste verordening enigszins tekortschiet.
Zo wordt onvoldoende uitgelegd wat een e-depot precies inhoudt en staat er ook niets in
over bewaartermijnen. Ook dit agendapunt wordt op 5 februari afgehandeld.
Overigens was er aan het begin van de vergadering nog een kort Vragenhalfuurtje, met
daarin één vraag van de PvdA/GroenLinks-factie. Die betrof het afsluiten van het voetpad
tussen de Veldstraat en de Van Hornestraat met ‘toegangssluizen’ (poortjes), bedoeld
om gebruik door fietsers en brommers te voorkomen. Volgens de fractie zijn daarmee
scootmobielgebruikers gedupeerd. Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) zei graag in
contact te komen met gedupeerden om te kijken naar een oplossing.

In dit aangepaste raadsvoorstel wordt voorgesteld om de bestaande regeling in de pilot
Hulp bij het Huishouden, die draait in bijna alle dorpen van Peel en Maas met uitzondering
van Panningen en Baarlo, te handhaven, dus mét betaling naar draagkracht. Door een hoger
tarief voor mensen met meer geld in te voeren, lijkt de kans kleiner dat mensen te makkelijk
een beroep op de regeling gaan doen, met alle kosten voor de gemeente van dien.
De fractie PvdA/GroenLinks vond het nieuwe voorstel toch onvoldoende, mede omdat het
verschil tussen Panningen/Baarlo en de negen andere dorpen daarmee blijft bestaan. Die twee
dorpen komen straks immers onder het vaste 17,50-tarief te vallen voor álle Wmo-hulp.
De meeste andere fracties konden wél leven met het aangepaste raadsvoorstel. Voor hen was
belangrijk dat alle dorpen hebben uitgesproken achter het plan te staan, vanuit de gedachte
van de zelfsturing. In Baarlo en Panningen buigen werkgroepen zich over het wellicht spoedig
aansluiten bij de pilot hulp in het huishouden. Daarmee zou ook aan deze tijdelijke ongelijkheid
een einde komen, zeiden Lokaal Peel en Maas en het CDA. PvdA/GroenLinks meende echter dat
die aansluiting nu wellicht verder weg is dan ooit: de mensen in die twee dorpen zullen straks
méér moeten betalen, en het is de vraag of ze dat dan wel willen.
Hub 18

De VVD had een ander geluid. De liberalen maakten duidelijk helemaal niets te zien in
inkomensafhankelijke regelingen. Wat de VVD betreft komt er voor iedereen een gelijk
bedrag (17,50) voor alle Wmo-hulp.
‘Onrust bij inwoners’
Verantwoordelijk wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) wees in haar reactie
ook op de steun die ze voor het voorstel heeft vanuit alle kernen, inclusief Panningen en
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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.

Hulp bij huishouden onzalig initiatief?
Tijdens afgelopen raadsvergadering bestempelde de fractievoorzitter
van de VVD de pilot Hulp bij het Huishouden als onzalig. Tot twee keer
toe. Onzalig! De Dikke van Dale omschrijft deze term als volgt: uiterst
ongelukkig, diep ellendig; ellende met zich meebrengende of veroorzakende. Onzalig!
In de pilot Hulp bij het
Huishouden neemt een dorpsgemeenschap de organisatie van deze
voorziening in eigen handen. Heel
veel mensen zetten zich daarvoor
in. Is dat onzalig? Er is een evaluatie
geweest. Alom lof: snellere dienst-

verlening, meer preventie, betere
inbedding in de gemeenschap, meer
samenwerking tussen formele en
informele zorg. Meer kernen hebben zich aangesloten bij deze pilot.
De dorpen hebben een gezamenlijke
stichting opgericht. Deze zorgt dat

gemeenschappen in de kernen nog
meer eigen zeggenschap hebben over
hulp bij het huishouden. De gemeente
steunt dat. Terecht.
Deze pilot is een goed voorbeeld
van het ideaal van de participatiesamenleving en van de eigen invulling
die we daar in Peel en Maas al twintig
jaar aan geven, namelijk de zelfsturing. Bij die zelfsturing spelen in ieder
geval twee partijen, twee partners,
een voorname rol. Dat zijn inwoners
van dorpen die samen een gemeen-

schap vormen. En dat is de gemeente.
De lokale overheid heeft een eigen
taak: zij moet ervoor zorgen dat er
goede condities zijn voor zelfsturing.
En dan kunnen dorpsgemeenschappen
van deze condities gebruik maken om
zelf gemeenschapsdiensten te organiseren.
Uitgerekend een partij die zegt het
eigen initiatief van mensen te stimuleren, diskwalificeert de zelfsturing
rond hulp bij het huishouden door er
de term ‘onzalig’ op te plakken. Dat

getuigt van grote minachting voor
de vrijwilligers die zich in de dorpen inzetten voor deze gemeenschapsvoorziening. Wij vinden de
pilot hulp bij het huishouden juist
een zalige, gelukkige, ontwikkeling. De gemeenteraad moet ervoor
waken dat de lokale overheid niet
wegloopt voor haar eigen rol bij de
zelfsturing, namelijk zorg dragen
voor goede en eerlijke condities.
Raf Janssen,
raadslid PvdA/GroenLinks

Leerwerkhuis Peel en Maas
Voor statushouders zijn er grote uitdagingen op allerlei vlakken. Taal,
cultuur, participatie, sociaal netwerk, et cetera. Het niet kunnen spreken
van de taal in je nieuwe land is zeer beperkend. Kwetsbare burgers, zo
ook statushouders, krijgen met veel verschillende instanties te maken
die elk een deel van het ‘probleem’ proberen op te lossen.
De praktijk heeft uitgewezen
dat het huidige systeem onvoldoende resultaten oplevert voor de
statushouder. Dit werd niet alleen
in Peel en Maas zo ervaren, maar
in het hele land. Het kabinet heeft

dit ook geconstateerd en heeft een
nieuwe wet inburgering aangekondigd. Deze komt in de loop van 2020.
Daarop heeft de gemeente Peel en
Maas besloten de regie op inburgering
alvast terug te nemen.

Van Den Beuken Kwekerijen
(Kwekerij Dubbroek B.V.)
Tangbroek 10 | 5991 RC Baarlo
Aan de Steenoven 4 | 5993 RJ Maasbree
admin@vandenbeukenkwekerijen.nl

Voor Kwekerij Dubbroek B.V. zijn wij op zoek naar een

MEEWERKEND VOORMAN/VROUW
Wij zoeken iemand die:
• Gemotiveerd en Zelfstandig kan
werken
• Resultaatgericht en
verantwoordelijkheidsgevoel
heeft
• Een ﬂexibele houding heeft
en goede communicatieve
vaardigheden heeft
• Graag mensen doet aansturen en
hierbij het gewenste resultaat wil
behalen

Tot de taken behoren:
• Het assisteren van de
bedrijfsleider, leidinggevende
en ondernemer
• Het mede verzorgen van de
logistieke processen in de kas en
verwerkingsloods.
• Het oplossen van kleine storingen
tijdens oogst, sorteer en
verpakkings werkzaamheden.
• Het bewaken van de kwaliteit van
het product en controle en begeleiding van de werkzaamheden
• Controleren van Ziekten en
plagen en onder controle houden.

Bij gebleken geschiktheid betreft het een functie voor langere tijd
Met goede arbeidsvoorwaarden en prettige werksfeer.
Heb je interesse in deze baan, solliciteer dan op deze functie, en stuur dan
je CV en motivatie naar ons toe via: admin@vandenbeukenkwekerijen.nl

Met het Leerwerkhuis geven
we invulling aan dit beleid. De pilot
Leerwerkhuis Peel en Maas is een
aanpak waar mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt, onder
begeleiding en coaching, elkaar kunnen ontmoeten, de Nederlandse taal
leren, zichzelf ontwikkelen, zich op
werk oriënteren en dagbestedingsactiviteiten volgen. De benodigde
ondersteuning wordt nu dus dichtbij in
Panningen geboden. Er is gestart met

taal. Dat ondersteunt het CDA Peel en
Maas van harte. Op 24 januari heeft
onze CDA-wethouder Wim Hermans
samen met gedeputeerde Joost van
den Akker van de provincie Limburg
het startsein gegeven. In dit samenhangend model staat niemand aan de
kant, iedereen doet mee en dat vindt
de raadsfractie CDA Peel en Maas erg
belangrijk. De pilot loopt tot de zomervakantie en dan wordt gekeken naar
het verdere verloop.

BEZORGERS
GEZOCHT!

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

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

Tevens hebben wij nog plek voor enkele scholieren

Truien
nu:

€5,-

Voor de zaterdagen en vakanties.

Stuur even een mail naar het bovenstaande mailadres met
je gegevens, dan nemen wij contact met je op.

Ellis Kempeners en Lon Caelers,
raadsleden CDA Peel en Maas

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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Derby tegen VC Olympia Panningen

NK in Almere

Nederlandse titels
voor MD Meijel
Door: Engela Snijders, majoretten- en dansvereniging MD Meijel
Een afvaardiging van MD Meijel reisde op zaterdag 26 januari af
naar de Nederlandse kampioenschappen Majorette en Twirl in Almere.
Verschillende leden van de Meijelse vereniging wisten daar goed te
scoren en de Nederlandse titel binnen te slepen.

VC Grashoek pakt winst
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Nadat het eerste damesteam van VC Grashoek zichzelf enkele weken tekort gedaan heeft, moesten de dames
zaterdag 26 januari de winst binnenhalen in de derby tegen VC Olympia uit Panningen. Het werd 1-3 voor de
gasten uit Grashoek.
Grashoek startte goed in de eerste
set en pakte met een mooie serviceserie een 5-1 voorsprong op Panningen.
Ze bouwde dit met simpel volleybal
uit tot 9-2, 15-8 en 19-12. Een fout aan
Panningse zijde zorgde ervoor dat de
eerste set eenvoudig met 25-13 naar
Grashoek ging.
Vanaf de tweede set werd het
een echte wedstrijd. Olympia had wat
kleine dingen veranderd in haar verdediging en Grashoek vergat zich daarop
aan te passen. Meteen in het begin
van de set lukte het niet om onder de
druk van Olympia uit te komen. Het
was dan ook Olympia dat brutaal een
verdiende voorsprong pakte en uitliep

naar 12-5 en 21-14. Grashoek gaf zich
niet gewonnen en knokte zich terug in
de wedstrijd, 22-21. Daar haperde het,
waardoor Olympia de stand in de wedstrijd in evenwicht bracht.
De derde set leek een kopie te
worden van de eerste. Grashoek leek
wakker geschud. Bij de 12-6 voorsprong was er geen vuiltje aan de
lucht. Olympia panikeerde niet en
Grashoek maakte geen punten meer.
Hierdoor stond plots 15-15 op het scorebord. Vanaf dat moment was het
stuivertje wisselen en bleef het gelijk
opgaan tot 20-19 voor Grashoek. Met
wat geluk en goede punten was het
Grashoek dat de 2-1 voorsprong pakte.

In de vierde set leek de wedstrijd
met een 9-5 voorsprong in het voordeel van Grashoek te vallen. Olympia
rechtte haar rug en knokte zich terug
naar een 12-10 en een 19-15 voorsprong. Dit wilde Grashoek niet laten
gebeuren, 20-20. Toch pakte Olympia
weer de voorsprong met 24-23.
Grashoek gaf niet op en via 24-24
werd het 26-26. Het eerste setpunt
en machtpoint was met 27-26 een
feit. Grashoek viel aan en de bal ging
uit, maar een netfout van Olympia
was al gezien door de scheidsrechter. Daardoor ging met 28-26 de winst
naar Grashoek. Vier belangrijke punten
toegevoegd aan het totaal.

Spannende potten

Kessel verliest beugelderby tegen Maasbree
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU Kessel en Jac Lintjens, beugelclub De Treffers
Het eerste beugelteam van OVU Kessel speelde vrijdag 25 januari een derby tegen het eerste team van De
Treffers uit Maasbree. Kessel verloor thuis na enkele spannende potten met 2-3 van de spelers uit Maasbree.

Leanne Brummans werd
Nederlands kampioen met haar solistenshow in de categorie Showtwirl.
Renée van der Heijen en Femke
Schriks werden met hun duoshow
Nederlands kampioen in Showtwirl.

Het B-team, bestaande uit Bente,
Djem, Femke, Joyce, Leanne en
Renée, won zilver op het onderdeel
teamshow in de categorie Showtwirl.
Leanne Brummans pakte brons bij
het Technisch Programma 2

Voor onze 5-sterrencamping
zoeken wij Kanjers.

Roel Ottenheim van OVU Kessel
mocht het spits afbijten tegen Koos
van Lier. De partij ging redelijk gelijk
op, echter speelde de tegenstander
zeer degelijk. Een aantal bollen van
Roel viel net verkeerd, waardoor de
1-0 achterstand met een uitslag van
30-24 een feit was.
Bij Bas Ottenheim van OVU Kessel
en Jo Hendrix van De Treffers vielen
de bollen juist wel de goede kant op.
Ze begonnen voorzichtig, namen weinig risico’s en straften kleine foutjes

direct af. Het verschil werd niet groter dan twee punten, 30-28, en dus
gelijkspel. Roy Dorsser wist in zeer
snelle tijd de wedstrijd uit te gooien
tegen Hem Hendrix van De Treffers.
Hij startte explosief en liet Hem tegen
een 16-8 achterstand aankijken.
Roy won zeer verdiend, 2-1.

Geen kans
Invaller Jac Naus speelde tegen de
Maasbreese Jac Lintjens. Jac Lintjens
kwam vrij snel op 2 punten voor-

sprong, bouwde dit met gedegen spel
uit naar 6 punten, gaf zijn tegenstander geen kans en won met 30-22.
Gelijkspel, 2-2. Ook Hay Jacobs wist
geen potten meer te breken tegen
Wim Grommen. De Maasbreenaar
kwam op een voorsprong van vier
punten, 28-24. Hay wist Wim zijn bol in
de goot te doen belanden en maakte
de stand 28-28. Vanaf de goot wist
Wim feilloos de 30-24 te maken, waardoor Maasbree er met de 3 punten
vandoor ging.

Op zoek naar een leuke (bij)baan? In de vakantiesfeer?
Met leuke en gezellige mensen om je heen? Hou je van afwisseling
en vind je het niet erg om in weekenden en vakanties te werken?

Dan hebben wij de (bij)baan voor jou!
Bij Camping De Heldense Bossen, Restaurant Op d’n Berg en
onze supermarkt zoeken wij voor het komende kampeerseizoen
nieuwe collega’s op diverse afdelingen: receptie, zwembad,
huishoudelijke dienst, bediening, keuken en supermarkt.
Op zaterdag 9 februari van 10.00 tot 13.00 uur organiseren wij een
banenmarkt. Je kunt dan een kijkje nemen op ons bedrijf en meer
informatie krijgen over onze vacatures.
Meld je voor donderdag 7 februari a.s. aan via
lindapeeters@deheldensebossen.nl of bel 077-3072966.
Op onze website www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de vacatures.
Reageren op de vacatures
kan tot en met vrijdag 15 februari a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
of per post naar
De Heldense Bossen B.V.
t.a.v. Linda Peeters, De Heldense Bossen 6,
5988 NH Helden.
Zet er a.u.b. duidelijk bij voor welke
vacature je solliciteert.

WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

Nieuwe tassen dames VC Grashoek
Het eerste damesvolleybalteam van VC Grashoek heeft onlangs nieuwe sporttassen gesponsord
gekregen van LieV Kraamzorg Limburg. Voorafgaand aan de wedstrijd van de dames werden de
tassen door Vieke Smeets, Lilian en Marcel Creemers van LieV overhandigd aan het volleybalteam.
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Younique straalt op het NK
Door: Iris Dekker, majorettenvereniging Younique
Voor de majorettes van Younique uit Maasbree stonden op zaterdag 26 januari de Nederlandse kampioenschappen in Almere op het programma. De meiden lieten zich van hun beste kant zien en namen meerdere
prijzen mee naar huis, waaronder de titel Nederlands kampioen.
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Bevo hard onderuit
in Limburgse derby
Door: Nawal Amhaouch, handbalclub Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft op
zaterdag 26 januari een stevige nederlaag geleden in Sittard. De gastheren van OCI Lions waren met 34-17 te sterk voor de nummer vier van
de ranglijst.
Na een kwartier keken de mannen van Bevo al tegen een 11-2
achterstand aan. Ondanks de steun
van een grote groep Bevo-supporters
liepen zowel de aanval als de verdediging niet bij de geel-blauwen.
Het ‘manke’ Bevo kampte met een
grote lijst aan geblesseerde spelers. Mannen als Dario Polman,
Pim Augustinus en Quinten Colman
hebben kwetsuren. LIONS haalde
daar profijt uit en liet de ploeg uit
Panningen kansloos.
Ook na de thee bleef de ploeg

van coach Schmetz uitlopen.
Jordin van Berlo speelde ondanks
de fysiek zware tegenstand wel een
goede wedstrijd. De offday eindigde
in 34-17 verlies. Dankzij het verlies
van de grote concurrenten voor de
final four, Aalsmeer en Volendam,
behoudt Bevo Hc haar belangrijke
vierde positie op de ranglijst.
Dames 1 boekte in eigen huis
een zege op Foreholte 2, 29-23.
Het tweede herenteam van Bevo liet
de punten achter in Arnhem door
een verlies van 34-18.

Goud en zilver voor
ruiters Peel en Maas
Jesse Muijsenberg kwam uit
in een zware klasse met een sterk
deelnemersveld. Ze behaalde met
haar show een 3e plaats. Karin Said
behaalde met haar solo een 4e plaats.
Bij de Sterparade Jeugd 2 haalde Tooske
Janssen een 6e plaats, Fleur Segers een

2e plaats, en op de 1e plaats eindigde
Elise Dekker. Daarbij mocht Elise Dekker
zich Nederlands kampioen noemen.
Fleur Segers en Elise Dekker behaalde
met hun duo show een 2e plaats.
Er waren bij het NK tickets te verdienen voor de Champions Trophy, het

kampioenschap der lage landen, dat
plaatsvindt op zaterdag 9 februari in
Houthalen. Jesse Muijsenberg en het
duo Elise Dekker en Fleur Segers hebben
zich hiervoor geplaatst. De leden van
Younique stonden onder begeleiding
van coach Suzanne ter Voert-Hebben.

Punten gepakt van Hoogeloon

Strakke zege voor Helden
Door: Geert Teeuwen, beugelvereniging HBC Helden
Het eerste beugelteam van HBC Helden beugelde dinsdag 22 januari een uitwedstrijd tegen het eerste team van
het Brabantse Hoogeloon. De sterke en spannende wedstrijd eindigde in een 1-4 zege voor de gasten uit Helden.
De openingswedstrijd tussen
Frank Kusters en Kevin Swaanen
was een uitermate spannende pot.
Beide kemphanen gaven elkaar geen
duimbreed toe. Kevin dwong Frank in
de achtervolging, maar met goed beugelspel bleef het steeds gelijk. In het
eindspel had Frank de beste papieren,
maar door de verkeerde bal te pakken,
gevolgd door een foute beslissing,
ging de winst naar Hoogeloon.
In de tweede wedstrijd speelde
Johan Verest tegen Coen Bullens al
snel een gespeelde partij. Na met
opbeugelen twee punten voor te zijn
gekomen, gevolgd door vijf minuten

aftasten, werd het een open wedstrijd
waarin Johan afstand kon nemen en
ruim de wedstrijd naar zich toe trok.
Johan Peeters speelde vervolgens tegen Adriaan van Heijst. Deze
partij verliep nagenoeg identiek aan
de vorige partij. Johan bouwde met
bekeken spel zijn voorsprong langzaam uit en dit resulteerde in een 2-1
voorsprong. Marc Korsten wist wat
hem te doen stond tegen Will van der
Heijden. In een sterke wedstrijd met
overtuigend spel kon Marc deze sterke
tegenstander zijn Will opleggen.
Will probeerde met goed spel de wedstrijd naar zijn hand te zetten, echter

Marc had overal een antwoord op.
Met deze 3-1 voorsprong was het
aan Johan Hoeijmakers de taak om
deze avond nog meer glans te geven.
Pleun Somers zou het kind van de
rekening moeten worden. Het werd
een spannend gevecht waarin beide
spelers aan elkaar gewaagd waren.
In het eindspel maakte Pleun een
kleine fout die genadeloos werd afgestraft door Johan. Met deze prachtige overwinning is HBC Helden weer
koploper en ontvangen ze concurrent
Neer op zaterdag 2 februari in Helden.
Het team gaat alles in het werk stellen
om Neer op afstand te houden.

Slechte beurt Kesselse
volleybalsters
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Een wedstrijd om snel te vergeten. Dat was de conclusie van het eerste damesteam van VC Kessel na het duel
met Vocala DS 1 op zaterdag 26 januari in Beugen. De gastploeg boekte een makkelijke 3-1 zege op de bezoekers
uit Kessel.
De eerste set hielden de dames
het hoofd nog koel. Door met name
een sterke aanval en servicedruk wist
VC Kessel de set binnen te slepen, 20-25.
De sets daarna verliepen minder roos-

kleurig voor de Kesselse dames. Het was
in één woord: chaos. Te veel persoonlijke
fouten, te zwak verdedigend vermogen,
te weinig aanvallende power en te weinig communicatie resulteerden in drie-

maal setverlies, 25-22, 25-20 en 25-18.
Met slechts 1 punt keerde VC Kessel
terug naar ‘t Keverriek. Een wedstrijd om
snel te vergeten en niet nog meer woorden aan vuil te maken.

Door: paardensportverenigingen Caprilli en De Cavaliers
Ruiters van PSV Caprilli en De Cavaliers uit Panningen deden in het
weekend van zaterdag 26 en zondag 27 januari mee aan verschillende
spring- en dressuurwedstrijden in Merselo en Panningen.
Daar behaalde Caprilli één keer goud en De Cavaliers twee keer zilver.
Ivo Steeghs van PSV Caprilli nam
zondag 27 januari in de klasse B
deel aan een springwedstrijd van
ONA Roggel op manege De Vosberg
in Panningen. Hij reed met Belle
Garanta en won de eerste prijs met
84,5 stijlpunten. Met Iranta won Ivo
in dezelfde klasse een vierde prijs
met 80 stijlpunten.
Ruiters van De Cavaliers stonden
op het regiokampioenschap dressuur pony’s in Merselo. Op zaterdag
kwam Hanna Neefs aan de start met
haar pony Don Diamond. Ze wist in

de klasse DE-L2 een tweede prijs te
behalen en mag zich hiermee reservekampioen noemen. Er was ook
een tweede prijs voor Ilse Steijvers
met haar pony Laguna’s Serenade in
de klasse DE-M1.
Ook werd er dit weekend
gesprongen bij de wedstrijd van ONA
Roggel in manege De Vosberg. In de
klasse B behaalde Janine Maassen
een vierde prijs met Jelena en een
zesde prijs met Hevade. In de klasse
L behaalde Inge Sonnemans een
achtste prijs met Uline van ter Hilst.

Schutters Bree 4.5

Geautomatiseerde
baan
Door: Jo van der Sterren, schietvereniging Bree 4.5
Het jaarlijkse KLSB Bondsfeest vond op zaterdag 26 en zondag
27 januari plaats op de banen van SV De Gransstreek in Belfeld.
Voor het eerst werd er geschoten op de volledig geautomatiseerde
banen. Een hele ervaring voor veel schutters. De leden van Bree 4.5
wisten geen podiumplekken te behalen.
Bij de discipline opgelegd schoot Hay Geerarts mee
in de B-klasse. Bij de 10 schoten behaalde hij 96 ringen, bij de
20 schoten 190 ringen en op de
30 schoten 285 ringen. In totaal
schoot hij 571 ringen, wat hem een
5e plaats opleverde. Peter Nelissen
schoot in de C-klasse. Hij behaalde
respectievelijk 91, 187 en 273 ringen wat een totaal van 551 ringen
en ook een 5e plaats opleverde. Ter
illustratie: in de A-klasse schoot de
winnaar 600 van de maximaal te
behalen 600 ringen. De nummer
2 schoot 599 ringen en de nummer
3 598 ringen.

Bij de schutters vrijstaand
schoten zowel Marco Vissers als
Thijs Philipsen mee in de B-klasse.
Marco schoot bij de 10 schoten 90
ringen, bij de 20 schoten 184 ringen
en bij de 30 schoten 276 ringen.
Dit leverde hem een totaal van
550 ringen en een 5e plaats op.
Thijs Philipsen schoot zijn serie op
de 10 en op de 20 nog heel goed
met 91 en 183 ringen. Op zijn serie
van 30 schoten bleef hij echter met
261 ringen onder zijn normale kunnen en zodoende vond hij zichzelf
met een totaal van 535 ringen terug
op een 8e plaats van de eindrangschikking.
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Lezing over de heilige Elisabeth
Doctorandus Bernhard Hegge komt op maandag 11 februari een lezing geven in het kerkzaaltje in Baarlo.
De lezing gaat over de heilige Elisabeth en is in het kader van de Thomas à Kempis-lezingen. Hegge is priester en
spirituaal aan het Groot-Seminarie Rolduc.
Elisabeth van Hongarije ofwel van
Thüringen was een in vele opzichten
opmerkelijke vrouw, aldus de organisatie van de lezing. “In de verschillende
fases van haar leven, als opgroeiend
meisje, als getrouwde vrouw en als

weduwe, wist zij steeds heel consequent haar christelijk geloof te beleven.

Naastenliefde
Al haar levensfases werden gekenmerkt door een uitzonderlijke naas-

tenliefde. Elisabeth liet een creatieve
liefde zien, die steeds wegen vond
om anderen goed te doen en blij te
maken. Hoewel zij slechts 24 jaar oud
geworden is, heeft haar leven een
onuitwisbare indruk achtergelaten.”

Beringse Kuus

Prins Freek I
Freek Leijsten is op zaterdag 26 januari in De Wieksjlaag in Beringe
onthuld als nieuwe heerser van carnavalsvereniging De Beringse Kuus.
Samen met zijn vriendin Linsey van Rooijen heerst hij de komende tijd
over de Beringse ‘vastelaovesvierders’. Freek I is de 56e prins van de
vereniging.

Babyconcert bij DOK6
Baby’s in de leeftijd van 5 tot 14 maanden kunnen op zondag 3 februari om 15.30 en 16.30 uur genieten van
een speciaal babyconcert bij DOK6 in Panningen. Het concert wordt uitgevoerd door Niki Jacobs en Pieter Jan
Cramer die zingen en instrumenten bespelen. Het thema is wintertijd.
“Onder een hemel van sterren, op
zacht witte wolkjes, omringd door de
stille winternacht, genieten de allerkleinsten in deze voorstelling van
winterse wiegeliedjes uit alle wind-

streken”, aldus DOK6. “Een muzikale
reis langs onder andere de sneeuwvlaktes van Siberië, de uitgestrekte
bergen van Mongolië, langs koude
Russische rivieren en fluweel witte

Finse velden.”
Er kunnen maximaal vijftien baby’s
met één ouder deelnemen op het
podium. Kijk voor meer informatie en
kaarten op www.dok6.eu

Knalbal bij Sjiwa

Jeugdprinsenbal in Baarlo
Jeug Vastelaovend Baolder maakt vrijdag 1 februari tijdens het Knalbal bekend welke prins of prinses de
komende ‘vastelaovend’ over de Baarlose jeugd mag heersen. Ook wordt er afscheid genomen van jeugdprins
Johan I en zijn adjudanten Jens en Shane. Dit alles vindt plaats bij jongerencentrum Sjiwa in Baarlo.
Met hulp van carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo worden eerst
de nieuwe jeugdraad en ceremoniemeester van Jeug Vastelaovend
Baolder (JVB) bekendgemaakt. Als dit

gezelschap op de bühne staat, volgt
de bekendmaking van het nieuwe
jeugdtrio. Het feestje wordt daarna
voortgezet met muziek van dj Willie
en een optreden van Fiorenza, die

vorig jaar in de LVK-finale stond.
De deuren van het Knalbal bij Sjiwa
gaan om 20.30 uur open
Kijk voor meer informatie op
www.jvbaolder.nl

Finale in Heerlerheide

Finale CMC Alaif met drie Peel en
Maas-groepen
Van de twintig finalisten bij de liedjeswedstrijd CMC Alaif komen er drie uit Peel en Maas. De Bubs uit Meijel
strijdt mee om de prijzen, net als De Laatkomers uit Helden en Manon en Bart uit Baarlo. Op zaterdag 2 februari
wordt tijdens de finale in cultureel centrum Corneliushuis in Heerlerheide bekend wie de wedstrijd wint.

De 28-jarige Freek is geboren
en getogen in Beringe en woont
sinds 2016 samen met zijn vriendin Linsey. De kersverse prins is al
meer dan tien jaar lid van Kiët Oppuh
Kelder en bouwde met die vriendengroep meerdere carnavalswagens
en organiseerde verschillende grote
fuiven. Freek is werkzaam bij Herman
Vaessen in Maasbree als ploegleider
aanleg. Hij voetbalt in het derde team
van VV BEVO als links- of rechtsback.
De avond begon met het aftreden
van jubileumprins Nico I. Vervolgens
nam vorst John II na elf jaar afscheid
als vorst. Hij blijft wel bestuurslid bin-

nen de vereniging. Han Kessels werd
geïnstalleerd als de opvolger van
John. De nieuwe vorst mocht meteen aan de bak en presenteerde het
PrinsenTinder. Daar kwamen drie kandidaten voorbij die geschikt waren als
prins. Op het laatste moment kwam
er nog een mysterieuze kandidaat
voorbij. Die had het meest geschikte
profiel en bleek Freek Leijsten te
zijn. De spreuk van Freek is: ‘Beringe
Boehte Gewoëhn, deze vastelaovend
wurt biëstig sjoëhn!’ De receptie van
Freek I en het jeugdprinsenpaar van
De Beringse Kuus vindt plaats op
zaterdag 23 februari.

GEDICHTEN
Alzheimer
De Bubs uit Meijel staat in de finale
CMC Alaif is de op één na grootste vastelaovesliedjeswedstrijd in
Limburg na het LVK. In de finale
strijden twintig liedjes met elkaar
om drie verschillende prijzen.
De CMC Alaif Trofee voor meest originele ‘vastelaovesliedje’, de Cover
Trofee voor de beste cover en de
Clip Trofee voor de beste en leukste

‘vastelaovesvideoclip’. Het wordt de
zevende editie van het evenement.

Prins van Meijel
Vriendengroep De Bubs uit
Meijel haalde finale met hun
liedje ‘Ut drèèjt um vastelaovend’.
Bijzonder voor de groep is dat één
van de zangers, Luc van den Beuken,

prins is geworden van carnavalsvereniging De Kieveloeët in Meijel.
De Laatkomers uit Helden staan in
de finale met hun liedje ‘Baeter laat
dan noeijt’ en Manon en Bart proberen met hun plaat ‘Grueets’ de prijzen binnen te halen.
Kijk voor meer informatie op
www.cmcailaif.nl

Nu de woorden in mijn geheugen zwakker worden in mijn fragiele
breekbaarheid herinner ik me soms helder, maar steeds vager hoe wij
als ouders je droegen door de lentemorgen naar jouw toekomst.
Nu draag jij me in mijn herfstavond naar het laatste geschenk van het
leven door de streling van je hand, je glimlach een kopje warme thee,
je zorgzaam luisteren en een zachte kus op mijn wang.
De letters van mijn vroeger alfabet liggen nu schots en scheef, vaak
verwarrend raar. Lees dan in mijn ogen mijn diepe dankbaarheid door
jouw gevoel naar mij: we zijn er voor elkaar.
Pierre Wilms
Voor alle dierbaren en hun mantelzorgers
vanwege het 10-jarig bestaan Alzheimer Café Peel en Maas
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De Kuus oeht Kepèl

Cabaretduo Piepschuim in DOK6

Prins Leon I

Cabaretduo Piepschuim speelt op vrijdag 1 februari een voorstelling in DOK6 Theater in Panningen. Het duo
wordt gevormd door taalfilosoof en componist Cor Burger en multi-instrumentalist en acteur Robbert Koekoek.
De show begint om 20.15 uur.

Leon Bouten uit Panningen is zondag 27 januari uitgeroepen tot de
nieuwe prins van carnavalsvereniging De Kuus oeht Kepèl uit
Panningen. Hij gaat tijdens de ‘vastelaovend’ voorop als prins Leon I
met zijn spreuk ‘Same viere, zinge en springe. Dit jaor bisse verzekerd
van al dees dinge!’.

De voorstelling die de twee mannen spelen, Grote Woorden, zit vol met
humor, muziek en actualiteit. “Het is

een actueel programma over de macht
van het gelogen woord en de waarheid en taal in al zijn facetten”, aldus

DOK6 over de show van het cabarettweetal. Kijk voor meer informatie en
kaarten op www.dok6.eu

MFA ‘t Hoës van Bree

Zittingen en ‘Staoningen’
CV D’n Hab in Maasbree organiseert ook dit jaar weer de zittingen en ‘Staoningen’ bij MFA ‘t Hoës van Bree in
Maasbree. Deze vinden plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 februari. Daarnaast is op zaterdag de ouderenzitting.
betreden tijdens de zittingen de
bühne. Ook het programma voor de
ouderenmiddag is compleet.
De zittingen op vrijdag beginnen
stipt om 19.33 uur, de ‘Staoningen’

Het programma voor beide zittingen bestaat uit diverse optredens
op het gebied van zang, dans, muziek
en humor. Onder meer Ben Verdellen,
Linke Mik, Big Benny en La Bamba

zaterdags stipt om 20.11 uur.
De ouderenzitting op zaterdag
begint om 13.00 uur en de zaal is om
12.00 uur open. Kaarten zijn vanaf
zondag 3 februari verkrijgbaar.

MEER DAN
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3 pakken

.99

Ariel, Lenor of
Dash Pods

Mannewerk en Pim van Wylick

Vastenaovesconcert
in Kessel
Koninklijke Fanfare Maasoever in Kessel houdt op zaterdag 9 februari een Vastenaovesconcert met zang en dans in gemeenschapshuis
De Paort in Kessel. Onder andere Mannewerk, Aod Prinse van Kessel,
Pim van Wylick en andere Kesselse artiesten treden dan op.
Voor het concert is de samenwerking opgezocht met diverse artiesten in het Maasdorp. Ruud Heines,
Lea Maessen, Sjors Fassotte en Mart
van Knippenberg zingen een aantal nummers, zangeressen van de
zangopleiding van Muziekvereniging
Kessel betreden de bühne en de
Raegenbaogknallers brengen hun

liedje ten gehore. Ook zijn er dansoptredens van twee dansgroepen van
KSV Kessel. Oud-lid Peter Keijsers heeft
voor het concert een Kesselse ‘sjoenkel’-medley geschreven en Ouverture
Limburg wordt voor het eerst uitgevoerd. Het concert begint om
19.30 uur. Er zijn een beperkt aantal
zitplaatsen en verder staanplaatsen.

4 stuks

PLUS Kruimige
aardappelen
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of Lenor
Unstoppables

Alle varianten à 140 gram

21.32 - 29.96
G
TOT 67% KORTIN

9
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.

Zak 5 kilo

G
TOT 47% KORTIN

5.65

2.99
Per zak

La Boscana Bianco,
Foncalieu Cathare
Cabernet Sauvignon of
Viña Real Crianza Rioja
Alle flessen à 75 cl,
combineren mogelijk
2 flessen*
Bijv. Foncalieu Cathare Cabernet
Sauvignon, 2 flessen à 75 cl

19.98

9.99

De actieprijzen variëren
van 9.99 - 12.99

2=1
OP=OP

1+1
GRATIS

Dreft
Vaatwastabletten
Alle zakken à 22 stuks,
combineren mogelijk

G
TOT 63% KORTIN

23.07 - 26.97

9

3 zakken

7

99
.

Vergeer
Goudse jong
belegen kaas stuk

Waardebon

met Saskia Bruynen (47) en samen
hebben ze drie kinderen: Femke (15),
Wouter (13) en Eef (10). Zowel Leon
als Saskia wonen hun hele leven al
in Panningen. In het dagelijkse leven
zijn ze werkzaam bij het familiebedrijf Bouten Groep in Panningen.
Leon als financieel adviseur en
Saskia als administratief medewerkster. In zijn vrije tijd voetbalt Leon bij
de veteranen van SV Panningen en
speelt hij tennis bij TV Grootveld in
Panningen.
De receptie van prins Leon I is op
zondag 10 februari vanaf 15.11 uur
bij DOK6 in Panningen.

Waardebon

De onthulling speelde zich in
DOK6 in Panningen af, dat aangekleed was in de stijl van de
Fabeltjeskrant. Het televisieprogramma bestond afgelopen jaar
vijftig jaar. Het verhaal speelde zich
dan ook af in ‘Fabelkuuzeland’, waar
Meneer de Uil het verhaal vertolkte.
Alle personages kwamen op de
bühne voorbij, behalve Momfer de
Mol. Zo veranderde de Fabeltjeskrant
algauw in Wie is de Mol? of ‘Waor is
de Mol?’. Uit de molshoop kwam uiteindelijk prins Leon I tevoorschijn als
de nieuwe heerser.
De 46-jarige prins is getrouwd

10.29

OP=OP

3

Waardebon

Alle varianten à 12-14 stuks

20.58

Stuk ca. 1 kilo

OP=OP

9.22

5

Per kilo

Gommans

99
.
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Waardebon

12.87 - 17.37

Pak 24 rollen
2 pakken

4

Waardebon

G
TOT 65% KORTIN
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Origineel Schoon
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Waardebon

Alle duopakken,
combineren mogelijk

1

Waardebon

Witte Reus
Toiletblokken

Samen met loka
le
ondernemers

100%
voordeel in Helden.
Met de Lokaal
leven- lokaal
besteden
cheque.

• Looptijd van zondag 27 januari t/m zaterdag 2 februari 2019 • De aanbieding is alleen geldig tegen inlevering van deze waardebon
• Maximaal 1 waardebon per klant • De aanbieding geldt alleen voor het product en de hoeveelheid vermeld op de waardebon
• Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden • De bon is scanbaar voor de zelfscan.
*Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.
Bestel op plus.nl of met de PLUS app.
Voeg het product toe aan je winkelwagen en vul in het veld “Kortingscode” ‘waardebon2’ in om de korting te verrekenen. Meerdere waardebonnen
gebruiken? Vul dan de kortingscodes achter elkaar in met een komma ertussen (bijvoorbeeld: waardebon1, waardebon2, waardebon3).

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
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Bontje Aovend in
Kessel-Eik
In Kessel-Eik staat op zaterdag 2 februari weer de Bontje Aovend op
het programma. Naast optredens van artiesten en het afscheid van het
huidige prinsentrio, wordt ook het nieuwe trio van carnavalsvereniging
De Eikkaters bekendgemaakt.
De optredens tijdens de
avond zijn voornamelijk van eigen
bodem, zo laat de carnavalsvereniging weten. “Verschillende artiesten van voorgaande jaren hebben
zich weer aangemeld”, aldus
De Eikkaters. Om 23.11 uur neemt

Prins Ries I en adjudanten Tijn en Stijn

Jeugdtrio Panningen
De 11-jarige Ries Verhaegh gaat deze carnaval in Panningen voorop als jeugdprins Ries I. Hij werd zondag
27 januari onthuld, net als zijn twee adjudanten Tijn Romonesco en Stijn Engels. Hun motto is ‘Wae zinge,
springe en fieëste kei hel, en bezorge uch volop kiepevel’.

het dorp afscheid van het trio van
2018 en is het tijd voor de onthulling van de nieuwe heersers over
het Eikkaterriek. De zaal van Ut
Gemeinsjapshoes is geopend vanaf
18.30 uur en het programma begint
om 19.30 uur.

Receptie Grashoeks
prinsenpaar
De receptie van het Grashoekse prinsenpaar Frank en Chantal vindt
plaats op vrijdag 1 februari. Carnavalsvereniging De Graasvraeters
nodigt iedereen uit om langs te komen om prins Frank I en zijn prinses
Chantal te feliciteren. Plaats van handeling is zaal Leanzo in Grashoek.
Na het officiële gedeelte worden
de receptietafels weggehaald en
draait dj Michel ‘vastelaoveshits’.
“Prins Frank I en prinses Chantal
gaan vervolgens voorop in het
feestgedruis”, aldus de Grashoekse
carnavalsvereniging. De receptie
begint om 20.11 uur.

Op zondag 3 februari begint
in café Leanzo de voorverkoop
voor de zittingen in Grashoek. Die
vinden vinden plaats op vrijdag 8 en
zaterdag 9 februari.
De voorverkoop van de zittingen
gaat om 11.00 uur van start in café
Leanzo.

Receptie Egchelse
prins Arjan I
De receptie van prins Arjan I en zijn adjudant Frank van carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel vindt plaats op zaterdag 2 februari. Ook de jeugdheersers prins Ties en prinses Maud zijn van de partij
en kunnen gefeliciteerd worden.
De receptie van de heersers van
het Kemphazeriek vindt plaats in
gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel.
Tussen 20.11 en 21.30 uur is het
mogelijk Arjan, zijn vriendin Evi
en adjudant Frank te feliciteren.

Het nieuwe jeugdtrio verscheen
uit een onthullingskist op het podium
van DOK6 in Panningen. De jeugdraad had zich om de kist opgesteld
voor het grote moment. Door middel
van een gedicht werd het nieuwe trio
voorgesteld, waarna ze tevoorschijn
kwamen.
Jeugdprins Ries I woont met zijn
ouders Gerald en Joyce in Panningen

en zit op basisschool De Wissel.
Zijn hobby’s zijn freerun bij sportclub
Pareja en Jong Nederland, waar hij bij
de groep HatseFlatse zit. Bovendien is
hij als vlogger op YouTube te vinden.
Jeugdadjudant Tijn is 11 jaar oud en
zit op Nieuweschool. Adjudant Stijn is
ook 11 jaar en hij zit op de Groenling.
Tijn en Stijn zijn ook allebei lid van
Jong Nederland Panningen.

Ries, Tijn en Stijn worden tijdens
de ‘vastelaovend’ bijgestaan door
de jeugdraad, die bestaat uit Guusje
Ghielen, Eef Amendt, Luc van Kempen,
Sam van de Bovenkamp, Isa Degeling,
Jamie Houben, Chantal Heijnen,
Fleur Omsels en Mirte Jochems.
De jeugdprinsenreceptie is op
zondag 10 februari vanaf 15.11 uur bij
DOK6 in Panningen.

Ook jeugdheersers Ties en Maud
staan achter de receptietafels. Na het
officiële gedeelte verzorgt dj Max
de muziek de rest van de avond.
De Kemphazen nodigen iedereen uit
de heersers te komen feliciteren.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Prinsenpaar leest voor in
Grashoek
Tijdens de nationale voorleesdagen werden de peuters van Hoera Kindercentra op basisschool
De Horizon in Grashoek verrast door prins Frank en prinses Chantal van carnavalsvereniging
De Graasvraeters. Het prinsenpaar kwam voorlezen in de peutergroep waar hun zoontje ook zit.
Ook bij hun dochter in de onderbouw werd een verhaal voorgelezen.”We hebben er allen enorm van
genoten”, laat de school weten.
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Pim en Lotte
jeugdpaar Beringe
Het jeugdprinsenpaar van carnavalsvereniging De Beringse Kuus
bestaat dit jaar uit Pim van den Beuken en Lotte van der Leeden.
De twee kwamen op zaterdag 26 januari uit als jeugdheersers van
Beringe. Zowel de jeugdprins als de jeugdprinses is 13 jaar oud en zit
op het Bouwens in Panningen.

Joyce en Erik zijn Berings
boerenbruidspaar
Joyce van Erkelens en Erik van Velthoven vormen samen het Beringse ‘Boorebroedspaar’.
De twee worden op maandag 4 maart in de onecht verbonden tijdens de ‘Boorebroelof’ van
carnavalsvereniging De Beringse Kuus. Het paar werd op zondag 27 januari onthuld in café
De Nabber in Beringe. De ‘bruiloft’ op de maandag van de vastelaovend vindt plaats in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag.

Adjudanten Demi en Luna

Jeugdprinses Luca I
Maasbree
Luca Smulders is zaterdag 26 januari onthuld als de nieuwe jeugdprinses van Jeugdcarnaval Maasbree.
Zij gaat de komende ‘vastelaovend’ voorop als prinses Luca I met haar adjudanten Demi en Luna.

De spreuk van het jeugdprinsenpaar is ‘Mèt os as spitse veuraan, gaon
wae d’r vol tegenaan!’. De spreuk
slaat op de sporten die de twee doen.
Pim voetbalt bij VV BEVO en Lotte is
lid van hockeyclub HCPM. Pim heeft
als bijbaantje het bezorgen van de
HALLO Peel en Maas. Lotte werkt

bij plantenkwekerij Boonen-van der
Heijden. De onthulling vond plaats
in De Wieksjlaag in Beringe. Pim en
Lotte sprongen uit een zelf geschilderde kist. Na de installatie door vorst
Han I gaan de twee de komende tijd
door het leven als jeugdprins Pim I en
jeugdprinses Lotte I.

Geheime Blind Datevoorstelling DOK6
DOK6 Theater in Panningen organiseert de komende tijd drie avonden waarbij de bezoekers niet weten wat er op het programma staat.
Onder de naam Blind Date is het op zaterdag 2 en vrijdag 8 februari en
later dit jaar op vrijdag 7 juni mogelijk om ‘blind’ naar een voorstelling
in het theater te gaan.
“Zou het cabaret zijn? Dans?
Toneel of een mooie show? Het moet
natuurlijk een Blind Date blijven,
dus meer zeggen we niet”, aldus het

Panningse theater. Het blijft onbekend wat voor show er plaatsvindt
op die dagen. De voorstelling begint
op alle drie de dagen om 20.15 uur.

WĲ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

In het Super Mario Maf in
Maasbree werden die avond het
nieuwe jeugdtrio en de nieuwe
jeugdraad gepresenteerd. Luca
Smulders, Demi van Rijswijck en
Luna Tielen worden deze carna-

val bijgestaan door de raad van
elf: Loekie Engels, Anouk Wijhers,
Lotte Smolders, Esther Peeters, Lissa
Peeters, Ilse van Diepe, Pam Korsten,
Britt Smets, Roos Wijnands, Iris
Peeters en Janne Wijnen.

Het nieuwe jeugdtrio heeft als
prinselijk motto: ‘Nou ff genne handbal, want weej gaon veurop met
de carnaval!’ De receptie is op zondag 24 februari om 15.11 uur in het
Mafcentrum in Maasbree.

Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
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Agenda t/m 7 februari 2019
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Terug In De Tijd
met Piet Gommans

Bontje Aovend De Eikkaters
Kessel-Eik

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting De Koeberg Helden
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis Ut Gemeinsjapshoes
Kessel-Eik

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: oudercontactgroep Ietsje Anders
Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Theatervoorstelling
‘Genoeg nu over jou!’

Dansavond ‘Dance the night
away’ met liveorkest Thei&Joop

Muziekvoorstelling Dana Winner
‘Eerste liefde’

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: partyrestaurant De Houbereij Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Discussieavond over wonen

Prinsenbal De Kook Baarlo

Tijd: 20.45 uur
Organisatie: PvdA/GroenLinks
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

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

Dj’s at De Ketter - 20 jaar
De Ketter

Receptie prins Egchel

Tijd: 20.00-02.00 uur
Organisatie: jeugdhonk De Ketter
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Workshop LinkedIn

wo
06
02

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders Peel en Maas

do
07
02

Muziekmiddag met Stef Kupers

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: bibliotheek Panningen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: oudercontactgroep Ietsje Anders Peel
en Maas
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Receptie prinsenpaar Grashoek

Booremoosbal Maasbree

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: Boorebroelöf MVC’19
Locatie: Niëns Maasbree

Cabaretvoorstelling Piepschuim

Blind date-voorstelling

Dörper zittingen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Ruilbeurs

Informatiebijeenkomst
diervriendelijk tuinieren

Knalbal - jeugdprinsenbal
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder (JVB)
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

za
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Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

di
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zo
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02

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

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Dorpsontmoeting Os Thoes Kessel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden, Meijel en Baarlo-Maasbree
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Officiële aftrap restauratie
kerk Meijel

Receptie prinsessenduo
De Brookhaeskes

Cabaretvoorstelling ‘Herman in
een bakje Geitenkwark’

Tijd: hele dag
Organisatie: bestuur Sint-Nicolaaskerk Meijel
Locatie: Sint-Nicolaaskerk Meijel

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Repair Café Peel en Maas Helden

Babyconcert ‘Wintertijd’ door
Niki Jacobs en Pieter Jan Cramer

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Ketrock - 20 jaar De Ketter
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: jeugdhonk De Ketter
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 15.30 uur en 16.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

ma
04
02

Rond de Bijbelse Lezingen
Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen

Verplicht Spelen

Herman in een bakje
geitenkwark
De vier cabaretiers van Herman in een bakje Geitenkwark staan op
donderdag 7 februari op de planken van DOK6 Theater. Ze komen met hun
voorstelling Verplicht Spelen naar het Panningse theater.
“Herman in een bakje
Geitenkwark betekent een podium
gevuld met de eigenzinnige humor,
unieke vorm van samenzang en
absurde bedenksels van vier jongens,
en, als belangrijkste van alles, met
de fantasie van het publiek”, schrijf
DOK6 over de show. “Bij de show

hoef je niet te kiezen, want alles
mag. Knoeien met precisie, sterven
van vreugde, een hond onder het ijs
en een speeltuin na de Apocalyps”,
aldus DOK6.
Kijk voor meer informatie en kaarten op www.dok6.eu
(Foto: Emily Charles)

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 3 februari
H. Mis 9.30 uur (Koor)
t.i.v. Riek Verstappen-Zeelen
vw. verjaardag
Woensdag 6 februari
H. Mis 09.00 uur in de sacristie
Overleden: Jos Bruijnen, 76 jaar
Kledinginzameling Beringe:
Op maandag 4 februari is de
volgende inzameling van (bruikbare)
kleding, schoenen, dekens, gordijnen
en knuffels. De dichtgebonden
zakken kunt u afgeven op het
kerkplein van 13.30 tot 14.30 uur
en van 17.00 tot 18.00 uur. Ons
team staat klaar om u te helpen bij
het uitladen. Ook kunt u de zakken
iedere dag, wanneer het u uitkomt,
voor de garagedeur achter de
pastorie (Aan de Muele) plaatsen.
Kunt u het niet zelf brengen: bel
dan 3076521 en alles wordt bij u
opgehaald. B.V.D.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 1 februari
Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.
Zondag 3 februari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marianne Verhappen
– Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Louisa Verheijen
(verjaardag) en Anna Verheijen.

Parochie Egchel

Parochie Koningslust

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 3 februari
Geen H. Mis.
Zondag 10 februari
H. Mis 11.00 uur

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 2 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jo Berkers-De
Laat (jaardienst)
Zaterdag 9 februari
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 2 februari
H. Mis 19.00 uur Uit dankbaarheid

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 1 februari
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 3 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Hein
Korsten en fam. Korsten-Gommans;
Henryka Helena Zaremba-Witkowska
(b.g.v. de bijzetting van de urn); uit
dankbaarheid;

Jaardienst Jéér Kempen
en overl. familie.
Mededeling - Blasiuszegen
Na de Eucharistieviering van zondag
3 februari wordt de Blasiuszegen
gegeven aan ieder die hierom vraagt.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 2 februari
Maria lichtmis.
H.Mis voor de parochie.
Woensdag 6 februari
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Vrijdag 8 februari
18.00 uur. Vormen door Mgr.
H.Schnackers van de kinderen van
groep 7 + 8.

Grateigsang
to

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 31 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zondag 3 februari
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Cor Nijssen-Dirkx (zeswekendienst);
Leo Slaats (zeswekendienst)
en Mart Beerens; Thea SchersKessels (jaardienst); Gerard Basten,
Wilhelmina Basten-Thijssen,
Broeder Alwie Basten, Jo Basten-

Zaterdag 9 februari
19.15 uur. Voor de overleden familie
Engelen – Beeks. Zes weken dienst
Voor Mevr. Joke Kovàcs – Teelen.
Jaardienst voor Sjeng en Truus
Heldens-Vestjens.
Mededeling
Op het feest van Maria Lichtmis
worden de kaarsen gezegend.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 1 februari
Wordt vanaf 9.00 uur de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen thuis.
Zaterdag 2 februari
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.

service 23

Gubbels en Wiel Basten (Liessel);
Wim van Mullekom (jaardienst); uit
dankbaarheid
Maandag 4 februari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 5 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 7 februari
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 31 januari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 1 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht na de H. Mis
Zaterdag 2 februari
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Frans Mooren (6 wekendienst); Mia
Jacobs-Sillekens (jaardienst); Harrie van
den Beuken (bgv. trouwdag/coll); An
van Ninhuijs-Lenders, echtg. Antoon
en dochter Tonnie; Tiny Lenders-Sijben

60 jarig huwelijkfeest familie KremerKuppens.
Zondag 3 februari
9.30 uur H. Mis. Blasiuszegen. Zang:
Gemengd koor.
Jaardienst Helmi Janssen-Tournoy.
Uit dankbaarheid en v.w. verjaardag.
Donderdag 7 februari
8.30 uur H. Mis. Vrijdag
Mededelingen
Na de H. Mis van zondag 3 februari
wordt voor iedereen die dat
wenst persoonlijk de Blasiuszegen
gegeven. In de wintermaanden zal
voortaan de H. Mis op zondag in het
kerkzaaltje zijn. Dit i.v.m.de hoge
stookkosten.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78

(bgv. verj./coll) echtg. Jo Lenders
en zoon Johan Lenders; Nellie van
Oostaijen-van Nienhuijs (coll) en Theo
van Oostaijen en overl. fam.
Zondag 3 februari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 5 februari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 6 februari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Van 19.30 – 20.30 uur Rond de
Bijbelse lezingen in de oefenruimte
van de kerk, ingang aan de kant van
de Gallery
Donderdag 7 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Anna UeberbachHunnekens, 101 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

Kerkdiensten
Zondag 3 februari
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 10 februari
9.30 uur Jaardienst Gertruda Gereats
– Timmermans en Piet Gereats.

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

Vrijdag 8 februari • Piushof 137 Panningen

Sport
Pann hallen
ingen

Meet
Match
2
70
exposanten

van 14.30-20.00 uur

met én voor bedrijven,

o nderwijs, burgers en overheid

Met gratis Workshops Social media + Jouw CV en gratis fotograaf + CV check
Met spectaculaire modeshow door Change & Modewinkels met Het Bouwens

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

WWW.SUPERKEUKENS.NL

SUPERKEUKENS IS
SUPERKEUKENS
IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

compleet met combimagnetron, afzuigkap, vaatwasser, koel/vriescombinatie, inductiekookplaat, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

HEERLEN

306 cm + 244 x 120 cm

compleet met koelkast, oven, kookplaat, afzuigkap, werkblad,
spoelbak en 5 jaar apparatuurgarantie

Tartini/Migot

€7.499,-

255 x 230 cm

Roma

€2.597,-

SHOWROOMMODEL: EXTRA LAAG GEPRIJSD!

