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Peel en Maas

Opening voedselbos
Wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas opende zaterdag 9 november officieel het voedselbos aan de Kwakvors in Grashoek. Het perceel maakt deel uit van het al
bestaande Struinpad van stichting VEEN dat van Grashoek naar Meijel loopt. Een voedselbos is een stuk land waar bomen en struiken geplant worden die eetbaar zijn of waar eetbare zaken aan groeien. Bezoekers mogen deze vruchten en noten plukken. Wethouder Sanders onthulde samen met enkele kinderen een informatiebord en plantte twee tamme
kastanjebomen en frambozenstruikjes. / Beeld: Jac Willekens

Elke inwoner een boom
Het actieplan van de provincie Limburg om een miljoen bomen
te planten heeft de gemeenteraad van Peel en Maas geïnspireerd
tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 november. Met 7.319
extra bomen heeft elk van de 43.319 inwoners een eigen boom.
PvdA/GroenLinks liep enigszins
hard van stapel voor de gemeente
Peel en Maas. Tijdens de algemene
beschouwingen opperden ze het
idee om de komende jaren 43.000
bomen aan te planten: voor elke
inwoner één boom. Dit in navolging van de gemeente Berkelland
die op deze manier 44.000 bomen
heeft aangeplant. Een iets minder kostbare motie van Lokaal Peel
en Maas deed PvdA/Groenlinks
besluiten hun motie in te trekken en mee te stemmen met hun
voorstel om 7.319 extra gemeen-

tebomen aan planten. Momenteel
heeft de gemeente immers reeds
36.000 bomen in beheer. Met
deze extra bomen heeft Peel en
Maas voor elke inwoner een boom.
“De nood is hoog”, stelt Sander
Janssen. “Als je de satellietbeelden
erbij pakt van de jaren negentig en
nu, dan schrik je.” De aanplant van
bomen kost 650 euro in het buitengebied en 1150 bomen in de
bebouwde kom, rekende wethouder Sanders voor.
Lees verder op pagina 02

Zo doen we met je mee!

Growing
a better world
together

Rabobank werkt samen met leden en klanten aan een regio waar
het goed wonen, werken en recreëren is. Zo leveren we een bijdrage
aan het maatschappelijke leven, welvaart en welzijn in jouw omgeving.

12 november Bereik meer met je geld
15 november Dag van de Leudalse
Ondernemer
16 november Lions Wine, Dine & Dance
20 november Van Florijn naar Libra
3 december Dorpslab Wessem –
Projecten & Storytelling

Voor meer info kijk op rabo.nl/pml/vitaleregio
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Oorlogsherinneringen ophalen

Oorlogsveteraan bezoekt basisschool Beringe
De bovenbouwleerlingen van basisschool Onder de Linden in Beringe
kregen dinsdag 12 november bijzonder bezoek. Tweede Wereldoorlogveteraan Jim MacLeod bezocht in het kader van 75 jaar bevrijding de
school en sprak daar met de leerlingen.
Wat vraag je een 93-jarige veteraan
die 75 jaar geleden jouw dorp heeft
geholpen te bevrijden? Nou, waar hij
naar het toilet ging bijvoorbeeld en
wat hij te eten kreeg. MacLeod, die
vocht bij de 2nd Battalion Seaforth
Highlanders 51st Highland Division,
kan er wel om lachen. “We groeven
een heel diep gat in de grond en daar
deden we onze behoefte in”, legt hij
de klas uit. “We sliepen daar ook. We
waren net konijnen.” De leerlingen
hebben allemaal vragen voorbereid
die ze, in het Engels natuurlijk, aan
hem willen stellen.

Veilig
MacLeod, klein van stuk en pratend
met een duidelijk Schots accent, wordt
vergezeld door zijn zoon die af en toe
de vragen voor hem moet herhalen.
De veteraan is namelijk in de oorlog
onder andere het gehoor aan één oor
verloren en heeft soms wat moeite
het verlegen Engels van de klas te verstaan. Eén voor één mogen komen ze
aan de beurt. De leerlingen zijn vooral
benieuwd of MacLeod zich nog wat
kan herinneren van zijn tijd in Beringe.
Daar moet hij ze echter in teleurstellen. “Alles leek op elkaar”, zegt hij.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten

“We waren ook niet bezig met de
omgeving, het belangrijkste was dat
we veilig waren. Je wist namelijk nooit
wat er kon gebeuren.”

Ik was blij
dat het voorbij was

Modder
Jim MacLeod was 17 jaar oud toen
hij zich vrijwillig aanmeldde voor
het leger. “Mijn vader had gevochten in de Eerste Wereldoorlog en liet
me op een gegeven moment een
krant zien waarin een artikel stond
over hoe de nazi’s een klooster hadden verwoest. ‘Daar moet je iets
aan doen’, zei mijn hij. Mijn twee
oudere broers zaten al in het leger,
dus mijn moeder was erg verdrietig
toen ik me aanmeldde, zeker omdat
ik nog zo jong was.” Hij kreeg zijn
training in Noord-Ierland en leerde
er onder andere in een tank rijden.
In een tank zit geen stuur. Hij wordt
bediend met een soort hendels.
“Achter me zat iemand die op mijn

schouder tikte als ik naar rechts of
links moest. Op een keer waren we
aan het oefenen op een lange rechte
weg, met velden aan beide kanten.
Ik werd op een gegeven moment op
mijn schouder getikt en reed zo het
veld in, waar we vast kwamen te zitten in de modder”, lacht MacLeod.

Disgrace
Hij vertelt ook over die keer dat hij
werd beschoten en een granaat vlakbij
hem insloeg. De herinneringen maken
hem emotioneel en de leerlingen zijn
zichtbaar onder de indruk. Na afloop
krijgt hij van burgemeester Wilma
Delissen- van Tongerlo een beeldje

uitgereikt. Ook de kinderen hebben
een aandenken voor hem gemaakt.
Wat zijn beste herinnering aan de
oorlog was, willen ze dan nog weten.
“Ik was blij dat het voorbij was”, zegt
MacLeod. “War is a disgrace.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Gemeente stuurt brief bij plannen in de buurt
De gemeenteraad vindt dat burgers beter geïnformeerd mogen worden over plannen in de buurt.
Vraagt iemand een vergunning aan bij de gemeente, dan krijgen omwonenden voortaan een briefje van de
gemeente in de bus.
Inwoners worden onvoldoende geïnformeerd wanneer er in hun omgeving een bestemmingsplan wordt
gewijzigd of een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, vinden
Lokaal Peel en Maas en de VVD die
gezamenlijk een motie indienden tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 november. “Met de komst van
het elektronisch bekendmaken missen inwoners een heleboel informatie”, meent Joep Hermans van Lokaal
Peel en Maas.
In hun motie pleiten ze ervoor dat
digitale publicaties goed vind-

baar moeten zijn, en dat dit op de
gemeentepagina in HALLO Peel en
Maas en op de gemeentelijke website doorlopend bekend moet worden
gemaakt. Belangrijkst is echter een
standaard briefje aan omwonenden
in elk proces waarin de gemeente de
regie voert.
De gemeenteraad stemde unaniem
voor, maar niet na een aantal kritische vragen, zoals van raadslid Frits
Berben (PvdA/GroenLinks) die zich
afvroeg hoe exact wordt vastgelegd
of en welke communicatie er heeft
plaatsgevonden. Peter Craenmehr

van AndersNu stelt vaker signalen
te horen dat mensen pas achteraf
geïnformeerd worden. “Maar ik vind
het geen taak van de gemeente om
bewoners een briefje te sturen.”
Ook wethouder Wanten toonde zich
niet overtuigd van de noodzaak.
“We hebben één keer een klacht
gehad van iemand die niet op de
hoogte was. Wij vinden dat initiatiefnemers op tijd de dialoog moeten
aangaan met de omgeving. Hoe ze
dat doen, laten wij vrij. Wij kunnen
niet juridisch afdwingen dat zij een
brief gaan sturen.”

Waarop Hermans stelt die taak
juist bij de gemeente neer te willen leggen. “Als een initiatiefnemer
met een vergunningaanvraag naar
de gemeente komt, dan gaat de
gemeente met een briefje naar de
omwonenden. Dat heeft niks met
juridische regels te maken.”
Dat kan de gemeente inderdaad
doen, stelt Wanten. “Maar dan gaat
het geld kosten.” Dat laatste vond
Berben geen argument. “Ik kan me
herinneren dat we een ton hebben
bespaard met de overstap naar digitaal. Dus ik denk dat voor een briefje
wel ergens geld te vinden moet zijn.”

Tekst: Marc van der Sterren

garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte

Alleen PvdA/GroenLinks stemt tegen begroting
De gemeenteraad heeft dinsdag 12 november de gemeentelijke begroting voor 2020 aangenomen. Alleen
PvdA/GroenLinks stemde tegen.
PvdA/GroenLinks vond de begroting te
rooskleurig opgesteld. “Er staan mooie
dingen in, maar in z’n geheel is niet

duidelijk wat we kunnen verwachten.”
Er wordt geen rekening gehouden met
veranderingen die er mogelijk aan zit-

ten te komen.
Eén van die mooie dingen was hun
eigen amendement over de skatebaan

aan de Kennedylaan. De skatebaan
wordt intensief gebruikt, maar als het
donker is komen de skaters naar het
gemeentehuis. De gemeente gaat de
skatebaan ’s avonds verlichten.

naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

Vervolg voorpagina

Elke inwoner een boom

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Toch vond hij het een positief plan.
Ook heeft hij alvast gekeken naar
manieren om het plan in te vullen, met aanplant op verschillende
gemeentegronden, schenkingen aan
particulieren en aanplant in bosver-

band. Op die manier zou het plan
zo’n 1,2 miljoen gaan kosten.
Voor hij ermee aan de slag gaat wil
hij echter wel graag de mogelijkheden bekijken die de provincie biedt.
Alle partijen stemden voor de

motie, met uitzondering van de
VVD. Geert Segers stelde het, nog
los van de kosten, onnodig te vinden. “We hebben al driehonderd
boseigenaren. Als wij bomen planten op de kleine stukjes grond die

wij hebben, levert dat alleen maar
schaduw en afval op.”

Tekst: Marc van der Sterren
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Raad: Roggelseweg nog
steeds onveilig

Samenwerking

Ondanks de komst van een komremmer, wordt er nog steeds te hard gereden op de Roggelseweg in Helden.
Dat stelt de gemeenteraad van Peel en Maas in een brief aan Provinciale Staten. Zij vraagt daarom aan de
provincie om het grootschalig onderhoud aan de weg, dat over enkele jaren gepland staat, naar voren te halen.

Enkele maanden geleden werd er
een zogenoemde komremmer op
de Roggelseweg, een provinciale
weg, ter hoogte van Weidebos en
Molenheg, aangelegd. Hoewel de weg
nu bij binnenkomst van het dorp veiliger is, geldt dat niet voor de gehele
Roggelseweg en de aansluitende
Molenstraat, vindt de gemeenteraad.
In een brief aan Provinciale Staten
stelt de raad dat beide wegen onveilig zijn. “Met name de snelheden op
de Roggelseweg ter hoogte van de
Driessen zijn erg hoog. Hier steken
ook veel leerlingen van het Bouwens

van der Boijecollege en schoolkinderen van basisschool de Pas over”, zegt
de raad.

Landbouwverkeer
Ook het parkeren van auto’s langs en
op de Molenstraat zorgt voor problemen. “Regelmatig worden de trottoirs
geblokkeerd door geparkeerde auto’s
waardoor voetgangers gedwongen
zijn om over de rijbaan te lopen.” Ook
maakt veel landbouwverkeer gebruik
van deze route. Omdat op de Midden
Peelweg vanaf Kessel een verbod
geldt voor landbouwverkeer, wordt die
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gedwongen om over de Molenstraat te
rijden. De raad vraagt daarom aan de
provincie om de weg open te stellen
voor landbouwvoertuigen. De provincie heeft gepland om over enkele
jaren groot onderhoud te plegen aan
de Roggelseweg en Molenstraat.
Volgens de gemeenteraad is dat dan
het moment om de maximumsnelheid terug te brengen van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.
Daarnaast vraagt zij de provincie om
dit onderhoud eerder uit te voeren.
Beeld: Ron Kessels

Weer in Peel en Maas

Erfgoedplatform
Peel en Maas van start
Vijftien organisaties en drie individuen hebben een intentieverklaring ondertekend waarmee ze zich aansluiten bij het nieuw op te
richten Erfgoed Platform. Dit is echter slechts het begin.

Inge van Dongen, directeur Bibliotheek Maas en Peel, tekent de intentieverklaring voor het Erfgoed Platform onder het toeziend oog van voorzitter
Peter Peeters

Het Erfgoed Platform wil zo veel
mogelijk en liefst alle organisaties
en individuen die op enige wijze
actief zijn met het erfgoed van Peel
en Maas te verenigen. Hoeveel
dat er in totaal zijn kan voorzitter
Peter Peeters moeilijk inschatten.
“Het kunnen er wel zeventig zijn.
Misschien wel honderd.”
Erfgoed betreft niet alleen gebouwen, maar ook immaterieel erfgoed, benadrukt hij. Dus niet alleen
monumenten, kastelen en grafheuvels, maar ook klederdrachten,
gereedschappen, kunstwerken,
dialecten, feesten, liederen en
processies. Dus hoopt hij ook op
aanmeldingen van bijvoorbeeld
schutterijen en fanfares.
“Iedereen die zich bezighoudt met

historie, kunst, cultuur en natuur
hoort erbij”, stelt hij. Het Erfgoed
Platform beoogt vooral samenwerking. “We kunnen wel allemaal
op eigen houtje iets verzinnen en
organiseren, maar misschien gaat
dat samen veel beter.”
Alle organisaties kunnen gratis lid
worden en zo met anderen samenwerken, kennis delen en samen
activiteiten organiseren of projecten opzetten. De datum voor de
eerste Algemene Ledenvergadering
staat al vast: 28 januari. De bijeenkomst is voor alle leden en potentiële leden.

Tekst: Marc van der Sterren
Beeld: Jac Willekens

Bezoek nu
onze gezellige

Mooie herfstkleuren
Het is guur weer deze week en de warmte moet vooral komen van de mooie herfstkleuren in het landschap.
Alleen op momenten dat de zon schijnt, komt de natuur weer eventjes tot leven tijdens deze vaak grauwe
en grijze dagen. Dat zie je duidelijk hier aan de rand van de Baarloseweg in Helden. Ondanks veel invloed
van lagedrukgebieden deze week, profiteren wij vaak van relatief open weer, doordat de buien zich door
het warme zeewater van de Noordzee meestal langs de kust ophouden. Eenmaal verder boven land, doven
ze meestal uit door te lage temperaturen op de grond waardoor de voeding wegvalt. Alleen bij een zeer
koude bovenlucht op 5 kilometer hoogte, durven ze de oversteek naar Limburg te wagen.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

kerst- en
sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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75 jaar bevrijding

Hoe Ton en Wil uit Maasbree Marcel Friedman
redden van de vergetelheid
In Venray werden kort na de Tweede Wereldoorlog vier Engelse soldaten uit Maasbree herbegraven,
waaronder één onbekende soldaat. Tijdens de voorbereidingen van een expositie in Maasbree van 22 tot
23 november, ontdekten Ton Boots en Wil van Elk de naam van deze vierde soldaat. “Juist deze mensen
verdienen onze eer”, vindt Ton Boots.

Schuilnaam
Samen met vier anderen onder leiding van Kapitein Harrison vormden
ze de voorpartij van Operatie Kipling.
In de vroege uren van 14 augustus
1944 sprongen de parachutisten in een
veld ten westen van Auxerre. Hij vloog
richting Frankrijk met een Canadees
paspoort op zak met de schuilnaam
naam Fauchois. Dit om zijn Franse
familie niet in gevaar te brengen bij
een eventuele gevangenname.
Ze kregen versterking van twee onderdelen met jeeps en werden betrokken bij de moordpartijen van een
250 man sterke SS-groep in het dorpje
Les Ormes. Ze wisten te ontsnappen,
maar korporaal Curley Hall werd neergeschoten tijdens een vuurgevecht.
Het was Friedmann die door het vijandelijke vuur, dertig meter lang in

open veld naar zijn vriend ging om zijn
lichaam te halen, ondanks een waarschuwing van Harrison. De leider van
de patrouille beval hem zich terug te
trekken om niet de hele patrouille in
gevaar te brengen. “Zijn dapperheid,
zijn toewijding en zijn sterke karakter
waren een voorbeeld van opoffering
en toewijding”, leest Wil voor uit haar
aantekeningen. Uiteindelijk is hij zelfs
onderscheiden door Koning George IV
met een Britse Militairy Medal.
Via Brussel toog de groep noordwaarts. Er zijn verschillende meldingen dat hij in België overleed bij
een jeepongeluk. Toch was het in
Panningen waar hij werd gedood op
6 november 1944. Hier ontbreekt het
de archieven aan duidelijkheid.
Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Performance bij zonsopkomst

De bevrijdende dageraad aan
de Roggelseweg
De keukentafel ligt vol krantenknipsels, boeken en mapjes. In de serre
nog meer materiaal. Ongeordend:
hier wordt gewerkt. Het betreden
van het huis van Ton en Wil aan de
Breestraat lijkt op het binnengaan
van een museum via een achteringang.
Hun onderzoek leidde tot een complete expositie met veertien panelen die staan te wachten in de gang
(zie kader). Om de zaken helder te
krijgen plozen ze tal van archieven
na en werkten ze samen met deskundigen uit binnen- en buitenland.
Tot in het oorlogsarchief in Londen.
Zo stuitten ze op het verhaal van
Marcel Friedmann. Tijdens hun
onderzoek, op 2 april, bereikte hen
per e-mail in het Engels een vraag
uit Frankrijk: ‘Kunnen jullie ons iets
vertellen over de begraafplaats van
Marcel Friedmann?’ Waarop Ton
vroeg: ‘Gaat het om Friedmann met
legernummer 2135982, overleden
op 6-12-1944?’ Na een bevestigend

antwoord, kon Ton deze familie melden
dat hij in Maasbree in de tot hospitaal
omgebouwde jongensschool was overleden en een voorlopig graf kreeg bij
Heinkes in de tuin.

Teleurstellen
Vier Engelse soldaten lagen daar, vlakbij het hospitaal. Na de oorlog werden deze naar Venray overgeplaatst.
Ton liet de familie in Frankrijk weten
een foto te sturen van het huidige graf
op het ereveld in Venray. Op 5 april
kwam een jubelend antwoord uit
Frankrijk: ‘Geweldig! Na 75 jaar weten
we eindelijk waar het graf is.’
Maar Ton moest hen teleurstellen.
Volgens de archiefstukken in zowel
Maasbree als in Venray moet M.
Friedmann zijn begraven in vak IV, rij
E graf 4. In de graven 1, 2, en 3 liggen zijn drie andere Engelse soldaten
uit Maasbree. De namen op de witte
grafstenen van zijn collega’s kloppen:
R. Richards; A.E. Hazelgrove; C. Betney.
Steen nummer 4 vermeldt echter

Expositie 75 jaar vrijheid
in Maasbree
De expositie in ’t Hoes van Maasbree over 75 jaar vrijheid
wordt voorafgegaan met door een gesprek met de schooljeugd
om 9.00 uur. Schrijver Ton van Reen en de Engelse piloot
Peter Knox praten over vrijheid toen en nu.
Om 12.00 uur gaan de schoolkinderen naar de expo in het MFA
Hoës van Bree, voorafgaande aan
de officiële opening om 14.00 uur
door wethouder Wim Hermans.
Hier zijn ook acht Engelse gasten aanwezig. Om 15.30 is er
een herdenkingsceremonie voor
Maasbreese onderduikers aan
het Langhout. Op zaterdag om
09.45 is de opstelling op het

Clockenslaghplein voor de stoet
met fanfare, schutterij en kranslegging naar het kerhof waar
een kranslegging plaatsvind.
Gesproken wordt door de wethouder en een Engelse gast.
De expositie in ’t Hoes van
Maasbree is op vrijdag 22 november open van 16.00 tot 21.00 uur
en op zaterdag en zondag van
11.00 tot 20.00 uur.

geen naam, maar slechts de woorden:
‘A Soldier of the 1939-1945 War’.

Vergetelheid
Ton controleerde de archieven nogmaals. Maar dezelfde locatie staat
ook vermeld op de handgeschreven
veldkaarten die nodig waren voor het
verplaatsen op 24 september 1946.
“Het moet dus wel dat hier Friedmann
ligt”, meent Ton. “Het kan haast niet
anders.” Hij vermoedt dat er een fout
is gemaakt bij het maken van de grafstenen.
“Ook hij heeft zijn leven gegeven voor
onze vrijheid”, stelt Ton. “We mogen
hem niet vergeten. Juist deze mensen
moeten we nu extra herdenken”, vindt
hij. “Onze vrijheid heeft hij met zijn
leven betaald, hij verdient het niet ook
nog in de vergetelheid te raken.”

Wie wil beleven hoe de duisternis van de oorlog overgaat in het
licht van de vrijheid, kan op zondag 24 november bij zonsopkomst
in de huiskamer van Peter en Mijntje Klaasen terecht. Op uitnodiging van het Cultuurpodia Peel en Maas komt Quirine Melssen hier
haar muzikale vertelling over oorlog en vrede opvoeren.

Joodse naam
Dus, wie was die M. Friedmann eigenlijk? Hij was een Engelse soldaat, maar
de familie die naar hem vraagt woont
in Frankrijk. Hier is het Wils beurt om
te vertellen. Zij neemt haar deel van
het onderzoek erbij en vertelt dat het
gaat om een soldaat van het eerste bataljon luchtmacht gaat die zich
Maral Fauchois noemt, maar in werkelijkheid Marcel Friedmann heet.
“Een echte Joodse naam”, weet Wil.
Hij werd geboren in Parijs op
13 augustus 1923. Toen hij in 1942
naar Spanje vluchtte om Engeland
te bereiken, was hij net 19. Op zijn
tocht werd hij opgepakt en naar het
Spaanse concentratiekamp Miranda
de Ebro gebracht. In mei 1943 werd
hij door het Franco-regime vrijgelaten,
waarna hij bij de Special Air Forces
van het Britse leger terechtkwam.
Op 19 juli arriveert hij in Engeland
waar hij bij de FAFL terechtkomt: de
afdeling Vrijgevochten Fransen van de
luchtmacht. Friedmann kwalificeerde
zich als parachutist.

Peter Klaasen en Poppe Wijnsma van Culturpodia Peel en Maas in de
huiskamer waar Vannacht naar Dag wordt opgevoerd

Al eerder stonden er artiesten in deze huiskamer, vertellen
Peter Klaasen en Poppe Wijnsma
van Cultuurpodia Peel en Maas.
Wim Daniëls en Lenny Kuhr, om er
maar een paar te noemen.
Het bankstel wordt ingeruild voor
klapstoeltjes, zo kan er een zeventigkoppig publiek terecht en wordt
een intieme sfeer gecreëerd dicht
bij de artiest.
En ook de artiesten vinden het
mooi om midden tussen het
publiek te staan. “Lenny Kuhr
vond zo’n huiskamer heel inspirerend”, weet Wijnsma nog. “En Ton
Engels vertelde dat hij nooit eerder zo lekker had gezongen”, zegt
Klaasen.

Ontbijt
Op zondag 24 november komt zan-

geres en actrice Quirine Melssen
een uitvoering geven. Dit keer
geen avondvoorstelling met een
borrel na afloop, maar een voorstelling voor dag en dauw met
een ontbijt na afloop. De voorstelling begint om 07.14, een uur voor
zonsopkomst. Bij de voorstelling
Vannacht naar Dag laat Melssen
zich begeleiden door Eilidh Martin
op cello, door Eddy van Dijken op
piano en door de zon die langzaam
door de ramen van de woonkamer
komt kijken. Zo ervaart het publiek
het beklemmende van de oorlog
en de bevrijdende dageraad.
Opgeven kan via mijntje@klaasen.
biz of 077 307 73 97. Voor meer
info zie www.vannachtnaardag.nl
Tekst en beeld:
Marc van der Sterren
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Geen verbod zonneparken op landbouwgrond
Provinciale Staten hebben vrijdag 8 november met een kleine meerderheid de motie verworpen om zonneparken op landbouwgrond te verbieden in Limburg. 21 Statenleden stemden voor de motie, die was ingediend
door Forum voor Democratie, PVV en VVD, 23 leden waren tegen.
De drie partijen, met samen zeventien
zetels, kregen alleen steun van de SP
(vier zetels). CDA, D66, Groen Links,
Lokaal Limburg, PvdA en Partij voor de
Dieren stemden tegen. Gedeputeerde

Carla Brugman ontraadde de motie
omdat het een streep zou trekken
door de zonneladder die de provincie
hanteert.
Forum voor Democratie, PVV en VVD

haalden in hun motie aan dat volgens het CBS zonne-energie op land
veel sneller groeit dan zonnepanelen
op daken. Dat vinden de drie partijen onwenselijk. Ze wijzen erop dat

in Limburg veel grootschalige energieprojecten op stapel staan, terwijl
nog lang niet alle dakoppervlakten
zijn benut. Bovendien zijn er nog veel
andere onbenutte grote locaties zoals
vuilstortplaatsen, overheidsgebouwen
en parkeerplaatsen.
De motie riep het College van
Gedeputeerde Staten op om geen

zonneparken toe te staan op schaarse
landbouwgrond, die daardoor een
industrieel gebruik krijgt. Partij voor
de Dieren (twee zetels) meldde voor
de motie te hebben gestemd als
behalve landbouwgrond ook natuur
was uitgesloten.

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas

Kom bij ons werken als

schoonmaker
bereiden m/v
Brocacef
Ziekenhuisfarmacie is al
meer dan 40 jaar
de (ziekenhuis)
apotheek voor o.a.
zorginstellingen,
apotheken, zelfstandige behandelcentra etc.

Een broodje met de burgemeester
Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarin een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten
op 2.750 basisscholen, vindt ook het Burgemeestersontbijt plaats. In Peel en Maas nodigde burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo vrijdag 8 november schoolkinderen van groep 7 en 8 van basisschool
Dr. Poels uit Kessel-Eik uit voor een gezamenlijk ontbijt in het Huis van de Gemeente. / Beeld: Jordy Strijbos

Daarnaast maken
wij al meer dan 40
jaar medicijnen
die zijn afgestemd
op de speciﬁeke
behoeften van
patiënten.

Voor onze afdeling bereiden zijn we op
zoek naar een nauwkeurige, zelfstandige
hardwerkende collega voor 22 uur die
goed kan plannen, organiseren en onze
omgeving schoonhoud volgens strikte
kwaliteitsnormeringen (GMP). Die kwaliteit
is erg belangrijk omdat wij medicijnen
produceren in een schone (steriele) omgeving.
Je werkdagen zijn op maandag tot en met
donderdag van 14:00 tot 18:00 uur en op
vrijdag van 11:30 tot 18:00 uur. Inschaling
minimaal € 1.615,80 o.b.v. 36 uur (afhankelijk
van ervaring). Vind je het leuk om deel uit te
maken van een enthousiast team, solliciteer
dan direct!
Stuur per e-mail je CV en motivatie
door naar jvsas@brocacef.nl.
Voor vragen bel +31 478 50 92 96.

De Amfoor 1 Oostrum • www.brocacefziekenhuisfarmacie.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Hoek € 10,00
Meijel rondom Berg € 12,00
Meijel rondom Pater Willemsplantsoen € 7,50
bedragen per week

Sloop oude pompstation WML
Op het terrein van het oude pompstation van Watermaatschappij Limburg (WML) in de Heldense bossen
worden momenteel niet meer in gebruik zijnde gebouwen gesloopt. Een woordvoerder van WML geeft
desgevraagd aan dat niet alles verdwijnt. “De vroegere zogenoemde reinwaterkelders met twee kleine
gebouwtjes daarvoor worden met een aantal aanpassen geschikt gemaakt als vleermuizenverblijf”, aldus
de woordvoerder. “De rest van het terrein van het oude pompstation wordt teruggegeven aan de natuur
door herbebossing. Op het huidige omheinde terrein staat een zogenoemde ‘drukvermeerderingsinstallatie met reservoir’. Die zorgt ervoor dat de omgeving drinkwater onder voldoende druk uit de kraan komt.
Op dat terrein wordt nu een loods voor opslag van materialen gebouwd.” De verwachting is dat medio 2020
het werk is afgerond. / Beeld: Joep Hermans

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Binnen zes maanden na het overlijden van ‘ozze pap’ moeten we nu
ook al afscheid nemen van ‘os leeve mam’, trotse oma en overgrootmoeder

Na een korte ziekteperiode is onze zwager en oom

Jan Joosten

Ria Megens-Hekkens

op 8 november 2019 overleden.

echtgenote van

Sjraar Megens †

Wij wensen Nel, de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte met het gevoelige verlies.

Zij overleed, na een onverwacht kortstondig ziekbed, in de leeftijd
van 88 jaar.

Het bericht dat onze collega

Peter Wilms

Swalmen, 6 november 2019
Correspondentieadres: Familie Megens,
p/a 18 Novemberring 21, 5981 ET Panningen

is overleden heeft ons diep geraakt.
Voor ons was Peter een trouwe, zorgzame en prettige collega.
Zijn vriendschap, humor en betrokkenheid zullen wij blijven missen.

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Gerrie, Rick en Maartje, Ruth en Lex, Lisa en Bob,
wij leven met jullie mee.

Perry
Cindy en Willem
De afscheidsdienst heeft vandaag plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Ton van Dijk

Door van Dijk-Vercoulen

Jong van Dommelen - Adjiputra

Uw aanwezigheid in het rouwcentrum, in het
crematorium en de vele kaarten, ‘warme’ woorden en
blijken van deelneming zijn ons tot grote steun bij het
verwerken van dit verlies.
Een bijzonder woord van dank aan personeel
en vrijwilligers van Hospice en Verblijfshuis
het “Plattelandshoes” in Panningen
voor de liefdevolle en respectvolle verzorging
in de laatste fase, maar ook eerder bij
tijdelijk verblijf.
Compliment aan Janssen Uitvaartverzorging in Panningen
voor een respectvol en waardig afscheid geheel volgens
onze eigen wensen.
Cor van Dommelen, kinderen en kleinkinderen
Panningen, november 2019.
Tk brommob Aixam S9 Coupe
Premium Sensation, bj sept 2018, km
2472, parelmoer wit, izgst, € 11.500
TMHaegens1993@kpnmail.nl

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

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

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

Hartelijk dank voor jullie medeleven
na het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Sjraar Joosten
Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons
onmogelijk jullie allen persoonlijk onze dank uit te spreken.
Jo Joosten
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, november 2019

Mede dankzij uw steun en medeleven in welke vorm dan ook
en uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst van mijn
zorgzame man, onze vader, schoonvader en trotse opa

Jo Vorstermans

kijken wij met een goed gevoel terug op een mooi afscheid.
Namens ons allen, hartelijk dank hiervoor.
Truus Vorstermans-Thijssen, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 17 november
om 9.30 uur in de Parochiekerk St. Jozef te Beringe.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Voordelige trapbekleding met tapijt,
gratis prijsopgave bel 06 16 37 45 14
Woningstoffeerderij vd Broek.
Verloren Herkenningplaat Defensie
Timmermans tussen Panningen en
Helden 06 41 75 19 05.
www.ladder-outlet.nl Iedere
zaterdag geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment ladders en (werk-)
trappen voor vakman en DHZ-er. Voor
meer info en onze zeer scherpe prijzen
zie www.ladder-outlet.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven bij
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve mam en oma

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

Zo veel kaarten
zo veel warme woorden
zo veel belangstelling
en zo veel troost.

Correspondentieadres:
Patersstraat 46, 5981 TS Panningen

DANKBETUIGING

Panningen

Directie en medewerkers
Martens Installaties en Truck & Trailer Service Beringe

Ontsteld door het plotselinge ervan, maar dankbaar
voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan
mijn allerliefste man, ozze pap

echtgenoot van

t. 077-3078642
www.janssenuitvaart.nl

Wiel en Gon
Mia en Wiel
Nic en Door
Mai en Hans
Thei en Nel
An en Cor
Jeu en Toos
Sraar en Hilde
Jac en Frieda
Piet †
kinderen en kleinkinderen

Panningen: Rianne en Peter
Frank
Rob en Patty, Ace ✰
Middelaar: Will en Annelies
Wesley
Melvin
Orrin
Panningen: Regine en Henk
Anique
Ruth
Panningen: Berni en Ton
Roy en Judith
Sven en Elise
Ivo en Evy
Panningen: Paulette en Erik
Menno en Fenna
Thomas en Chris

Maasbree, * 14 februari 1940
Venlo, † 7 november 2019

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Garageverkoop zondag 17 nov. Burg
Engelsstr 18 Panningen, van 10-15 uur.
www.opruimingshop.nl
Iedere zat. geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment brievenbussen,
fietsenrekken, fietsdragers,
parkeerbeugels. Voor meer info zie
www.opruimingshop.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.
Nieuwe meubels nodig? Bezoek
Lenders Wonen in het centrum van
Panningen. Thuis in wonen, met o.a.
mooie stoelen, (hoek)banken en een
complete (relax-)fauteuil afdeling.
Levering aan huis en tot 5 jaar garantie
op uw aankoop! Lenders Wonen Markt
99 Panningen 077 307 79 38.

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
Te koop: bedrijfskavel 4600m2 en
agrarisch 3860m2. Bouwmogelijkheid
aanwezig. Zandterweg 38 Lottum.
Prijs € 325.000,00. Info: egonbaatz@
hotmail.com/06 47 86 08 87.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Te koop gevraagd landbouwgrond
Te huur gevraagd landbouwgrond
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18
Eten & drinken Brasserie Vios.
Vr+za vanaf 17:00u. Zo open vanaf
15:00u. Menu op BrasserieVIOS.nl
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Geplukt

Vimol Puangpan Maasbree
Van een klein Thais plattelandsdorpje verhuisde ze naar de miljoenenstad Bangkok om uiteindelijk in het Limburgse Maasbree terecht te komen. Ze woont er samen met haar man en
twee zoons en runt een eigen nagelstudio. Deze week wordt Vimol Puangpan (49) geplukt.

Vimol werd geboren in Thailand
in een klein dorpje in de provincie
Ubon-Ratchatani, op zo’n 800 kilometer van Bangkok. Daar groeide
ze op bij haar oma en moeder.
“Mijn moeder kreeg mij op haar
20e. Mijn vader is verongelukt toen
ik 6 maanden was, dus daar heb ik
geen herinneringen aan. Ook mijn
opa is jong overleden en heb ik
niet gekend.” Om geld te verdienen
werkte Vimols moeder in Bangkok
en werd Vimol voornamelijk opgevoed door haar oma. “Mijn moeder zag ik misschien een keer per
jaar. Maar voor mij was dat heel
gewoon.” Haar moeder hertrouwde
toen Vimol 9 jaar was. Het bleek
echter niet te klikken tussen haar
oma en haar stiefvader, waarop
haar moeder en hij weer vertrok-

ken en Vimol bij haar grootmoeder bleef. Na de basisschool ging ze
naar de middelbare school en volgde
daarna een opleiding, te vergelijken
met het Nederlandse mbo. Op haar
18e besloot ze een baan te zoeken en
werken en leren te combineren, zodat
ze geld kon verdienen om naar de
universiteit te gaan. Ze woonde intussen zelf ook in Bangkok en werkte bij
een bedrijf dat haar personeel ondersteunde om verder te leren. Wonen in
een stad met ruim acht miljoen inwoners, was erg wennen zegt ze. “Soms
ging ik ’s nacht naar het dak van het
gebouw waar ik woonde en als ik
dan dat uitzicht zag met allemaal
die lichtjes, moest ik wel eens huilen. Ik voelde me soms erg eenzaam.
Ik had wel meer contact met mijn
moeder, maar terug naar huis gaan

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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vintage • industrieel • brocante

Tekst en beeld: Marieke Vullings
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2.500lomop
kring

Pannen, leien, platte
en kunststof daken

1

Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding

Oplossing vorige week:
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Wennen aan Nederland bleek echter
mee te vallen. Ze geeft aan zich beter
thuis te voelen bij de Nederlandse
mentaliteit. “In Thailand wordt heel
veel op je gelet. Waarom je iets doet

4

6

1

Nederlandse mentaliteit

1

2

6

Op haar 27e studeerde Vimol af, nam
ontslag bij het bedrijf waar ze toen
werkte en vertrok naar Hong Kong om
daar als au-pair te werken. “Ik wilde
reizen en andere landen zien en op
deze manier kon dat.” Na vijf maanden had ze genoeg gespaard om weer
terug te gaan naar Thailand om daar
een elektronicazaak te runnen. Daarna
werkte ze bij verschillende internationale bedrijven op de financiële afdeling. “En toen was ik 35 jaar en dacht
ik: ik wil een kind”, lacht ze. Ze besloot
zich in te schrijven op een datingwebsite en de eerste match bleek meteen
een goede te zijn. “Ik zei tegen hem:
‘Wil je een gezin? Ja? Dan spreken we
af’”, grapt ze. Het bleek te klikken tussen haar en de uit Maasbree afkomstige Lambeer. “Nee, van Nederland
had ik nog nooit gehoord, maar ik ging
gewoon op mijn gevoel af”, zegt ze.
Al was het voor haar in eerste instan-

en waarom je dingen anders doet dan
anderen. Ook het geloof speelt daar
een grote rol. Omdat ik niet gelovig
ben, heb ik daar niet zoveel mee.”
Ze leerde Nederlands en pakte een
studie boekhouding op. “Soms deed
ik wel een dag over een pagina”,
lacht ze, “zo moeilijk vond ik de
Nederlandse taal.” Het bleek niet zo
makkelijk om een administratieve
baan te vinden en dus volgde ze een
studie nagelstyling. “Mijn kinderen
waren toen nog klein en ik wilde
werk dat ik thuis kan doen.” Sinds
een aantal jaar heeft ze een eigen
nagelstudio. Terug naar Thailand wil
ze intussen niet meer. “Nee, hier is
alles veel beter geregeld, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. En ik
heb hier mijn gezin.”
Als Vimol niet aan het werk is, wandelt ze graag. “Ik kan uren hier in de
omgeving rondwandelen. Soms verdwaal ik wel eens, maar ik heb de
weg nog altijd teruggevonden.”

5
7

8

Au-pair in Hong Kong

tie wel duidelijk dat ze niet zou gaan
verhuizen, ze wilde in Thailand blijven.
En omdat het voor Lambeer moeilijk
zou zijn werk te vinden in Thailand,
hadden ze een aantal jaren een latrelatie. Totdat enkele jaren later hun
tweeling, Lenon en Benjamin, werd
geboren. “Mijn moeder woonde bij
mij in en ik dacht dat we het zo wel
zouden redden. Ik was een beetje
eigenwijs. Maar het bleek toch veel
moeilijker te zijn om de hele dag te
werken en te zorgen voor de kinderen.” Ze besloot de knoop door te
hakken en vertrok naar Nederland.
“Dat was geen makkelijke beslissing,
ook omdat ik mijn moeder dan alleen
zou achterlaten, mijn stiefvader was
namelijk ook gestorven. Maar ik dacht,
ik ga het proberen.”

6

9
4

6

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

om mijn oma te bezoeken kon niet.
Die busreis was veel te duur.”

5
5

Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

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

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl
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15-vragen aan

Dirk Opstals Helden
als mijn moeder (of ik alleen) een
cake aan het bakken is. Vooral als
deze cake in de oven gaat vind ik het
gewoon echt heel erg lekker ruiken.

Wat doe je als je niet zou kunnen
slapen?
Volgens mij komt het gelukkig niet
zo heel erg vaak voor dat ik niet kan
slapen, maar als ik dan een keertje
eens echt helemaal niet in slaap zou
kunnen vallen zou ik waarschijnlijk
een Donald Duck gaan lezen. Van
het lezen word ik dan hopelijk moe
genoeg om in slaap te kunnen vallen!

Hou zou jij je kledingstijl het
beste kunnen omschrijven?
Mijn kledingstijl is eigenlijk gewoon
iets simpels. Ik trek namelijk meestal
gewoon een spijkerbroek met een
leuk T-shirt aan, gewoon iets dat mij
lekker zit dus.

Welk verhaal vertellen jouw
vrienden altijd over jou?
De meeste verhalen die ik van mijn
vrienden over mij te horen krijg zijn
altijd grappige verhalen. Deze verhalen gaan dan bijvoorbeeld over
dingen die wij een keertje eerder al
eens samen meegemaakt hebben.

Hou zou jij jezelf in één woord
kunnen omschrijven?
Als ik mijzelf in één woord zou moeten omschrijven, dan zou ik waarschijnlijk zeggen dat ik een grapjas
ben. Ik denk dat ik mijzelf een grapjas zou noemen omdat ik altijd graag
mijn familie en vrienden aan het
lachen probeer te maken.

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
Op een regenachtige dag zou ik het
allerliefst gewoon de hele dag online
gamen samen met al mijn vrienden,
maar waarschijnlijk heb ik dan nog
altijd een stapel huiswerk die ik zou
moeten maken, haha!

Wat doe jij als je nerveus bent?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Dirk Opstals
12 jaar
Helden
Bouwens van der
Boijecollege

Wat is jouw ideale dag?
Als ik een ideale dag zou moeten
uitkiezen, dan zou ik gewoon een
dagje uitkiezen waarin ik de hele
week lekker niks hoef te doen! Ik zou
dan heerlijk kunnen uitslapen, lekker laat naar bed kunnen gaan, kunnen gamen en dan tussendoor ook
nog even een balletje kunnen trappen.

Wie is je favoriete docent op dit
moment?
Mijn favoriete leraar op dit moment
valt nog een beetje lastig te zeggen.
Ik zit nu namelijk nog niet echt heel
erg lang op het Bouwens, dus ik heb
nog niet echt goed kennis kunnen

maken met alle leraren. Als ik nu dan
toch wel iemand zou moeten kiezen,
dan zou ik voor meneer De Bruijn
kiezen. Hij geeft rekenen en wiskunde bij mij op school en zijn lessen
zijn altijd wel leuk.

Ben jij bijgelovig?
Ik ben niet echt bijgelovig. Ik geloof
bijvoorbeeld echt helemaal niet
in dingen zoals vrijdag de dertiende. Ik geloof namelijk dat als iets
gebeurt, het gewoon gebeurt, en dat
heeft dan echt niks te maken met dat
het vrijdag de dertiende is of niet.

Wat is je favoriete toetje?
Mijn favoriete toetje op dit moment
is toch echt wel de chocolademousse
van mijn oma. In deze chocolademousse zitten namelijk allemaal van
zo’n lekkere harde stukjes chocolade
in, en die stukjes vind ik juist het lekkerst.

Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Ik ben het meest dankbaar voor het
feit dat ik nog steeds lekker al mijn
opa’s en oma’s in mijn leven heb.
Ik kom hier namelijk heel erg graag
op bezoek, dus ben ik blij dat ze er
nog steeds allemaal gezellig zijn.

Waar dagdroom jij het meest
over?
Ik dagdroom wel eens dat ik de
beste voetballer ben van heel
Nederland. Ik verdien in die dagdroom dan lekker heel erg veel geld
verdien en dat ik dan een dikke auto
heb, het liefst een Tesla model X
p100D, en ik daar lekker hard in kan
rondrijden.

Wat is jouw favoriete luchtje?
Ik denk niet dat ik een echt ‘favoriet luchtje’ heb, maar ik vind het
altijd echt ontzettend lekker ruiken

Als ik nerveus ben dan kan ik
gewoon echt helemaal niet stilzitten. Gelukkig ben ik in het algemeen
niet heel erg vaak nerveus en kan ik
ook zonder die nerveusheid al niet
stilzitten.

Wat zou je kiezen? Je kunt onder
water ademen, of je zou overal de
muziek kunnen bepalen?
Ik zou er zeker voor kiezen om overal
de muziek te mogen bepalen, want
ik ben namelijk echt helemaal gek
op muziek en zo zou ik ook makkelijker een liedje kunnen doorspoelen
wat ik niet leuk vind, maar anderen
misschien wel.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?

Hoi

Column

Spinnen
Misschien heb je het al gemerkt,
maar nu dat het weer kouder
wordt buiten, zitten er weer een
heleboel spinnen binnen.
Natuurlijk zitten die er normaal
ook, maar in de herfst en de
winter merk je het toch wel wat
meer. Voor sommigen is dat
geen probleem, maar voor
anderen, waar ik natuurlijk
weer eens bij zit, wel.
Spinnen zijn echt niet mijn ding.
Vroeger wel, zou je zeggen als je
naar een foto kijkt van de jonge
ik met een enorm grote spin op
mijn hand ergens in een dierenpark. Nu zou ik dat dus echt totaal
niet doen, zo’n tarantula-achtig
dier op mijn hand. Maar in die tijd
waren spinnen en andere beestjes
helemaal geen dingen waar ik me
druk om maakte. Dus stond ik daar
gezellig met een enorm eng beest
op me.
Het is ook niet dat ik bang ben
voor alle geleedpotige dieren of
zo, maar de spin dat is er toch wel
eentje waar ik het liefste ver van
uit de buurt blijf. Of ze nou klein,
groot, harig of kaal zijn, ik hoef er
niks van te weten. Ik merk wel al
dat de kleinere spinnen voor mijn
gevoel al niet zo’n grote bedreiging meer voor me vormen als zo’n
twee jaar geleden.
Zo zit er nu eentje op de tafel waar
ik aan zit te werken en ik ben
vreemd genoeg nog niet ergens
anders gaan zitten. Wel kijk ik elke
vijf minuten of-ie niet toevallig
ergens in een bakje is gekropen,
die ik dan morgen weer onwetend
optil om dan vervolgens enorm
hard te schrikken en bijna dat bakje
te laten vallen.
Dat is dus hoe ik kleine spinnetjes
ervaar. Dan zijn er nog die grote.
Nee, daar moet ik echt niks van
hebben. De gedachte alleen al
dat ik bij eentje in de buurt moet
komen geeft me al de rillingen.
Zelf vind ik het allemaal soms wel
een beetje overdreven, dat ik zo
slecht tegen spinnen kan. En ik
begrijp het ook wel dat andere
mensen dit ook vinden, maar we
hebben vast allemaal wel iets geks
waar we bang voor zijn.

Het verste dat ik ooit van huis ben
geweest was toen ik, samen met
mijn zus en met mijn ouders, naar
Kreta in Griekenland ben geweest.
Tekst: Lieke Stevens
Beeld: Jac Willekens
Lisa
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Adver torial

Bufkes 5 jaar in Panningen
Mike Peeters, geboren en getogen in Helden en zĳn vrouw Miriam Peeters-Goorts uit Neerkant hebben
samen met hun kinderen Finn en Carli in 2014 Bufkes Panningen geopend. Inmiddels is Bufkes niet meer
weg te denken uit het centrum van Panningen.

“De eerste 5 jaar zijn voorbij gevlogen”, aldus Mike.
Deze maand vieren de ondernemers hun eerste lustrum.
Bufkes Panningen viert haar 5-jarige jubileum en trakteert, dus breng één dezer dagen een bezoek aan Bufkes
Panningen en laat je verrassen.

We hopen je snel te mogen begroeten bij Bufkes
Panningen om samen met ons het 5-jarig jubileum te
vieren.

Bufkes is een franchiseformule die is ontstaan vanuit
een lokale Limburgse slagerij. Bufkes staat bekend om
de broodjes ‘Werrem Sjink’ en ‘Limburger’, maar tegenwoordig staan ook maaltijdsalades, belegde broodjes,
soepen en diverse koffiespecialiteiten op het menu.
Onlangs is met vers schepijs van een ambachtelijke
ijssalon uit Sevenum de kaart verder uitgebreid.
Kortom, bij Bufkes Panningen ben je aan het juiste adres
voor een heerlijke lunch.

Markt 4, 5981 AM Panningen
077 782 01 10 www.bufkes.nl
Nu ook elke zondagmiddag open

Internationaal goud voor
Zorgwijngaard Vinea Cura
Vinea Cura uit Beringe heeft een Gouden Medaille gewonnen bij de
grootste internationale wijnkeuring in Wenen.

Na reeds enkele zilveren medailles te hebben behaald, heeft
Zorgwijngaard Vinea Cura dit jaar
goud gewonnen tijdens de grootste officieel erkende internationale wijnkeuring ter wereld: AWC
VIENNA – international wine challenge. Dit jaar namen 12.617 wijnen uit 42 landen deel aan deze
keuring in Wenen.
Vinea cura ontving de gouden medaille voor een wijn
van de oogst van vorig jaar, de
‘Fructus 2018’. Wijnboer Bram van
Heijningen noemt het een gewel-

dig mooi resultaat. “Het is een
beloning voor het goede werk van
cliënten, medewerkers en vrijwilligers van zorgwijngaard Vinea Cura
en wij zijn er dan ook meer dan
trots op.”
Zorgwijngaard Vinea Cura biedt
dagbesteding aan mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Cliënten, vrijwilligers en medewerkers zorgen het gehele jaar met
voor een goede ontwikkeling van
de druivenstokken, waarna de vinificatie plaatsvindt bij wijngaard Sint
Martinus in Vijlen.

Foto: Francina, kedong.nl

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties
Verzekeringen
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Fotograferen van auto-onderdelen;
Het inboeken van auto-onderdelen;
Helpen bij afhaalbalie;
Het inwegen van metalen;
Aanvullen van locaties.
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Magazijnmedewerker
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Als uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime:

Ons team vaaan t
10 experts st ar!
voor u kla

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

Leidinggevende

m/v
• Organisatievermogen en leidinggevende capaciteiten;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Commercieel inzicht.

Drie dagen lang maakt Omroep P&M radio en tv in Ut P&M Hoés
op het Raadhuisplein in Panningen om geld op te halen voor
Iedereen kan sporten Noord- Limburg.
Helpt u ook mee om geld in te zamelen? Dat zou fantastisch zijn!

Wat bieden wij jou:
Autorecycling Kuijpers biedt jou een fulltime functie op onze locatie in
Beringe binnen een prettige werksfeer. In eerste instantie bieden wij
een contract van 1 jaar inclusief een proeftijd van 2 maanden,
met de mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid.
Heb jij interesse in deze vacature?
Spreekt deze vacature jou aan of heb je een vraag?
Neem dan contact op met Marcel,
info@ar-kuijpers.nl of bel 077 303 15 70
Wil je meer informatie over ons bedrijf?
Bezoek ons dan op www.autorecyclingkuijpers.nl
Rieten 6, 5986 PH Beringe

Bent u ook van de partij bij
Ut P&M Hoés van 20 t/m 22 december?

Al het ingezamelde geld komt ten goede aan de doelgroep waarvoor
sporten niet vanzelfsprekend is in de gemeente Peel en Maas.
Een plaat aanvragen bij Ut P&M Hoés kan vanaf 5 euro of op

Kent
Kent u
u het
het gemak
gemak
van
van onze
onze

KLEDING
KLEDING REPARATIE
REPARATIE
SERVICE
SERVICE al?
al?
Tel. 077-3072462
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
www.vanhalstomerij.nl

www.pmhoes.nl. Daar vindt u tevens meer informatie en het
programma overzicht.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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1 miljoen euro voor jeugdtrainers bij verenigingen
Afgelopen vrijdag woonde ik als Statenlid voor het eerst een
Provinciale begrotingsbehandeling bij.
Op de agenda: een solide begroting
van maar liefst 584 miljoen euro voor
het jaar 2020. Daar valt heel veel
van te vinden, en dat bleek ook wel.
Met tien partijen in de Provinciale
Staten hebben we 10 uren vergaderd
voordat iedereen zijn zegje had kunnen doen, we een goede discussie
met elkaar gevoerd hadden en we
het een en ander bijgesteld hadden.

PvdA/Groenlinks Peel en Maas

Zo vond ik dat de begroting weinig
ambities, middelen en visie liet zien
op gebied van sport en dat er ten
opzichte van vorig jaar zelfs bezuinigd werd. Dit terwijl de Limburger
qua gezondheid relatief slecht presteert en sportparticipatie bij jeugd
onder druk staat. Ook horen we bij
verenigingen telkens dat een tekort
aan jeugdtrainers een groot pro-

CDA Peel en Maas

wordt begin 2020 aan de Provinciale
Staten voorgelegd. De motie werd
met 29 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen. Uit Peel en
Maas stemde Nico Vinken (FvD) voor
de motie en Marlou Absil (CDA) tegen
de motie.

Teun Heldens, statenlid

Sportieve jongeren willen licht zien

Nu het ’s avonds weer vroeg donker wordt, zijn ze er weer… jongeren die bij de entree van het Huis van de
Gemeente hun kunsten laten zien.
geen licht en dan wordt deze
sport te gevaarlijk. De jongeren
klagen dat ze regelmatig weggestuurd worden bij het Huis van de
Gemeente. De klacht is niet onterecht: de jongeren springen acrobatisch gaten in de lucht bij een
locatie die nadrukkelijk de pretentie heeft een gebouw te zijn voor
heel de gemeenschap van Peel

Ze halen ogenschijnlijk halsbrekende toeren uit met hun
skateboards en BMX-fietsen.
Waarom kiezen ze voor deze
locatie? Desgevraagd geven ze
daar een simpele en begrijpelijke
reden voor: ze oefenen eigenlijk
veel liever op de skatebaan in het
Rieterpark langs de Willem van
Hornestraat, maar daar is ’s avonds

bleem is. Daarom heb ik een motie
ingediend om de komende vier jaar
1 miljoen euro te besteden aan het
opleiden van jeugdsporttrainers
bij verenigingen, een bijdrage aan
de opleidingskosten van maximaal
€500 voor gemotiveerde vrijwilligers. Doeners die onbetaalbaar zijn
en best een keer een steuntje in de
rug verdienen zodat ze beter in staat
zijn om jeugd te motiveren, op te leiden en talent te scouten. Deze regeling gaat nu uitgewerkt worden en

en Maas. Deze sportieve jongeren
met hun acrobatische sprongen
geven een eigen en mogelijk niet
door iedereen verwachte, maar wel
opzienbarende invulling aan deze
pretentie. Leuk toch? Het zorgt in
ieder geval voor taferelen waar
menigeen bewegingsvol bij kan stil
staan. Maar toch… de locatie kan
qua parcours niet tippen aan de

speciaal hiervoor ingerichte skatebaan. De jongeren zouden dus veel
liever ook in de avonduren naar de
skatebaan gaan, maar ja …. er is
geen licht en dus moeten ze zich
noodgedwongen behelpen met de
trappen bij de entree van het Huis
van de Gemeente.
PvdA/Groenlinks heeft de behandeling van de begroting voor het
jaar 2020 aangegrepen om een
amendement op de gepresenteerde begroting in te dienen.

De strekking van het amendement luidt: leg verlichting aan bij
de skatebaan aan de Willem van
Hornestraat in Panningen en betaal
de kosten van aanleg en onderhoud uit twee stille reservepotjes
die het college tot zijn beschikking
heeft. Daar zit geld genoeg in om
dit te betalen.

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

Peel en Maas blijft investeren in de samenleving

Afgelopen dinsdag werd de begroting voor 2020 behandeld in de gemeenteraad. Ruim een jaar na de start
van de nieuwe coalitie stemt deze begroting het CDA tevreden.
De gemeente Peel en Maas staat er
goed voor. De begroting is prima op
orde, de lasten stijgen nauwelijks,
er wordt geld gereserveerd voor
later en er blijft ruimte voor noodzakelijke investeringen in de samenleving. Tijdens begrotingsbehandeling
hebben we tientallen kritische vragen gesteld. Drie voorbeelden in dit
artikel.

Woningbouw: Iedereen kan met
eigen ogen zien dat de voet van
de rem is. Een groot compliment.
Echter, een extern onderzoeksbureau gaf aan dat er in de toekomst
alleen nog maar gebouwd zou
moeten worden in de grotere kernen. Het CDA zet zich fel af tegen
dit advies, dit accepteren we nooit.
Ook in kleine en middelgrote kernen

blijft bouwen mogelijk. Alle kernen
tellen mee.
Armoede en eenzaamheid: Tijdens
de kadernota hebben wij al aangegeven dat uit gesprekken met de
KBO’s blijkt dat er in onze gemeente
verschillende mensen zijn die in
armoede en eenzaamheid leven.
Om hier meer inzicht in te krijgen
heeft het CDA een motie ingediend.

De Heuf: Het CDA vindt het belangrijk dat bij de herziening binnensportbeleid De Heuf ook wordt
opgenomen in dit beleid. Dat is
dus een glasheldere wens: De Heuf
moet worden opgenomen in dit
beleid.
Zoals geschreven, hebben we nog
veel meer zaken ingebracht en vragen gesteld. Van beleid voor zonnepanelenweides tot het aanpassen
van wegen. En van jeugdzorg tot
veiligheid. Et cetera. Onze hele bij-

drage is te lezen op de website van
CDA Peel en Maas. Heeft u vragen
of opmerkingen, dan horen wij dat
graag.

Fractie

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.

Kerstshow
Inschrijven

kerstworkshops
Zaterdag 16 nov.
Zondag 17 nov.
Zaterdag 23 nov.
Zondag 24 nov.
Zondag 1 dec.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Verlagen maximumsnelheid is terecht
De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur. Wel mag tussen 19.00 en 06.00 uur nog 120 of 130 worden gereden, waar het
nu overdag al mag.
Dat is de belangrijkste stikstofmaatregel die het
kabinet voor de korte termijn neemt. Veel bouwprojecten liggen stil door de stikstofcrisis of
dreigen stil te vallen. Deze maatregel scheelt
zoveel stikstofuitstoot dat deze weer opgepakt
kunnen worden. De verlaging van de maximumsnelheid zou tussen 1 januari en 1 april volgend
jaar kunnen worden ingevoerd. Op de lange

termijn zijn er nog wel meer maatregelen nodig,
zoals het uitkopen en verplaatsen van boerenbedrijven. Het verlagen van de maximumsnelheid is een
eerste, terechte stap. Onderzoek wijst zelfs uit dat
een lagere maximum snelheid vaak tot een betere
doorstroming leidt.
Aan de andere kant: is stikstof wel een grote factor in opwarmen van de aarde? Klimaatverandering

is van alle tijden. Heeft de mens daar überhaupt
wel invloed op? Sommigen beweren zelfs dat de
klimaatmodellen de boel overdrijven. En wat te
denken van de economische gevolgen als de maximumsnelheid omlaag gaat?
Verlagen maximumsnelheid is terecht.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 45

Ik ben stakingsmoe
Leraren, boeren, de bouwwereld: de afgelopen weken trok de één na de andere sector naar Den Haag om te staken.
Er werd gevraagd om meer loon, betere werkomstandigheden en aandacht voor PAS en PFAS.
Dan hebben we nog de KLM-staking op Schiphol
en de landelijke OV-stakingen. Een staking is een
goed middel om druk uit te oefenen op de overheid, zeker als je er de media mee weet te halen.

Met een grote groep sta je sterk en laat je zien dat het
je menens is. Het is alleen maar goed dat mensen opkomen voor hun belangen. 44 procent is het dan ook
eens met deze stelling.
Iets meer als de helft heeft het echter wel gehad met
allemaal die stakingen. Zij vragen zich af of al dat sta-

ken nog wel zo’n zin heeft. Het lijkt wel of iedereen
tegenwoordig een geel hesje aantrekt en naar het
Malieveld gaat. Mensen worden een beetje stakingsmoe en het wordt zo steeds moeilijker om er begrip
voor op te brengen als de kinderen bijvoorbeeld weer
een dag vrij hebben omdat de school staakt.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Oh, zit dat zo!

Belasting over sparen in 2022
Eindelijk ligt er dan een plan om wat te doen aan de hoge belastingdruk over spaargeld. Met een renteopbrengst van niets
blijft de Belastingdienst toch maar plukken. Het probleem ontstond eigenlijk al in 2001 toen de nieuwe Wet inkomstenbelasting
inging.
De rente daalde fors en met de
pret van de spaarders was het
gedaan.
Er zijn verschillende pogingen
ondernomen om het systeem
eerlijker te maken. Het vrijgesteld
vermogen werd verhoogd,
zodat een groot deel van de
kleine spaarders werd ontzien,
en het vaste rendement werd
afhankelijk gemaakt van de
hoogte van het vermogen.
Grotere vermogens betalen nu
meer. De maatschappelijke onrust
is gebleven.
De gedachte was toen om
belasting op sparen eenvoudiger
te maken door uit te gaan van een
vast rendement. Dit rendement
werd vastgesteld op 4 procent.
Voor iedereen destijds eenvoudig
haalbaar, zodat als snel de term
pretbox werd bedacht.

Nu is er een nieuw systeem
bedacht. Nog steeds blijft het vaste
rendement. Heffing op basis van
werkelijk rendement is kennelijk
te complex. Voortaan wordt
wel onderscheid gemaakt naar
vermogenssoort. Spaarders worden

ontzien. Pas bij een spaargeld van
440.000 euro zou belasting over
spaargeld verschuldigd zijn.
Maar als de rente stijgt kom je in
het nieuwe systeem eerder aan
belastingheffing toe.

2022. De Belastingdienst zou de
systeemwijziging niet eerder
kunnen invoeren. Er is dus ook
nog tijd voor veranderingen aan
het voorstel. We houden u op de
hoogte.

Andere vermogens gaan juist fors
meer belasting betalen. Of dat
eerlijk is laat ik in het midden,
vreemd is het wel. Zo vond de
rechter de huidige belasting op
(tegen een lage huur) verhuurde
woningen onrechtmatig. In het
voorgestelde nieuwe systeem lijkt
het erop dat deze woningen juist
weer zwaarder belast gaan worden.
De vraag is of de rechter dat goed
gaat vinden.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00

Ondanks dat er druk wordt
uitgeoefend om het nieuwe
systeem eerder in te voeren,
houdt de regering vast aan

Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Karin vertelt

Column

Goedheilig
geloof
Soms wordt inspiratie je letterlijk aangedragen, geheel onverwacht. Een oude buurman,
trouwe lezer, en naar blijkt, ook
columnist, staat ineens op mijn
stoep. Of ik iets met z´n stukje
van een tiental jaar geleden wil
doen. Dat heb ik niet eerder
gedaan, maar deze keer is de
timing gewoon perfect, en kon
ik het dus niet laten liggen.
Buurman, deze ene is dus van
ons samen.
December nadert met rasse schreden, en dus ook de komst van
Sinterklaas. Ik geniet altijd van
de magie die erom heen hangt.
Stralende ogen, koortsige wangen
van spanning en hoge verwachtingen. Maar ook slapeloze nachten,
want Sint en zijn pieten zien allés
en dus probeer je op je allerliefst te
zijn. Juist omdat je zo hard je best
doet, wordt de spanning wel eens
teveel. Dan lukt het net even niet.
Je wil eigenlijk alleen maar dat Sint
ziet hoe hard je probeert. En dus
zing je nog een liedje, ook al
begrijp je niet alle woorden meer.
Want welke ouder krijgt het nog
over z´n hart om te dreigen met de
zak of de roe? Buiten kaatseballen
is vervangen door binnen op de
schermpjes en menig kind hoor je
vragen waar de schoorsteen nou
eigenlijk zit? Want hoe moet Sint
anders de schoentjes vinden die
zijn gezet?
Ik vind het vertederend en mis
de tijd dat ik mijn kinderen vurig
zag geloven. Sint, de oude, wijze
man die alles kan, hun allereerste
superheld. De pieten die vrolijkheid
meebrengen, maar stiekem ook
een beetje indrukwekkend zijn.
Als Sint voor je staat, dan geloof je
weer een beetje, of je nu oud bent
of jong. Een stukje magie die we
hartstochtelijk bewaken.
Ik geloof in eerlijkheid, met dit
geheim als ene grote uitzondering. Het is hun eerste zelfgekozen
geloven, puur en gericht op goed
doen. Ik geloof heilig dat we daar
als volwassenen nog wel iets van
kunnen leren.

Karin
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Aangepaste openingstijden
22 november 2019

Oud papier!
Hoe zit het ook alweer?

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

We zetten het graag voor u op rij:
• Oud papier moet altijd gebundeld zijn
• Gebruik hanteerbare dozen of bundel papier met een touwtje
• Zet het oud papier zoveel mogelijk bij elkaar en aan een zijde
van de weg bijvoorbeeld op de clusterplaatsen van de containers

Huis van de Gemeente
Op vrijdag 22 november 2019 zijn we tot 13.00 uur geopend.
Bibliotheek
De bibliotheek is geopend tot 17.00 uur

Wat mag niet?
• Papier in plastic zakken nemen wij niet mee
• Plastic kratten met oude papier maken wij niet voor u leeg
De verenigingen zijn u erg dankbaar!

Aangepaste dienstverlening
28 november 2019
Op donderdag 28 november 2019 zijn de balies Burgerzaken de hele dag gesloten.
Het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen en uittreksels is wel mogelijk. Een spoedaanvraag reisdocument van woensdag 27 november komt op vrijdag 29 november bij ons
binnen. Voor de overige dienstverlening en de bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.

Noord- en Midden-Limburg
bundelen krachten als
cultuurregio
Tien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gaan meer samenwerken op het gebied
van cultuur. 31 oktober ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst die de
officiële start is voor het project ‘Samen ontwikkelen door te doen’.
Doel is om binnen de rijke cultuur van Noord- en Midden- Limburg nieuwe samenwerkingen
te stimuleren en zo de culturele kracht van de regio te vergroten. Het project wordt mede
mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.
Namens alle wethouders Cultuur van de deelnemende gemeenten spreekt wethouder Anne
Thielen uit Venray: “Onze regio heeft al ontzettend veel moois aan cultuur te bieden. Samen
met alle gemeenten, culturele en maatschappelijke partners willen we dit beter zichtbaar
maken. We helpen talenten, van professional tot amateur, om zich verder te ontwikkelen
en organisaties om zich beter te presenteren. We stimuleren culturele instellingen en
cultuurmakers om meer samen te werken en op die manier aansprekende producties neer te
zetten.” De gemeenten die meedoen aan het project zijn Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan
de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray en Weert.

Aankondiging
commissievergadering
Op dinsdag 19 november 2019 vinden er gelijktijdig twee commissievergaderingen
plaats om 19.30 uur in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Commissie 1
1. Verordening Belastingen en Tarieven (2019-063)
2. Suppletie-uitkering “bommenregeling” project Weidebos Helden (2019-073)
3. Duurzaamheidsagenda (onder voorbehoud) (2019-069)
4. Aanpassing gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz per 01-01-2020 (2019-066)
5. Toekomstbeeld Helden (2019-070)
6. Beleidsnotitie pilot algemene voorziening hulp bij het huishouden (2019-071)
Commissie 2
1. Verordening Jeugdhulp, individuele inkomenstoeslag (P-wet) (2019-064)
2. Kredietaanvraag onderwijshuisvesting Prisma De Sprunk Koningslust (2019-065)
3. Bestemmingsplan omzetten dierenpension met bedrijfswoning naar een reguliere
woning Tongerlose Pad 10 te Maasbree (2019-067)
4. Bestemmingsplan Venweg 8/8a en 10 Grashoek (2019-068)
5. Verordening naamgeving en nummering (adressen) Peel en Maas (2019-072)
Mee luisteren
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij een van Commissievergaderingen.
Hebt u vragen over deze vergaderingen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de griffie Math Steijvers (06-55 26 03 83) of Twan Huyskens (06–43 23 58 69).
Waar vindt u de vergaderstukken?
Commissie 1
De stukken kunt u vinden op de website: www.PeelenMaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Commissie 1 > 19 november 2019
Commissie 2
De stukken kunt u vinden op de website: www.PeelenMaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Commissie 2 > 19 november 2019

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.

Bestuurders tekenen samenwerkingsovereenkomst cultuurregio Noord- en Midden-Limburg.
V.l.n.r. wethouder Peter Lucassen (Gennep), wethouder Geert Gabriëls (Weert), wethouder Han
Geurts (Horst aan de Maas), wethouder Anne Thielen (Venray), wethouder Wim Hermans (Peel en
Maas), wethouder Marcel Roelofs (Beesel), wethouder Lia Roefs (Bergen), wethouder Ferdinand
Pleyte (Roermond), wethouder Marij Pollux (Venlo). Niet op de foto: wethouder Karin Peters
(Mook en Middelaar).

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Winst voor Panningen

Goede resultaten
PSV De Cavaliers
Leden van PSV De Cavaliers wisten mooie resultaten te behalen
tijdens dressuurwedstrijden in de Mortel, in Lieshout en Merselo
en springwedstrijden in Reuver op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag
10 november.
Op vrijdag 8 november in de Mortel
wist Damaè Hanssen in de klasse
D-B de overwinning op haar naam
te zetten met Up Winds Byoutie en
met Kalief behaalde ze in de klasse
D-L1/L2 een tweede prijs. Ook in
Lieshout werd een overwinning
binnen gehaald en wel door Cynthia
Louwers met Ilian in de klasse
L2. Op zondag 10 november nam
Monique Peeters met Consciento

deel aan het Dressuurfestijn Nobel
Oostrum te Merselo en behaalde
in de eerste proef een derde prijs
en in de tweede proef schreef ze
de overwinning op haar naam. Ook
in Reuver werd een overwinning
mee naar huis genomen en wel
door Isa Snijkers met Quebec in de
klasse C-L.

Balvaardig waren de zaalvoetballers
van EMS absoluut, en als hun spitsen aan de bal kwamen was er veel
dreiging, maar echte kansen bleven
uit en als die zich al voordeden was
daar altijd nog de Panningse verdediging. Bovendien was Panningen,
en dan met name Nick Wilmer op de
linkerflank, een continue plaag voor
de Roermondse defensie. De eerste
echte actie kwam in de 3e minuut van
Nick WIlmer, de grote plaaggeest van
de Roermondse verdediging. Youssef

Laarif kreeg in de 19e minuut een
kans, maar Panningen-doelman Jordy
Nellissen redde bekwaam. In de 30e
minuut kwamt het moment van Remco
Litjens, 1-0. Een doelpunt die zo het
boekje in kan als doelpunt van het jaar.
Panningen domineerde en dezelfde
Remco Litjens schoot in de 43e minuut
op de paal. Na rust werd Panningen
steeds dominanter. Idris Pakasa scoorde
uit een scrimmage in de 65e minuut
2-0. Nauwelijks twee minuten later
verkleinde EMS de achterstand doordat

Youssef Laarif 2-1 scoort. Maar het zou
slechts een kleine Roermondse oprisping zijn. In de 72e minuut scoorde
Youri van den Hurk de 3-1. Feitelijk
was dit de beslissing in de wedstrijd.
Panningen-doelman Jordy Nelissen
moest nog eenmaal zijn kunnen tonen
op een inzet van EMS-invaller Ilias
Arssi, maar het leverde niets op voor de
mannen uit Roermond.
Tekst: voetbalvereniging
SV Panningen

Tekst: PSV De Cavaliers

Helden kansloos tegen
efficiënt Sparta
Het eerste team van VV Helden heeft zondag 10 november op
eigen veld haar eerste nederlaag van het seizoen geleden.
Sparta’18 uit Sevenum bleek met 0-4 te sterk.
Al bij de rust leek de wedstrijd
gespeeld. Sparta had op dat
moment al drie keer gescoord.
Nino Jansen profiteerde van
een slordigheid van doelman
Bouten en Bart Schouten had het
vizier twee maal op scherp aan
Sevenumse zijde. Aan de andere
kant bleek Helden zondagmiddag niet in staat om aanvallend
door de goed gepositioneerde
Sevenumse defensie te voetballen.
Na een uur spelen kreeg Helden
alsnog een buitenkans om terug te
komen in de wedstrijd toen Mike
van Lier in het strafschopgebied
werd neergetrokken. Dezelfde

Koploper EMS uit Roermond was zondag 10 november te gast in Panningen. Panningen speelde de tot dusverre beste wedstrijd van dit seizoen en gaf EMS uit Roermond uiteindelijk geen enkele kans, met als resultaat de 3-1 eindstand.

Smolders vrijwilliger van het jaar MVC’19
Veteraan Harry Smolders is onlangs bij MVC’19 op de vrijwilligersavond van de 100-jarige Maasbreese
voetbalvereniging MVC’19 gehuldigd als vrijwilliger van het jaar. Burgemeester Wilma Delissen kwam de
koninklijke erepenning overhandigen.

Van Lier zag doelman Lucassen
echter zijn strafschop uit de hoek
ranselen. Niet veel later was het
Bart Schouten die aan de andere
kant definitief de wedstrijd op slot
gooide door met zijn derde treffer
voor de 0-4 eindstand te zorgen.
Helden blijft na deze nederlaag
in de middenmoot van de derde
Klasse C. Sparta pakte op zijn beurt
de eerste periodetitel. Volgend
weekend speelt Helden in Ospel
de inhaalwedstrijd tegen R.K.S.V.O.
dat tot dusver net zoveel punten
behaalde als de Heldenaren.
Tekst: voetbalvereniging VV Helden
MVC’19 voorzitter Wim Timmermans huldigt vrijwilliger van het jaar Harry Smolders

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Maasbree rondom Broekstraat € 12,00
Panningen rondom Loo € 12,00
Panningen rondom Ringovenstraat € 12,00
Kessel rondom Heldenseweg € 7,50
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Harry is bij de veteraneafdeling
van MVC’19 wedstrijdsecretaris.
Hij maakte deel uit van de organisatie van het 100-jarige bestaansfeest

van de club, is lid van de kantinecommissie en maakt al jaren deel uit
van de organisatie van MVC’19 Top D.
Met deze vrijwilligersavond werd het

jubileumjaar op vrijdag 25 oktober
afgesloten.
Beeld: Math Geurts Fotografie

Leerzame wedstrijd voor Tupos
De Dames 1 van volleybalclub Tupos uit Baarlo speelde zaterdag 9 november tegen VC Athos uit Sevenum.
De wedstrijd werd met 3-1 verloren.
Vol goede moed en met behoorlijk
wat supporters op de tribune ging
Tupos de eerste set in. Met een goede
start pakte ze de set met 25-19. In de
tweede set ging Tupos er ook weer
voor. Het was een spannende set,
maar het team liet op het laatst een
paar puntjes liggen. Athos pakte de

set met 22-25. De derde set was wat
minder spannend en liep helaas minder goed. Ondanks dat de pass goed
ging werden er toch meer punten
gescoord door Athos. En ook deze set
won Athos met 16-25. In de vierde
set startte Tupos weer met positieve
energie. Tupos begon hier al snel wat

achter te lopen en de wedstrijd werd
uiteindelijk gewonnen door Athos.
Zij pakte deze set met 14-25. Met een
eindstand van 3-1 kan Tupos terugkijken op een leerzame wedstrijd.

Tekst: volleybalvereniging Tupos

Kleine nederlaag voor De Flatsers
Beugelclub de Flatsers uit Baarlo speelde zondag 10 november tegen HBC Helden. Het was een thuiswedstrijd,
waarbij een kleine nederlaag het resultaat was van de wedstrijd tegen de mannen uit Helden.
De start was nog wel veelbelovend
omdat Piet Geurts het team op een
voorsprong had gezet, al ging dat wel
met de nodige moeite. Invaller Piet
Smits beugelde een prima partij maar
een slag voor de 26-26 ging mis en
toen kon Piet de opgelopen schade
niet meer herstellen. Esther speelde

niet zoals gewoonlijk en trof ook nog
eens een goed spelende tegenstander die net iets meer geluk kende
en verdiend won. In de vierde wedstrijd trok Roy met goed spel de stand
weer recht en was alles nog mogelijk.
Tweede invaller Ruud begon goed aan
de partij maar hij kreeg moeite met

de ring en hiervan maakte zijn tegenstander dankbaar gebruik en pakte de
winst. Zaterdag 16 november speelt
De Flatsers uit tegen de mannen van
de Treffers uit Maasbree.

Tekst: Piet Geurts, BC De Flatsers

1411 \ sport

Visé voorkomt achtste zege
Herpertz Bevo Hc
De Belgische handbalvereniging HC Visé heeft in sporthal de Heuf
in Panningen op zaterdag 9 november een eind gemaakt aan de
zegereeks van Herpertz Bevo Hc uit Panningen. Herpertz Bevo Hc
verloor na een ruststand van 15-13 in Belgisch voordeel met 31-28.
HC Visé, de nummer vier op de ranglijst, was met maar een doel naar
Panningen gekomen: winnen van
Herpertz Bevo Hc. De Belgen begonnen furieus. In een mum van tijd
leidden de Belgen met 3-0. Tegen
het stugge handbal van de Belgen
had Herpertz Bevo Hc zowel defensief als aanvallend niet het juiste
verweer. De Belgen controleerden

de wedstrijd en hadden steeds een
voorsprong van twee tot vier doelpunten. Fysiek en mentaal waren
de Belgen de bovenliggende partij. De 31-28 zege is nooit in gevaar
geweest. Een terechte nederlaag.
Volgende week moet Herpertz Bevo
Hc op bezoek bij Kras Volendam.
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Beugelen

HBC 1 klopt OVU 1
Kesselse beugelaar Roel Ottenheim mocht zondag 10 november het spits afbijten en trof de kopman van HBC
Helden. Roel kwam direct twee punten achter maar zoals wel vaker dit seizoen kwam hij weer op gelijke
hoogte en ging dit tot 28-28 zo door. Uiteindelijk kwam de Kesselse hoofdmacht op achterstand.
In de tweede partij zorgde Hay Jacobs
voor een ommekeer. Hij bleef op
voorsprong en hij haalde zijn eerste
winstpartij van het seizoen binnen.
Bas Ottenheim op drie pakte een voorsprong van zes punten. Hij moest deze
weer afstaan en maakte het nog even
spannend op het einde. Door rustig te
blijven liet hij alsnog de dertig noteren
en bracht de stand op 2-1 voorsprong.

Maikel Leenders speelde geen slechte
wedstrijd, maar de achterstand die hij
halverwege de partij opliep kwam hij
niet meer te boven. Ook hij moest zijn
partij afgeven met het kleinst mogelijke verschil.
Eric Kleynen kwam in zijn laatste partij
in het begin van de wedstrijd, direct
op voorsprong en wist deze vast te
houden tot 24-22. De tegenstander

kreeg de kans om voor de ring te kruipen. Het werd weer gelijk. Uiteindelijk
ging de winst in deze partij naar
Helden en leed OVU een acceptabele
2-3 nederlaag.

Tekst: Coy Sieben, OVU 1

Tekst: Mat Nellen, Herpertz Bevo Hc

Koningslust neemt punt mee uit Beesel
Ondanks setverlies,
winst VC Kessel dames
Het eerste damesteam van VC Kessel speelde zaterdag 9 november
tegen VC Volt D2 uit Beers/Cuijk. Het team won met 3-1.
De eerste set was zacht uitgedrukt
geen succes. Zowel verdedigend,
aanvallend als passend waren de
dames totaal niet op dreef, wat
resulteerde in een 18-25 verlies.
Toch wisten de dames in set 2, 3
en 4 beter spel te leveren en uiteindelijk via 25-18, 25-21 en 25-8

naar zich toe te trekken. Met een
3-1 winst verliet VC Kessel D1 het
veld. Zaterdag 16 november spelen
de dames in Horst tegen het sterke
Hovoc D1.
Tekst: Astrid Hermans,
VC Kessel Dames 1

Koningslust creëerde opzondag 10 november veel kansen, maar gaf er ook af. Het verschil met voorgaande
wedstrijden was dat de teller aan beide zijden op 0 bleef staan.
Bram Rongen opende de kansenregen
en zag zijn te slappe afronding op de
keeper van Bieslo eindigen. Daarna
moest Mick Berkers een inzet van
Bieslo pareren. Jurjen Verbong kreeg
na een voorzet van Bram Rongen de
volgende kans. Zijn inzet ging over.
Rob Lemmen en Ivo Schers tekenden
voor de overige kansen voor rust, terwijl Mick Berkers aan de andere kant
regelmatig moest redden. Rust: 0-0.
De tweede helft gaf eenzelfde spelbeeld. Zowel Koningslust als Bieslo

werden voortdurend gevaarlijk. Roel
Ghielen was de eerste die de Bieslogoalie probeerde te verschalken. Een
schot van Jurjen Verbong ging over.
Toen Bram Rongen met een steekbal
Roel Ghielen in stelling bracht, stond
de keeper van Bieslo weer in de weg.
Bieslo bracht een schot op de paal
en Mick Berkers moest in de tweede
helft regelmatig redding brengen. Ivo
Schers, Bram Rongen, Jurjen Verbong
en Roel Ghielen hadden kansen,
terwijl Bieslo tot het laatst gevaar-

lijk bleef. In de laatste minuut kwam
Roel Ghielen dicht bij de volle winst
voor Koningslust, maar de keeper van
Bieslo onderschepte zijn schot.
Hoewel Koningslust op basis van de
kansen de winst misschien wel had
verdiend, doet de gelijke stand recht
aan het spelbeeld. Het was hoe dan
ook geen bloedeloze 0-0.

Tekst: Hans Pollaart,
VV Koningslust

17 november koopzondag in Someren

met kookdemo Bauknecht
van 12.00 - 16.00 uur

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

*Geldig op keukens gekocht vanaf 1 november 2019. Vraag naar de actievoorwaarden.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Baarlo in extremis langs Merefeldia

Nominaties voor sporttrofee
Peel en Maas
Het tiende Sportgala Peel en Maas vindt plaats op vrijdag 10 april.
Vanaf nu kunnen sporters door inwoners worden aangedragen
voor één van de categorieën.
Tijdens het sportgala worden winnaars in drie categorieën bekendgemaakt: talent van het jaar, sportster
/sporter van het jaar en sportploeg
van het jaar. Daarnaast wordt de
bijzondere waarderingsprijs uitgereikt. De winnaars in deze vier
categorieën strijden om de sport-

Veel geploeter en weinig wol in de eerste helft zondag 10 november tussen Merefeldia en VV Baarlo uit
Nederweert. Merefeldia begon feller, maar buiten enkele hoekschoppen leverde het niks op. Ook de Baarlose
aanvalspogingen strandden met regelmaat al voortijdig.

trofee van de gemeente Peel en
Maas. Ook de sporters van Iedereen
Kan Sporten Noord-Limburg worden
deze avond gehuldigd, de nominatie
van deze sporters worden door een
commissie van I.K.S. voorgedragen.
Kijk voor meer informatie op
www.sportgalapeelenmaas.nl

SC Pareja speelt
Koppelwedstrijd
SC Pareja mocht op zondag 10 november met alle wedstrijdturnsters naar de turnhal in Weert om de eerste koppelwedstrijd van dit
seizoen te turnen. Met de koppelwedstrijd wordt iedereen via loting
aan een andere turnster gekoppeld, ongeacht niveau en leeftijd.
Op de eerste plaats eindigden
Juul Janssen en Gielke Verhaeg.
De tweede plaats was voor Fleur
Sillekens en Imke Verheijen, derde
plaats ging naar Femke Koldewijn
en Lara Courbois. Bij de keuze
oefenstof ging de eerste plaats

naar Bo Ottenheim en Guusje
Ghielen. Tweede werden Mirthe
Peeters en Evi Nooijen, derde:
Laury Theelen en Pien Sanders.

Tekst: SC Pareja

Leden De Maasruiters
op podium
In Reuver werd zondag 10 november een springwedstrijd gehouden voor de pony’s. Daar namen ook ruiters van De Maasruiters
uit Kessel aan deel.
Cheyenne Heymans met Amadeus
behaalde in de klasse BB een
2e prijs en in de klasse CB een
4e prijs met haar pony Tiësto.
Voor Owen van Zuilen met Nobel
Esprit was er een 5e prijs in de
klasse CB. Loys Bergs met Goldy

ging naar een dressuurwedstrijd in
de Mortel. Ze reed twee proeven
in de klasse CB en wist hier met
beide proeven de overwinning
binnen te halen.

Baarlo-spits Matthijs de Vogel in actie

Het eigenlijk enige wapenfeit was een
strak afstandsschot van Rik Schotmat
dat langs het doel zeilde. Merefeldia
miste op slag van rust een opgelegde
kans, waarbij er teveel getreuzeld
werd en de Baarlose defensie alsnog
kon ingrijpen.
In de tweede helft was het spel bij
vlagen het aankijken wel weer waard.
Nu kwam Baarlo beter uit de kleedkamers, maar bleef Merefeldia relatief
gemakkelijk overeind. De thuisclub
wist ook vrij snel zelf weer spelden-

prikken uit te delen. Uit een daarvan
kon een vrijgelaten Merefeldiaaanvaller de bal vrij simpel binnen
schuiven: 1-0.
In de slotfase moest Baarlo dus op
jacht naar de gelijkmaker. Nadat
enkele malen een handsbal over het
hoofd werd gezien, ging de bal uiteindelijk toch op de penaltystip nadat
Laurence van den Ham onderuit werd
gehaald. De pingel van Dennis van de
Vinne was echter een gemakkelijke
prooi voor de Merefeldia-doelman.

In de ‘dying seconds’ leverde een
lange trap vanaf eigen helft door
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg
toch nog de niet meer verwachte
gelijkmaker op. Merefeldia-doelman
Brett van Ool verkeek zich op de hoge
bal, toucheerde die nog wel maar zag
deze tot zijn ontzetting achter zich
in het lege doel verdwijnen: 1-1, een
terechte puntendeling.

Tekst en beeld: Len Gielen

Blessures doen Heren 1 Olympia de das
om tegen ‘Baolder’
Voor de heren van Olympia uit Panningen stond zondag 10 november de derby in en tegen ‘Baolder’ op het
programma. Tupos pakte eenvoudig de winst

Tekst: De Maasruiters

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
Gezocht: Polycel Panningen zoekt een

M/

V

medewerker Polyester
Fulltime
Ervaring met polyester is geen vereiste

Ben jij HANDIG en heb je
zin in een afwisselende baan?
Stuur je CV naar panningen@polycel.nl

Zonder al te hoge verwachtingen ging
Olympia richting Baarlo. Door allerlei
blessures bij de Panningenaren was
het puzzelen met de opstelling. Dat
iedereen op een andere plek stond,
was even wennen. Door veel twijfels en een gebrek aan communicatie liep het niet aan Panningse zijde.
De Baarlonaren maakten daar dankbaar gebruik van en wonnen overtuigend de eerste set.
Dat het bij Olympia beter moest was
duidelijk. Vanaf het begin waren

de Panningenaren alert en dwongen, mede door veel servicedruk,
de thuisploeg tot fouten. Een kleine
voorsprong werd er genomen en die
werd lang gekoesterd. Een gelijkopgaande strijd ontbond zich waarbij
beide teams niets voor elkaar onder
deden. In de beslissende fase hielden de heren van Olympia het hoofd
koel door te overtuigen in aanvallend opzicht. Daarentegen werd Tupos
slordig en maakten de Baarlonaren de
punten voor Olympia. Met nipte cijfers

pakten de Panningenaren de set.
In de derde en vierde set werd
Olympia met de neus op de feiten
gedrukt. De passing verliep niet soepel
en aanvallend kon het ook geen potten breken. Door de blessures hadden
de Panningenaren geen wisselmogelijkheden en kon het niet terugkomen in het gebruikelijke ritme. Tupos
profiteerde en pakte zo eenvoudig de
winst in beide sets.
Tekst: volleybalclub Olympia

Egchel verliest van koploper Lottum
SV Egchel speelde zondag 10 november tegen S.V. Lottum. Op sportpark de Wietel werd het een verdiende 0-2
overwinning voor de koploper.
De gasten hadden over de hele wedstrijd bekeken het betere van het spel.
Egchel toonde weliswaar veel strijd
en inzet maar moest het eindelijk
afleggen tegen de nummer 1. Na een
minuut stilte wegens het overlijden van
Egchel-icoon Peter Wilms floot arbiter Rinus Kanning uit Venray voor het
begin. Lottum had wat meer balbezit en
Egchel kwam na een klein half uur goed
weg toen een uit een scrimmage de
bal tegen de paal belandde. In de 39e
minuut kwamen de blauwhemden op

0-1 toen Denny Bongers Egchel keeper
Bjorn Oomen het nakijken gaf. Direct na
rust vergrootte de koploper de voorsprong. Uit een snelle aanval over links
was het Johan Vullings die uit de voorzet prima afrondde, 0-2. Egchel gaf zich
niet zomaar gewonnen. Het bleef knokken voor een beter resultaat. Het spel
speelde zich dan ook steeds meer op
de helft van de tegenstander af. In de
84e minuut was de aansluitingstreffer
bijna een feit. Luuk Timmermans schoot
van grote afstand tegen de lat, de

terugspringende bal werd door invaller
Gido van Lier naast gewerkt. Na ruim
90 minuten kwamen de eindcijfers 0-2
in de boeken. Aan inzet en strijd lag
het niet maar de opponent was vandaag beter. Komende zondag wordt het
restant uitgespeeld van de in september gestaakte wedstrijd Egchel – Kwiek
Venlo. Te spelen nog 46 minuten met
een 1-0 voorsprong voor de oranjehemden.
Tekst: voetbalvereniging SV Egchel
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MVC’19 wint verdiend van
FCV Venlo
MVC’19 heeft tegen FCV een verdiende 2-1 zege geboekt op zondag 10 november, MVC’19 was iets slagvaardiger dan de ploeg uit ’t Ven.

Een verbeten duel in wedstrijd MVC’19-FCV

MVC’19 begon vol zelfvertrouwen aan
het duel. Ondanks de vele blessures koos trainer Tom van Bergen voor
een offensieve variant, waarbij een
basisplaats voor de 19-jarige Yannick
Muysenberg was ingeruimd.
MVC’19 trok het initiatief direct naar
zich toe. In de 24e minuut was het
namelijk raak. Een puike voorzet van
Clim Moonen werd fraai verzilverd
door Mike Peeters. Voor de rust moest
Rodey Berben wegens een bles-

sure vervangen worden door de pas
17-jarige debutant Juul Albers. FCV
combineerde aardig, maar kon aanvallend geen vuist maken.
Na de rust kreeg MVC’19 de betere
kansen. In de 81ste minuut kwam
MVC’19 op de verdiende 2-0. Joris
Timmermans strafte een fout in de
Venlose defensie genadeloos af.
MVC’19 was na het doelpunt even
onoplettend en nog geen minuut later
scoorde FCV door invaller Gielke Huijs

de 2-1. Hierdoor kwam FCV terug in
de wedstrijd wat leidde tot een waar
slotoffensief. Toch was MVC’19 door
gevaarlijke uitvallen dichter bij de 3-1
dan FCV bij de 2-2.
Zondag 17 november gaat MVC’19
op bezoek bij het sterke ongeslagen
Liessel.

Tekst: Mat Nellen
Beeld: Math Geurts Fotografie
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Judoclub Helden

Wisselende resultaten op
internationaal toernooi
Judoclub Helden heeft op zaterdag 9 en zondag 10 november
deelgenomen aan een van de grootste toernooien van Nederland,
het Internationaal Residentie Judo Toernooi in Den Haag.

Marlouk Colbers judode haar eerste twee potten sterk en won op
overtuigende wijze. Helaas verloor
zij de twee wedstrijden hierna en
werd daarmee vijfde. Bart Cuppens
was niet in topvorm en eindigde
ook als vijfde. Jammer, want na een
winst partij tegen een ex-WK-deelnemer was hij de favoriet. Barbara
Konings begon haar toernooi goed
met overtuigend judo. Helaas ging
uiteindelijk de halve finale en
de wedstrijd voor brons verloren en werd zij daarmee vijfde.
Noa Janssen mocht het vaakst de
tatami betreden, zij wist maar liefst
vijfmaal met ippon te winnen en
werd daarmee derde.

Tim Cuppens judode erg goed, met
mooie scores veroverde hij een
bronzen medaille. Rick Manders
sloot de eerste dag af met viermaal
winst op vol punt. Hij werd overtuigend eerste. Vian van Dril, Lindsay
van Os, Ryan Dielissen, Mika
Tillemans, Isis van Dril, Bo van den
Brand, Lucas Colbers, Kevin Janssen,
Brent Schuijers, Eefje Moors en
Diego Coopmans wisten geen
podium te behalen. Het niveau
van de jeugd was goed, maar het
niveau van het toernooi en dus het
deelnemersveld, lag deze keer net
iets hoger.
Tekst: Judoclub Helden
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Verlies voor SV Grashoek
In het sportpark De Braken in Soerendonk heeft SV Grashoek op zondag 10 november met 3-1 verloren van
FC Cranendonck. De geelzwarten troffen een extra gemotiveerde tegenstander die de eerste periodetitel kon
winnen.
Na het beginsignaal van Jorge Cruz
uit Maarheeze zette FCC meteen druk.
Na 10 minuten kroop Grashoek uit haar
schulp en kreeg ook wat kansjes maar
stuitte op een hechte verdediging die
tot dusver slechts drie tegengoals moest
incasseren. Na 21 minuten opende de
thuisclub de score. Via een klutsbal van
topscorer Ralph van Meijl verdween
de bal achter doelman Koen Clephas,
1-0. In de 36e minuut verhoogde

FC Cranendonk de voorsprong. Een vrije
trap van Driek van der Vorst verdween
via het hoofd van Leike Cuijpers in eigen
doel: 2-0. Dit was ook de ruststand.
Na de pauze gooide FCC in de 52e
minuut de wedstrijd op slot. Hun aanvoerder Rob Slenders leverde een afgemeten voorzet af die fraai door Wesley
Damen achter Koen werd gekopt. Het
pleit voor Grashoek dat zij niet opgaf en
bleef strijden om de uitslag een beter

aanzien te geven. Dit werd na 70 minuten beloond. Erwin Pijnenburg scoorde
vanaf elf meter zijn vierde treffer van dit
seizoen, 3-1. In de laatste 20 minuten
kregen beide ploegen nog kansen maar
beide keepers stonden geen treffers
meer toe, zodat FC Cranendonck de eerste periodetitel heeft gewonnen.
Tekst: Piet Spee,
voetbalvereniging SV Grashoek

Voetbal

in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling, de
behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor levering
wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Productiemedewerker
Fulltime M/V
Als productiemedewerker zijn jouw taken als zeer divers te omschrijven.

BEVO overklast door FC Maasgouw
In de thuiswedstrijd tegen FC Maasgouw kwam het eerste team van VV BEVO uit Beringe er zondag 10 november nauwelijks aan te pas. Ze verloren met 1-4.
Zowel in balbezit als in balverlies,
evenals in de omschakeling speelde
Maasgouw een tempo hoger en sneller.
BEVO liep vooral de eerste helft achter
de feiten aan en kwam zelf nauwelijks
tot de opzet van een aanval. De wil
was er wel, maar de meeste spelers

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd

kwamen gewoonweg vaak te laat op
de plek waar de actie was. De tweede
helft zette BEVO een tandje bij, kwamen er veel meer en betere duels maar
ook nu was Maasgouw de bovenliggende partij. Guido Gielen wist nog
de Beringse eer te redden door tegen

te scoren, maar verder kwam BEVO
niet. Maasgouw miste nog een hand
vol kansen en Nick Steeghs had deze
middag de handen vol om de schade
beperkt te houden.
Tekst: voetbalvereniging VV BEVO

Je werkt in een hecht team aan het behandelen van hoogwaardige houten
vloer en interieurproducten. Je hebt een voorliefde voor houtproducten en
oog voor kwaliteit. Je werkt graag in een klein hecht team en draagt graag
actief je steentje bij een groepsresultaat.
Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv aan
onze Productie Manager Dhr. John de Wert, via, HR@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com
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a-Kepèlla Leedjesfestijn

HALLO op reis

Liedjesfestijn Kuus oeht Kepèl in
nieuw jasje
In DOK6 in Panningen vindt op zaterdag 23 november vanaf 20.11 uur het a-Kepèlla Leedjesfestijn plaats.
Dit liedjesfestival komt in de plaats van de traditionele Schlagermiddag van de Kuus oeht Kepèl.
De Schlagermiddag telde in 2018 maar
één deelnemer, waarop de organisatie besloot het roer om te gooien en
te kiezen voor een avondprogramma.
Elf deelnemers betreden zaterdag
23 november het podium. Meteen na
het optreden worden de deelnemers
nog op het podium beoordeeld door

een vijfkoppige jury. In de pauze en
na alle optredens is het de beurt aan
DJ Deepcrash. Net na middernacht
wordt de uitslag verwacht, maar niet
voordat er nog een speciaal gastoptreden plaatsvindt. Ook nieuw is dat de
liedjes al ruim voor a-Kepèlla uitgebracht zijn en te beluisteren zijn via de

website of facebook van de Kuus oeht
Kepèl. Overigens zullen de groepen
zichzelf ook promoten, zowel voor als
tijdens het evenement. Degene die dit
het beste doet zal een speciale PreMoprijs in ontvangst mogen nemen.

In ‘t erf

Prinsonthulling Kemphazen Egchel
De nieuwe Heersers van de Kemphazen uit Egchel worden op zaterdag 16 november om 20.11 uur in gemeenschapshuis ’t Erf onthuld.

Familie Kuijpers-Beeks
in Porec
Vanwege het 40-jarig jubileum van Frans en Diny Kuijpers-Beeks
uit Helden reisde de hele familie af naar Porec, een stad in Kroatië.
Ze namen de kinderen en aanhang mee op vakantie. Op de foto staan
Frans en Diny Kuijpers-Beeks, zoon Per met vriendin Loes, dochter
Lynn met vriend Leon. Tijdens de reis namen ze even tijd om de
HALLO door te bladeren.

Dj Rob van Soest verzorgt de muzikale
opwarming. Rond 20.30 uur onthult de
jeugdcommissie de nieuwe jeugdprins
en jeugdprinses en volgt een offici-

46

Na het aankleden van de nieuwe
heerser en het voorlezen van de proclamatie kan het feest in ‘t Erf losbarsten.

Cabaret

Mark van de Veerdonk in DOK6
Cabaretier Mark van de Veerdonk staat donderdag 21 november op de planken van DOK6 Theater in
Panningen. Deze voorstelling begint om 20.15 uur.
Mark van de Veerdonk brengt deze
avond zijn voorstelling Geen Viking.
Verbale slapstick vol mallotige meningen, onzinnige omdraaiingen en
slimme schijnbewegingen, dat is het
handelsmerk van cabaretier Mark van
de Veerdonk. In Geen Viking doet de
Brabander wederom verslag van een

ADVERTENTIE W E E K

ële installatie van de heersers over de
Egchelse jeugdcarnaval.
Rond de klok van 21.30 uur volgt de
onthulling van de prins en adjudant.

bizar incident uit zijn persoonlijke
leven waar hij misschien niet sterker,
maar wel veel joliger uit is gekomen.
Wie de afgelopen jaren één of meerdere van zijn optredens heeft meegemaakt, weet dat het draait om die
ene vraag: wat wordt het decorstuk?
Een vliegende wc-pot, een halve deux

chevaux, een antieke telefooncel, een
gecrashte solex in een ladekast en een
concertvleugelboot stonden al eens
op het podium. Van de Veerdonk zelf:
“Wat het decor wordt? Ik kan slechts
één ding verklappen; geen Viking.”

Jubilarissen bij Muziekvereniging
Kessel
Muziekvereniging Kessel vierde haar jaarlijkse Caecilia-feest zaterdag 9 november bij Camping
Oda Hoeve. De vereniging telde dit jaar zeven jubilarissen en die werden deze avond in het zonnetje gezet.
Ton Manders (niet op de foto) was 10 jaar lid, Jan Jochems 40 jaar, Wiel Peeters, Mart Hanssen,
Huub Hanssen en Peter Hanssen 50 jaar en Frans Heldens zelfs 60 jaar.

1411 \ verenigingen
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Infomarkt over
leesproblemen en dyslexie
Samen met de afdeling Limburg van Oudervereniging Balans
organiseert Bibliotheek Maas en Peel een informatiemarkt voor
ouders en kinderen van 6 tot 20 jaar over lees- en spellingsproblemen en dyslexie op woensdag 20 november van 14.00 tot 16.30 uur.
De markt in Panningen biedt informatie over mogelijkheden om
kinderen met dyslexie te helpen.
Er is informatie over wat ouders
van school kunnen verwachten en
wat zorgverleners kunnen bieden.
Kinderen krijgen informatie over
andere manieren van lezen. Tijdens
een Meet & Greet kunnen kinde-

ren aan andere kinderen en jongeren met dyslexie vragen stellen en
ervaringen delen.
Tijdens de markt zijn logopedisten en organisaties als Opdidakt
en Adelante aanwezig met informatie over kinderen en dyslexie.
Aanmelden kan via:
balansdigitaal.nl

Sporen zoeken in Helden
Belangstellenden kunnen samen met IVN Helden eo en Wim
Maassen op zondag 17 november speuren naar sporen. Vertrek is
om 09.00 uur bij het IVN-gebouw in Helden.
Wim Maassen is een diersporenkenner bij uitstek. Samen met de
deelnemers gaat hij op zoek naar
loopsporen, dierholen, keutels, putjes, wissels en ligplaatsen van de

das, ree, vos, muizen en marters
in de natuur. Wie benieuwd is naar
welke sporen hij allemaal tegen
kan komen in het bos, kan aansluiten. Deelname is gratis.

Vredestocht in Kessel en
Kessel-eik

Afscheid Zonnebloem Maasbree
van Miep Thijssen
De Zonnebloem-afdeling Maasbree heeft tijdens de vrijwilligersavond afscheid genomen van Miep
Thijssen. Miep was vanaf 1991 een actieve vrijwilligster. In de periode van 1997 tot 2011 beheerde zij het
secretariaat. In 2016 ontving zij de gouden insigne van de Zonnebloem. Miep vond het nu wel welletjes
geweest en heeft besloten om na 28 jaar een punt achter haar Zonnebloem-carrière te zetten. Op de
onlangs gehouden vrijwilligersavond werd zij uitgebreid in het zonnetje gezet en gehuldigd door bestuur
en alle leden. Op dezelfde avond werd ook Ans van Hooren gehuldigd. Zij werkt al 15 jaar als vrijwilliger
voor de Zonnebloem in Maasbree.

Kessel en Kessel-Eik werden op dinsdag 19 november precies 75
jaar geleden bevrijd door de Gordon Highlanders. Die dag wordt
gevierd met een Vredestocht die start bij het bevrijdingsmonument in de Donk en eindigt bij het oorlogsmonument in de kasteeltuin in Kessel.
Voorop gaan de militaire voertuigen, dan de Venlo Caledonian
Pipeband, lopers met het vuur,
genodigden, deelnemers aan de
stoet en afsluitend een militair
voertuig. Verkeersregelaars begeleiden de stoet. De tocht is 4 kilometer lang, iedereen kan een
fakkel of zaklamp meenemen, kinderen een lampion.
Opstellen kan tussen 18.00 en
18.30 uur op de zijweg van de
Keizersbaan bij bedrijf Bejo.
Om 18.30 uur start het defilé langs
het oorlogsmonument ter ere van
de vijf soldaten van de Gordon

Highlanders die hier gevallen zijn
tijdens de bevrijding van Kessel.
Er is gelegenheid om bloemen te
leggen op het grasveld voor het
monument.
Voor 19.30 wordt de stoet terugverwacht in de kasteeltuin. Hier wordt
het vredesvuur ontstoken en er
volgt een kort programma met
toespraken en muziek. Na afloop
van het programma in de kasteeltuin worden bezoekers vanaf de
markt met huifkarren teruggebracht naar de parkeerplaats aan
de Keizersbaan.

Basisscholen Baarlo brengen
drumspektakel
Leerlingen van basisscholen De Omnibus en De Diamant in Baarlo
brengen een drumspektakel ten gehore dat is voorbereid met
behulp van Drum- en Brassband Voorwaarts.
Leerlingen uit groep drie van
de basisscholen De Omnibus en
De Diamant kunnen op een speelse
manier kennismaken met de
slaginstrumenten van Drum- en
Brassband Voorwaarts. Kinderen
mogen alle instrumenten bespelen:
de dikke trom, snaredrum, conga’s,
bongo’s, djembés, cowbell en tamboerijn.
Het project ‘Aan de slag’ vindt
plaats in het repetitielokaal in
sporthal de Kazing en staat onder
leiding van druminstructeur Ruud

Logtens. Ruud gaat met de leerlingen iets leuks voorbereiden dat
tijdens de uitvoeringen wordt voorgedragen.
Het optreden van basisschool de
Diamant vindt plaats op donderdag
28 november bij zaal Habets om
18.30 uur. Op maandag 2 december om 18.30 uur treden leerlingen van groep 3 van bassischool
de Omnibus op, in samenwerking
met leerlingen van groep 4/5 en
Fanfare Eendracht.

Ter versterking van ons team in Neer zoeken wij een

Locatie assistent (38 uur)
Functie omschrijving:
Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en correct organiseren van facilitaire zaken voor
het research station in Neer. Hierbij betreft het zowel het zelfstandig coördineren van farm
management als ook het ondersteunen van de research coördinator en de kwekers in alle
voorkomende werkzaamheden. Het aansturen van proefveldmedewerkers en tijdelijke
werknemers. Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor leveranciers. Je functioneert in een
team én hebt een hoge mate van zelfstandigheid.
De werkzaamheden:
• Het organiseren van landhuur, het verwerven van nieuwe percelen en een jaarplanning
opstellen
• Gewasverzorging
• Oogst / proefveld / demoveld en overige veldwerkzaamheden
• Registratie / voorraadbeheer van meststoffen en chemicaliën
• Beheren van de RI&E
• Tijdig en correct uitvoeren van de Gecombineerde opgave
• Beheren van het machinepark en de gebouwen en (preventief ) onderhoud (laten)
uitvoeren
• Investeringsvoorstellen indienen bij de research coördinator
Functie-eisen:
• MBO werk- en denkniveau. Enkele jaren ervaring in een dergelijke functie is een pré
• Kennis van akkerbouw en/of groenteteelt in de volle grond
• Kennis van mestboekhouding, gewasbeschermingsmiddelen en registratie en
subsidiabele overheidsregelingen
• Een goed organisatorisch vermogen, technisch inzicht en resultaatgerichtheid
• Goede communicatieve vaardigheden
• Je bent in bezit van rijbewijs BE/T
• Je bent in bezit van spuitlicentie 2 of bereid dit te halen
• Ervaring met Word en Excel
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
Wij bieden jou een afwisselende baan in een groeiende sector.
Stuur je CV met motivatie naar: info@joordens.com ter attentie van D. van Putten tot
uiterlijk 16 december.
Voor meer informatie neem eens een kijkje op onze website: www.joordens.com

J. Joordens’ Zaadhandel B.V. is onderdeel van de RAGT groep, één van
Europa’s toonaangevende zaadbedrijven. Binnen de RAGT groep worden alle
belangrijke akkerbouwgewassen veredeld en verhandeld. Joordens heeft
vestigingen in Kessel en Neer. Wij houden ons bezig met de mondiale productie
en commercialisering van zaden. Op onze researchafdeling in Neer vindt
veredeling op het veld en in de kas plaats. De voornaamste gewassen waarin
gewerkt wordt zijn groenbemesters, brassica’s en koolzaad.
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Albert Swinkels Iërepries

Brookhaze Liedjes Konkoers
CV de Brookhaze trapt dit jaar het Carnavalsseizoen af met het
23e Kunningsluster Liedjes Konkoers.
In de Sprunk strijden op zaterdagavond 16 november maar liefst
9 carnavalsslagers om de Albert
Swinkels Iërepries.
Ook dit jaar vaardigt CV de
Brookhaze de winnaar van hun
eigen liedjeskonkoers af naar het
P&M liedjesfestival. De zaal is
geopend vanaf 19.30 uur. Vorst

Sint Maarten in Peel en Maas
Op tal van plaatsen in de gemeente Peel en Maas werd in het weekend van 8, 9 en 10 november Sint Maarten
gevierd, zoals hier in het centrum van Panningen. In veel kernen gingen kinderen met hun lampionnen langs
de deuren om snoep op te halen, voor of na het aanstoken van de troshoop.

Nick opent om 20.11 uur de liedjesavond in de Sprunk. Alleen bezoekers die vanaf het begin aanwezig
zijn mogen meestemmen voor de
presentatieprijs. Het muzikale startschot is aan de winnaar van vorig
jaar.

In het spoor van de
Bospartizanen
VVV Baarlo organiseert samen met HWG De Borcht op de zaterdagen 16 en 23 november om 10.00 uur de wandeling ‘In het spoor van
de Bospartizanen’. De tocht is ongeveer 8 kilometer lang en duurt
twee uur.
Samen met een gids wandelen deelnemers door het bos naar de herdenkingszuil ter ere van de Baarlose
Bospartizanen. Tijdens de wandeling
wordt er regelmatig gestopt om te
vertellen wat zich tijdens de laatste maanden van 1944 in de bossen van Baarlo heeft afgespeeld.

De wandeling is niet geschikt voor
kleine kinderen en mindervaliden.
Deelname is gratis, aanmelden bij
VVV Baarlo via 077 477 36 66 of
baarlo@beleefpeelenmaas.nl

Zoek je werk?

In veel gevallen kwam de fanfare of
harmonie er aan te pas om de stoet
kinderen naar de troshoop te begeleiden.
Zo ook in Koningslust waar het vuur

dankzij veel droge dennen goed
wilde branden. Niet overal ging het
vuur even goed aan. Zo moest bij
buurtvereniging Nobis in Panningen
de brandweer er aan te pas komen

om met ventilatoren de wind aan te
wakkeren.

Foto: Jordy Strijbos

HALLO op reis

Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Inpakmedewerker (fulltime en parttime)
Horst | Vac. Nr. P035313

Voor een productiebedrijf van verpakkingsmateriaal zoeken wij enthousiaste
inpakmedewerkers. Bij dit bedrijf krijg je alle werkzaamheden geleerd die
behoren bij het inpakken van de geproduceerde verpakkingen.

Medewerker tuinbouw (parttime)

Horst | Vac. Nr. P035821

Voor een vollegrondgroentebedrijf zijn we op zoek naar een enthousiaste
medewerker tuinbouw. In deze functie ben je met name verantwoordelijk
voor het schoonmaken en snijden van de prei.

Planner watergeeftechniek (fulltime)

Horst | Vac. Nr. P036064

Communicatief sterk en in staat om besluiten te nemen?! Voor een
opdrachtgever gespecialiseerd in watergeeftechnieken zijn wij op
naar een enthousiaste planner.

Heftruckchauffeur intern transport (fulltime)
Venray | Vac. Nr. P036063

Voor een productiebedrijf van bouwelementen zijn we op zoek
naar een heftruckchauffeur voor intern transport. Je werkt onder
leiding van de afdelingschef en bent met name verantwoordelijk
voor het laden en lossen op het bouwterrein.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06-55 41 51 70

Marathon in Dublin
AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | 077 - 39 808 83

Dit gezelschap, waaronder de Meijelse Nicole van Dijk en de Baarlose Wies en Harold Kegel en Carien
Rutten, reisde af naar Dublin. Zij waren daar om de marathon te lopen of als supporter aan te moedigen.
“Geweldige plek, gastvrije mensen en supergezellige pubs overal”, aldus het gezelschap, dat ook nog
poseerde met de HALLO.
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Optreden

Smartlappenkoor Steyler Staar komt
naar Kessel
Smartlappenkoor Steyler Staar geeft een optreden op Kasteel de Keverberg in Kessel op zondag 17 november
om 14.30 uur.
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Open dag Vesting en
Belfort Vossenberg
Meijel werd op 17 november 1944 bevrijd van de bezetting.
Dit wil het dorp niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op zondag
17 november is er een open dag van het project Vesting en Belfort
Vossenberg in Meijel.
De luistersteen van de Liberationroute met het verhaal David
McKellar, wordt door zijn kleinzoon Scot Mathieson onthuld en
de Gordon Highlanders leggen
hier een krans ter nagedachtenis

aan hun gesneuvelde kameraden.
De Peeltroef -landmark, het kunstwerk van Dirk Verberne, heeft zijn
plek dan ook gevonden. Kijk voor
meer informatie op
www.belfortvossenberg.nl

Nieuwe tentoonstelling

Tweede Wereldoorlog centraal
in Museum Peel en Maas
In Museum Peel en Maas in Helden opent vrijdag 15 november een
tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. In het kader van
75 jaar bevrijding is binnen de tentoonstelling veel aandacht voor
de oorlog in de regio, persoonlijke en interactieve ooggetuigenverslagen en de razzia’s. Daarnaast wordt op deze dag ook het nieuwe
canonboek over de oorlog gepresenteerd.
Het Smartlappenkoor Steyler Staar
is in 2003 opgericht en telt momen-

teel 40 leden. Naast smartlappen en
levensliederen omvat het repertoire

ook Duitse schlagers, zeemansliederen
en Limburgse evergreens.

HALLO recenseert

Baarlo 800 jaar
Baarlo bestaat 800 jaar. In feite vieren we een jaartal uit een document waarin de naam Barle voor zover
we weten, officieel voor het eerst schriftelijk vernoemd werd. Zo lezen we in de vijftigste editie van De
Sprokkeling, geschreven door Piet Schinck.
vijftig van De Sprokkeling. Piet Schinck
doet uitgebreid en gedetailleerd verslag van de bronnen die hij nasloeg
over de hoge middeleeuwen (1000 tot
1300).

Concentratie

‘Trajectensis diocesis, bona subscripta, contuli, scilicet: curtum in
Barle et in Kovesdunc...’ In deze
bewoordingen werd Baarlo voor
het eerst vermeld. Het document
van 18 oktober 1219 beschrijft een
schenking van een hof en landerijen aan de abdij Mariënweerd
van de Norbertijnen, gelegen in
de Betuwe. Hendrik IV, graaf van
Kessel, deed deze schenking ‘tot
genezing van mijn zonden en tot
troost van mijn ziel’, zo meldt een
vertaling van het Latijnse tekstfragment in het boek Baarlo 800
jaar.
Met dit jubileum viert Baarlo dus
enkel de eerste officiële schriftelijke vermelding van Baarlo die
tot op heden bekend is. Want al
rond 3.000 voor Christus werd het
gebied door Kelten bewoond.
De Sprokkeling viert met deze
uitgave niet alleen het 800-jarig
bestaan van Baarlo, maar ook een
eigen jubileum: het is nummer

Het is een gedegen document vol
middeleeuwse termen over de leen-,
cijns- en allodiale wereld van het
buurtschap dat in 1402 een kerspel
werd. Dat wil zeggen dat ze een plaatselijk overheidsbestuur kreeg. Voor de
leek is er achterin het boek een uitgebreide woordenlijst die het enigszins begrijpelijk maakt. Gemakkelijk
leesbaar wordt het echter niet.
‘De Sprokkeling vraagt van de lezer
enige concentratie’, erkent Schinck in
zijn voorwoord.
Voor de geïnteresseerden in de lokale
geschiedenis loont het echter wel de
moeite het boek uit te pluizen. Dan
komt hij erachter dat in de middeleeuwen gronden in kerspels en steden
eigendom waren van een landsheer.
De bewoners waren horigen. In de late
middeleeuwen verdween dit systeem.
Het is de tijd dat overal op het platteland parochies werden gesticht en het
canoniek, ofwel kerkelijk recht invloed
kreeg.
Het stichtingsjaar van de parochie
is niet bekend. Maar het waren de
pastoors die de dienst uitmaakten
in juridische en bestuurlijke zaken.
Eenvoudigweg omdat zij het schrift
machtig waren. Dit bleef nog eeuwen zo duren. De overheid liet zelfs
het onderwijs over aan pastoors en
kapelaans ‘omdat vorsten het geld in
macht en veiligheid bleven stoppen’,

zo schrijft Schinck.
En passant leert de lezer ook dat de
Keizersbaan in Baarlo, die parallel aan
de Napoleonsbaan, ruim een kilometer dichter bij Baarlo, niets met
Napoleon van doen heeft. Het heeft
alles te maken met Hof op den
Bosch in Baarlo dat in de dertiende
eeuw eigendom was van het klooster Keijzersbosch in Neer. De halver
die Hof op den Bosch exploiteerde,
moest elk jaar de helft van de oogst
naar Keijzersbosch in Neer brengen.
Over de Keijzersbaan. Al sinds de
Franse Tijd (1794-1814) word de naam
van de Keijzersbaan onterecht met
Napoleon in verband gebracht.

Mooie gift
Of de schenking van de Hof aan de
Abdij in Mariënweerd troost heeft
gebracht in de ziel van Hendrik IV,
graaf van Kessel, blijft onbekend.
Wel hebben de Norbertijnen van
Mariënweerd in een boomgaard naast
de kerk in Kessel een kapel gebouwd.
Een mooie gift zo lijkt het, maar deze
werd voornamelijk gebruikt om de
halve oogst in te zamelen die de horigen dienden in te leveren voor de
Abdij in de Betuwe.
Baarlo 800 jaar – Het buurtschap
Baerle in 1219 en de wording van een
kerspel in het Ambt Kessel 1377-1402,
geschreven door Piet Schinck, uitgever
van de Stichting Historische Werkgroep
de Borcht 2019 is te bestellen via
deborchtbaarlo@gmail.com

In woord, beeld en geluid ingegaan op de Tweede Wereldoorlog
in Peel en Maas. In de vernieuwde
Deportatiekamer is veel aandacht
voor de kerkrazzia. In beide ruimtes zijn persoonlijke verhalen en
objecten van ooggetuigen, achterblijvers en gedeporteerden te zien.
De nieuwe mascotte Archie leert
kinderen over de oorlog. Binnen de
tentoonstellingsruimtes kunnen zij
op speciale kinderteksten speuren
naar de antwoorden op een tiental vragen. Daarnaast is er voor
kinderen is er een speciale acti-

ER WARM BIJZITTEN

Tekst: Marc van der Sterren
Boekomslag: Twan Beurskens

www.haardstede.nl

viteit. Ze kunnen via een speciale
decodeermachine gaan ontcijferen. Wanneer zij de code gekraakt
hebben, kunnen ze het slot van de
WOII kist openen.
Gelijktijdig met de tentoonstelling presenteert Museum Peel en
Maas een aan de oorlog gewijd
deel van de reeks ‘De historische canon van Peel en Maas’.
Daarnaast is er de presentatie van
het tijdschrift De Moennik van
Heemkundevereniging Helden,
deze keer geheel gewijd aan de
bevrijding.
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Agenda t/m 21 november 2019
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Theatershow Björn van der Doelen

29e Krômme Gölde Konkoer

Durnééve Schuif aan

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: Comité KGK
Locatie: Gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

Durnééve Handwerkcafé

Music In Between Pops Up

Koffie met…Elly Kusters

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: In Between
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 10.30-11.30 uur
Locatie: Bibliotheek Baarlo

Koffie met… Vivian Wijnen

Liedjesavond

Kienen

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Maasbree

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: cv de Graasvraeters
Locatie: Leanzo Grashoek

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Aod Wiever
Locatie: Biej Ton& Marij Kessel

Speculaasactie

Speculaasactie

Organisatie: Kon. Harmonie Concordia
Locatie: Panningen

Organisatie: Kon. Harmonie Concordia
Locatie: Panningen

Durnééve Bakcafé groep 3
Tijd: 9.30 -12.30 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

zo
17
11

Bevrijdingsrit
Organisatie: Stichting Bevrijders1944
Locatie: Peel en Maas

Wil Janssen
ma Presentatie
Tijd: 13.30 uur
19 Organisatie: KBO Kessel
11 Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

wo
20
11

Durnééve Schuif aan
Tijd: 09.30-12.00 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

Durnééve Fotocafé Meijel

Speuren naar sporen

Kienen

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden e.o
Startlocatie: IVN-gebouw Helden

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

Bospartizanenwandeling

Ruilbeurs

Kienen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo HWG De Borcht
Locatie: Baarlo

Tijd: 09.00-12.30 uur
Locatie: D’n Binger Meijel

Tijd: 13.45 uur
Organisatie: DorpsOntmoeting De Koeberg
Locatie: Kerkeböske Helden

Open atelier

Vogelshow

Infomarkt leesproblemen en dyslexie

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: atelier ArtMoRi Grashoek

Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o
Locatie: Kerkeböske Helden

Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Opening expositie en lezing Vergeten
doden van Baarlo

Intocht Sinterklaas

Kienen

Tijd: 10.30 uur
Locatie: De Ankerplaats Grashoek

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 14.00 uur
Locatie: kerkzaaltje Baarlo
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Intocht Sinterklaas

Open atelier

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Kerkeböske Helden

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: atelier ArtMoRi Grashoek

Cd-presentatie Kook van Eige Deig

Expositie Meijel 75 jaar bevrijd

Huisvlijt: samen handwerken

Tijd:16.00 uur
Locatie: Café de Zwaan Baarlo

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Heemkunde vereniging Medelo
Locatie: Museum Truijenhof Meijel

Tijd: 13.30 – 17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Liedjesavond

Baarlo 75 jaar bevrijd

Theatershow Mark van de Veerdonk

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: cv D’n Hab
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: HWG de Borcht m.m.v. Fanfare Eendracht
Locatie: St. Petruskerk Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Vogelshow

Smartlappenkoor Steyler Staar

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

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Kasteel de Keverberg Kessel

Kunningsluster Liedjes Konkoers

Music In Between Pops Up

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: cv De Brookhaze
Locatie: De Sprunk Koningslust

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: In Between
Locatie: DOK6 Panningen

ArtEz/HKU Saxophone Orchestra
Tijd: 20.00 uur
Locatie: kapel missiehuis Panningen

Beweegcafé
ma Durnééve
Tijd: 11.00 – 12.00 uur
18 Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel
11

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Gemeenschapshuis Kessel-Eik

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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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 17 november
H. Mis 09.30 uur met koor – t.i.v.
Jo Vorstermans (zeswekendienst);
Jac Tulmans en Miet TulmansVervoordeldonk; Jan Smeets (5de
jaardienst); Harrie en Jana LeijtenRooijakkers
Woensdag 20 november
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 24 november
H. Mis 09.30 uur met koor – t.i.v. Nel
Theunissen-Schreurs en overl. fam.
Overleden: An Smets-Philipsen,
88 jaar; Lei Daniëls, 91 jaar

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 17 november
Geen H. Mis
Zondag 24 november
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 november
H. Mis: 11.00 uur - Eucharistieviering
verzorgd door het Maasbrees
Mannenkoor, Fanfare Sint Aldegondis,
Drumband Maasbree en Schutterij
Sint Martinus b.g.v. Céciliafeest
Lectoren: Mevr. Elly Gooren –
Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Jéér Kempen (verjaardag) en overl. familie. Jaardienst
Riek Boots-Munsters. Overl. ouders
Harrie Peeters en Annie PeetersSmets. Harrie Boots (verjaardag) en
overl. familie. Zeswekendienst Lucie
Hermans-Linssen. Overleden leden
van het Maasbrees Mannenkoor,

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 16 november
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Door Van BergenJanssen (zeswekendienst)
Zondag 24 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Lev. en overl.
leden kerkelijk zangkoor; welzijn alle
vrijwilligers van de parochie b.g.v.
Caeciliafeest; Piet en Drien DrissenHeesen (jaardienst) en overl. fam.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van
09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 17 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Truus Engels-Korsten (zeswekendienst)
en Harrie Engels; Johanna Catharina
Bruijnen (jaardienst); Wiel Houwen en
Annie Houwen-Verlaak (jaardienst);
overl. ouders Leenders-Koppens en
hun zoon Leo; overl. fam. Cox-van den
Beucken; uit dankbaarheid vw 75 jaar
bevrijding;

Fanfare Sint Aldegondis, Drumband
Maasbree en Schutterij Sint Martinus.
Mededelingen
Kerkbijdrage
Het jaar 2019 loopt langzaam ten einde.
Veel mensen zijn gewend pas op het
einde van het jaar hun ‘kerk-bijdrage’
over te maken. Wanneer u dit jaar
nog niet hebt bijgedragen, hopen we
dat u het alsnog wilt doen. Om echt
‘kerk’ te kunnen zijn, moet die kerk
ook de nodige financiële ruimte krijgen en heeft die kerk daarbij ook uw
bijdrage nodig! Verwacht mag worden
dat ieder die, hoe en wanneer dan ook,
van de kerk diensten verwacht, ook
daadwerkelijk aan het functioneren
van de kerk bijdraagt. Het banknummer is NL23RABO 0131005707 t.n.v.
Kerkbestuur, Kerkbijdrage, Maasbree.
Wij danken u hartelijk.

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

Zondag 24 november
H. Mis 10.00 uur – cecilia fanfare St.
Cecilia t.i.v. Ton Hillen en Martha
Hillen-Reijnders en fam.; Ida JoostenJanssen en Mathieu Joosten; Lucie
en Drees Hermkens-Kartner; Door
Peeters-Smolders en overl. fam.
Peeters-Smolders-Houtappels (jaardienst); Ton Reijnders en ouders
Reijnders-Korsten; Extra collecte vw de
weekboekjes.

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 16 november
H. Mis 17.30 uur t.i.v. overl. ouders
Bos-Daniëls en dochter Anna;
Dionysius Bos en Francina Bos-Daniëls.
Zaterdag 23 november
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com

Kerkdiensten
Zaterdag 16 november
19.15 uur. Jaardienst voor Sef Franssen.
Jaardienst voor de Zeereerw. Heer
Arnoldus Jacobs.
Zondag 17 november
14.30 uur. Sinterklaas en de pieten in
de kerk.
Woensdag 20 november
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 23 november
19.15 uur. H.Mis voor Dhr. Jan
Timmermans vanwege de verjaardag.
Mededelingen
Onze oprechte mededeling aan de
families van de overledenen van onze
parochie.

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

Soldaten onthalen Sint in Kessel
Sinterklaas en zijn pieten worden op zondag 17 november verwacht in Kessel. Om 13.30 uur meert hij dan met
zijn boot aan het veer. Bijzonder is dat hij dit keer wordt onthaald door soldaten.
In 1939, nu 80 jaar geleden, werd
Sinterklaas afgehaald door soldaten die tijdens de mobilisatie hier
in Kessel gelegerd waren. Dit jaar,
in het kader van 75 jaar bevrijding Kessel en Kessel-eik, gebeurt
dat weer. Alle schoolgaande kin-

deren (groep 1 tot en met 8), peuters, ouders en belangstellenden,
worden om 13.00 uur verwacht op
de Markt voor het gemeenschapshuis. Om 13.15 uur komen meer dan
twintig militaire voertuigen met
soldaten die samen met de belang-

stellenden naar het veer gaan om
Sint te begroeten. Daar wordt hij
welkom geheten door burgemeester Delissen-Van Tongerlo. Het programma gaat daarna verder in de
kerk. De organisatie is in handen van
Stichting Kindervakantiewerk Kessel.

Kerkdiensten
Zondag 17 november
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Huub Grommen (sterfdag/par); Toos
Trines-Ronckers (coll); Johan Verberne
en Louis Verberne (jaard) en alle overledenen; Wim Scheres en An ScheresVissers (jaard); uit dankbaarheid voor
de Bevrijding van Meijel 75 jaar geleden.
Maandag 18 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 19 november
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 21 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zaterdag 23 november
H. Mis 19.00 uur met Harmonie
Eendracht bij gelegenheid van 100jarig Jubileum. T.i.v. overl. en lev.
leden; Harrie Vrinssen en Jo Vrinssenvan den Eijnden; Pierre v.Bommel
en overl. fam. van Bommel en fam.
Steegs (jaardienst); Huub Grommen
(coll); Pastoor Jan Schoenmakers (coll);
Jac. Steeghs (coll); Jan Gielen (jaardienst) en overl. fam; Theo Janssen,
Sjef Janssen, en Marian BoutenJanssen; uit dankbaarheid

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl

Kerkdiensten
Zaterdag 16 november
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 17 november
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Zeswekendienst Piet Coopmans.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Mien Janssen-Hunnekens wegens verjaardag en voor dochter Helmi.
Overleden ouders Peulen-Niessen.
Donderdag 21 november: 8.30 uur
H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 17 november
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 24 november
9.30 uur Voor de parochie.
Mededelingen
Het zou fijn zijn als de plastic en de

Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 16 november
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. uit dankbaarheid vw 75 jaar
bevrijding; Overl. fam. Pubben;
Mien de Wit-Gommans vw haar
89e verjaardag; al onze parochianen
Zondag 17 november
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Zaterdag 23 november
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; overleden ouders
Brummans-Willems en kinderen
Zondag 24 november
H. Mis 10.30 Missiehuis

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

groen afval, van het kerkhof, beter
gesorteerd word in de containers
die bij het kerkhof staan. De containers zijn alleen voor t kerkhof.
Herinnering aan de kerk bijdragen
2019.

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

Graashookse Hierezitting
In Grashoek vindt zaterdag 23 november de Graashookse
Hierezitting plaats. Het is de vijfde keer dat deze zitting speciaal
voor heren wordt georganiseerd.
De herenzitting start om 19.30
uur in café-zaal Leanzo. Tijdens
deze vijfde editie staan er diverse
artiesten op het programma, zoals

Andy Marcelissen, Fer Naus en Big
Benny. Kijk voor meer informatie
op www.facebook.com/
grashoekhierezitting

Tummers
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INRUg minimaal € 300,-

24

TV

13 55
9 ’’
cm

16 65
5 ’’
cm

Inruilkortin

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

4K

4K

ULTRA HD

ULTRA HD

1999,-

1849,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

4K TV
KD65XG9505

500,-

*

1299,*Na €200,- Cashback van Sony

• 65" (165 cm) • 4K Ultra HD • Full Array LED
• Picture Processor X1 Ultimate • Object-based HDR Remaster

-/-

350,-

4K OLED TV
55OLED903

1499,-

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight
• HDR Perfect WCG 99% • 4500 PPI • Bowers & Wilkers geluid

De TV-Inruilactie is geldig op alle tv’s vanaf €995,-. Voor meer informatie informeert u bij onze verkopers of bezoekt u onze website.

4K

ULTRA HD

13 55
9 ’’
cm

10 43
9 ’’
cm

Nog véél meer TV-Toppers!

VAN

SMART

549,-

449,4K TV / UE43RU7170

4K

ULTRA HD

VAN

849,-

649,-

SMART

4K TV / KD55XG7096

• 43" (109 cm) • 4K Ultra HD • PurColor • Smart TV

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • 4K X-Reality PRO • TRILUMINOS-display

WD!

Tummers

VERNIEU

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

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

