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Baarlo bevrijd
Baarlo ging zondag 17 november even 75 jaar terug in de tijd, toen Schotse soldaten het dorp bevrijdden. In het kader van 75 jaar bevrijding trok er deze dag een tocht met authentieke voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog van Heythuysen naar Baarlo. Onderweg deed de toer ook Panningen, Kessel en Helden aan. / Beeld: Jac Willekens

Zorgen over woonzorgcomplex Kessel
Het woonzorgcomplex dat aan het Veersepad in Kessel is gepland, belooft een voorbeeld te worden van
de uitgangspunten van de gemeente Peel en Maas: zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit.
Buurtbewoners maken zich echter zorgen over de komst van een ‘massief blok’ vol bewoners in hun
rustieke straatbeeld.
Wanneer de leeftijd vordert, wordt
een mens steeds zorgafhankelij
ker. Geen geweldige vooruitzichten,
zeker niet met de huidige situatie in
de zorg. Henk Lenders, Sjors Fassotte
en Ton Lennaerts van de stichting
Onze Toekomst willen de regie op het
leven zo lang mogelijk in eigen hand
houden.
Ze hebben een groep om zich heen
verzameld van twaalf gelijkgestemde
stellen en een weduwe. Hiervoor wil
len ze een woonzorgcomplex met
dertien appartementen bouwen op
een perceel aan het Veersepad in
Kessel. Het statige pand waar voor

heen de dierenartsenpraktijk was
gevestigd zal tegen de vlakte moe
ten. Het is volgens de stichting te
klein en te oud om nog op te knap
pen.
De stichting heeft meer betaald
dan de vraagprijs van 850.000 euro.
De totale kosten van aankoop, sloop
en nieuwbouw zullen dan 4,5 tot 5,5
miljoen bedragen.

Karakteristieke straatbeeld
De bewoners aan het Veersepad zijn
echter allerminst blij met het plan.
Met het plan an sich hebben ze geen
moeite, maar ze begrijpen niet dat er

ruimte is voor 13 woningen op deze
locatie. De directe buren, die niet met
naam genoemd willen worden, heb
ben uitgerekend dat er een ‘massief
blok’ komt van 42 of zelfs 49 meter
lang en drie verdiepingen hoog.
De gemeente verlangt van de initi
atiefnemers dat ze rekening houden
met het beschermde dorpsgezicht
van de gemeente, nieuwbouw moet
worden afgestemd op het beeld
kwaliteitsplan van de gemeente.
Een nieuw pand dient duurzaam te
zijn en in het karakteristieke straat
beeld te passen. Buurtbewoners den
ken echter dat dit onmogelijk is.

Drukte
Om aan de gemeentelijke eis van
voldoende parkeergelegenheden
tegemoet te komen, maakt een par
keergarage onderdeel uit van het
nieuwe ontwerp. Maar als er voor
iedereen een parkeerplaats komt,
wordt het evengoed een grote drukte
in de straat wanneer er familiebezoek
komt. En dat terwijl de drukte aan
het Veersepad nu al een probleem is.
Volgens de buurt is de gemeente daar
al van op de hoogte.
Ook is er weinig begrip voor dat eer
dere plannen om drie of vijf appar
tementen op het perceel te bouwen
door de gemeente zijn afgewezen.
Nu er ineens dertien wooneenheden
komen, mag het ineens wel.
De gemeente wil dat het woonzorg
complex als één woning te boek komt

te staan, bestaande uit meerdere zor
geenheden. En voor het groepsproces
dat de stichting beoogt, kan het niet
anders dan één woning worden.

Woningmarkt
Wethouder Rob Wanten van Wonen
is vooral gecharmeerd van het feit
dat het allemaal Kesselnaren zijn die
in hun woonplaats kunnen blijven
wonen. De toekomstige bewoners
hebben allemaal een eigen huis dat
weer vrijkomt voor de woningmarkt.
“Dat past geheel in onze woonvisie”,
stelt wethouder Rob Wanten die tij
dens de algemene beschouwingen,
eerder die week, nog werd aange
moedigd innovatieve woonconcepten
te stimuleren.
Lees verder op pagina 03
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75 jaar bevrijding Gebroeders Wiel en Jan Nabben Tienray en Maasbree

‘Onze moeder begon te huilen en vertelde dat
hij al lang was meegenomen’
Het is in 2019 precies 75 jaar
geleden dat Peel en Maas
bevrijd werd van de bezetting
van de Duitsers. Veel inwoners
van de gemeente hebben de
oorlogsjaren en de bevrijding
heel bewust meegemaakt.
Zo ook de broers Wiel Nabben
(85) uit Tienray en Jan Nabben
(83) uit Maasbree.
Samen maakten zij op jonge
leeftijd veel mee in hun ouderlijk huis in Horst.
Dat het twee broers zijn, is met
een duidelijk. Het is niet alleen
te zien aan het uiterlijk, maar de
mannen houden allebei wel van
vertellen vooral over de Tweede
Wereldoorlog. Beiden zijn eigenaar
van een museum: Jan van een boe
renmuseum in Maasbree en Wiel
van een museum met gebruiks
voorwerpen uit de periode 1850
tot 1950, waaronder de Tweede
Wereldoorlog. “We zijn allebei wel
een beetje gek”, zegt Jan lachend.
“Verzamelaars hebben altijd wel
een beetje een tik en wij zijn
ontzettend geïnteresseerd in de
Tweede Wereldoorlog.”

Spanning
Ze hebben deze periode meege

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

maakt als 8- en 10-jarige jongens.
“Voor ons was deze periode niet te
bevatten als een gruwelijke peri
ode”, legt Jan uit. “Het was voor ons
een geweldig interessant avontuur.
Als jongetje van 8 jaar ken je eigen
lijk geen angsten, dus daarom kijken
we nog steeds terug met vooral veel
spanning. Later beseften we wel wat
ons was overkomen.”

Slechte en goede
De twee broers groeiden op aan
de Tienrayseweg in Horst, toen de
Tienraysedijk. Hun boerderij was hun
geluk in de oorlogstijd, want voedsel
was er redelijk genoeg. Het moment
dat hen werd verteld dat het oorlog
was, kan Jan zich nog goed herin
neren. “Onze vader legde ons uit:
‘Het is oorlog nu. Dat betekent dat er
soldaten zijn die elkaar doodschie
ten. Je hebt slechte en goede en de
Duitsers zijn slecht.’ Zo werd het ons
verteld. Niet veel later stopte een
chique wagen niet ver van ons huis
en stapte een aantal goedgeklede
mannen met petten uit de auto.

Kinderraad
geïnstalleerd
De nieuwe kinderraad van Peel
en Maas werd woensdag
13 november officieel geïnstalleerd in de Raadzaal in het Huis
van de Gemeente in Panningen.
De raad bestaat uit kinderraadsleden, mediakids, wethouders, griffier en
duizendpoot. Alle 44 werden ze
woensdagmiddag officieel
geïnstalleerd. De volgende keer
dat de kinderraad bij elkaar
komt, op woensdag 22 januari,
worden al direct voorstellen
besproken. Daar gaan alle
scholen nu mee aan de slag.
/ Beeld: Stefan Koopmans

‘De Pruisen zijn er’, zei mijn vader. En
zo is het begonnen.”

Goede Duitsers
De mannen kwamen enkel voor
strategieën te plannen en deden
de familie Nabben geen kwaad.
“Over het algemeen deed bijna geen
Duitser dat”, zegt Wiel. “We hebben
altijd goed contact met hen gehad.
Ze speelden met de kinderen en
waren aardig tegen de onze ouders.
Alleen de tijd toen het front kwam,
hebben we echt gevaar gekend.”

Razzia
Zo hebben de twee broers uren aan
verhalen die ze kunnen vertellen
over deze tijd. Eén van de meest
aangrijpende komt van Wiel. “In de
tijd dat er razzia’s waren, stonden
we vaak met onze familie op scherp.
Onze vader was de goedheid zelve.
We hadden drie onderduikplaatsen
waar verschillende families en één
Joodse jongen waren ondergedo
ken. Op één avond was er een razzia
en zijn we allemaal ondergedoken,

ze zochten mijn vader.” De Duitse
soldaten drongen de boerderij bin
nen en drukten een pistool op één
van de ondergedoken familieleden.
“Ze vroegen waar mijn vader zat.
Half slaapdronken en van schrik zei
hij: ‘in de silo’. Eén Duitser liep rich
ting de silo waar wij, vader, moeder
en zeven van de negen kinderen ver
scholen zaten in een cirkel. Wij lagen
over vader heen. De soldaat kwam
als eerste mijn oudste broer tegen.”

Huilen
De Duitse soldaat vroeg of er zich
nog iemand in de ruimte bevond.
“Hij zei: ‘Alleen mijn broertje, maar
die heeft een besmettelijke ziekte.’”,
vertelt Wiel. “Dat werkte en de sol
daat vertrok. Toch vertrouwde hij
het niet en drong opnieuw de silo
binnen. Een soldaat scheen met een
zaklamp door de silo. Daar lagen
wij dan, maar boven op onze vader
zodat de soldaat hem niet zag.
Onze moeder begon te huilen en
vertelde dat hij al lang was meege
nomen. Uiteindelijk geloofde hij het

en liep weg. Later zag ik verschil
lende soldaten met bajonetten in
hooiruiters steken, om te kijken of hij
daar eventueel zat. Gelukkig hebben
ze hem niet gevonden.”

‘Feuer?’
En zo kunnen de twee heren nog
tientallen verhalen vertellen. Het was
vooral een hele spannende tijd
voor Jan en Wiel. Voor Jan was één
moment heel tekenend. “Op een
dag stortte een Engelse soldaat neer
met zijn vliegtuig. Hij ontsnapte en
zocht onderdak bij een boerenfamilie.
Nadat de Duitsers de familie begon
nen te bedreigen, gaf de Engelsman
zichzelf aan. Ik zag dat ze daarna
gewoon met elkaar stonden te pra
ten. ‘Feuer?’, vroegen ze hem en
samen rookten ze een sigaret. Ik kon
er bij mijn hoofd niet bij hoe dit kon.
Ze waren toch vijanden van elkaar?
Ze schoten elkaar toch dood? Het was
echt opmerkelijk op zo’n jonge leef
tijd dat het niet alleen schieten was.”
Tekst en beeld: Niels van Rens
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Gebruik van voorzieningen

Gemeente gaat kwetsbare ouderen in kaart
brengen
In Peel en Maas wordt onderzocht hoe groot de groep ouderen is die geen gebruik maakt van maaltijdvoorzieningen, maar ook problemen ondervindt rond dementie of mantelzorg. Ook wordt gekeken waarom deze
groep geen gebruik maakt van alle voorzieningen die voor hen beschikbaar zijn. Tijdens de begrotingsbehandeling op dinsdag 12 november werd een motie van het CDA van deze strekking aangenomen.
Om armoede en eenzaamheid onder
ouderen tegen te gaan, kent gemeente
Peel en Maas tal van voorzieningen
waarbij ouderen gezamenlijk een
warme maaltijd kunnen nuttigen. De
meest kwetsbare ouderen daarente
gen maken hier geen gebruik van. CDA
Peel en Maas kreeg dit signaal van de
KBO’s in de gemeente en riep tijdens
de begrotingsbehandeling het col
lege op om te inventariseren hoe groot

de groep ouderen is die geen gebruik
maakt van de maaltijdvoorzieningen
en waarom ze achter de voordeur blij
ven zitten.
Een motie van deze strekking werd
aangenomen, maar niet nadat deze
moest worden aangepast na kritiek
vanuit verschillende geledingen van
de gemeenteraad. Peter Craenmher
van AndersNu noemde het ‘een motie
van wantrouwen richting de wethou

der’. “Volgens mij is onze wethouder
al volop bezig met het armoedevraag
stuk.” Andere raadsleden vonden het
voorstel echter wel degelijk sympa
thiek. Raf Janssen (PvdA/GroenLinks)
wees erop dat er in de gemeente
inderdaad veel stille armoede is.
“Maar ik denk dat je de motie anders
in het vat moet gieten.” Binnen
dorpsgemeenschappen is volgens
hem uitstekend te achterhalen wie

Duurzaamheidsevent Grashoek
In Grashoek wordt volgend jaar een driedaags duurzaamheidsevent georganiseerd. Tijdens het event, dat
plaats gaat vinden in gemeenschapshuis Ankerplaats, is er onder meer een beurs met meer informatie over
duurzaamheidsinitiatieven.
De werkgroep Duurzaam Grashoek
hield woensdag 13 november een
informatiebijeenkomst over de plan
nen en ideeën van de werkgroep.
Zo wil de werkgroep onder meer
een project opstarten met agrariërs.
“We willen alle afvalstromen uit de
plaatselijke landbouw samenbrengen
om deze als grondstoffen te gebrui
ken. Dat kan resulteren in de productie
van energie, maar ook in grondstoffen
voor tuin- en akkerbouw”, legt werk

groeplid Eddy Thewis uit. “Verder wil
len we op alle beschikbare en voor
dit doel bruikbare daken van agrari
sche gebouwen zonnepanelen leg
gen voor de productie van energie.
Omdat inkoop dan op grote schaal
gebeurt kunnen we ook inwoners van
Grashoek en omstereken laten mee
profiteren. Op dit moment is de ver
gadering met de agrariërs achter de
rug en we zijn blij dat iedereen bereid
was een intentieverklaring te tekenen

om mee te doen in het voortraject.
Het draagvlak onder de agrariërs is
dus voldoende om verder te kunnen
gaan.”
De planning is dat het project na het
duurzaamheidsevent, dat van 20 tot
en met 22 maart gaat plaatsvinden,
gaat lopen. “Maar ondertussen zijn we
volop bezig met de onderzoeksfase
voor het agroproject. We hopen de
eerste resultaten te kunnen presente
ren tijdens het event.”

er voor de voorzieningen in aanmer
king komt en wie er geen gebruik van
maakt. “Dus niet: ‘de KBO’s hebben
iets geconstateerd en college doe iets’,
maar ‘KBO’s hebben iets geconsta
teerd en college, ga in gesprek met de
mensen in het dorp.”

Dementie en mantelzorg
Rob Willems van Lokaal Peel en Maas
vond de oorspronkelijk motie van het
CDA nogal summier. “Er is veel meer
aan de hand achter de deuren van
veel kwetsbare ouderen.” Hij noemde
als voorbeeld de mantelzorg die met
beperkingen te maken krijgt en pro

blemen rond dementie.
Na de nodige wijzigingen werd een
motie aangenomen waarin het college
de opdracht kreeg dorpen te stimule
ren in gesprek te gaan en te inventa
riseren hoe groot de groep ouderen is
die geen gebruik maakt van maaltijd
voorzieningen, maar ook problemen
ondervindt in de brede zin. Dus ook
voor wat betreft problemen met
dementie of mantelzorg. En tevens
te kijken waarom deze groep geen
gebruik maakt van alle voorzieningen
die voor hen beschikbaar zijn.
Tekst: Marc van der Sterren

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Maasbree rondom Broekstraat € 12,00
Panningen rondom Loo € 10,00
Panningen rondom Ringovenstraat € 10,00
Kessel rondom Heldenseweg € 7,50

Vervolg voorpagina

Zorgen over woonzorgcomplex Kessel

Meijel rondom Heldensedijk € 10,00
Meijel rondom Berg € 12,00

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

Kepelke van
Genuuje
€59,99
Eén zorgcomplex met dertien woon
ruimtes gaat niet ten koste van het
aantal toebedeelde wooncontingenten.
Voor de wethouder is het ‘gefundenes
Fressen’, voor de buurtbewoners is het
tegen het zere been. Zij vrezen boven
dien voor precedentwerking. Verderop
in de straat staat een kasteel. De vrees
is dat ook daar meerdere wooneenhe
den in begonnen kunnen worden.
Daarbij komt dat de bewoners niet zijn
ingelicht over de plannen tot het als
voldongen feit werd aangekondigd.
Bovendien vrezen ze voor de privacy
wanneer er zoveel mensen vanaf hun
balkon bij anderen in de tuin kunnen
kijken en zijn ze beducht voor geluids
overlast.

Hobbels
De gemeente en de initiatiefnemers
hebben elkaar gevonden, maar eerst
moet de ambtelijke molen nog gaan
draaien. Het bestemmingsplan moet
worden aangepast van wonen naar
woonzorg. Daar zal de buurt nog van
zich laten horen.
De stichting Onze Toekomst hoopt dat
de eerste bewoners over tweeënhalf
jaar in het nieuwe woonzorgcomplex
terechtkunnen. Toch dienen er nog
wat hobbels genomen te worden alvo
rens ze met hun toekomst van start
kunnen.
Want ook de koop is feitelijk nog
niet rond. Ja, de koopovereenkomst
is op donderdag 7 november geslo

ten tussen de drie initiatiefnemers
van de Stichting Onze Toekomst en
de vijf eigenaren van het perceel.
De afspraak bij de notaris voor het
passeren van de akte staat op maan
dag 25 november.
De vijf verkopers zijn de kinderen
Laveaux. Op Facebook laat Rosalie
Elisabeth Laveaux weten dat er voor
alsnog niemand anders eigenaar is
van “het mooiste, uniekste en meest
karakteristieke herenhuis aan het
Veersepad 13 te Kessel, dan de kin
deren Laveaux. Zolang er overdracht
noch betaling heeft plaatsgevonden,
blijft deze villa (…) in de verkoop.”
Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Stadhoès
€59,99

Romerhoès
€49,99

Unieke Venlose
miniatuurhuisjes

Op onze website of in de
winkel verkrijgbaar
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL
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Na een kortstondig ziekbed hebben we afscheid
moeten nemen van

Piet Teeuwen (Egchel)

* 21 april 1949

Unne mins van weinig weurd

Pap van

Graad Leenders

Ilona
Bianca

is zadderdigaovend in alle röst overleje.
* Op de zankberg, Dörp, 9 juni 1932
† Kunningslus, 16 november 2019
Mariet en Jan
Peet en Frank
Sammy-Jo en Mitch
Familie Leenders
Huisgenoten en begeleiding Huybheide 3/4
Correspondentieadres: Mariet Beijers-Janssen,
Roggelseweg 30, 5988 BP Helden
Op zaterdag 23 november om 11.00 uur nemen we
afscheid van Graad in de aula van Savelberg,
De Koningstraat 25 in Koningslust.
Hierna wordt hij begraven op het kerkhof van
Savelberg.
Meer genieten van uw terras
overkapping!! Tel. 06 22 27 44 35.
Info www.Zeilmakerijsevenum.nl
Mooie kerstbomen te koop. Verkoop
vanaf zaterdag 30 november. Diverse
soorten en maten. Openingstijden:
maandag tot en met zaterdag 09.0017.00 uur. Verhees Perkplanten,
Egchelseweg 18, Panningen.

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.
Gezocht: Honden uitlaat service te
Meijel. Copain is een Golden Doodle
en woont op de Molenbaan naast het
kanaal. Hij zoekt een maatje
om overdag samen mee te wandelen,
tegen vergoeding. Reakties
06 18 53 51 26 Irma @alizonne.nl
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

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

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.

† 14 november 2019

Opa van

Luca

Correspondentieadres: Bianca Teeuwen,
Oude Meer 18, 6093 CS Heythuysen
We hebben in kleine kring afscheid genomen
van Piet in het crematorium.
Een speciaal woord van dank aan dokter Rozenberg, medewerkers
thuiszorg Groene Kruis, vrijwilligers VPTZ Leven Rond de Dood
en medewerkers van het Samen Zorgen Huis Leudal voor de goede
zorgen.

Cadeautip voor Sinterklaas. Deel 2
van Grashoeks geschiedenis: Waar de
Groote Molenbeek ontspringt… Kroniek
1968-2018. Deel 1 is ook beperkt
voorradig. P.st. € 30, 2 st. € 50.
Te verkrijgen: Primera Panningen,
Coolen-Pluijm Meijel, Streekmuseum
of via henk.steeghs@home.nl
Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
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.
Wij kopen al uw (gesmolten of
kapotte) goud, munten, horloges en
sieraden. Veilinghuis Baron Kerkstraat
25 Tegelen 077 374 64 03.

Geboren
11 november 2019

Ties
Zoon en broertje van
Frank van Megen & Els Manders
Juul
St. Rochusstraat 2
5993 AS Maasbree
Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken
die op enigerlei wijze
heeft bijgedragen aan ons
65-jarig huwelijksfeest.
Het was geweldig!

Adriaan en Nelly
van Rijt-Brummans

Mooie kerstbomen te koop. Verkoop
vanaf zaterdag 30 november. Diverse
soorten en maten. Open: maandag
t/m zaterdag 10.00-17.00 uur. Extra
geopend zondag 8 december vanaf
12.00-16.00 uur. Silvrants/Café Otje,
Napoleonsweg 4, Neer.
Origineel decemberkado dit jaar?
www.ikademdusikben.nl
Voor meer rust in je hoofd en in je lijf.
Kerstbeleving. Zondag 24 november
van 10.00 - 16.00 in Panningen.
Aod Geluk en Angels Art, Loosteeg
14e, Loods 12b, Industrieterrein 12b,
Cottage 38, Tuindersweg 38.
Brocante. Vintage. Landelijk.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappels Frieslanders belana
bintje onbespoten vosberger prei 0.25
p stuk boerenkool zak 1.5kg 2euro
koolrabi 0.50 Verder vele soorten
vollegrond- en kasgroenten, goede
kwaliteit vers en niet te duur. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Breien is goed voor je humeur!
Workshop verkorte toeren breien op
donderdag 28-11 en 12-12. Voor info:
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
tel. 077 398 19 75.
Brasserie Vios - Beringe à la carte
dineren. menu: BrasserieVIOS.nl

Op 27 november a.s. vieren
onze ouders/grootouders

Ben & Corry
Joosten-Kessels
hun 50-jarig huwelijksfeest.
Gefeliciteerd namens
kinderen en kleinkinderen
Te huur: parkeerplaats in de Pit.
50 euro per maand.
Info: 06 48 26 52 54.
Poetshulp gezocht in Kessel.
Secure, betrouwbare poetshulp
gezocht voor 3 uur per week, bij
voorkeur op vrijdagochtend.
Moniek Staaks, 06 41 83 01 91.
Wij zoeken een hulp in de huishouding. 3 uur per week, dag in overleg.
Bellen kan naar 06 28 56 70 87.

Fien Bos
Uitvaartzorg

HAN-MARK
ARENDSE

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

THANATOPRAXIE
samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

www.janssenuitvaart.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

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

Piet Paulusma in Kessel
Weerman Piet Paulusma van SBS6 was vrijdag 15 november in Kessel. Voor Kasteel de Keverberg hield hij
zijn weerpraatje en ging uiteraard ook met fans op de foto. / Beeld: Jordy Strijbos
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Peel en Maas kent
vermogende inwoners
Alle inwoners van Peel en Maas samen hebben 4,5 miljard euro op
de bank. De gemiddelde inwoner heeft daarmee een vermogen van
259,100 euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
De gemiddelde inwoner van Peel
en Maas is daarmee vermogender
dan de gemiddelde Nederlander die
over 182,700 euro beschikt en ook
rijker dan de gemiddelde inwoner
van Zuid-Nederland die 187,1 euro
op zijn spaarbankboekje heeft.

Ook het gemiddelde van NoordLimburg ligt met 195,200 euro een
stuk lager. Dit komt vooral voor
rekening van de gemeente Venlo.
De gemiddelde Venlonaar heeft
‘slechts’ 137,300 euro.

In Panningen

Tractorchauffeur richt ravage
aan in Steenstraat

05

Zonder mobieltjes

Eerste editie Bijbelquiz
in Baarlo
Wie denkt alles te weten over het Oude en Nieuwe Testament, kan maandag 2 december meedoen aan de
Parochiële Bijbelquiz in Baarlo. De quiz vindt plaats in het kerkzaaltje en begint om 19.30 uur.
Het idee voor de quiz ontstond vorig
jaar, laat Adriana Bronneberg van de
organisatie weten. “De oorsprong ligt
in onze Connectgroep in de parochie
Baarlo. In deze groep wordt gepraat
over het geloof, lezen we de bijbel en
worden workshops gegeven. De men
sen kregen in het begin huiswerk van
me: zoek bepaalde bijbelteksten op
en schrijf deze over. Dat vond men
heel spannend, want de doorsnee
katholiek is niet gewend een bijbel

te lezen, laat staan een bijbeltekst op
te zoeken. Op het einde van het jaar
dacht ik: ik wil eens even hun bijbel
kennis testen.”
De quiz werd goed ontvangen,
waarop Bronneberg besloot deze voor
iedereen open te stellen. “Iedereen
mag meedoen. Als men maar zelf
een bijbel meeneemt mét Oude en
Nieuwe Testament erin en iets om te
schrijven. En het is uiteraard mak
kelijk als je weet hoe je bijbeltek

sten opzoekt, want er mag géén
gebruik worden gemaakt van mobiel
tjes om bijbelteksten op te zoeken
die avond. De sfeer op deze avond
moet ontspannen blijven en leuk
en gezellig. Het gaat om de combi
natie: samen connecten, geloof en
spelfactor. Niet denken maar doen.
Geloven moet niet een ver-van-mijnbedshow aangelegenheid zijn.”
Aanmelden kan tot en met 29 novem
ber via 077 750 16 37.

Wegens slecht zicht tijdens het regenachtige weer op maandagavond 18 november heeft een tractorchauffeur in de Steenstraat
in Panningen een stilstaande auto over het hoofd gezien. De tractor is omgeslagen en kwam op een andere auto terecht.

Over ARCO

turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
120 medewerkers.

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren. Ons doel
is om installaties betrouwbaarder, efficiënter
en effectiever te maken. We zijn in staat om
hoogwaardige, klantspecifieke totaaloplossingen te
realiseren.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen en de toegenomen schaalgrote
van projecten groeit ARCO exponentieel. Om de
productiecapaciteit uit te breiden nam ARCO
twee jaar geleden een nieuw pand met extra
productieruimte in gebruik. Vanwege uitbreiding
van de afdelingen engineering en productie
zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

ARCO is actief in verschillende branches
Agri & Food, Supply Chain & Internal Logistics en
Industry, Recycling & Bulk. We bieden de kleinere
standaardoplossingen, maar verzorgen ook grote

Persoonlijk letsel was er nagenoeg
niet. De tractorchauffeur is even
nagekeken door ambulanceper
soneel, meldt Roy Timmermans
van de Brandweer Noord-Limburg.
Naast de ambulance was de brand
weer met een tankautospuit en een
hulpverleningsauto aanwezig om
de rommel op te ruimen. De ravage

was behoorlijk. Het bergen van de
drie voertuigen en het schoonma
ken van de weg nam enige tijd in
beslag. Het ongeval gebeurde net
voor 22.00 uur, pas om 23.30 uur
werd de Steenstraat weer vrijgege
ven voor verkeer.
Beeld: Brandweer Limburg Noord

Vergismoord

24 jaar cel voor Heldenaar
John B. uit Helden is veroordeeld voor een gevangenisstraf van
24 jaar voor de zogeheten vergismoord op Tanja Gurskaja.
Twee andere verdachten in de zaak gaan 14 en 20 jaar de cel in.
Volgens de rechtbank Limburg
heeft B. (58) opdracht gegeven
de partner van Gurskaja, waar
hij een conflict mee had, te ver
moorden. In plaats daarvan werd
Gurskaja het slachtoffer. Zij werd
op 25 oktober 2012 doodgescho
ten voor haar woning aan de
Lovendaalseweg in Venlo. De ver
dachten die de moord hebben uit
gevoerd, zijn een 39-jarige man
en een 40-jarige man. De man
van 39 heeft verklaard dat de
40-jarige man de schutter is
geweest en dat het de bedoeling

was om de partner van Gurskaja
te doden.
De rechtbank heeft aan John B.,
de opdrachtgever, een gevange
nisstraf opgelegd van 24 jaar. Aan
de 40-jarige schutter een gevan
genisstraf van 20 jaar en aan de
39-jarige man, die alles regelde
om de opdracht uit te voeren
en ook zelf aanwezig was op de
Lovendaalseweg, een gevange
nisstraf van 14 jaar. De verdach
ten moeten aan de nabestaande
van Gurskaja de uitvaartkosten
vergoeden.

Productiemanager

m/v

Als Productiemanager ben je verantwoordelijk voor de werkplaatsen van ACB Transportbanden &
Onderdelen B.V. en ARCO Solutions B.V. In deze zelfstandige rol, maak je onderdeel uit van het Management
Team en rapporteer je aan de Directeur Operations. Je werkzaamheden zijn veelzijdig en hebben betrekking
op de hele operatie van de ACB Group. Je bent werkzaam voor alle locaties vallende onder de ACB Group.

Mechanical Engineer

m/v

Als Mechanical Engineer bij ARCO ben je bezig met het engineeren van op maat gemaakte en innovatieve
oplossingen. Jouw werk is afwisselend omdat je voor verschillende branches, verschillende producten
maakt. Met jouw senioriteit ben je het natuurlijke aanspreekpunt voor collega’s en leiding en houd je je ook
bezig met innovatieve oplossingen. In deze functie rapporteer je aan de Project Controller en werk je nauw
samen met de projectleiders, werkvoorbereiding en Software & Electro engineering afdeling. Samen komen
jullie tot een totaaloplossing, die je enkele weken later zelf in het echt kunt bekijken in onze werkplaats.

Projectleider

m/v

Als projectleider neem je de leiding in een team dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, produceren,
monteren en opleveren van klantspecifieke oplossingen. Je zorgt voor de coördinatie en begeleiding van
het project, zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering. Hierbij stuur je op basis van technische
en financiële klantspecificaties, welke vertaald worden naar budgetten en bestektekeningen. In deze
functie rapporteer je aan de Directeur Operations en werk je nauw samen met de afdeling engineering en
werkvoorbereiding.
Meer informatie over deze en andere vacatures staat op: www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van
Mariska Wilmink naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacatures
bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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15-vragen aan

Julie van Hal Helden
alleen maar grappiger. Ik zou ook
stiekem iets lekkers pakken.

Wat is je favoriete drankje?
Ice tea green vind ik altijd wel lek
ker maar ik houd ook van de stan
daarddingen zoals bijvoorbeeld
cola en allemaal die drankjes. In de
winter drink ik natuurlijk het liefst
warme chocolademelk met slag
room.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een hele week thuis zou zijn,
zou ik meteen al mijn vriendinnen
uitnodigen om bij mij te komen
logeren en natuurlijk ook om Netflix
te kijken. We zouden dan naar bed
kunnen gaan wanneer we willen
en eten en drinken wat we willen.
Als ik een week alleen thuis zou
zijn, zou ik sowieso met mijn vrien
dinnen een groot feest bouwen.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Eigenlijk is elke keer als ik met mijn
familie op vakantie ga heel erg
leuk. Vooral als we naar verre lan
den gaan, want dat is altijd zo mooi
en erg indrukwekkend. Ik kan niet
echt één vakantie noemen die ik
absoluut het allerleukst vond.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Julie van Hal
13 jaar
Helden
het Bouwens
van de Boijecollege

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb geen bijbaantje.
Wel hebben mijn ouders een sto

merij en daar help ik dan weleens.
Natuurlijk help ik ook soms in huis,
maar echt een bijbaantje heb ik nog
niet.

Wat is je favoriete toetje?
Yoghurt vind ik natuurlijk altijd
een lekker toetje voor na het eten.
Vooral een Danio-toetje vind ik

Uitnodiging
Inloopavonden
plan Windpark
Groote Molenbeek
Renewable Energy Factory (REF) nodigt omwonenden en
andere belangstellenden uit voor 4 inloopavonden. U krijgt hier
informatie over het plan Windpark Groote Molenbeek en de
gelegenheid vragen te stellen. Het plan omvat plaatsing van
windmolens langs de A67, ten westen van afrit 38 Helden,
op Limburgs grondgebied.

Inloopavond in Panningen:
Wanneer:
Waar:

maandag 25 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘Het Huis van de Gemeente’; Wilhelminaplein 1,
Panningen.

Inloopavond in Grashoek:
Wanneer:
Waar:

woensdag 27 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘De Ankerplaats’; Pastoor Vullinghsstraat 3, Grashoek

Heeft u nu al vragen?
Dan kunt u een e-mail sturen naar info@renewablefactory.com,
of bezoek www.renewablefactory.com

erg heerlijk om te eten, je hoeft er
alleen nog wat fruit bij te doen en
dan is het al helemaal compleet.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Het lijkt mij echt heel leuk en heel
handig om te kunnen teleporteren.
Je kunt dan heel snel op heel veel
plekken komen en dat lijkt me echt
superfijn en cool, dus dat zou ik wel
graag als superkracht willen heb
ben.

Wat is het beste cadeau dat je
ooit hebt gekregen?
Onze hond, Ollie, is zeker weten het
beste cadeau dat ik ooit heb gekre
gen. Ik zou hem voor niks op de
hele wereld willen ruilen, zo veel
betekent hij voor mij.

Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Ik heb echt geen idee wat de slecht
ste film die ik ooit heb gezien zou
kunnen zijn. Ik onthoud eigenlijk
ook geen slechte films die ik geke
ken heb, alleen de leuke blijven bij.

Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk
vindt?
Er was zo’n moment dat heel veel
mensen een fidgetspinner had
den, zo had ik er bijvoorbeeld ook
een. Ik vond ze op dat moment echt
superleuk en ik deed er ook vaak
iets mee, maar nu vind ik er eigen
lijk niets meer aan.

Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Ik zou als ik onzichtbaar was met
een als eerst een paar mensen voor
de grap laten schrikken. Ze zien mij
dan natuurlijk niet en dat maakt het

Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?
Dat weet ik niet precies meer, het
is best lang geleden. Het zal denk
ik vast wel iets van snoep of iets
anders lekkers zijn geweest. Ik denk
dat het eerste waarvoor ik echt voor
heb moeten sparen een laptop is
geweest, maar ook dat weet ik dus
niet meer precies.

Om wie lach jij het meest?
Ik lach zonder twijfel het meest om
mijn vriendinnen. Zeker als we met
z’n allen zijn, is het super gezellig.
We kunnen samen altijd veel lachen
en het is gewoon fijn om bij ze te zijn.

Wat is je lievelingskledingstuk?
Ik draag erg graag van die hele
zachte, warme hoodies. Deze zitten
zo lekker en daarbij zijn ze lekker
warm als het koud is in de winter,
wat natuurlijk super fijn is.

Hoi

Column

Proefwerk
week
Jaja, het is weer zover.
Die mooie tijd van de proefwerkweek komt er weer aan!
Je ziet allemaal mensen vroeg
beginnen met leren, en sommigen beginnen pas op de avond
voordat ze het proefwerk
hebben. Kort samengevat: het is
waarschijnlijk voor bijna
iedereen een stressvolle week!
Persoonlijk valt mijn proefwerk
week wel mee in tegenstelling tot
de andere jaren, ik heb maar acht
proefwerken waarvoor ik niet veel
hoef te leren. Ik heb zelfs een dag
vrij!
Andere mensen die ik heb gespro
ken hebben daarentegen bijna veer
tien proefwerken. Dit zijn dan wel de
mensen die nog geen profiel heb
ben gekozen en dus nog alle vak
ken hebben die ze later misschien
willen laten vallen. Bij ons telt de
proefwerkweek ook mee voor het
examen, waardoor het niet echt
gewenst is om een onvoldoende te
halen. Dit zou je dan misschien niet
meer zo goed kunnen ophalen, maar
ik denk dat dat nu nog wel meevalt.
Ook zit er waarschijnlijk een ver
schil tussen het pakket dat je hebt
gekozen. Mensen die bijvoorbeeld
een natuurprofiel hebben zullen
misschien iets moeilijkere stof, voor
mijn gevoel, hebben dan mensen
die een maatschappijprofiel hebben.
Maar dat kan verschillen per per
soon. Een voordeel nu is ook dat we
veel proefwerken kunnen herkan
sen. Het is dan wel jammer dat je er
maar één kunt herkansen, maar dat
is beter dan niks.

Wat staat er op je bucketlist?
Ik zou ooit wel een keer naar Los
Angeles willen gaan om Hollywood
en Beverly Hills te zien. Ik hoop echt
dat ik een keer op vakantie naar
Los Angeles toe kan, of misschien
via iets anders later. Het is wel
echt een grote droom van mij om
een keertje daarheen te gaan, dus
ik hoop heel erg dat het ooit gaat
gebeuren.

Wie is je favoriete leraar?
Ik heb niet echt een favoriete leraar.
Eigenlijk vind ik de meeste leraren
en leraressen die ik heb wel aar
dig. Het is niet dat ik een specifieke
leraar heb die ik het leukst of het
grappigst vind, denk ik.
Tekst: Lisa Osinga
Beeld: Jac Willekens

Een stressvolle week
Als ik naar mijn proefwerken van
dit jaar kijk in tegenstelling tot vorig
jaar, lijkt deze proefwerkweek me
wel iets moeilijker. Veel vakken heb
ben bijvoorbeeld alleen nog maar
proefwerken in de proefwerkweek,
en geen in normale weken. Hierdoor
wordt de stof vaak ook meer en heb
je langere proefwerken, die dan
weer meer tijd zullen kosten. In het
algemeen voel ik me toch nog wel
positief over de proefwerkweek.
Ik wens iedereen die komende week
een proefwerkweek heeft veel suc
ces!
Lieke

2111 \ enzo
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Geplukt

Linda Gubbels-Peeters Panningen
Deze van oorsprong Hegelsomse woont al weer een aantal jaren in Panningen. Ze is graag buiten en leest
alles wat los en vast zit. Deze week wordt Linda Gubbels-Peeters (38) geplukt.

woonde, heeft me wel goed
gedaan. Hier werd ik meteen in het
diepe gegooid en groeide ik op van
meisje tot vrouw. Het heeft me veel
gebracht, zeker op persoonlijk vlak.”

Costa Rica

Linda groeide op in Hegelsom, een
kerkdorp van de gemeente Horst
aan de Maas, samen met haar
jongere zus en broer. “Ik was een
echt buitenkind”, blikt ze terug.
“Buiten in de modder spelen en
hutten bouwen. Barbies en pop
pen, daar had ik niets mee. Ik had
wel een pop en die lag in een bedje
bij mij op de kamer, maar spelen
deed ik daar niet mee. Wel las ik
alles wat los en vast zat, dat doe
ik nog steeds trouwens. Ik had een
hele vrije jeugd, mijn ouders waren
niet streng of zo. Mijn moeder
had wel drie regels die ze belang
rijk vond: aan tafel eten zonder tv
en boeken, kranten of tijdschrif
ten. Als tweede: behandel ande
ren zoals je zelf behandeld wilt
worden. En als derde: zorg dat je
nooit boos uit elkaar gaat, want je
weet nooit of je elkaar nog terug
ziet. Mijn vader is namelijk ver
ongelukt toen ik 2 jaar oud was.

Of ik nog herinneringen aan hem
heb? Dat vind ik lastig om te zeg
gen. Want is iets een herinnering
of heb ik een bepaald verhaal zo
vaak gehoord dat het als een herin
nering voelt? Ik weet nog wel dat
hij opgebaard lag en er allemaal
bloemen om hem heen lagen en ik
dacht dat dit dan de hemel moest
zijn.” Linda’s moeder hertrouwde
toen Linda 5 jaar oud was en enkele
jaren later werd haar zusje gebo
ren. “Toen mijn ouders me vertel
den dat ik een broertje of zusje zou
krijgen vond ik dat in eerste instan
tie niet leuk. ‘Ik wil mijn ijsje niet
delen’, schijn ik gezegd te hebben”,
lacht Linda. “Maar toen ze een
maal geboren was, wilde ik haar
niet meer afgeven.” Twee jaar later
kreeg Linda er nog een broertje bij.

Strebertje
Op school was Linda een streber
tje, zegt ze. “Ik heb leren altijd heel

leuk gevonden en was ook wel per
fectionistisch. Ik kreeg een keertje
straf en moest strafregels schrijven.
Ik heb er vervolgens een werkstuk
van acht kantjes van gemaakt”, zegt
ze lachend. Linda volgde het gymna
sium en meldde zich vervolgens aan
bij de Hogere Hotelschool. “Als je
het gymnasium doet, wordt er van
je verwacht dat je een universitaire
studie gaat volgen. Maar ik had al
langer in mijn hoofd dat ik naar de
hotelschool wilde, de horecabran
che trok me erg aan. Vroeger riep ik
altijd dat ik serveerster wilde wor
den. Ik meldde me aan bij de school
in Maastricht en Den Haag. Omdat
er maar weinig plekken beschikbaar
zijn, is er een hele strenge proce
dure. Je hebt een aantal gesprek
ken en moet ook een test maken.
Uiteindelijk werd ik in Maastricht
aangenomen.” Daar kwam ze mid
den in het studentenleven terecht.
“Die tijd dat ik in Maastricht

Nadat ze de opleiding aan de hotel
school had afgerond, merkte Linda
dat ze nog iets miste. “Het is een
commerciële managementoplei
ding, ik miste een stukje maatschap
pelijke verdieping”. Ze besloot een
tussenjaar te nemen en deed via
een organisatie vrijwilligerswerk
in Costa Rica. “Ik heb daar onder
andere meegewerkt aan de bouw
van een ontvangstcentrum in een
natuurpark, een schildpaddenproject
gedaan en heb in een hutje op het
strand gezeten. Samen met anderen
het strand schoonhouden.” In Costa
Rica leerde ze een meisje kennen
dat haar meer vertelde over de stu
die leisure tourism and environment
aan de universiteit in Wageningen.
Een studie gericht op de ontwikke
ling van duurzaamheid op allerlei
terreinen. Na de tweejarige oplei
ding, bleef ze als onderzoeker en
docent verbonden aan de universi
teit. “Ik deed onder andere onder
zoek naar ‘women empowerment’
in relatie tot toerisme en stond voor
de keus of ik hier mee verder wilde.
Ik had echter net Tim leren ken
nen. Mijn toekomst bij de universi
teit zou moeilijk te combineren zijn
met een relatie, zeker omdat dit zou
betekenen dat ik veel in het bui
tenland zou zijn. Daarnaast kreeg
ik geen voldoening uit mijn werk.
Ik schreef wel wetenschappelijke
artikelen, maar zag niet of die resul
taat hadden.” Ze zag een vacature
voor een ‘traineeship ‘ bij de over
heid en kwam uiteindelijk terecht
bij gemeente Geldrop-Mierlo op de
juridische afdeling.

Hyves
Echtgenoot Tim leerde ze kennen via
een vriendin. “Een van mijn vriendin
nen had een relatie met een van zijn
vrienden. Ze vonden ons wel goed bij

elkaar passen. Toentertijd had je nog
MSN-chat en Hyves, dus daar heb ik
hem eerst op opgezocht”, lacht ze.
Intussen zijn ze elf jaar samen en
hebben ze zoons Tren (5) en Max (3).
Tim heeft een rijwielzaak in het
centrum van Panningen, waarvan
Linda sinds twee jaar mede-eige
naar is. Na negen jaar bij gemeente
Geldrop-Mierlo gewerkt te hebben,
is Linda sinds anderhalf jaar werk
zaam voor gemeente Horst aan de
Maas. “Mijn werk is onder andere
gericht op veiligheid en de APV (alge
mene plaatselijke verordening, red.),
een ontzettend dynamisch werk
veld en ook nog eens in een nieuw
team. De combinatie rijwielzaak en
gemeente is me op het lijf geschre
ven.”

Mini-Cooper
In haar vrije tijd leest Linda nog
steeds heel graag, al heeft ze er
niet heel veel tijd meer voor, zeker
in de afgelopen drie jaar waarin ze
volop bezig zijn geweest met het
renoveren en verbouwen van hun
huis. “We gaan ook graag met het
gezin op stap, wandelen of fietsen.
Ja, de jongens zijn ook echte buiten
kinderen. Ze willen altijd naar bui
ten.” Daarnaast is koken een hobby
(“soms lukt het en soms niet”) en
gaat ze graag met haar vriendinnen
en familie op stap. “Ook hebben we
enkele Mini Cooper-oldtimers, waar
onder eentje uit 61, onze trouwauto.
Daar gaan we regelmatig mee toeren
en naar meetings.” Grote dromen
heeft ze verder niet, zegt ze. “Ik vind
veel dingen interessant. Ik kijk niet te
ver vooruit naar de toekomst. Zolang
ik leuk vind wat ik doe blijf ik dat
doen en als dit niet meer zo is pak ik
een nieuwe kans. Ik ben heel tevre
den met mijn leven zoals het nu is.
Mijn enige droom is dat de mensen
van wie ik hou gezond oud worden
en dat ik gezond oud word met hen
om me heen.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

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

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Grote
vlooienmarkt
Tegelen

Zondag 24 november

Bezoek nu
onze gezellige

kerst- en
sfeershow

C.C. Haandert, Haandertstraat 6
van 10.00 tot 15.30 uur
+/- 120 kramen
077 474 38 20

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

niemans-markten.nl

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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opinie \ 2111
eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Media geven te veel aandacht aan de
zwartepietendiscussie
Het is inmiddels bijna een traditie geworden: de zwartepietendiscussie. De blaadjes vallen amper van de bomen of de voor- en tegenstanders
van Sints trouwe vriend buitelen over elkaar heen.
In elk krant die je openslaat of talkshow die je
opzet voert Zwarte Piet de boventoon. Het lijkt
ook wel alsof de discussie steeds verder verhardt.
Zo werd enkele weken geleden een bijeenkomst
van Kick Out Zwarte Piet in Den Haag met ge
weld verstoord. Uiteindelijk werden vijf men
sen aangehouden. Uiteraard brachten de media
daags erna uitgebreid het nieuws. Alles wat

maar met de zwartepietendiscussie te maken heeft,
krijgt media-aandacht. Logisch ook. Nieuws is ten
slotte nieuws en als nieuwsmedium wil je jouw
kijker/lezer zo goed mogelijk informeren over wat
er speelt in het land als het gaat om Sinterklaas en
zijn pieten.
Maar maken de media het zo niet erger? Als zij
wat meer terughoudend zouden zijn in hun be

richtgeving, want vaak gaat het beide partijen om
aandacht, zou de discussie dan nog zo groot zijn?
Misschien bloedt het dan uiteindelijk wel dood en
kunnen we met z’n allen weer gewoon genieten
van het heerlijk avondje.
Media geven te veel aandacht aan de zwartepietendiscussie. Wat vindt u?

Bespreking poll week 46

Verlagen maximumsnelheid is terecht
100 kilometer per uur rijden op de snelweg? Niet als het aan de meerderheid van de stemmers op onze poll ligt.
Zij vinden deze maatregel van de regering om zo
het stikstofprobleem tegen te gaan geen goed
idee. Veel bouwprojecten liggen stil door de
stikstofcrisis of dreigen stil te vallen. Het kabi
net heeft daarom besloten dat de maximum
snelheid 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. Jos Wijsen reageert op Facebook: “Of je
‘t nou linksom of rechtsom draait, Jan-met-de-

pet kan het tóch niet meer volgen. Ook: als je de
snelheid verlaagt naar 100 kilometer per uur, dan is
die auto/vrachtauto/motorfiets toch ook langer on
derweg? Dus toch ook langer durende uitstoot van
weet ik wát niet allemaal? Dan blijft men toch zitten
in dezelfde ellende? Inderdaad, ze weten gewoon
van gekkigheid niet wat ze moeten verzinnen daar
in Den Haag.”
Theo Geurts ziet dat anders. “Prima plan.
Tegenstand is vooral onderbuikgevoel. De proef op

de som genomen. Normaal naar mijn werk (afstand
77.6 kilometer, waarvan 66 kilometer snelweg) haal
ik een gemiddelde snelheid van 94 kilometer per
uur waar ik op de snelweg de cruisecontrol instel
op 130. Als ik instel op 100 schetst mijn verbazing...
een gemiddelde snelheid van 90 per uur. Een tijd
verschil van slechts iets meer dan 2 minuten. Buiten
het milieu schat ik zo in (alhoewel ik geen verkeers
deskundige ben) dat dit ook de verkeersveiligheid
ten goede komt.”

VAKGARAGE
PEETEN BV

MUIZEN OF
RATTEN IN WONING
OF BEDRIJF?
BEL: 06 55 81 85 77

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Pastoraaltje

Column

Vrijheid en
vrede
Een column met 18 november als
inleverdatum: dan kun je dit jaar
toch niet anders dan iets schrijven
vanwege 75 jaar bevrijding.
Het is in onze dorpen al op diverse
plekken uitgebreid herdacht en
gevierd, vaak muzikaal en met pak
kende herinneringen aan oorlog
en bevrijding. Naar aanleiding van
een artikel met oorlogsherinnerin
gen in HALLO ontstond zelfs een
discussie over “hoe leuk” oorlog
wel niet was. Ja, vast wel span
nend voor opgroeiende jongens,
maar in het algemeen was het toch
een dramatische tijd, vol opoffe
ringen, zorgen, verdriet en pijn.
Denk onder andere maar aan de
burgerslachtoffers, de vernielingen,
de Kerkrazzia van 8 oktober en het
opblazen van de parochiekerken
door de al wegtrekkende Duitsers.
Heemkundevereniging Helden
heeft er in het laatste nummer
van De Moennik uitgebreid aan
dacht aan besteed in een prachtige
uitgave. Maar als we de bevrijding
herdenken, dan is dat toch meer
dan herdenken van iets van lang
geleden.

Oh, zit dat zo!
Er is zoveel
onverdraagzaamheid

Waar sta ik, vraagt de ondernemer
aan zijn adviseur
Het lezen van een jaarrekening of een andere financiële rapportage is voor een ondernemer vaak een
lastig iets. Zo’n rapportage is een behoorlĳk boekwerk van cĳfers en voor een ondernemer is dit taaie
stof.
een rapportage zoals een jaarrekening. Regelmatig zijn cijfers nog niet
online beschikbaar. De cijfers zijn
dan niet actueel en in feite achterhaald. Als financiële kengetallen
over diverse periodes online worden
gepresenteerd met behulp van een
leesbare grafiek of een duidelijke
tabel, dan is dit voor financiële buitenstaanders veel begrijpelijker.

Als een ondernemer aan zijn adviseur vraagt “waar sta ik financieel?”,
dan kan het handiger zijn om dit te
bespreken aan de hand van enkele
kengetallen dan aan de hand van

Welke financiële kengetallen zijn te
gebruiken? Grofweg vormen drie
kengetallen de basis voor de beoordeling van de stand van zaken,
dit betreft: 1 Liquiditeit. Kan de
ondernemer op korte termijn aan
zijn betaalverplichtingen voldoen?
Dit kengetal dient minimaal 1 te zijn,
maar 1,5 vormt een sterkere basis.
2 Solvabiliteit. In hoeverre is de

onderneming gefinancierd met eigen
middelen? De norm voor de solvabiliteit is afhankelijk van de branche maar dient in zijn algemeenheid
minimaal 30 procent te zijn. De solvabiliteit verbetert als meer winst
gemaakt wordt. 3 Rentabiliteit.
De rentabiliteit geeft de winstgevendheid van de onderneming aan.
Gezien het risico, dat een ondernemer loopt, is een minimale rentabiliteit van 15 procent als aannemelijk
te beschouwen.
Naast financiële kengetallen via
dashboards is het voor een ondernemer interessant om niet-financiele data gerapporteerd te krijgen.
Enkele voorbeelden zijn ingekochte
en verkochte aantallen, gefactureerde uren, doorlooptijden of een
bezettingsgraad.

Deze niet-financiële data sluiten
beter aan bij de beleving van de
ondernemer. Bovendien zijn nietfinanciële data een sterker aanknopingspunt voor het halen van doelen
van de ondernemer en dus ook
op de vraag ‘waar sta ik met mijn
onderneming?’.

Door: Paul Grubben

Paul Grubben Bedrijfscoach
Broekstraat 44, 5993 BC Maasbree
www.pgbedrijfscoach.nl
paul.grubben@pgbedrijfscoach.nl
06 10 94 00 75

Dan moet dat toch ook altijd inhou
den: “Nooit meer oorlog!” En laten
we niet zeggen dat het niet meer
kan gebeuren! Er zijn nog zoveel
landen waar oorlog is en veel dic
tators zijn democratisch aan de
macht gekomen. Maar ook onze
eigen Nederlandse samenleving is
er de laatste jaren niet vrediger op
geworden. Er is zoveel onverdraag
zaamheid! Ik noem alleen maar
het gedoe over Zwarte Piet en de
problemen vanwege de stikstof.
Demonstreren is een democratisch
recht, maar al dat schelden en zelfs
bedreigingen; het wordt steeds hef
tiger. Mensen komen steeds meer
tegenover elkaar te staan. Ik denk
dat luisterbereidheid, verdraag
zaamheid en respect voor elkaar,
hard nodig zijn om de eenheid en
zelfs de vrede te bewaren. Bij mij
komen de woorden voor de geest
die journalist Max van Wezel, niet
lang voor hij overleed, uitsprak in
zijn laatste bijdrage op NPO radio1:
“Wees mild voor elkaar.”
Peter

2111 \ politiek
PvdA/GroenLinks

Doodzwijgen en bagatelliseren vergroten problemen

Bij het doornemen van de begroting 2020 was het de fractie PvdA/GroenLinks opgevallen dat het college
nauwelijks ingaat op een van de grootste maatschappelijke vraagstukken van dit moment: de afnemende
biodiversiteit vanwege de niet-afnemende veel te hoge concentraties stikstof.
Ook het CDA roert dit onderwerp
niet aan bij de bespreking van de
begroting. En de VVD doet de aan
dacht voor het stikstofprobleem
af als een hysterie. In plaats van
het stikstofprobleem aan te pak
ken stelt de VVD voor om de natuur
af te schaffen. Volgens de VVD zijn
er te veel beschermde natuurge

Kinderraad
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bieden en is de regelgeving rond
stikstof te streng. Met deze kopin-het-zand-oplossing van de VVD
hoeft ook niet zo streng gekeken te
worden naar de agrarische sector.
Kennelijk strijdt de VVD met het
CDA om de gunst van de boeren.
Dat blijkt ook uit het bezwaar dat
de VVD heeft tegen extra geld in

de begroting om te controleren of
veehouders die meedoen aan de
stoppersregeling ook daadwerkelijk
stoppen met hun bedrijf. De VVD
vindt dat die stoppers het al moei
lijk genoeg hebben; ze moeten dus
niet streng gecontroleerd worden.
De VVD wil het extra geld voor de
controle liever besteden aan het

bestrijden van de overlast van hon
denpoep. Dat maakt duidelijk hoe
de VVD, die in het college het hoog
ste lied zingt, in de wedstrijd zit:
het stikstofprobleem wordt geba
gatelliseerd en het probleem dat er
volgens de VVD werkelijk toe doet,
moet worden aangepakt. En dat
probleem is hondenpoep. Als PvdA/
GroenLinks maken we bezwaar
tegen het doodzwijgen van mili
euproblemen (doet CDA) en het
bagatelliseren van dit groot maat

schappelijk vraagstuk (doet VVD).
Zo’n reacties zijn volstrekt onver
antwoord. Als we toekomst wil
len houden voor onze kinderen en
kleinkinderen moeten we een eco
nomie ontwikkelen die zich verstaat
met de natuur.

Annigje Primowees, Frits Berben
en Raf Janssen, raadsleden

Mediakids: installatie Kinderraad
Woensdag was de eerste Kinderraadsvergadering in het gemeentehuis van Peel en Maas. Alle kinderen uit de Kinderraad, ouders,
familie, vrienden en meesters en juffen kwamen naar het Huis van
de Gemeente.
Je werd met een grote glimlach
ontvangen. En met de geboorte van
de Kinderraad waren er ook cho
colaatjes met muisjes. Eerst even
verzamelen in een zaal, en daarna
ging iedereen naar de raadszaal.
De echte burgemeester, wethou
ders en raadsleden waren er ook.

In de raadszaal moesten we allemaal
‘ja, ik beloof het’ zeggen waarmee
we beloven respectvol met elkaar
om te gaan. Er was een kinder
raadslid die “Ik geloof het’ zei, dat
was wel heel stoer. Na de verga
dering werden er nog leuke foto’s
gemaakt, Pip heeft natuurlijk ook

foto’s gemaakt. Daarna mocht je naar
beneden nog even bijkletsen met
heerlijke hapjes. Op 22 januari is de
volgende vergadering en dan wordt
er gepraat over de ideeën. Wij hou
den jullie tussendoor op de hoogte!

Groetjes Luuk, Inge en Pip.

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.

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

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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gemeente

nieuws

week 47 / 21 november 2019 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden
22 november 2019
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.
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

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.

Drugspanden Peel en Maas
eerder op slot
Regelmatig treft de politie drugs in een gebouw aan. Volgens de wet (artikel 13b van de
Opiumwet) kan de burgemeester het gebouw dan sluiten, zodat het maken en verhandelen
van drugs direct stopt. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft besloten het
Damoclesbeleid aan te scherpen. Met het nieuwe beleid kan een gebouw al op slot bij het
aantreffen van voorbereidende handelingen en materialen.
Gemeente Peel en Maas treedt al jarenlang hard op tegen de drugsproblemen. Burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo tolereert onder geen enkele voorwaarde dat er drugs gemaakt en
verhandeld worden in Peel en Maas: “Deze nieuwe bevoegdheid biedt mij meer mogelijkheden
om drugscriminaliteit een halt toe te roepen, en dat is goed nieuws voor de omgeving van deze
panden”.
Meld verdachte signalen
Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert de veiligheid en
leefbaarheid en levert schade en gevaar op voor bewoners en ondernemers.
Het aangescherpte Damoclesbeleid zorgt ervoor dat de burgemeester drugspanden eerder
kan sluiten.
Hierin staat namelijk dat een woning kan worden gesloten als er voorwerpen of stoffen
worden aangetroffen die gebruikt worden voor het telen of produceren van drugs.
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo roept inwoners op om verdachte signalen altijd te
melden, ook bij twijfel.

Uitslag fotowedstrijd gemeentegids
Het afgelopen jaar heeft Peel en Maas massaal de fotocamera ter hand genomen. Op de oproep om fotomateriaal voor onze gemeentegids 2020 hebben we een record aantal foto’s
ontvangen: bijna 400 foto’s.
Wij zijn blij met de hoge kwaliteit van de foto’s en we gaan ze zo breed mogelijk inzetten bij
activiteiten en presentaties in Peel en Maas. Het kan dus zomaar zijn dat uw ingezonden foto de
revue passeert in ons beeldmateriaal. Mocht u geen prijs hebben gewonnen, laat u dan vooral niet
ontmoedigen en blijf doorgaan met het maken en inzenden van foto’s over onze mooie gemeente
en haar inwoners.
De 1e prijs is gewonnen door Kevin Geurtjens redacteur, fotograaf, videograaf en tekstschrijver
bij Meijel24. Kevin komt uit Ospel en zijn foto is ingestuurd door de Schutterij Sint Willibrordus uit
Meijel. Deze foto -die ook op de kaft van deze gemeentegids staat- heeft hij gemaakt op de avond
van de huldiging van het zestal en de buksmeester na het winnen van het OLS in Sevenum:
Meijel heeft d’n Um!

De 3de prijs gaat naar Janna Koestarjova uit Helden. De foto is gemaakt in Kessel in juni vorig
jaar. Een fantastische foto. Na veel regen ging de zon weer schijnen aan de Maas. Het is een
prachtige foto die de ruimte en rust symboliseren van Peel en Maas met de prachtige paarden die
in onze gemeente een grote rol spelen.
We danken alle inzenders voor de prachtige foto’s.

Wij zijn als gemeente supertrots op dit prachtige resultaat! Het winnen betekent ook dat
Schutterij Sint Willibrordus uit Meijel het OLS van dit jaar organiseert. Op zondag 5 juli is het zover!
Wij wensen alle schutterijen veel succes met het veroveren van d’n Um. Mis dit mooie evenement
niet en noteer de datum alvast in uw agenda. Via de reguliere kanalen wordt u op de hoogte
gehouden over de laatste stand van zaken.
De 2de prijs is gewonnen door Theo Zelen uit Maasbree. Deze foto is genomen in Maasbree op
zondag 8 september tijdens de zogenaamde Battlerun voor de jeugd. Maar je kunt zien dat dat
de papa’s ook fanatiek meedoen. Tijdens deze jaarlijkse dag organiseert de Stichting Battlerun
Maasbree een spetterend programma voor jong en oud. Deze foto laat ook zien dat we het logo
‘Beleef de Sport!’ hoog in ons vaandel hebben!

11

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

Basisregistratie
Personen (BRP)

www.peelenmaas.nl

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

Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van de
onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek geen uitsluitsel is
verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Bouhdoud
Dymkowski
Rizk
Szmidt
Soualah
Stanciu
Aalburg

Voorletters
M.
T.K.
S.
M.P.
M.
I.C.
M.

Geb.datum
23-01-1995
10-09-1978
14-09-1957
05-01-1966
23-09-1990
03-02-1993
25-01-1983

Gezocht: extra ogen en oren in Peel en Maas!

Gezocht: extra ogen en oren!
Burgernet zoekt extra ogen en oren in Peel en Maas. Burgernet is een samenwerking tussen burgers,

gemeente
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veiligheid
de woonwerkomgeving
Gezocht:
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en
oreninin
Peelenen
Maas! te bevorderen. Een telefonisch
netwerk zorgt ervoor dat inwoners mee kunnen zoeken naar bijvoorbeeld vermiste kinderen.

Burgernet zoekt extra ogen en oren in Peel en Maas. Burgernet is een samenwerking tussen burgers,
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Voornemen ambtshalve opname vertrek naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Neagu
Rusu
Marwa Mohamed Elsayed Osman
Naime Mohammad Saleh Algaber

Voorletters
A.M.
A.

Geb.datum
26-09-1999
07-10-1998
16-02-1986
03-12-2013

Hoe werkt Burgernet?
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Aanmelden voor burgernet kan ook via www.burgernet.nl.
meer
aanmeldingen,
dus meld
u ook aan!
sms via
uw (vaste of mobiele)
telefoon
met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven
persoon of voertuig. Signaleert u iets dan geeft u dit door via het gratis nummer 0800 0011.
Deelnemers krijgen na afloop van de Burgernetactie een bericht wat het resultaat van de actie is

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het voornemen
(de persoonslijst op te schorten) in dit huis- aan huisblad en op de website, bij voorkeur
schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen
of via info@peelenmaas.nl.

Hoe werkt Burgernet?
geweest.
U ontvangt bij bijvoorbeeld een heterdaad inbraak of een vermist kind een telefonisch bericht
Aanmelden
voor
kan ook telefoon
via www.burgernet.nl.
of
een sms via
uwburgernet
(vaste of mobiele)
met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk
omschreven persoon of voertuig. Signaleert u iets dan geeft u dit door via het gratis nummer
0800 0011. Deelnemers krijgen na afloop van de Burgernetactie een bericht wat het resultaat van
de actie is geweest. Aanmelden voor burgernet kan ook via www.burgernet.nl.

www.peelenmaas.nl

CDA Peel en Maas

Peel en Maas blijft investeren in de samenleving

Vorige week 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 noodza
kelijke investeringen in de samenle
ving. Tijdens begrotingsbehandeling
hebben we tientallen kritische vra
gen gesteld. Drie voorbeelden in dit
artikel.

VVD Peel en Maas

Woningbouw: Iedereen kan met
eigen ogen zien dat de voet van
de rem is. Een groot compliment.
Echter, een extern onderzoeksbu
reau gaf aan dat er in de toekomst
alleen nog maar gebouwd zou
moeten worden in de grotere ker
nen. 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 aange
geven 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 belang
rijk dat bij de herziening binnen
sportbeleid 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 aan
passen van wegen. En van jeugd
zorg tot veiligheid. Et cetera. Onze

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

len ruimte voor ondernemers in alle
branches, van kleine zelfstandigen
tot grote bedrijven. Vorige week vrij
dag was de Dag van de Ondernemer.
Een speciale dag waarop ze wor
den bedankt voor hun lef en door
zettingsvermogen. Voor ons is het
eigenlijk iedere dag de Dag van de
Ondernemer omdat we ons hier
continu voor inzetten. Ook bezoe
ken we zeer regelmatig met onze
fractie ondernemers in alle kernen
en sectoren. Toch gebruiken we

deze dag als startsein om de onder
nemersgeest eens extra te belich
ten. We hebben een video gemaakt
en fractieleden zullen de komende
periode iedere week een bezoek
brengen aan een ondernemer.
Deze ondernemer zetten we in de
picture om diegene en zijn of haar
branche extra te bedanken. Via onze
Facebook-pagina blijft u op de
hoogte van alle ontwikkelingen.

Fractie

Geef de ruimte

Ondernemers zijn onmisbaar voor een bloeiende economie. Zij investeren in nieuwe ideeën en innovatieve
technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente Peel en Maas.
Het coalitieakkoord heet: Geef de
ruimte! Keuze voor ontwikkeling en
groei. En dat is wat wij heel belang
rijk vinden voor de ondernemers.
Als het goed gaat met de lokale
ondernemers, dan gaat het goed
met de gemeente. Daarom vinden
wij het essentieel dat er ook altijd
bedrijven uit Peel en Maas worden
betrokken in aanbestedingsproces

sen, gebeurt dat niet, dan moet
daar een goede en transparante
reden voor zijn. Het is van belang
dat ondernemers kunnen onder
nemen in een veilige en aantrek
kelijke omgeving. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de bedrijventer
reinen, het buitengebied en aan
de winkelcentra in onze gemeente.
Bij de winkelcentra in onze kernen

is onder andere het aanwezig zijn
van voldoende parkeermogelijk
heden en het gratis parkeren een
belangrijke factor. We vinden ook
dat overbodige regelgeving con
sequent moet worden geschrapt.
Ondernemers staan al voor genoeg
uitdagingen, dat weten we allemaal.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan de
stikstof- en PFAS-impasse. Wij wil

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.
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Algemene Beschouwingen: raad discussieert over begroting 2020

Raad wil grotere rol bij belangrijke onderwerpen
Heeft de raad eigenlijk wel genoeg te vertellen? Waarom is er in de begroting voor volgend jaar
geen geld gereserveerd voor de Dorpsontwikkelingsplannen die eraan komen? En moet er niet
een grens worden gesteld aan de stijgende kosten voor nieuwbouw van de Meijelse basisschool
en omgeving? Het is slechts een kleine greep in de vele onderwerpen die vorige week dinsdag aan
de orde kwamen in de Algemene Beschouwingen.
Tijdens de Algemene Beschouwingen behandelt de raad de begroting en de plannen voor volgend
jaar, zoals die door het college van Burgemeester en Wethouders zijn opgesteld. De grote lijn daarin
is zelden een verrassing (veel is al eerder besproken). De verschillende fracties richten zich meestal
op het aanbrengen van eigen accenten en stellen op onderdelen wijzigingen voor. Toch leggen
de beschouwingen regelmatig meningsverschillen bloot over belangrijke onderwerpen. Dat was
ditmaal niet anders. Voorafgaand aan de discussie gaf wethouder Paul Sanders (VVD, Financiën)
een korte toelichting op de begroting. De gemeente heeft solide financiële basis om investeringen
te doen en tegenvallers op te vangen. Peel en Maas bestaat binnenkort tien jaar en heeft een hoog
voorzieningenniveau.

Geld voor Dorpsvisies
Niet alle partijen waren zo positief. PvdA/GroenLinks (drie zetels, oppositie) noemde in haar
commentaar op enkele concrete bezwaren. Het stuk bezingt volgens fractievoorzitter Annigje
Primowees telkens hetzelfde lied over het ‘goede leven’, en dat alles hier prima voor elkaar is.
Terwijl we te maken hebben met de stikstofcrisis, huisvestingsproblemen, afnemende biodiversiteit
en nog veel meer, zei Primowees. Ook vindt haar partij het niet goed er geen cent is gereserveerd voor
grote plannen die eraan komen, met name de uitvoering van diverse Dorpsvisies. De partij kwam
daarom met een aantal moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen). Eén motie stelde voor om
de komende jaren 43.000 bomen te planten, een andere om het gebruik van het bestrijdingsmiddel
glyfosaat zoveel mogelijk te verminderen of te verbieden. Ook roept de partij via een motie het
college op, na te denken over hoe ze inwoners met een laag inkomen kan steunen in de komende
energietransitie. Een amendementsvoorstel ging over het licht verhogen van de afvalstoffenheffing
i.p.v. de geplande verhoging van het storttarief op het Milieupark. Andere amendementen gingen over
het verlichten van het skatepark aan de Kennedylaan in Panningen en het verhogen van de verblijfsen toeristenbelasting met 20 cent. Na PvdA/GroenLinks was het de beurt aan eenmans(oppositie)
fractie AndersNu, en die was ook kritisch. Peter Craenmehr zei namens die partij dat de raad als
hoogste orgaan in de gemeente slecht door het college wordt geïnformeerd. Daardoor loopt de
raad te veel achter de feiten aan en komt de raad te weinig toe aan het controleren van het bestuur.
‘Wij vragen ons wel eens af; wie is hier de baas?’ In het verloop van de vergadering zou dit onderwerp
nog terugkomen.
Op de goede weg
De coalitiepartijen sloegen zoals te verwachten viel een andere toon aan. Volgens fractievoorzitter
Sander Janssen (Lokaal Peel en Maas, acht zetels) is Peel en Maas op de goede weg. Er is niet alleen
economische groei, maar ook vooruitgang als het gaat om thema’s als gemeenschapsopbouw,
duurzaamheid,- natuur en op het sociale vlak. Lokaal Peel en Maas vroeg zich ook af waarom in de
begroting geen geld is gereserveerd voor de komende Dorpsvisies. De partij wilde (net als het CDA) ook
weten wat de laatste ontwikkelingen in de Jeugdzorg betekenen voor Peel en Maas. Hij doelde op een
pas verschenen, landelijk rapport, waardoor de minister de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg
weer wil weghalen bij de gemeenten. Lokaal Peel en Maas vroeg ook om een lokaal onderzoek naar
druk onder mantelzorgers. Via drie moties en een amendement wilde de partij enkele voor haar
belangrijke zaken benadrukken. Zo vroeg ze (ook namens de VVD) om betere communicatie over
ruimtelijke plannen. Volgens de partij gebeurt het te vaak dat bewoners in de buurt niets weten over
een nieuw initiatief bij hun om de hoek. ‘Ouderwetse’ communicatiemiddelen, zoals als publicatie in
de Hallo en een eenvoudige bewonersbrief kunnen dat voorkomen, zo staat in de motie. Lokaal wil ook
(via een mede door de VVD ingediende motie) dat het college meer doet aan stimulering van creatieve
en alternatieve woonconcepten. De partij kwam verder met een eigen versie van het bomenvoorstel
om 7.319 nieuwe bomen te planten. Dit bovenop op de 36.000 bomen die de gemeente nu al in beheer
heeft. Op geteld is dit een boom per inwoner. En ze kwam met een amendement om de verblijfs- en
toeristenbelasting te verhogen tot 1,30, om zo de voorgenomen OZB-verhoging (2%) te verlagen.
Regionale Energie Strategie
Ook coalitiepartij CDA (10 zetels)was tevreden over de begroting en over het voorstel om de
gemeentebelastingen maar een klein beetje te laten stijgen. Op deelgebieden had de partij natuurlijk
wel opmerkingen en wensen. Zo vindt het CDA (en ook de VVD) dat er ook in de kleine kernen
voldoende gebouwd moet worden. De hartenkreet van de christendemocraten was een reactie op een
recent rapport waarin staat dat de focus vooral op de grotere dorpen moet liggen.
Verder wil de partij zekerheid dat raad en inwoners voldoende worden betrokken bij de Regionale
Energie Strategie (RES). Dat is de gezamenlijke Noord-Limburgs uitwerking van het Klimaatakkoord,
waarin o.m. wordt afgesproken hoe overheden, bedrijven en burgers samen zorgen voor duurzaam
opgewekte elektriciteit en voor de omslag naar gasloos wonen. Het CDA gooide ook een balletje
op over De Heuf: verdient die sportaccommodatie niet, net als andere sporthallen, structureel een
financieel steuntje in de rug van de gemeente? De partij vroeg middels een motie ook nog aandacht
voor armoede en eenzaamheid onder ouderen. Ze had hierover signalen gekregen van de KBO.
De motie roept het college op in gesprek te gaan met de dorpen, die vervolgens in kaart moeten
brengen of dit inderdaad een probleem is.

‘Sober en solide’
De VVD (5 zetels) was positief over de begroting. ‘Sober, solide, en geen luchtfietserij’, aldus
fractievoorzitter Geert Segers. En dus pleitte hij meteen voor het inzetten van het begrotingsoverschot
voor lastenverlaging. De in de begroting voorgestelde OZB-verhoging van 2% vond Segers dan ook
volstrekt overbodig, hetgeen middels een amendement kracht werd bijgezet. Kritisch was Segers over
het ‘rigide’ landelijke stikstofbeleid dat eraan komt. ‘We moeten ons niet laten leiden door hysterie
of de waan van de dag, en niet te makkelijk naar de agrarische sector kijken’, zei hij. Segers zette ook
vraagtekens bij de oplopende kosten voor de nieuwe basisschool en omgeving in Meijel. Zouden er niet
wat kavels op dit ‘zeer ruime perceel’ verkocht kunnen worden, om de kosten te drukken? De VVDfractievoorzitter wilde verder weten of statushouders (vluchtelingen) nog steeds voorrang hebben bij
woningtoewijzing. En hoe staat het college eigenlijk tegenover de steeds concretere plannen voor een
Agora-school in Panningen? De VVD vindt in elk geval dat deze school een kans moet krijgen.
Net als andere partijen wil ook de VVD zeker weten dat de raad en inwoners volop worden betrokken
bij de Regionale Energie Strategie (RES) zodat die niet wordt bepaald over de hoofden van de burgers
heen. En in een aparte motie riep de partij het college op om samen met de raad te gaan nadenken over
een nieuwe bestuursstructuur voor de NLW, de vroegere werkvoorziening. Aanleiding was de eerder dit
jaar naar buiten gekomen bestuurlijke ruzie bij de werkvoorziening.
College antwoordt
Na de bijdragen van de verschillende partijen kregen de wethouders de gelegenheid de aan hen
gerichte vragen te beantwoorden. Paul Sanders (VVD) zei de ongerustheid over de RES wel te begrijpen,
want tot nu toe was de benadering nog te veel ‘top-down’ geweest. Hij beloofde zich hard te maken
voor inspraak van burgers en zegde ook een raadsconsultatie toe. Het niet budgetteren van verwachte
kosten voor Dorpsvisies verdedigde hij door te zeggen dat dat lastig is als er nog geen concrete plannen
zijn. Financiële kaders meegeven achtte hij niet nodig. ‘Dat hebben we nooit vooraf gedaan. Inwoners
gaan daar zelf goed en realistisch mee om’, zei Sanders.
Zijn partijgenoot Teun Heldens haakte daarop in door de grote budgetoverschrijding van het project
Den Doelhof in Meijel (nieuwbouw school en parkachtige omgeving) nogmaals op te voeren. Alleen al
voor de ‘omgevingsdialoog’ (hoe moet het gebied eruit gaan zien?) wordt nu weer 150.000 euro
gevraagd, en Heldens vindt dat daarvoor wel wat strakkere kaders mogen worden aangegeven. CDA en
Lokaal vonden dat niet nodig en zeiden vertrouwen te hebben dat het college de vinger aan de pols
houdt en de raad waar nodig informeert.
Bomen planten
Sanders ging ook in op de bomenvoorstellen. Volgens hem kosten nieuwe kleine bomen (niet stekjes)
per stuk maar liefst 1.150 euro (in stedelijk gebied) en 650 euro in het buitengebied (inclusief planten
en onderhoud). Het PvdA/GroenLinks-voorstel vond hij daarom veel te duur. De motie van Lokaal
vond hij wel sympathiek, maar hij wilde graag eerst met de Provincie praten. Mogelijk dat die wat geld
bijlegt, omdat het gouvernement zelf ook een (ambitieus) bomenplan heeft. De door Lokaal en PvdA/
GroenLinks bepleitte verhoging van de verblijfs- en toeristenbelasting raadde Sanders af om campings
die toch al niet lekker draaien niet nog meer te belasten. Ook het PvdA/GroenLinks-amendement om
de verhoging van het milieupark-tarief terug te draaien, raadde hij af. Volgens Sanders is die verhoging
nodig omdat de verwerkingskosten van het afval flink zijn verhoogd. Hij denkt dat de kans op
afvaldump door de tariefverhoging klein is. Het alternatief, een negen euro hogere afvalstoffenheffing,
vond hij geen goed idee. Ook de PvdA/GroenLinks motie tegen het gebruik van bestrijdingsmiddel
Glyfosaat ontraadde hij de raad. Peel en Maas gebruikt al zo min mogelijk van dat spul, maar tegen
enkele agressie ‘invasieve exoten’, zoals de Japanse Duizendknoop, bestaat vooralsnog geen
alternatief.
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Jeugdzorg en Agora
Sanders’ collega-wethouder Wim Hermans (CDA) reageerde op vragen van Lokaal Peel en Maas en het
CDA over de regie in de Jeugdzorg. Hermans zei niet blij te zijn met de berichten dat de minister een
soort nieuwe bestuurslaag suggereert die deze zorg moet overnemen. Peel en Maas wil nadrukkelijk
zélf (‘thuisnabij’) zicht houden de Jeugdzorg, via haar gezinscoaches.
Richting VVD en AndersNu zei Hermans dat er in Peel en Maas zeker behoefte is aan een andere
vorm van voortgezet onderwijs, zoals Agora dat hier wil inrichten. Maar zowel AndersNu als de
VVD vonden Hermans wat zuinig in zijn bewoordingen, bijvoorbeeld toen hij sprak over ‘tegengaan
van versnippering’ (liefst aansluiten bij het Bouwens). AndersNu-raadslid Craenmehr voerde
enigszins verontwaardigd een brief op van Hermans aan het ministerie waarin sprake zou zijn van de
mogelijkheid tot het verbieden van deze school. Naar aanleiding hiervan zei Hermans dat de raad aan
zet is als de het initiatief concreet wordt.
Woningtoewijzing
Wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) zegde haar partij het gevraagde onderzoek toe naar
druk onder mantelzorgers. Ze zei ook jongeren onder 16 jaar daarin mee te nemen, omdat daar volgens
haar ook veel ‘verborgen’ mantelzorgdruk bestaat.
Ze was het eens met opmerkingen om in de begroting voortaan een financiële doorkijk op te nemen
over verwachte kosten voor de realisatie van Dorpsvisies.
Na wethouder Mestrom was het de beurt aan haar CDA-collega Rob Wanten. Hij kon de raad
geruststellen inzake woningbouw in kleine kernen. Sterker nog: dat wordt nu al op allerlei plekken
mogelijk gemaakt. De VVD was bepaald niét gerustgesteld na Wantens antwoord op hun vraag of
statushouders nog steeds voorrang krijgen bij woningtoewijzing. De gemeente is daartoe niet verplicht,
maar heeft voor deze groep inderdaad nog een voorrangsbeleid, zei Wanten. Hij zei erbij dat dit wel
goed gemonitord wordt, om ervoor te zorgen dat het de eigen inwoners niet te veel schaadt. Segers
was duidelijk niet blij met Wantens antwoord en kondigde alvast aan erop terug te komen. Een andere
VVD-vraag, over bouwkavels bij Den Doelhof, wilde Wanten in overweging nemen, maar alleen als het
past binnen de afgesproken kaders en/of uitgangspunten.

Annigje Primowees zei met de nodige ironie ‘bewondering’ te hebben voor hoe de VVD als kleinste
coalitiepartij raad en college weet te domineren. Volgens Primowees is de VVD bezig met ‘de slag om de
boer: wie komt de boer het meeste tegemoet’. Maar dat de VVD als het om de stikstofproblematiek een
‘laat maar waaien’- houding.
‘Raad op achterstand’
Fractiegenoot Frits Berben wees er op dat juist vanwege de stikstofcrisis het belangrijk is dat de raad
zich goed gaat voorbereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet (per 1-1 2021). Volgens die
wet moet de gemeente, samen met tal van maatschappelijke partijen, een lange termijnplan maken
(Omgevingsvisie) voor de hele leefomgeving. Berben: ‘Daarover hebben we al lang niets van het college
gehoord, wij als raad staan gewoon op achterstand. Daarin geef ik de heer Craenmehr gelijk.’ Berben
zei dat de raad ook heel snel aan de slag moet met de Regionale Energie Strategie voor het te laat is.
Craenmehr haakte er dankbaar op in: ‘Laten wij zelf een lijn bepalen en niet wachten op Den Haag,
want die is verantwoordelijk voor de puinhoop die er nu is. Wat we zelf kunnen regelen, dat moeten we
ook doen. ’ John Timmermans kon niet nalaten Craenmehr erop te wijzen ‘...dat we niet in de Vrijstaat
Peel en Maas leven. We hebben nu eenmaal ook te maken met regels uit Den Haag.’ Burgemeester
Delissen zei het signaal te begrijpen en zegde toe de RES en Omgevingsvisie snel z.s.m. op de agenda te
zetten.
Het eerder in de vergadering opgelaten CDA-proefballonnetje over subsidie voor De Heuf stuitte op de
nodige scepsis. De VVD ziet de maatschappelijke waarde van de sportaccommodatie, maar wees er net
als PvdA/GroenLinksop dat het om een private bv gaat. Andere partijen herinnerden aan de steun die
De Heuf/Bevo eind vorig jaar nog kreeg voor het vervangen van de vloer in de sporthal. Rob Willems van
Lokaal Peel en Maas leek een kleine opening te bieden: hij wees erop dat De Heuf eerst maar eens met
een gedegen toekomstplan moet komen. Het onderwerp komt vermoedelijk binnen niet al te lange tijd
terug in de raad.

Politieproblemen
Portefeuillehouder Veiligheid, burgemeester Wilma Delissen ging in op vragen en opmerkingen van
AndersNu. Peter Craenmehr van die partij vond het ‘slecht’ dat de burgemeester niet wist van de
problemen in de bedrijfscultuur binnen de politie-eenheid Horst-Peel en Maas. En hij maakte ook zijn
ongenoegen kenbaar dat de toegezegde bespreking in de raad van het handhavingsbeleid nog steeds
niet had plaatsgevonden. In haar reactie zei Delissen toe dat dit onderwerp binnenkort geagendeerd
wordt. Wat betreft de problemen bij de politie antwoorde ze dat interne politieaangelegenheden nu
eenmaal een zaak zijn van de Nationale Politie en Justitie, en dat zij daarover net zo weinig hoort en
weet als ieder ander. Craenmehr had ook gevraagd naar duidelijkheid over de criminaliteitscijfers
onder migranten. Volgens de burgemeester komt die binnen afzienbare tijd. Hoe daarover wordt
gecommuniceerd is nog niet duidelijk.

Amendementen
Na een lange vergadering was het rond elf uur tijd om de verschillende amendementen, de begroting
en de moties aan de orde te stellen en in stemming te brengen.
De hele raad was vóór het aanbrengen van verlichting van de skatebaan op de Kennedylaan
(amendement PvdA/GroenLinks). Het Voorstel van Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks om de
verblijfs- en toeristenbelasting te verhogen kreeg daarentegen géén steun. Een raadsmeerderheid wil
veel liever een breder gesprek over alle gemeentelijke belastingen. Het PvdA/GroenLinks-amendement
om het storttarief op het Milieupark ongemoeid te laten, kreeg ook geen enkele steun. En het voorstel
van de VVD om af te zien van de OZB-verhoging door inzet van een deel van het begrotingsoverschot,
wist ook geen enkele andere partij te overtuigen.
De stemming over de (door de amendementen ietwat aangepaste) begroting was vervolgens snel
gebeurd: die werd aangenomen, met alleen de fractie PvdA/GroenLinks tegen. Fractievoorzitter
Primowees herhaalde in haar stemverklaring nog eens waarom: de begrotingscijfers zijn veel positiever
dan gerechtvaardigd, omdat er niets wordt gezegd over grote uitgaven die eraan komen.

‘Vertrouwen in college’
Nadat de portefeuillehouders hun reacties hadden gegeven, volgde er nog onderling debat tussen
de fracties. Peter Craenmehr wees nog eens erop dat in zijn beleving de raad het initiatief in allerlei
onderwerpen te veel aan het college overlaat. ‘Wij horen er daarna niks meer over. Ik wil zicht hebben
op het proces, om het eventueel te kunnen bijsturen.’
Zijn standpunt werd niet gedeeld CDA-fractievoorzitter John Timmermans. Die zei dat er afspraken
zijn gemaakt over de taakverdeling tussen raad en college, en dat zijn partij alle vertrouwen heeft in
het college. De VVD was het daarmee eens. Sander Janssen, fractievoorzitter van Lokaal Peel en Maas,
zei dat vertrouwen ook te hebben, maar vroeg zich ook hardop of de raad niet toch eens moet gaan
nadenken over welke taken er precies zijn gemandateerd of gedelegeerd aan het college.
Burgemeester Delissen beloofde na te gaan welke afspraken er hierover zijn gemaakt tussen raad en
college. Daarna ontspon zich een kort debat tussen PvdA/GroenLinks en de VVD rond het thema milieu.

Moties
Ter afsluiting van de lange vergadering werden ook de moties in stemming gebracht.
De CDA-motie over het inventariseren van eenzaamheid onder ouderen werd unaniem aangenomen.
Twee moties van PvdA/GroenLinks (verbod Glyfosaat, steun bij energietransitie) kregen vrijwel geen
steun en werden verworpen. De partij trok haar eigen bomen-motie (43.000 bomen) in om die van
Lokaal Peel en Maas (7.319 bomen) te steunen. Die haalde een ruime meerderheid, met alleen de
VVD tegen. De motie over betere communicatie met de buurt bij ruimtelijke plannen (Lokaal en VVD)
haalde het ook, ondanks dat het CDA tegenstemde (‘Kan erg duur uitpakken en zal straks ook al in
de Omgevingswet zitten’). De door Lokaal en de VVD ingediende motie ter stimulering van creatieve
woonvormen haalde het ook, maar ook hier was het CDA tegen. Volgens die partij en haar wethouder
(Wanten) is er al heel veel mogelijk en gebéurt er ook al veel. En de hele raad was vóór het de VVD-motie
om de raad actief te betrekken bij het bedenken van een nieuwe bestuursstructuur voor NLW.

14

sport \ 2111

Weer in Peel en Maas

Pech voor MVC’19
Het eerste team van MVC’19 uit Maasbree heeft zondag 17 november een van de beste wedstrijden van het seizoen gespeeld in Liessel
en had een gelijkspel verdiend. Met de 1-0 winst kreeg de ongeslagen thuisclub teveel.

Koning Winter laat op zich wachten
Er is de afgelopen dagen weer de nodige neerslag gevallen in Limburg. Er werd tussen zondagavond en dinsdagavond zo’n 30 millimeter regen afgetapt. Inmiddels zitten we tijdelijk in een wat droger intermezzo waarbij de
wind zich ook erg rustig houdt en er tijdens de nachtelijke en ochtenduren ook mistkansen zijn. Daarbij klaart
het vaak vriendelijk op en kun je mooie plaatjes schieten, zoals hier op de Deinderik in Helden. Vanaf het weekend loopt de temperatuur langzaam op, doordat de invloed van lagedrukgebieden bij het Britse vasteland voor
een overwegend zuidelijke stroming blijven zorgen. Daarbij neemt ook de buienkans iets toe. Voorlopig zien we
een lege troon, waar Koning Winter nog niet op zal zitten. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

MVC’19 speelde tactisch sterk en had
zich goed ingesteld op de kwali
teit van de tegenstander. Het team
speelde als een sterk collectief
en probeerde gevaarlijk te wor
den in snel uitgevoerde counters.
In een van deze counters kon de
opgerukte Clim Moonen net niet
spits Ron van den Kerkhof berei
ken anders had MVC’19 de score
geopend. Verder had de Maasbreese
ploeg pech dat de scheidsrechter
een handsbal van een Liessel ver
dediger in het zestienmetergebied
over het hoofd zag na een inzet van
Frank Haenen. Het stugge Liessel
kwam in de eerste helft niet verder
dan een goed genomen vrije trap
die bekwaam werd gestopt door
doelman Stan Caris. Het was duide
lijk dat de doelpunten deze mid
dag schaars zouden zijn. In de 55e

minuut kwam Liessel aan de leiding.
Een aanval van MVC’19 werd onder
broken door een blinde trap naar
voren met als gevolg dat Liesselaanvoerder Luuk Engels gelukkig in
stelling werd gebracht. De aanvoer
der zette Liessel bekwaam op voor
sprong. MVC’19 ging op jacht naar
de gelijkmaker. In de 61e minuut
had de 17-jarige A-speler Yannick
Muysenberg pech. Zijn kopbal ein
digde op de lat. In de slotfase kon
Ron van den Kerkhof in een moei
lijke situatie niet voldoende snelheid
meegeven aan een kopbal om het
de doelman van Liessel echt moeilijk
te maken. Het vertoonde spel moet
het elftal zelfvertrouwen geven voor
de lastige uitwedstrijd tegen IVO.
Tekst: Mat Nellen,
voetbalvereniging MVC’19

Atletiek Helden bij
zevenheuvelenloop
Dertien leden van Atletiek Helden stonden zondag 17 november
aan de start van de zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Op zoek naar een leuke en goed
betaalde baan in de schoonmaak?
Waarom werken bij ICS Groep?

€
Goed salaris

Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

Opleidingen

Roel Smedts houdt zijn topvorm
goed vast gezien zijn rappe tijd
royaal onder het uur. De vier mara
thonis voldeden volledig aan de
verwachtingen. Tanja kwam ver
rassend goed voor de dag met een
lage 1.07, een goed uitgangspunt
om op te bouwen naar de mara
thon. Paul zal tevreden zijn met
zijn 1.11. Chantal, Soon en Anouk
waren samen gestart en finishten
ook redelijk dicht bij elkaar zoals
altijd in een goeie tijd. Voor de
anderen was meedoen het belang
rijkste, toch altijd weer een hele

belevenis deze Zevenheuvelenloop
in Nijmegen. De uitslagen op de
15 kilometer: Roel Smedts 58.41,
Maurice Bastings 1.02.42, Tanja
Wanten 1.07.18, Paul van Ninhuijs
1.11.21, Chantal Wilms 1.14.08, Soon
Woo 1.14.08, Anouk Joosten 1.15.07,
Hay Driessen 1.20.12, Margot
Klijlstra 1.26.40, Jo Evers 1.30.03,
Mark van Knegsel 1.34.24. Op de 7
kilometer: Aylin-Filiz Bego 39.33 en
Helga Neessen 42.29.
Tekst: Atletiekvereniging
Atletiek Helden

Egchel wint eerder
gestaakte wedstrijd
SV Egchel heeft zondag 17 november het restant van de op 22 september gestaakte wedstrijd met 3-0 gewonnen van Kwiek Venlo. Er
waren deze dag nog 46 minuten te spelen waarin Egchel een 1-0
voorsprong verdedigde en deze prima uitbouwde naar een verdiende 3-0 eindstand.
Arbiter van dienst was de heer
Kuijpers uit Budel. Hij had geen
enkele moeite om dit restant
in goede banen te leiden. Al in
de 1e minuut vielen twee spe
lers met een hoofdwond uit in
een kopduel. Namens Egchel was
dit Lex Verstappen. Kai Baetsen
kwam binnen de lijnen voor Lex,
Luc Crommentuijn verhuisde nu
noodgedwongen naar de achterste
linie. Egchel vergrootte de voor
sprong in de 57e minuut. Luuk
Timmermans ging goed door en
bediende Colin Bruisten op maat,
deze punterde de bal in het doel,
2-0. Paul Ververgaert kreeg ver
volgens nog enkele mogelijkheden
op een treffer. Achterin had Egchel

de zaakjes goed voor elkaar. Nadat
Joey Ritter nog naast had gescho
ten kwam de thuisploeg in de 69e
minuut op 3-0. Paul tikte zowat
van de achterlijn de bal in doel.
Wedstrijd beslist. Egchel bleef
met goed combinatievoetbal naar
voren gaan, de bezoekers kre
gen ook wel wat kansjes. Ryan
Bruisten kwam vlak voor tijd nog
in het veld voor Paul. Kwiek zou
in totaal tweemaal wisselen. De
mannen van trainer Jonn Smedts
mochten terug kijken op een prima
partij. Zondag naar Lomm waar
RKDSO wacht. Kwiek ontvangt in
Venlo Olympia Boys.
Tekst: voetbalvereniging SV Egchel
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Beugelen

Tupos versterkt met Amerikaanse speler

De Treffers wint derby
van De Flatsers

Volleybalvereniging Tupos uit Baarlo heeft onlangs haar eerste Amerikaanse speler mogen verwelkomen.
Nick Niemiec is een 25-jarige Amerikaan die in Venlo woont en daar studeert aan de Fontys Hogeschool.

Beugelclub De Treffers uit Maasbree speelde zaterdag 16 november een derby tegen De Flatsers uit Baarlo. De club won met 4-1.
Hem Hendrix mocht in deze
derby het spits afbijten tegen
Piet Geurts. Ze begonnen met
een gelijke stand. Hem wist een
bol op slag te brengen en die
kroop zelf in de ring. Piet pro
beerde de slag te verhinderen
maar dat mislukte. Even verderop
in de wedstrijd lukte het Hem om
opnieuw een bol mooi te kame
ren en wist zo de voorsprong uit
te breiden tot 12-6. Hij wist deze
voorsprong te behouden en won
verdiend met 30-24.
Jo Hendrix nam het op tegen
invaller en naamgenoot Piet
Hendrix. Jo beugelde een sterke
partij, flatste geen enkele bol en
wist zo de wedstrijd te winnen
met 30-24.
Als derde mocht Jac Lintjens het
opnemen tegen Esther van de
Perre-Geurts. Jac beugelde goed
en gaf Esther weinig ruimte,

Jac won met 30-24.
Guido Sonnemans miste met
opbeugelen de tweede bol en
kwam daarmee gelijk op slag te
liggen. Hij stond hierdoor met
een achter met 2-6. Roy Geurts
beugelde sterk en Guido wist de
weg naar de ring niet te vinden.
Hij kwam van de regen in de
drup. Guido verloor met 22-30.
Joris Wijnen speelde een super
partij tegen Marc van de Korput.
Hij kwam al snel op voorsprong
en gaf deze voorsprong niet
meer af. Een mooie winst met
30-24 en een 4-1 thuisoverwin
ning op Baarlo. Met als resultaat
een mooie middenmootpositie
en een marge van vijf punten op
de achtervolgers

Tekst: Guido Sonnemans,
beugelclub De Treffers

Nick Niemiec en Roger Meeuwissen met de vlag van Californië

De club benaderde Niemiec met de
vraag of hij een keer mee wilde trainen.
“Al heel snel werd duidelijk dat Nick
van toegevoegde waarde zou kunnen
zijn voor het team van trainer/coach
Roger Meeuwissen”, aldus een woord
voerder van de club. “Niet op de laatste

plaats omdat hij aangaf bij Team USA
te hebben gevolleybald en daarna bij
Moerser SC en TuB Bocholt, teams die
uitkomen in de Duitse Bundesliga, het
hoogste volleybalniveau in Duitsland.
Na een wederzijdse klik kon er een offi
ciële transfer worden aangevraagd bij

de FIVB (Internationale Volleybalbond),
waarbij maar liefst vijf partijen hun
digitale goedkeuring hebben moeten
geven. VV Tupos is erg blij met en trots
op de komst van Nick, die de geschie
denisboeken in zal gaan als de eerste
Amerikaanse speler van VV Tupos.”

Volleybaldames Kessel
verliezen van Horst
Het eerste damesteam van volleybalclub VC Kessel trad zaterdag
16 november aan tegen Hovoc uit Horst. Het liep uit op een 4-0
verlies voor Kessel.
De eerste set kwam Horst tot
voorsprong door vele service
fouten aan de Kesselse kant.
De set werd snel binnengesleept
met 25-13. De tweede set was
een herhaling van de eerste set.
Als de pass niet volledig aan het
net kwam, werd het aan het net
niet afgemaakt, en omgekeerd.
Kessel speelde niet op z’n best en
verloor de tweede set met 25-16.
De derde set moesten ze pakken
wilden ze nog winnen. Met een
7-1 voorsprong voor Kessel wist
de ploeg dit helaas niet de hele

set vol te houden en verloor met
25-19. De vierde set goed aan de
Kesselse kant, maar dat mocht
niet baten tot aan het eind van de
set, want ook deze set ging naar
Horst met 25-12. Een 4-0 ver
lies voor Kessel die snel vergeten
moet worden. Het team moet
vol vertrouwen door gaan naar
de volgende pot. Volgende week
spelen ze tegen en in Veldhoven
(Nuvoc dames 1).
Tekst: Anne van den Beuken,
VC Kessel

Teleurstellend verlies voor
VC Olympia
Na twee goede wedstrijden ging VC Olympia zaterdag 16 november
vol vertrouwen naar Stramproy voor een wedstrijd tegen de altijd
moeilijke tegenstander Stravoc. Jill Kersten was nog afwezig en
door wat kleine blessures kon Panningen gelukkig rekenen op de
16-jarige speelster Mila Wijnands van dames 2 die een dijk van een
wedstrijd heeft gespeeld.
Enorm veel lef en servicedruk bij
Stravoc in de eerste set deden VC
Olympia de das om. Panningen
verloor deze set met 25-18. In
de tweede set liep de pass iets
beter, maar hier ontbrak het bij VC
Olympia aan lef waardoor deze set
met 25-16 werd verloren.
In de derde set startte Ayaka
Sawafuji als libero maar deson
danks kon Panningen als team de
wedstrijd niet naar haar hand zet
ten (25-15 verlies). Alles of niets

in de laatste set om toch met
één puntje terug naar Panningen
te gaan. In deze set nam Judith
Willems de taak als spelverdeel
ster over, dit deed ze prima.
Helaas lukte bij Stravoc alles en bij
VC Olympia duidelijk niet (25-20
verlies).
Zaterdag 23 november speelt
VC Olympia om 19.30 uur in Sint
Anthonis
Tekst: Pieter Selen, VC Olympia

Jeugdteam L.T.C. Maasbree kampioen
Het jeugdteam ‘groen 2’ van tennisclub L.T.C. Maasbree werd zondag 17 november kampioen in de KNLTB
najaarscompetitie. Het team bestaat uit Nevin, Lucas, Matthijs en Bas. / Tekst en beeld: L.T.C. Maasbree

KERST
SHOW
Zaterdag 23 nov.
Zondag 24 nov.
Zondag 1 dec.
10.00-15.00 uur

how

Tijdens de kersts

g
20% kortin
tikelen

op alle losse ar

Heldensedijk 11 Roggel
Tel. 0475 49 13 15

www.blomenboske.nl
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Helden pakt drie punten in Ospel

Tegen Olland

Vierpunter voor HBC 1
Na de krappe zege in Kessel waar de ‘Johannen’ zegevierden, trad
beugelclub HBC uit Helden woensdag 13 november aan tegen
laagvlieger Olland.
Johan P. speelde op 1 tegen top
speler Jurre van de Brabanders.
In een snelle partij nam Jurre
twee punten voorsprong. Johan
liet niet na en nam het heft
in handen. Hij nam een voor
sprong die hij tegen het einde
weer prijs moest geven. Jurre
sloeg het beslissende gaatje en
won zodoende de eerste pot.
Op twee speelde Marc tegen
Rozé. Hij trof een taaie tegen
standster die lang in het spoor
kon blijven.

Sterke wedstrijd
Marc was echter in goeden doen
en kon de opgebouwde voor
sprong naar het einde bren
gen,1-1. Johan H. op 3 speelde
tegen Theo een zeer sterke
wedstrijd. Johan liet zien dat hij
weer op de weg terug is van
een tijdelijk dipje. Met goed spel
bracht hij Theo in de proble
men. Deze had geen antwoord
op Johan zijn spel zodat de club
op voorsprong kwam, 2-1. Johan

V. op 4 tegen Theo werd een
eenzijdige partij. Om Johan te
verslaan moet je van goede
huize komen. Om het hem moei
lijk te maken ook. Lukt dat niet
dan speel je een kansloze partij,
wat dan ook geschiedde.

Lede ogen
Theo werd er ruim af gebeu
geld met 30-16 en Helden stond
dus met 3-1 voor. In de laat
ste pot speelde Frank ‘bölke’
tegen Roel. Frank wist met goed
en degelijk spel zijn tegen
stander zijn wil op te leggen.
Deze moest, hoewel hij goed
speelde, met lede ogen aanzien
dat Frank deze avond niks weg
zou geven. Frank won met goed
spel en haalde zo ons vierde
punt binnen. Een mooie vierpun
ter die de club ook nodig heeft
wil ze stijgen op de ranglijst.

Tekst: Beugelclub HBC Helden

Helden heeft zich zondag 17 november goed hersteld van de nederlaag tegen Sparta’18 uit Sevenum. In Ospel
won de ploeg van trainer Rob Jacobs met 1-2 van RKSVO, een uitslag die hoger uit had kunnen vallen.
Helden begon goed aan het duel.
In tegenstelling tot vorige week wist
het team veel diepgang te vinden en
kansen te creëren. Op een fraaie manier
vonden Tren Giesen en Mike van Lier
vrijwel identiek het rechterkruis na een
mooie aanval waardoor Helden halver
wege de eerste helft met 0-2 leidde.
Lang kon Helden echter niet genieten
van deze ruime marge. Doelman Nick
Bouten had vlak na de 0-2 geen pas
send antwoord op een vrije trap en zag

de rebound van Daan Janssen vervol
gens binnen gaan.
Na de rust bleef Helden de bovenlig
gende partij en leek het of de wedstrijd
snel op slot zou gaan. De Heldenaren
hadden echter hun vizier in de tweede
helft niet op scherp staan waardoor het
spannend bleef. Ospel bleek daaren
tegen aan de andere kant niet in staat
om aanvallend gevaarlijk te worden
waardoor de ruststand ook de eind
stand bleek.

Ook zagen de gastheren Daan Creemers
nog met rood het veld verlaten.
De Ospelnaar trapte Stan Versleeuwen
meermaals na en kon daarom voortij
dig gaan douchen.
Door deze overwinning houdt Helden
voorzichtig aansluiting bij de top van
het klassement. Volgend weekend
komt HBSV op bezoek dat afgelopen
weekend won in Melderslo.
Tekst: Geert Metsemakers, vv Helden

Tilburg overrompelt Peelpush
De mannen van Peelpush uit Meijel mochten zaterdag 16 november afreizen naar Tilburg om daar de wedstrijd te spelen tegen Volley Tilburg. Het had alle ingrediënten voor een spannende kraker, maar uiteindelijk
was Tilburg de betere partij.
Vanaf moment één zette Tilburg een
enorme druk op de Meijelse mannen
door een goede service en een nette
side-out te spelen. Dit zorgde voor een
grote achterstand die Peelpush uiteinde
lijk niet meer om kon buigen. Het spel
was niet scherp genoeg, en de ballen
konden te makkelijk verdedigd worden
door de Tilburgse mannen. Het verlies in
set 1 kwam dan ook gauw, maar dit gaf
direct motivatie voor set 2.
Het spel in set 2 was aanzienlijk
beter vanuit Meijels perspectief.

Koen Scholten was ondertussen binnen
de lijnen gekomen voor Peter Beijers,
en Koen liet aan het net dan ook zien
dat hij deze kans met beide handen
aan greep. Peelpush legde een gro
tere servicedruk op de passlinie van
Tilburg, en zorgde ervoor dat Tilburg
was gedwongener moest spelen.
Hierdoor werd de stand gelijk getrok
ken en konden beide teams zich op
gaan maken voor set 3. Toch kwam
Tilburg in set 3 het beste uit de start
blokken en werden de Meijelnaren

overrompeld. Met dezelfde serve
druk als in set 1 liep Tilburg uit en was
Peelpush het kind van de rekening.
2-1 achter en op naar set 4 dus. Set 4
gaf ongeveer hetzelfde spelbeeld als
set 2, beide teams gingen gelijk op.
Uiteindelijk kwam Tilburg aan serve
op een stand van 18-18 en kwam
Peelpush hier helaas niet onder uit.
Tilburg maakte de set vakkundig af en
gingen er dus met de 3-1 winst vandoor.
Tekst: Volleybalclub Peelpush

Tegen Bruheze

Grashoek schiet net tekort
Grashoek heeft zondag 17 november tegen Bruheze, een van de topploegen uit 4 E, haar eerste competitienederlaag geleden op sportpark de Peelrand. Met minimale cijfers wisten de Helmondenaren Grashoek te verslaan.

ADVERTENTIE W E E K
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Net als bij alle voorgaande wedstrijden
dit seizoen was Grashoek zeker niet
de mindere. Grashoek moest daarvoor
wel hard werken want technisch was
Bruheze een maatje groter. Echter door
er een extra schepje bovenop te gooien
deed Grashoek toch mee en werd het
ook zondag zeker niet weggespeeld.
Matchwinnaar was uiteindelijk Niels
van Kraaij een van de betere spelers
aan Bruheze zijde. Hij was al een aantal
keren gevaarlijk opgestoomd waaruit
goede mogelijkheden voor de gasten
ontstonden door een goede assist van

hem. In de 63e minuut ging hij vanaf
het middenveld nu eens alleen door
en kon doorlopen op Koen Clephas die
geen antwoord had op de beslissende
schuiver.
Grashoek probeerde de opgelopen
averij te herstellen maar de wedstrijd
had al te veel van de geelzwarten
gevraagd. Fysiek liep Grashoek op het
tandvlees waardoor het niet meer lukte
de wedstrijd om te keren.
Chris Hunnekens was een aantal keren
nog het dichtst bij een doelpunt maar
zijn schoten werden gesmoord of

waren een prooi voor de uitstekende
Bruheze-doelman Willem Verbakel.
Tekenend was dat Chris nog voor
het eindsignaal van scheidsrechter
Bloemen uit Venlo de derde speler van
Grashoek was die wegens fysiek mal
heur het veld moest verlaten.
Op de overwinning van Bruheze met
0-1 was weinig aan te merken, het was
gewoon net niet voor Grashoek. Zondag
speelt Grashoek thuis tegen SSE.
Tekst: John Janssen, sv Grashoek
Beeld: Jac Haenraets
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Herpertz Bevo Hc wint
thriller in Volendam
Herpertz Bevo Hc ervoer een echte handbalthriller in Volendam
met 29-28 in de slotseconde van Kras Volendam. De door de NOS
live uitgezonden wedstrijd was reclame voor de handbalsport.
De thuisclub begon zeer furieus aan
de wedstrijd, die in een moordend
tempo werd gespeeld. Herpertz
Bevo Hc wist zich na een 8-3 achter
stand terug te vechten in de wed
strijd. De mannen van trainer Jo
Smeets slaagden er zelfs in de ach
terstand voor rust om te buigen in
een 13-12 voorsprong.
Groot aandeel aan die ommekeer
hadden doelman Arjan Verseijnen,
aanvoerder Nick de Kuyper, routi
nier Dario Polman, cirkelspeler Niek
Jordens en de boomlange Deense
aanwinst Daniel Eggert, die hun
medespelers meetrokken in dit

Judoclub Helden heeft zich op zondag 17 november van zijn beste kant laten zien op het Limburgs kampioenschap tot 12 jaar. Pleun Janssen, Minke Boonen, Vian van Dril en Line Bos lieten duidelijk zien dat ze de sterkste waren in hun poule. Met mooie worpen werden zij overtuigend kampioen.

Tekst: Mat Nellen, Herpertz Bevo Hc

Aan het doordeweekse bezoek aan de Brabantse hekkensluiter
Hoogeloon hield OVU Kessel dinsdag 12 november een fikse domper over. Na de sterke wedstrijden tegen Neer en Helden kregen ze
nu terecht het deksel op de neus.
maar met kunst- en vliegwerk
en geluk op het einde haalde hij
gelukkig voor Kessel wel de 30.
Door dit teleurstellende resul
taat komt de club niet weg uit de
onderste regionen en zal er vol
gende week in de thuiswedstrijd
tegen Helden 2 echt weer uit een
ander vaatje getapt moeten wor
den.

Tekst: beugelclub OVU Kessel

Podiumprijzen voor
De Cavaliers en De Maasruiters
In Asten vond zaterdag 16 en zondag 17 november een Nationaal
ponyconcours plaats. Daar deden ruiters van zowel PSV De
Cavaliers uit Helden als De Maasruiters uit Kessel aan mee.
Zaterdag behaalde Cheyenne
Heymans van De Maasruiters
met Amadeus in de klasse AB-B
progressief een derde prijs.
Jessica Maassen van De Cavaliers
behaalde met Bockmann’s Coco
op zaterdag een tweede prijs
in het klassiek D-Z. Op zondag
behaalde ze een derde prijs in
het D-Z jacht en in de finale D-Z
een tweede prijs. Het weekend
daarvoor mocht Nikki Hanssen
van dezelfde club met Mutsaards
Pascha deelnemen aan het
Euregio ponyspringen op het JIM
en zij behaalden een zevende
prijs in de rubriek klasse M-Z-ZZ.
Vrijdag 15 november nam Anne
Pouwels deel aan een dres
suurwedstrijd te Someren en
behaalde een tweede prijs in de
klasse L1 met Jarona. In Helden
werd er gesprongen op de wed
strijd van ONA Roggel. Op zater
dag behaalde Janine Maassen
een derde prijs in de klasse B

Kampioenen bij Judoclub Helden

handbalspeltakel.
Na de pauze was Herpertz Bevo Hc
dominant en koesterde lang een
kleine voorsprong. Kras Volendam
kwam nog sterk terug tot 28-28,
maar 20 seconden voor tijd wist Nick
de Kuyper op aangeven van Daniel
Eggert de 29-28 te scoren. Een ver
diende zege voor de Panningse
ploeg, die weer is opgeklommen
naar de derde plaats in de BENEleague. Zaterdag staat de Limburgse
derby tegen OCI Lions in Sittard op
het programma.

Kesselse beugelaars onderuit
bij hekkensluiter

Lichtpuntje was Maikel Leenders
die een degelijke wedstrijd speelde
en overtuigend won maar de
andere vier Kesselse mannen lieten
het behoorlijk afweten. Hay Jacobs
had goede kansen op de winst
maar verzuimde om deze te pak
ken, Bas Ottenheim kwam halver
wege op achterstand en kwam dit
niet meer te boven en Eric Kleynen
had een totale offday en verloor
het ruime cijfers. Roel Ottenheim
had ook in de rijtje kunnen staan

17

met Kiekiviola en in de klasse L
wist ze de overwinning op haar
naam te zetten met Hevade en
met Jelena behaalde ze een
zesde prijs. Op zondag behaalde
Petra Coppus een zesde prijs in
de klasse B met Korida. Romee
Neefs nam op zondag deel aan
de dressuurwedstrijd te Reuver
en behaalde een vierde prijs met
Kachento in de klasse D-B.
Ivo Steeghs en zijn paard Hanja
BLH van PSV Caprilli behaalden
op zondag 17 november een
vierde prijs bij de sectie Midden
tijdens een indoor springwed
strijd op de Vosberg in Panningen
georganiseerd door ONA Roggel.
Een dag eerder reden ze twee
foutloze rondes en behaalden
daarmee al een zevende prijs.

Tekst: Paardensportverenigingen
De Cavaliers, De Maasruiters
en PSV Caprilli

Lieke Verstappen judode ook goed en
pakte zilver met een gouden randje.
Ook Meggy Hermans won zilver na drie
partijen goed te hebben gejudood.
De zusjes Fleur en Sanne van Sundert
pakten brons, beide maakten mooie
worpen en hebben heel hard gewerkt
om op het podium te komen.
Daarna was het de beurt aan de jon
gens -8 en -10 jaar. Guus van Ninhuijs
wist drie van zijn vier partijen te winnen
met goede worpen en een goede inzet.
Daarmee pakte hij zilver. Jur Verstappen,

Sten Luijten, Jona Holthuijsen, Djow Joris
en Frits Hermans lieten zien dat zij van
daag onklopbaar waren. Jona en Sten
wonnen vijf partijen, Djow moest zes
keer aan de bak en Frits won zelfs zeven
keer op ippon. Yannick Verheijen en Reff
Joris wonnen op een partij na al hun
wedstrijden en pakten daarmee een
zilveren plak. Dennis Nowakowski en
Thyke Versteegen wonnen een bronzen
medaille.
De jongens tot 12 jaar sloten de dag af.
Mika Tillemans won vijf partijen, alleen

de finale won hij net niet. Een zilveren
medaille voor hem dus. Ralf Relou, Ryan
Dielissen en Kep Verkoeijen pakten de
bronzen medaille. Ryan maakte een
paar mooie uchi-mata’s, Ralf knokte zich
als eerstejaars -12 knap naar het brons.
Kep won in een zeer zware poule maar
liefst vijf keer. Alleen de halve finale
ging verloren. Maar als eerstejaars -12
maakte hij punten met een aantal goed
uitgevoerde heup- en schouderworpen.
Tekst: Judoclub Helden

Futloze wedstrijd Dames Tupos
Het eerste damesteam van Tupos uit Baarlo speelde zaterdag 16 november tegen VC Voerendaal. De wedstrijd
werd verloren met 3-1.
De dames van Tupos vertrokken vroeg
richting Voerendaal om de heren van
Tupos aan te moedigen want zij speel
den ook in Voerendaal. Mede door hun
goede aanmoediging hebben de heren
gewonnen met 4-0. Tupos DS1 begon

futloos de wedstrijd. Daardoor raak
ten ze in een achterstand die ze niet
meer konden inhalen. In de tweede set
was Tupos iets enthousiaster en haalde
daarom de set op het nippertje bin
nen. In set 3 en 4 had Tupos nog weinig

enthousiasme en doorzettingsvermo
gen. Eindstand 3-1. De ploeg hoopt op
een betere wedstrijd volgende week
thuis in Baarlo tegen Stravoc ds2.
Tekst: volleybalclub Tupos

Boomkwekerij Coonen is op zoek naar een:

Fulltime medewerker
boomkwekerij m/v
Wij kweken meer dan 800 verschillende soorten sierheesters in kassen,
tunnels en op containervelden op onze kwekerijen in Baarlo en Kessel.
Wat bieden we je:
• een afwisselende baan bij een moderne kwekerij. Werkzaamheden
bestaan o.a. uit het vermeerderen en oppotten van planten, gewasverzorging en het klaarmaken van bestellingen;
• een gezellig team van 23 gemotiveerde full- en parttimers;
• 38-urige werkweek. Er worden bij ons geen overuren gemaakt;
• salaris conform CAO Open Teelten en bij geschiktheid bieden we je
een vast contract;
• het is fijn als je ervaring in of affiniteit met de tuinbouwsector hebt,
maar met een positieve instelling kom je er ook.
Bij ons kan je het vak leren!
Bezoek www.boomkwekerijcoonen.nl voor meer informatie.
Je sollicitatie en cv kun je richten aan: René Coonen via
info@boomkwekerijcoonen.nl
Boomkwekerij Coonen | Op den Bosch 10 | 5991 NE BAARLO
077 - 477 23 89 | www.boomkwekerijcoonen.nl
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Mafcentrum Maasbree
Za
23/11

Dorpscoöperatie Steingood organiseert op maandag 25 november een informatiebijeenkomst. Deze vindt
plaats in De Wieksjlaag in Beringe en begint om 20.00 uur.

Za
21/12

SNL // Top 2000

Do
26/12

DJ Vaisla

Wo
01/01

Harvest Moon

Za
23/05

Bijeenkomst Dorpscoöperatie
Steingood Beringe
Op het programma staat onder andere
de Hulp bij Huishouden zoals die nu
onder de Pilot HbH is ingericht. Ook is
er aandacht voor het lidmaatschap
van de dorpscoöperatie. Op 6 novem
ber was er een in informatieavond

over het nieuw bouwplan de Groene
Pijl voor nieuw te bouwen startersof levensloopbestendige woningen.
De enquêtes van geïnteresseerden
zijn uitgewerkt, hiervan wordt ver
slag gedaan, ook de voortgang wordt

besproken. Verder wordt nog het
voortbestaan van de dierenweide
besproken, hier zijn dringend vrijwil
ligers nodig. Ook de diverse andere
werkgroepen kunnen kort een verslag
doen mocht daar aanleiding toe zijn.

voorverkoop start 23/11/2019

AED voor gemeenschapshuis
Panningen
Het Gemeenschapshuis in Kepèl in Panningen heeft sinds kort de beschikking tot een AED. In samenwerking met Kiwanis Peel & Maas, gemeente Peel en Maas en JTI Opleidingsinstituut in Beringe is de aanschaf
van een defibrillator gemaakt.

Subsidie voor landschapspoort
Het GroenPlatform geeft inwoners van Peel en Maas de mogelijkheid deels gesubsidieerd een landschapspoort in een gebied te plaatsen. Het IKL voert deze actie uit voor de Plattelandscoöperatie.
Tot 15 december is er de kans om een dubbele poort vanuit het project te verkrijgen en zelf te plaatsen om
zo het eigen perceel een aantrekkelijk aanzicht te geven. Voorwaarde is dat de poort op een beleefbare
landschappelijke plek komt te staan, zodat het een voorbeeld vormt voor anderen. Kijk voor meer informatie op www.ikl-limburg.nl/poortenproject-peel-en-maas
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19

Dré Hanssen vertelt over
de oorlog
Bij Museum Peel en Maas in Helden geeft Dré Hanssen op zondagmiddag 24 november om 14.00 uur een lezing plaats over de
Tweede Wereldoorlog met filmbeelden en foto’s. Ook kan de tentoonstelling ‘5 Jaar Tussen Hoop en Vrees’ worden bezocht.
de Bospartizanen van Baarlo,
het verzet in Helden, de felle strijd
in Meijel, de Peelraamstelling,
de Montgomerykamer bij klooster
Lazaristen en de monumenten op
plein Everlo.
De presentatie vindt plaats in de
Gasterie van ’t Kerkeböske en duurt
ongeveer 75 minuten. Deelname
is mogelijk in combinatie met een
bezoek aan de recent geopende
tentoonstelling over de Tweede
Wereldoorlog bij Museum Peel en
Maas.

Koor brengt speculaas en
mandarijnen
Zanggroep Konzagro komt op zaterdag 23 november en maandag
25 november in Koningslust aan de deur met speculaas en mandarijnen. Buiten de bebouwde kom kloppen de leden van Konzagro
aan op zaterdag vanaf half tien. Binnen de kern van Koningslust
komen ze op maandagavond vanaf 18.00 uur.
De Koningsluster zanggroep bestaat
uit ruim dertig leden, van jong tot
oud, afkomstig uit Koningslust en
verre omgeving. Sinds 2000 brengt
het koor voornamelijk Engelsen Nederlandstalig repertoire.

Van licht klassiek tot popmuziek.
Dirigent is Marianne Groenewegen,
het combo bestaat uit Anja Theelen
op piano, Arno Wilms op gitaar en
Jolanda Schroen op percussie.

Saxofoonconcert in
Lazaristenkapel
Het ArtEz/HKU Saxophone Orchestra speelde zaterdagavond
16 november in de kapel van het missiehuis in Panningen.

Fanfare Eendracht Baarlo
huldigt jubilarissen
Twee leden van Fanfare Eendracht ontvingen de zilveren bondsspeld met oorkonde vanwege hun
25-jarig lidmaatschap van fanfare Eendracht Baarlo. De jubilarissen Rikki Ramakers en Charles
Janssen werden gehuldigd tijdens de viering van St. Cecilia op zaterdag 16 november.

Ideaal machinebouw en constructie werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door
Christiaan Coenders. In de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig
machinebouw en constructiebedrijf welke diverse (gepatenteerde) ergonomische systemen
ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw en wereldwijd afzet. Recent is het
bedrijf door het management overgenomen en zijn wij per 1 januari 2020 ten behoeve van
het managementteam op zoek naar een gedreven

Financial Controller (24-32 uur)
welke mede vormgeeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
In de 2e helft van 2020 verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 Horst.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• je bent verantwoordelijk voor de volledige
uitvoering van de financiële administratie van
Ideaal, de holding en twee manager holdco’s;
• je bent verantwoordelijk voor de
projectadministratie;
• je verzorgt de volledige personeels- en
salarisadministratie en bent eerste aanspreekpunt ten aanzien van personeelszaken;
• je verzorgt op kwartaalbasis de (geconsolideerde) financiële verslaggeving aan management,
directie, aandeelhouders en de bank;
• je stelt i.s.m. de accountant de jaarrekening en
de deponeringsverslagen op;
• het opstellen van financiële plannen, liquiditeitsprognoses en analyses;
• je bent verantwoordelijk voor het opzetten van
de interne (financiële) beheerssystemen;
• je verzorgt alle fiscale aangiften zoals vennootschapsbelasting, btw, loonheffingen en ziet toe
op een juiste afdracht van pensioen- en sociale
premies;
• je bent lid van het managementteam en bepaalt
mede, i.s.m. directie en aandeelhouders, het te
voeren beleid;
• je onderhoud contacten met accountants,
banken, belastingdienst en verzekeraars.

Het saxofoonorkest, bestaande
uit twintig internationale studen
ten van de conservatoria Utrecht
en Arnhem, brachten vertolkingen
van onder meer Brahms, Bruckner,
Mahler, Piazzolla, Chuck Mangione
en Sousa, maar speelden ook een
eigen uitvoering van Bohemian

Rapsody. Dirigent Johan van der
Linden nodigde het publiek,
bestaande uit zo’n honderd aanwe
zigen, uit tot meezingen.
Het concert is een initiatief van
Orgelkring PeelenMaas
Beeld: Jac Willekens

Wij vragen:
• opleidingsniveau hbo, richting Bedrijfseconomie,
Controlling of Accountancy;
• kennis van (ERP-)systemen zoals Ridder IQ,
Exact Globe of Exact Online is een pre;
• kennis en ervaring van de diverse wet- en
regelgeving in samenhang met het genoemde
takenpakket;

• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het genoemde takenpakket;
• je bent een teamplayer maar daarnaast een
zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
in Engels is een pre;
• je bent proactief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden.
Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk groeiend
zelfstandig Ideaal;
• indeling van je eigen werktijden in samenspraak
met je collega’s;
• veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke
ontwikkeling;
• een prettige werksfeer binnen een jong en
hecht (management) team;
• salariëring in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd? Stuur dan je cv met motivatie
naar: ideaal.horst@ziggo.nl t.a.v. de directie.
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met de directie via
06 51 83 78 28.

Venloseweg 24, 5961 JD Horst, 077 398 12 56

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Begeleid met filmbeelden en
foto’s geeft Dré Hanssen van het
Streekmuseum een presentatie van
de bustour die in mei is afgelegd in
het kader van 75 jaar herdenking en
bevrijding. Dré Hanssen heeft verha
len bij 25 locaties in alle kernen van
de gemeente Peel en Maas die toen
zijn bezocht onder begeleiding van
historicus Hugo Levels.
Opnieuw is er op zondagmiddag
aandacht voor de kerkrazzia, het
onderduikerskamp Bovensbos, de
neergestorte Lancaster in Grashoek,
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Heldense fanfare luistert
Caecliamis op
Fanfare St. Caeclia luistert op zondag 24 november de Heilige Mis
muzikaal op in de St. Lambertuskerk in Helden. Dit is namelijk de
de feestdag van de Heilige Cecilia, de patrones van de muzikanten.

De fanfare staat onder leiding van
Sander Simons. Er worden diverse
werken gespeeld, waaronder de
St. Florian Choral, Invocation, Elegy
on the RAF Theme, Rememberance
day, Crimond en Baba Yetu. Tijdens

Expositie Kiek Ze in
gemeenschapshuis Panningen
In Gemeenschapshuis In Kepèl in Panningen is een foto-expositie te zien van Broni Cevat en Harry Engels.
Beide amateurfotografen zijn lid van Fotoclub Kiek Ze.

de mis worden de overleden
leden van de vereniging herdacht.
Tevens wordt de mis opgedragen
aan diverse overleden parochianen.
De viering start om 10.00 uur.

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK
Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren

Hun werk is heel uiteenlopend, maar
volgens de organisatie spreekt uit
alles een grote passie voor fotogra
fie. Harry Engels heeft een duidelijke
voorkeur voor marco-, architectuuren landschap-fotografie. Broni Cevat

laat vooral beelden zien van mensen
en steden. De fotoclub houdt elke
tweede woensdag van de maand een
bijeenkomst in het gemeenschaps
huis. Geïnteresseerden zijn welkom
een avond bij te wonen. Op ver

zoek exposeren leden van de club nu
werk in de gangen van het gebouw.
De expositie is tijdens openingstijden
te bezoeken.
Beeld: Harry Engels

Méélse Liedjesmiddig
De 39e editie van De Méélse Liedjesmiddig is op zondag 24 november. De liedjesmiddag vindt plaats in
D’n Binger in Meijel.

OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

Ook doet Sinterklaas die dag zijn intocht
in Meijel. In samenwerking met het
Sinterklaascomité zorgt De Kieveloeët
ook voor een stop tijdens de wan
deltocht. Wie wil kan op de foto met
Prins Luc en krijgt een cadeautje.

Om 14.30 openen Prins Luc I en Vorst
Wiljan de Liedjesmiddig, waarna negen
groepen gaan strijden om de 1e prijs en
“t Duumke’. Deze negen groepen zijn
verdeeld in twee categorieën: de vol
wassenen en de jeugd van 12 tot en met

16 jaar. In de pauzes en na afloop zorgt
DJ John voor feestmuziek. Ook dans
groep Go For It staat in de pauze op de
bühne. De winnaar vertegenwoordigt
het dorp op het P&M Liedjesfestival op
zaterdag 11 januari in Meijel.

Assistent beheerder

m/v

Gemeenschapshuis `t Erf in Egchel zoekt een:

Jouw functie
Je beweegt moeiteloos met een vol dienblad in je hand.
Je bent gastvrij, enthousiast en servicegericht.

Jij hebt
• Horeca-ervaring (certiﬁcaat Sociale Hygiëne).
• Certiﬁcaat BHV (eventueel aangeboden door ’t Erf).

Dit zijn jouw taken
• Gastvrouw of gastheer zijn voor onze gasten.
• Zelfstandig kunnen werken en in teamverband.
• Verrichten van horecataken, gereedmaken van kleine
gerechten en snacks.

Wij bieden
•
•
•
•

Een salaris conform Horeca CAO.
Tijdelijke arbeidsovereenkomst.
Gemiddeld minimaal 14 uur per week.
Flexibele planning in overleg.

Meer weten of solliciteren?
www.gemeenschapshuis-het-erf-egchel.nl
Reageren is mogelijk tot
8 december per mail op
voorzitter@heterfegchel.nl
t.a.v. Germa Beurskens

Kapelaan Nausstraat 5, Egchel

Meijelse Glitterdörskes doen mee
met TVK
De Glitterdörskes uit Meijel doen zaterdag 23 november mee aan de voorronde van het TVK
(Tiener Vastelaovend Liedjeskonkoer) in Beegden. De dag erna doen ze met hetzelfde nummer
‘Vastelaovend WOW’ in Meijel mee met de Liedjesmiddig.
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Aod Prinse winnaar
liedjesfestival Beringe
De Aod Prinse hebben met het lied ‘Deze is vur dich’ het liedjesfestival van De Beringse Kuus gewonnen. Het liedjesfestival vond
zaterdag 16 november plaats in de tot Kuuzetempel omgetoverde
Café De Nabber.
Vijf deelnemers streden om de
eer. Na de Aod Prinse werden de
Sjottelslette tweede en de mei
den van Splash werden derde.
Romy & Laura en Mieni vielen
net buiten de top 3. De organisa
tie was in handen van Organisatie
Liedjesfestival Beringe, de presenta
tie werd verzorgd door Rob & Jarno.

Symbolisch werd voorafgaand aan
het liedjesfestival buiten bij het
Kuuzemonument gestart met het
hijsen van de Beringse Kuuze vlag
door prins Freek I. Vervolgens ging
het feestje door in de Kuuzetempel
De Nabber. Het P&M Liedjesfestival
vindt plaats op zaterdag 11 januari
in De Binger in Meijel.

75 jaar bevrijding Baarlo
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Negen deelnemers

Besloeteloos wint
liedjesavond Brookhaze
Het carnavalsseizoen bij de Brookhaze in Koningslust werd z aterdag 16 november traditioneel afgetrapt met de liedjesavond. Negen deelnemers streden om de Albert Swinkels trofee. Winnaar werd
Besloeteloos.
Het programma begon met de win
naar van vorig jaar ‘Sjots sjeif en
oeht de maot’ om het winnende
nummer van afgelopen seizoen
nog een keer ten gehore te bren
gen. Vervolgens brachten alle deel
nemende groepen hun nummer
ten gehore. Het was vervolgens
aan prins Marco de eerste en adju
dant John om de prijzen aan de
deelnemers uit te reiken die in de

top 3 waren geëindigd. Bij de pre
sentatieprijs ging de 1e prijs naar
Meine Mutti met het nummer de
‘TamboeSamba’.

D’r tegenaan
De tweede en derde prijs gingen
respectievelijk naar Musseclub met
het nummer ‘Vasteloavend is begos’
en Besloeteloos met het num
mer ‘D’r tegenaan’. Voor de Albert

Swinkels ierepries ging de derde
prijs naar Gans get angers met het
nummer ‘Den tamtam’, als tweede
eindigde Sjots Sjeif en oeht de maot
en de winnaars van deze avond zijn
Besloeteloos met ‘D’r tegenaan’.
Zij mogen dan ook de Brookhaze
gaan vertegenwoordigen bij het P&M
liedjesfestival.

Liedjes van toen met Kovacs
In MFC De Engelbewaarder in Baarlo wordt zondag 24 november
ook stil gestaan bij 75 jaar bevrijding. Dorpsontmoeting en de
Historische werkgroep organiseren een middag met verhalen
rondom de bevrijding.
Het programma start om 14.00 uur
en duurt tot ongeveer 15.00 uur.
Onder begeleiding van Herman
van Megen worden verhaal
gedeeld. Deze worden afgewis

seld met liedjes van toen gezongen
door Sharon Kovacs. Aanmelden
voor deze middag is verplicht via
baarlo@dorpsontmoeting.nl

6x11 jaar De Dörper Kuus
Carnavalsvereniging De Dörper Kuus uit Helden bestaat 6x11 jaar.
Dit viert de vereniging op vrijdag 22 en zaterdag 23 november.

In ons laboratorium worden fysische, chemische en microbiologische testen uitgevoerd
op verschillende soorten substraten die in onze fabriek verwerkt worden.
Vanwege gezonde groei en ambitie zijn wij op zoek naar een innovatieve:

SENIOR RESEARCHER

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie
Vanuit deze rol voer je zelfstandig fysische, chemische en microbiologische analyses uit
op substraten. In overleg met de interne opdrachtgever stel je een onderzoeksplan op,
en voer je dit plan vervolgens uit. Je rapporteert hierover in een helder verslag.
Competenties en vaardigheden
•
Je hebt een relevante HBO-opleiding afgerond en aantoonbare affiniteit met
substraten;
•
Je bent in staat om vanuit een solistische rol te acteren en weet verantwoording
te dragen;
•
Je beschikt over uitstekende onderzoeks- en rapportagevaardigheden en werkt
nauwkeurig, gedisciplineerd en netjes;
•
Je beschikt over een uitgebreid kennisnetwerk binnen de agro sector;
•
Je bent analytisch sterk en kan goed met cijfers, computers en
onderzoeks-apparatuur omgaan;
•
Je bent nieuwsgierig en altijd op zoek naar datgene wat de producten nóg beter
en milieuvriendelijker kan maken;
•
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een
pré.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo
hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen inbreng
en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking staan
bij ons hoog in het vaandel.
Wil je meer informatie betreft deze functie, neem dan contact op met Hugo Buitelaar
+31(6)147 97 000.
Motivatie en CV graag per mail naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl
De eerste prins van De Dörper Kuus

In 1954 had ‘Helje Dörp’ voor de
eerste keer een prins carnaval.
Al werden er al enkele jaren gekos
tumeerde dansavonden georga
niseerd door de fanfare, SSS en
de schutterij, van een georgani
seerde carnaval was echter nog
geen sprake. Op carnavalszondag
28 februari 1954 kwamen enkele
inwoners op het idee om een prins
carnaval uit te roepen. Lowie van
de Beuken werd uitgeroepen als
prins. Hij kreeg een tafelkleed als
mantel omgehangen, een thee
muts werd de prinsensteek en

Meer informatie over onze organisatie vind je op; www.bvb-substrates.com /www.
kekkila-bvb.com
een handveger diende als scep
ter. De rest is geschiedenis en
is terug te lezen in de Jubileum
Gezet die voor het 6x11 jarig jubi
leum werd gemaakt. Op vrijdag
22 november start het jubileum
weekend met de liedjesavond in
’t Café. Tien groepen strijden dan
om de titel Beste liedje van HeljeDörp 2020. De dag erna is er een
feestavond bij ’t Kerkeböske in
Helden. Van 19.49 tot 21.11 uur is
de receptie, aansluitend start het
jubileumfeest met de Venlose vas
telaovesband Linke Mik.

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste
leveranciers en producent van substraten. Met
eigen merken en als private label producent
zijn wij expert als het gaat om het produceren
en leveren van substraten voor alles wat groeit
en bloeit, zowel voor consumenten als voor
professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer
dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten
aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan
500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland,
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze
klanten.

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com
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Agenda t/m 28 november 2019

do
21
11

vr
22
11

Kienen

Durnééve Bakcafé groep 4 – Meijel

Lezing Roomboterrevolutie

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

Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Dorpscentrum Kerkeboske Panningen

Huisvlijt: samen handwerken

Foto-expositie 75 jaar bevrijding

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

Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Kerkzaaltje Baarlo

Durnééve Handwerkcafé – Meijel

Single Men

Voorlichtingsavond zwerfafval

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Café Helden

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: Meijel Schoon en Peel en Maas Schoon
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Durnééve Eetpunt groep 1 – Meijel

Memphis Maniacs

Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Locatie: Durnééve / Oppe Koffie Meijel

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Opening expositie
Tijd: 14.00 - 20.00 uur
Organisatie: Bevrijding 75 jaar Maasbree
Locatie: Hoes van Bree Maasbree

Herdenkingsceremonie voor
onderduikers
Tijd: 15.30
Organisatie: Bevrijding 75 jaar Maasbree
Locatie: Kapel aan het Langhout Maasbree
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Inloop voor tabletgebruikers
Tijd: 09.30 – 11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Koffie met… Inge Hanssen
Tijd: 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Kessel

Bevrijdingsmis met Kerkelijk Herenkoor
en Strijkersensemble Animato

Thoes ontmoete, dansen met
dansschool Janssen

Tijd: 09.30 uur
Locatie: kerk Baarlo

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Feestzaal Thoes Panningen

Caeciliamis met fanfare St. Caecilia

Janke Dekkers en Amy Egbers

Tijd: 10.00 uur
Locatie: St- Lambertuskerk Helden

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

do
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Liedjesaovend

Sinterklaasintocht

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: cv De Dorper Kuus
Locatie: ‘t Café Helden

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Sinterklaas Comité Meijel
Locatie: De Vangrail Meijel

Durnééve Repaircafé – Meijel

Expositie Maasbree 75 jaar Bevrijd

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

Tijd: 11.00 - 20.00 uur
Locatie: Hoes van Bree Maasbree

Speculaas- en mandarijnactie

Sinterklaasintocht

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Konzagro
Locatie: Koningslust, buiten de bebouwde kom

Tijd: 12.30 uur
Locatie: Zaal Unitas Baarlo

Optocht en kranslegging

Foto-expositie 75 jaar bevrijding

Alzheimercafé

Tijd: opstellen 09.45 uur
Organisatie: Bevrijding 75 jaar Maasbree
Locatie: Clockenslaghplein Maasbree

Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Kerkzaaltje Baarlo

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Repair Café Baarlo

Lezing Dré Hanssen

Drumspektakel

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum Peel en Maas Helden

Organisatie: Drum- en Brassband Voorwaarts
Tijd: 18.30 uur
Locatie: Zaal Habets Baarlo

Durnééve Engels café – Meijel

Expositie Meijel 75 jaar bevrijd

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

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

Koffie met… Clemens van de Pavert

Optreden Selico

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Bibliotheek Meijel

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Kasteel de Keverberg Kessel

Expositie Maasbree 75 jaar Bevrijd
Tijd: 11.00 - 20.00 uur
Locatie: Hoes van Bree Maasbree

en mandarijnactie
ma SpeculaasTijd: 18.00 uur
25 Organisatie: Konzagro
11 Locatie: Koningslust, binnen de bebouwde kom

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

Gezellige middag met zanger/
entertainer Paul Sellers
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Muziekmiddag met Mart van
Knippenbergh
Tijd: 13.45 uur
Locatie: DorpsOntmoeting De Koeberg Helden

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 24 november
H. Mis 09.30 uur met koor – t.i.v.
Nel Theunissen-Schreurs en
overleden familie
Woensdag 27 november
H. Mis 0.900 uur in sacristie
Zondag 01 december
H. Mis 1e Advent 09.30 uur met
koor

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Vrijdag 22 november
H. Mis 19.00 uur voor alle
vrijwilligers van de parochie bij
gelegenheid van de vrijwilligersavond
Zondag 24 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Wiet Steeghs
Zaterdag 30 november
Kerkhof 14.00 uur: bijzetting urn
Hans Meijnen
Zondag 1 december
Geen H Mis

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 24 november
Feest van Christus Koning - Viering
75 jaar bevrijding Maasbree
11.00 uur: Eucharistieviering ver
zorgd door het Herenkoor b.g.v.
Céciliafeest. Tijdens deze viering
ontvangen de heren Jac Peeters en
Frans Steeghs een onderscheiding
van de St. Gregoriusvereniging bij
gelegenheid van en als dank voor
hun 40- en 25-jarig koorlidmaat
schap.
Lectoren: Mevr. Els Hanrats
- Mevr. Jeanne Senden

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
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.;
Mie Willems-Kessels (verj)
Zaterdag 30 november
H. Mis 19.00 uur 1e Advent t.i.v. de
zieken in onze parochie

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 24 november
H. Mis 10.00 uur – cecilia fanfare
St.Cecilia t.i.v. lev. en overl. leden
fanfare St. Cecilia; Ton Hillen en
Martha Hillen-Reijnders en fam.; Ida
Joosten-Janssen 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.
Zondag 1 december
H. Mis 1ste Advent 10.00 uur

Intenties: Jaardienst Ton Peeters
en overl. familie. Jaardienst Frans
Muysers en Mia Muysers-Niessen.
Anna Verheijen (verjaardag) en Louisa
Verheijen. Nel Duijf-Aerts. Piet Boots
(verjaardag). Zeswekendienst Ton
Vaessen. Voor de overleden leden van
het Herenkoor. Uit dankbaarheid voor
75 jaar bevrijding.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 23 november
19.15 uur. H.Mis voor Dhr. Jan
Timmermans vanwege de verjaardag.
Woensdag 27 november
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 30 november
19.15 uur H.Mis voor de parochie.

– herenkoor t.i.v. Jan Nijssen
(jaardienst); Johannes Janssen en
Maria Haenen; Giel van Lier en Leen
van Lier-v.d. Hurk (jaardienst); Paul
Verhees (jaardienst);
Overleden: Bep Maessen-Segers, 87 jaar

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 23 november
Geen H. Mis
Zaterdag 30 november
Geen H. Mis
Zaterdag 7 december
H. Mis 17.30 uur

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 23 november
H. Mis 19.00 uur met Harmonie
Eendracht b.g.v. 100-jarig Jubileum.
T.i.v. overl. en lev. leden; -Harrie
Vrinssen en Jo Vrinssen-van den
Eijnden; Pierre v.Bommel en overl.
fam. van Bommel en fam. Steegs
(jaard); Huub Grommen (coll); Pastoor
Jan Schoenmakers (coll); Jac. Steeghs

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
Kerkdiensten
Zaterdag 23 november
17.00 uur Woord en communieviering
in Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 24 november
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Rikie Gout-van der Elzen.
Jaardienst Overleden ouders
Peulen-Jacobs.
Jaardienst Nelly Bruynen-Deriks.
Bertha Smits-van Horen wegens
verjaardag.

(coll); Jan Gielen (jaard) en overl.
fam; Theo Janssen, Sjef Janssen, en
Marian Bouten-Janssen; Harrie en Riek
Strijbos-Verscharen; uit dankbaarheid
Zondag 24 november
Geen H. Mis. Wel om 10.30 uur
Sinterklaasintocht Meijel, met
ontvangst van de Goedheiligman in
zijn patroonskerk door de kinderen,
i.s.m. Jong Nederland.
Doopviering 14.30 uur: Lieke
Pijnenburg
Maandag 25 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 26 november
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 28 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zondag 1 december
H. Mis 1ste Advent 11.00 uur met
dames- en herenkoor t.i.v. Riet
Gooden-Hendriks en Gerard Gooden
(gest.jaard); Cor Nijssen-Dirkx (coll);
Willem van Bommel, Sjeng Vissers,
Leen Vissers-Mestrom (jaard); Jacques
en Netje Geraets-Lenders en fam,
Jean en Agaath v.Berlo-Foss en fam,
Karel en Greet Horning en fam, fam.
Wedding en uit dankbaarheid.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.

Jan Peeters wegens verjaardag en
tevens voor ouders Peeters-Geurts en
zoon Harry.
Donderdag 28 november
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
Tijdens de wintermaanden is vanaf
1 december de H. Mis op de zondag in
het kerkzaaltje, met uitzondering van
Kerstmis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 24 november
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 1 december
Zes wekendienst, Wiel Derix
Mededelingen
Het zou fijn zijn als de plastic en de
groen afval, van het kerkhof, beter

Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
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
Om 14.00 uur wordt St. Nicolaas
ontvangen in de parochiekerk.
Welkom alle kinderen!
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 30 november
H. Mis 19.00 uur 1e Advent –
gemengd koor t.i.v. Henriëtte
Maria Haffmans (zeswekendienst);
Fien Schmitz-Giesen (jaardienst);
Sjeng Giesen, Gritje GiesenBrummans, zoon Piet en dochter
Lies (gest. jaardienst); Bernard
Segers en Gertruda Segers-Pubben,
Julie Segers; Jo Wilms en Mia WilmsSegers en overl. fam.; Lei Huijs (vw.
coll). Extra collecte misboekjes.

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

gesorteerd word in de containers
die bij het kerkhof staan.
De containers zijn alleen voor het
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

75 jaar bevrijding

Speciale hoogmis kerk Baarlo
In het kader van 75 jaar bevrijding en het 800-jarig bestaan van Baarlo heeft de Hoogmis van zondag
24 november in de kerk een speciaal tintje. De vicaris van het Bisdom Roermond gaat de mis voor en het
Herenkoor zorgt voor de muzikale invulling.
Het Kerkelijk Herenkoor luistert de
viering op met de meerstemmige mis
van Perosi. Perosi heeft deze gecom

poneerd voor begeleiding van orgel.
Het koor wordt echter niet door het
orgel begeleid, maar door het strijkor

kest Animato. Verder wordt het Credo
meerstemmig gezongen. Bovendien
wordt met begeleiding van Animato

de Cantate 147 van Bach uitgevoerd.
De introitus en de de communio zijn
in het Gregoriaans. Het Herenkoor wil
op deze manier gehoor geven aan
de oproep van de werkgroep Baarlo
800 jaar, om zo ook een bijdrage te
leveren aan de viering.

Meer dan 300 jaar geleden wordt
er in de annalen van de parochie al
melding gemaakt van het mannen
koor, dat toen de diensten opluis
terde. Het koor behoort daarmee tot
de oudste verenigingen van het dorp
Baarlo.
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TV
13 55
9 ’’
cm

13 55
9 ’’
cm

!
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LAA
GRATIS
BEZORGD!

4K

ULTRA HD

GRATIS
BEZORGD!

4K

UL
ULTRA HD

1449,-

1699,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

4K TV
KD55XG9505

SMART

350,-

*

999,-

*Na €100,- Cashback van Sony

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • Picture Processor X1 Ultimate
• Full Array LED • Android TV met ingebouwde Google Assistant

-/-

4K QLED TV
QE55Q80

400,-

1299,-

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • HDR 1500 • Clean Cable oplossing
• Direct Full Array 6x • Quantum Processor 4K • Smart TV

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

Ook voor al uw witgoed!
GRATIS
BEZORGD!

VAN

8

599,-

499,-

KG

1600

GRATIS
BEZORGD!

8

KG

VAN

599,-

499,-

T/PM

Wasmachine / L6FBSPEED

Warmtepompdroger / T7DBKLEVE

• Energieklasse A+++ • Vulgewicht 8 KG • 1600 tpm • Startuitstel

• Warmtepomp, energieklasse A+ • Vulgewicht 8 KG • ProSense

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

