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Herinneringsboom
Egchel
Leerlingen van basisschool De Kemp uit Egchel en vier Egchelnaren die in 1944 geboren zijn, plantten op vrijdag 13 december samen een Albizia boom. Deze Perzische slaapboom
werd opgedragen aan Egchelnaar Giel Vestjens. “Hij keerde, net als kapelaan Naus en Thieske Joosten, na de razzia nooit meer terug”, vertelt historicus Henk Thiesen. “In het bijzijn
van onder andere Giels dochters Anneke en Riet werd de boom geplant en een gedenkbord onthuld.” De boom is volgens Thiesen een herinnering aan alle slachtoffers die tijdens de
bevrijding vielen. “Precies vijftig jaar geleden was ik zelf één van de kinderen die een boom mocht planten. Die herinnering is diep verankerd in mijn geheugen. Dat de wortels van
deze ‘herinneringsboom’ maar diep in onze Egchelse grond mogen verankeren.” / Beeld: Jordy Strijbos

Biomassacentrale
is niet te
stoppen
Wijnen Square Crops in
Egchel bouwt een biomassacentrale waarmee ze duurzaam energie kunnen
opwekken voor hun tuinbouwbedrijf en waarmee het
bedrijf de BV Nederland
dichter bij de klimaatdoelen
brengt. Inwoners van vooral
Helden zijn echter minder
blij. PvdA/GroenLinks stelde
vragen in de gemeenteraad
op dinsdag 17 december.
Lees verder op pagina 02

Vanwege de feestdagen

Persberichten voor de uitgave

verschijnt er in week 52
geen HALLO.

van vrijdag 3 januari aanleveren

De eerste HALLO van
2020 verschijnt
op vrijdag 3 januari.

vóór maandag 30 december 12.00 uur
via redactie@hallopeelenmaas.nl
en advertenties vóór 17.00 uur via
advertentie@hallopeelenmaas.nl
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Biomassacentrale is niet te stoppen
Namens 137 verontruste buurtbewoners maakte Diny Kuijpers tijdens
de raadsvergadering gebruik van het
spreekrecht en ondervroeg het college over de gevolgen voor gezondheid en milieu. Of het allemaal wel
mag zo dicht bij de bewoning. En ze
vroeg om een tijdelijke stop van
de bouw, tot er meer duidelijkheid
is. Ze wil een geur-onderzoek laten
doen en een onafhankelijke beoordeling van de plannen zodat de
bouw gestopt kan worden, zoals dat
ook in Gilze-Rijen gebeurde.
Kuijpers vertegenwoordigd de burgers die zich zorgen maken om de
plannen van Wijnen Square Crops die
tijdelijke woonruimte bouwt voor
200 arbeidsmigranten en een biomassainstallatie. Vooral dat laatste
veroorzaakt onrust. Namens PvdA/
GroenLinks stelde ook Annigje
Primowees vragen aan de gemeenteraad.

Natura 2000
Harde toezeggingen kreeg Diny niet.
Wel de belofte van burgemeester
Wilma Delissen van Tongerlo dat de
vragen op korte termijn beantwoord
worden. Verantwoordelijk wethouder
Rob Wanten kon haar, noch raadslid Primowees, geruststellen. Het
betreft het een installatie kleiner
dan 15 megawatt (MW), zodat er
geen vergunningplicht is volgens de
wet milieubeheer, zo hield hij hen
voor. “Er is alleen een meldplicht.
Een raadsconsultatie is niet nodig.”

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

Alleen de provincie zou de plannen
nog kunnen hinderen, gezien het
nabijgelegen Natura-2000 gebied in
Leudal.
De centrale komt op 300 meter van
de woonwijken. Inwoners verwachten meer astmatische klachten vanwege de uitstoot van fijnstof, stikstof
en koolmonoxide. Dit soort klachten
komen onder meer terecht bij raadslid Joep Hermans uit Helden (Lokaal
Peel & Maas). “Het beleid is vijf jaar
geleden vastgesteld, toen wisten
we nog veel dingen niet die nu wel
bekend zijn.” Hermans zegt overal
in Helden meetpunten te willen
waar de gehalten in de lucht continu
gemonitord worden.
De houtgestookte stoomketel met
stoomturbine en rookgascondensor
levert 8MWth aan warmte en 2MWh
aan elektriciteit. Pieter Wijnen verwacht dat de centrale in september
klaar is. Vanaf dan gaat er 1 miljoen
ton aan houtsnippers per jaar in.
De piek ligt in de winter, dan komen
er twintig vrachtwagens per week.
PvdA/GroenLinks wilde dan ook
weten in hoeverre de biomassaverbranding en de verkeersbewegingen
die hiermee gepaard gaan de omgeving belast met stikstof, fijnstof en
broeikasgassen als CO2.
De zorgen van omgeving en politiek
over de effecten van biomassa op de
luchtkwaliteit, de volksgezondheid
en de natuur zijn allerminst voorbehouden aan gemeente Peel en Maas.
Het RIVM en de Nederlandse GGD’s
pleitten al in oktober voor meer
onderzoek naar biomassacentrales.
Want al kloppen de aannames dat
biomassa per saldo CO2-neutraal is,
de uitstoot en geluidshinder van de
twintig vrachtauto’s per week die
het de biomassa aanvoeren, zijn daar
niet bijgeteld.
En de uitstoot van CO2, stikstof en
fijnstof van de centrale van Wijnen
Square Crops slaat wel direct in
Helden en Egchel neer, zo vrezen
de inwoners. En ook op de versgebouwde chalets van de 200 arbeidsmigranten die er worden gehuisvest.
De 200 arbeidsmigranten die overigens vrijwel allemaal bij Wijnen aan
het werk kunnen, in tegenstelling
tot wat HALLO Peel en Maas eerder
meldde. Wijnen heeft 100 FTE aan

De spanten staan klaar voor de komst van de biomassacentrale bij Wijnen Square Crops in Egchel. Naar verwachting is de
centrale in september operationeel.

vaste medewerkers, in de seizoenen
loopt de personeelsbehoefte op tot
nog eens 350 seizoensmedewerkers.

Beter klimaat
De omgeving ondervindt niet alleen
de nadelen, maar ook het voordeel
van een beter klimaat, meent Wijnen.
“Als BV Nederland hebben we de verplichting te verduurzamen. Dit is één
van de dingen waarmee we dat halen.”
Hij vindt het dan ook onterecht wanneer inwoners wijzen op de voordelen van gas, waar Duitsers subsidie op
krijgen. “Je moet het in perspectief
zien. Duitsland moet van het bruinkool af. Dan is gas een logische stap
in de transitie.” Nederland is al een
stap verder en moet van het gas af.
Met wind- en zonne-energie alleen
kan Nederland de klimaatdoelen nooit halen. Zeker omdat deze
energiebronnen stilliggen bij windstille perioden zonder zonneschijn.
Biomassa is immers onderdeel van de
natuurlijke kringloop. Er komt weliswaar CO2 vrij bij het verbranden
van hout, maar CO2 wordt ook weer
opgenomen door bomen die groeien
op de plaats van de exemplaren die
voor dat doel zijn gekapt. Per saldo is
biomassa dus CO2-neutraal.

Het kabinet heeft biomassa daarom
al aangemerkt als duurzame energiebron die essentieel is om de
klimaatdoelen te halen en de gaskraan in Groningen dicht te draaien.
Daarvoor heeft de overheid 11,4 miljard euro subsidie gereserveerd. Ook
Wijnen ontving voor de bouw een
SDE+-subsidie.

Koolstofbom
Inmiddels is de wetenschap omtrent
de duurzaamheid echter aan het
schuiven. De Europese koepel van
wetenschappers EASAC liet al weten
dat nieuwe bomen tijd nodig hebben
om te groeien voordat ze genoeg
CO2 kunnen opnemen. De vraag naar
energie uit biomassa is momenteel
gigantisch, zodat de komende jaren
een ‘koolstofbom’ vrijkomt. En het
RIVM waarschuwde in mei vorig jaar
al dat de stook van hout en groenafval een serieuze toename van fijnstof veroorzaakt.
Volgens Wijnen bestaat het overgrote deel van de biomassa die
hij verstookt uit snoeiafval uit de
omgeving. Binnen een straal van
100 kilometer is daar voldoende van
voorradig om voor 80 procent van
zijn behoefte te voorzien.

Ook uit recent onderzoek van het
kabinet blijkt dat duurzame biomassa helemaal niet zo duurzaam
is. Het verbranden van hout in een
biomassacentrale om stroom op
te wekken levert 20 procent meer
stikstof, fijnstof en broeikasgas op
dan stroom uit een kolencentrale.
Het verschil met aardgas is nog groter. Het opwekken van warmte met
biomassa levert ongeveer twee keer
zoveel stikstof op dan het verbranden van gas.

Gemeenteraad
In de gemeenteraad van Peel
en Maas vroeg PvdA/GroenLinks
dan ook of het college wel op de
hoogte was van dit soort rapporten.
Maar volgens wethouder Wanten
valt alles binnen de wettelijke
kaders. En die zijn ontworpen ter
bescherming van de volksgezondheid. “Dus als ik u goed begrijp, is er
niks aan de hand? Het valt binnen de
wettelijke kaders, dus we maken ons
zorgen om niks?” vroeg Primowees.
Retorische vragen waar wethouder
Wanten alleen maar bevestigend op
kon antwoorden.
Tekst en beeld: Marc van der Sterren
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Initiatiefvoorstel

Bouwstop voor windmolens en zonne-energie
Met een initiatiefvoorstel heeft de gemeenteraad van Peel en Maas op dinsdag 17 december een onmiddellijke bouwstop ingevoerd voor de bouw
van windmolens hoger dan 150 meter en voor de bouw van zonneweiden.
De partijen CDA en Lokaal Peel&Maas
dienden tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 17 december een motie in
om het opstellen van beleid voor zonneweiden en biomassa installaties in
Peel en Maas te herzien.
De VVD sloot zich tijdens de vergadering
aan als mede-indiener. Teun Heldens
wilde benadrukken niet tegen de komst
van windmolens te zijn, “maar we zien
dat er een andere tijd is aangebroken,
windmolens werden nooit zo hoog als
nu. We signaleren veel onrust, onwetendheid en angst. We willen graag
onderzocht hebben of de sky echt the

limit is.” AndersNu steunde dit voorstel.
Alleen PvdA/GroenLinks stemde tegen.
De motie ging gepaard met een initiatiefvoorstel voorgesteld om per direct
nieuwe vergunningaanvragen voor
windturbines met een tiphoogte van
150 meter of hoger aan te houden.
Ook willen zij nieuwe vergunningsaanvragen voor zonneweiden aanhouden, dat wil zeggen: zonnepanelen die
niet op onroerend goed zijn bevestigd.
De bouw wordt stilgelegd totdat er
nieuw beleid voor is geformuleerd voor
een periode van maximaal zes maanden.

Draagvlak
Raadslid Henk Boots van Lokaal
Peel&Maas stelde dat de huidige regelgeving omtrent duurzame energie vier
jaar geleden is opgesteld. “Wij zijn van
mening dat de uitgangspunten windenergie, gezien de huidige omvang van
windmolens, opnieuw tegen het licht
gehouden moeten worden. Tevens vinden wij het belangrijk dat met name de
definitie van ‘draagvlak uit de omgeving’ veel duidelijker omschreven moet
worden, zodat burgers ervan uit kunnen
gaan dat er ook serieus met hun inbreng
rekening wordt gehouden. Hierbij die-

nen gelijktijdig beleidsuitgangspunten
voor zonneweiden en biomassa installaties geformuleerd te worden.”
De partijen willen dat het College van
B&W in het eerste kwartaal van 2020
een evaluatie en herijking van de uitgangspunten over de windenergie.
Daarna roept het CDA, Lokaal Peel&Maas
en VVD het college op om deze punten
voor te leggen aan de raad. Wethouder
Paul Sanders vond het een sympathiek
voorstel en zei graag eens met de raad
om tafel te gaan om een nieuw beleid
omtrent duurzame energie vorm te
geven.
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Gouverneur Bovens bezoekt
De Hobbits in Kessel
Limburgs gouverneur Theo Bovens brengt op vrijdag 20 december een bezoek aan Kessel in het kader van
75 jaar bevrijding Limburg. Samen met Carlos Gielen, projectleider 75 jaar bevrijding Limburg, wordt hij om
15.30 opgewacht bij clubgebouw Os Knip van jeugdvereniging De Hobbits.

Auto winkeliersactie mag
worden verkocht
De winnaar van de Mega Ster Actie mag de hoofdprijs direct te
gelde maken. Dit in tegenstelling tot verhalen die de ronde doen
waarin wordt gemeld dat een winnaar wel kansspelbelasting moet
betalen, maar de auto niet mag doorverkopen.
De redactie van HALLO Peel en
Maas ontving een verontruste brief
over de Mega Ster Actie. Wie meer
dan 449 euro wint, moet 31 procent kansspelbelasting betalen.
Dat geldt dus ook voor de auto.
Volgens de briefschrijfster zou de
auto vervolgens een jaar lang niet
mogen worden verkocht.
“Een snelle check op internet
leert mij dat de hoofdprijs een
Volkswagen Up is, ter waarde van
minimaal 11.325 euro. Dit betekent dus dat je, voordat je de auto
in ontvangst mag nemen, eerst
3.510,75 euro aan belastinggeld
moet betalen.” Wie weinig geld
heeft, kan met de hoofdprijs dus
in de problemen komen, was de
strekking van de brief.
Navraag bij Hans Beumers, voorzitter van de Mega Ster Actie, leert
echter dat de waarheid anders ligt.

“Ik heb dat gerucht vaker gehoord”,
stelt hij. “Maar je mag doen met
de auto wat je wilt en je hoeft niet
op voorhand af te rekenen bij de
belastingdienst.”
Een winnaar moet tekenen dat
hij de prijs aanvaardt en daarmee
ook de kansspelbelasting die hij
moet betalen, legt Beumers uit.
“Die rekening volgt echter pas achteraf.”
En de auto mag je direct weer verkopen. “Inclusief BTW ligt de cataloguswaarde rond de 13.000 euro.
Een garage maakt meestal maar
een paar honderd euro winst op
een nieuwe auto en zal deze dus
graag terugkopen.” Een hoofdprijswinnaar die het geld beter kan
gebruiken dan een auto, kan dus
toch duizenden euro’s incasseren.
Tekst: Marc van der Sterren

Kranslegging op 19 november tijdens de bevrijdings- en vredestocht in het kader van 75 jaar bevrijding Kessel en Kessel-Eik
waarbij Gouverneur Bovens was verhinderd

De gouverneur was helaas verhinderd
bij de kranslegging op 19 november
tijdens de bevrijdings- en vredestocht
in het kader van 75 jaar bevrijding van
Kessel en Kessel-Eik. Vrijdag komt hij
alsnog kennismaken met het comité
75 jaar bevrijding Kessel en Kessel-Eik.
Ook burgemeester Delissen zal aanwezig zijn. Na een kort welkom stappen de genodigden in een busje van
het vrijwilligersvervoer en gaan naar
het oorlogsmonument in de Donk
waar vier soldaten van de Gordon
Highlanders tijdelijk begraven zijn
geweest. De soldaten zijn gesneuveld
voor de bevrijding van Kessel.
Via het oorlogsmonument in de kas-

teeltuin gaat het gezelschap naar de
Maas bij de Boemel waar 75 jaar geleden een Lancaster bommenwerper is
neergestort en vijf bemanningsleden
een zeemansgraf in de Maas hebben
gekregen. Ook zullen de gouverneur
en zijn gevolg even stilstaan bij de
allereerste NSB-er die in Nederland is
doodgeschoten in het kotje (de gevangenis) van het voormalige gemeentehuis in Kessel op 10 mei 1940 om
08.00 ‘s morgens.
De wandeling gaat verder langs de
Maas naar de vernielde kazemat bij
de kerktrappen, waarna een bezoek
wordt gebracht aan de parochiekerk,
ontworpen door de beroemde archi-

tect Pierre Cuypers uit Roermond.
Hier worden de kerkrazzia en de verwoesting van de kerk en het kasteel
op 17 november 1944 herdacht en de
gedenksteen van de mobilisatietroepen bezocht.
Bij clubgebouw Os Knip wordt gesproken met ouderen die de oorlog hebben meegemaakt en met de jongeren
die op 19 november het vuur in het
huis van de gemeente in Panningen
hebben opgehaald en dit 7 kilometer
verder naar het oorlogsmonument in
de Donk en het oorlogsmonument in
de kasteeltuin hebben gebracht.
Beeld: Dick Holthuis

Pinautomaten ‘s nachts
gesloten
Banken zetten voortaan tussen 23.00 uur en 07.00 hun pinautomaten uit. Het is een van de maatregelen uit het overleg tussen minister Grapperhaus van Justitie, minister Hoekstra van Financiën en
de Vereniging van Banken (NVB). De maatregel moet het aantal
plofkraken tegengaan.
Vorige week werd er in Baarlo nog
een plofkraak gepleegd. Er werd
niets buit gemaakt, maar de knal
zorgde wel voor schrik bij omwonenden. Dit jaar zijn 71 plofkraken
in Nederland gepleegd. In 2018
waren dat er 43, het jaar daarvoor
87. ABN AMRO besloot eerder dit
jaar al 470 geldautomaten te sluiten. Dat vanwege het type automaat dat door ABN AMRO gebruikt
wordt en klaarblijkelijk makkelijker
te kraken was.
Het niet kunnen pinnen ‘s nachts,
zou op weerstand kunnen stuiten

van plekken waar alleen contant
betaald kan worden. Met name
in de horeca is het aantal pintransacties gestegen de afgelopen jaren. De Nederlandsche Bank
(DNB) liet eerder al weten zich
zorgen te maken dat contant geld
snel verdwijnt uit de samenleving.
“Veel mensen hebben moeite met
pinnen, zoals ouderen of visueel
gehandicapten. Daarnaast wordt de
samenleving kwetsbaarder door de
opmars van digitaal betalen, door
stroringen en hackers”, aldus directeur Coen Voormeulen van DNB.

Kerstsale
Vanaf 26 december

40% KORTING
Mini’s aan de maak
Maken, doen en een beetje leren. Dat is het doel van het (mini)makerslab dat op vrijdag 13 december
plaatsvond in de bibliotheek van Panningen. Het was de tweede editie van het evenement, dat door Bibliotheek
Maas en Peel wordt georganiseerd. Het mini-makerslab is bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 7 jaar en het
makerslab voor kleine uitvinders tussen de 7 en 13 jaar. De kinderen gingen aan de slag met het bouwen van
een knikkerbaan, oefenden het programmeren van een robot en gingen aan de slag met lego.
/ Beeld: Jac Willekens, Tien+

op alle kerstartikelen*
*ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
2e kerstd
ag open
9.30-18 u
Reserveer ur
nu
ons ontbij voor
tbuffet

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL
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Met kerst geen uitzicht
vanaf uitkijktoren Meijel
De uitkijktoren aan de Vossenberg in Meijel is met kerst nog niet gereed. De slechte weersomstandigheden
van de afgelopen periode en het naderende kerstreces zijn de oorzaken van de vertraging. Naar verwachting
is de toren eind januari gereed. Dat laat dorpsoverleg Meijel weten op maandag 16 december.

Het lasbedrijf was aan de slag om de
staalconstructie in orde te krijgen.
Een bouwbedrijf was bezig met het
houtwerk, waarbij ze geassisteerd
werden door een groep vrijwilligers.
De kwartiermakers zeggen dat ze het
jammer vinden, maar hebben begrip
voor het uitstel. Het is overigens niet
de eerste keer dat de opening van de
ADVERTENTIE W E E K

toren wordt uitgesteld.
Vorige week liet Jo Manders in een
reactie aan HALLO nog weten dat ‘als
alles mee zou zitten we er met kerst
misschien wel op kunnen’. Manders
is lid van het netwerk Natuur en
Recreatie van Dorpsoverleg Meijel
en vanaf het begin betrokken bij de
bouw van de uitkijktoren Belfort de

Vossenberg. De toren in nationaal park
De Groote Peel zou in eerste instantie eind november klaar zijn. De toren
op de grens van Asten en Meijel is
22 meter hoog en heeft vier verdiepingen.

Beeld: Gianfranco Gorgoni
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Inzendingen Peel en Maas

Acht artiesten in halve finale LVK
Acht carnavalsartiesten uit de gemeente Peel en Maas staan in de halve finale van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Dat werd maandag 16 december bekendgemaakt op L1 Radio. Op zaterdag
1 februari worden de twintig finalisten bekendgemaakt.

Mafcentrum Maasbree
EINDEJAARSPROGRAMMA
Za
21/12

SNL // Top 2000

Do
26/12

DJ Vaisla

Wo
01/01

Harvest Moon

Za
23/05

Henk Hover en Ron Aspers van
Stichting LVK onthulden welke 60
liedjes zijn doorgedrongen tot de 44e
halve finale van het liedjesfestival.
De uit 60 personen bestaande vakjury beoordeelde de 185 inzendingen
2 keer. Noord-Limburg is in de halve
finale met 21 liedjes vertegenwoordigd.
Uit Peel en Maas staan acht artiesten

in de halve finale: Manon&Bart met
‘Ein Manier’ (Baarlo), De Batjakkers
met ‘Alaafverslaafd!’ (Egchel), Aod
Prinse Egchel met ‘Ut allerbiste liedje’
(Egchel), Prins&Aod Prinse Graashook
met ‘Wacht Neet Op Later’ (Grashoek),
Alaaf Airlines met ‘Duit Ali ut express?’
(Helden), Pim&Chantal met ‘Noeits
genog!’ (Kessel), De Bubs met ‘Ik
ben ut kwitj’ (Meijel) en De Breurkes

met hun nummer ‘Gooije Gronk’
(Panningen).
Op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 januari vinden de opnames van
de halve finales plaats, die in januari
worden uitgezonden bij L1. De bekendmaking van de twintig finalisten is op
zaterdag 1 februari, waarna op vrijdag
7 februari de finale van het LVK plaatsvindt in Echt.

Verantwoordelijk voelen voor het goed wonen

Overeenstemming over
de Prestatieafspraken 2020

De woningcorporaties Antares en Wonen Limburg, de huurdersbelangenvereniging Kessel-Meijel, Huurders
vereniging Noord-Limburg en gemeente Peel en Maas hebben overeenstemming bereikt over
Prestatieafspraken voor 2020. Met het ondertekenen van de prestatieafspraken bekrachtigen de partijen dat
zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het goed wonen in de gemeente Peel en Maas.
De komende tijd willen de betrokken partijen bewustwording vergroten en huurders en woningeigenaren
informeren over de mogelijkheden
voor het aanpassen van bestaande
woningen (zowel levensloopbestendig als energetische verbeteringen).
Daarnaast wil de gemeente inzoomen
op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.
Maar ook het vergroten van de leef-

baarheid in de kernen is een belangrijk punt in de prestatieafspraken
2020. Dit willen de betrokken partijen
doen door locaties die extra aandacht
behoeven, onder andere leegstand en
herstructureringslocaties, in beeld te
brengen. Vervolgens maken ze keuzes over hoe ze met deze locaties
omgaan.
In de prestatieafspraken worden per
thema concrete afspraken beschre-

ven. Zo gaan corporaties zich onder
andere inzetten voor het huisvesten
van kwetsbare doelgroepen en zijn
er afspraken gemaakt over de leefbaarheidsuitgaven. Ook willen corporaties het aantal huurwoningen graag
uitbreiden. Daarnaast maken de WMO
afspraken (gemaakt tussen gemeente
en corporaties) deel uit van de prestatieafspraken 2020.
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Reünie café Aerdts (The Apollo)

‘Bij Aerdts was altijd iets te doen’
Nu de vroegere zaal en discotheek plaats gaan maken voor woonruimtes, is er straks nog maar weinig te zien
van wat ooit café-zaal Aerdts en Apollo was. Voor enkele Heldenaren een goede reden om op zondag 29 december een reünie te organiseren voor iedereen die herinneringen op wil halen aan het voormalige café, dancing
en later discotheek in Helden.

Theo Aerdts (links) en Ley van den Beuken (rechts) met twee andere bezoekers bij café Aerdts

Een echt bruin café waar werd gerookt,
gekaart, gepraat en een biertje gedronken aan tafels met Perzische tapijtjes
en gehaakte kleedjes. Dat is hoe Ley
van den Beuken (70) en Peter Peeters
(65) zich Apollo (ooit begonnen als
café-zaal Aerdts) in Helden herinneren. “Vroeger, en dan praat ik over
de jaren 60 en 70, kwam je bij Kubke
of bij Aerdts in Helden”, vertelt Peter.
“Daar kwamen twee verschillende
soorten volk. Als je bij Kubke kwam,
luisterde je vaak naar The Beatles,
en bij Aerdts kwamen vooral fans van
The Rolling Stones.”
In die tijd was de kroeg een tweede
huiskamer, vertelt Ley. “Wij als ‘langharig, werkschuw tuig’ bleven niet
thuis zitten bij pap en mam. Dat was
helemaal niet gezellig. We waren de
generatie die zich overal tegen ver-

zette en de wereld wilde veranderen,
dus dan zocht je elkaars gezelschap op.
De Pool, Aerdts en Kubke waren voor
ons een soort huiskamer waar we bij
elkaar kwamen, heel wat weekenden
en vakanties doorbrachten en waar
we optraden met ons bandje. Er was
dus altijd iets te doen en altijd iemand
binnen. Wat dat betreft hebben we
Aerdts zowel vanaf de bühne als vanuit
de zaal gezien.” Peter herinnert zich
de tijden dat Piet Aerdts achter de bar
stond nog goed. “Wanneer hij het rond
middernacht moe was, liep hij meestal
naar onze vriendinnen toe en zei:
‘Maedjes, gaot noa hoes, dan gaon die
jonges auch’.”
Maar iedereen werd ouder, rondde de
studie af, ging aan het werk of verhuisde. En dus verloren veel leeftijdsgenoten elkaar decennialang uit het

oog. Nadat Johan Flapper, een bekende
‘Dörper’ en drummer van de band van
Ley en Peter, in april 2018 overleed,
zagen veel leeftijdsgenoten elkaar

Van zaal Aerdts tot The Apollo
Sjang Aerdts begon in 1904 café Aerdts aan het Mariaplein in
Helden. Later kwam daar zaal Apollo bij. Dochters Dora en Mie en
zoon Piet namen de zaak in de jaren 50 over, totdat Piet het in 1968
voorzette onder de naam Bar Dancing Apollo. Zoon Theo Aerdts
werd in 1976 de drijvende kracht achter Apollo, totdat hij het
bedrijf 17 jaar geleden verkocht aan Stephan Janssen. Aan het
begin van dit jaar maakte hij bekend de deuren van discotheek The
Apollo te sluiten en van de zalen aan de achterkant van het pand
woonruimtes te willen maken. De horecagelegenheid ‘t Café is
sinds 2016 gevestigd op de plek waar voorheen de ingang van
discotheek The Apollo lag.

na lange tijd weer en werden er veel
herinneringen opgehaald. “We vonden
dat we daar iets mee moesten doen.
We wisten van velen eigenlijk helemaal
niet wat er van geworden was of waar
ze nu woonden”, aldus Peter. “En het
zou toch jammer zijn als we elkaar
alleen nog maar op elkaars uitvaart
gaan zien, heel plat gezegd.”
Zo werd vorig jaar een reünie georganiseerd voor bezoekers van zaal
Aerdts en Apollo in de jaren 60 en 70.
Peter: “Maar Apollo is al zo lang een
begrip in Helden, dat we dat dit jaar
over wilden doen. Dit keer een reünie voor iedereen die er als bezoeker
is geweest en zich er verbonden mee

voelt. Sommigen hebben er zelfs hun
partner leren kennen. Het wordt een
gezellig samenzijn met mensen die
elkaar vroeger met uitgaan zagen en
benieuwd zijn naar wat er van iedereen
terecht is gekomen na zoveel tijd.”
De reünie op zondag 29 december begint om 15.00 uur in ‘t Café in
Helden. De toegang is gratis. Er is live
muziek van onder andere Ley en Peter
die nummers van Crosby, Stills & Nash,
Eagles, The Rolling Stones en Bob Dylan
spelen. Verder wordt het “vooral een
avond vol sentiment”.
Tekst: Kim Jacobs
Beeld: Ley van den Beuken

STAPELKORTING
KORTING
1 paar: 30%
2 paar: 40%
3 paar: 50%

Penders Schoenen
Dorpstraat 1
6093 EA Heythuysen
T 0475 472 488

www.pendersschoenen.nl
Bar Dancing Apollo tijdens carnaval 1973
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Zelfsturing wordt de norm bij hulp bij het huishouden
De pilot Dorpsondersteuning bestaat vijf jaar en krijgt vanaf januari een vervolg in alle kernen van Peel en
Maas. De gemeenteraad stemde op 17 december in met een vorm van hulp bij het huishouden waarin zelfsturing centraal blijft staan.

de voordeur, dan hoor ik dat ook.”
Inge weet hoe alles geregeld is voor
ouderen en voor hulpbehoevenden,
dus ze verwijst meteen naar de maaltijdservice als dat nodig is en ze weet
hoe het dorpsvervoer is geregeld.
“Vaak weten de mensen niet eens dat
er elke week een dorpsontmoeting is.”
Dus ook daar is het drukker geworden
sinds Inge dorpsondersteuner is.
Omdat ze er zo dicht op zit, weet een
dorpsondersteuner waar behoefte
aan is. Zo is Inge een maatjesproject
begonnen. “Sommige ouderen willen niet naar een dorpsontmoeting.
Maar ze komen wel graag in contact
met anderen. Dus breng ik hen in contact met vrijwilligers.”

In eigen handen

Inge Hanssen, dorpsondersteuner Kessel en Kessel-Eik, was er
al bij toen de pilot in 2014 begon.
Ook Koningslust en Meijel deden vanaf
het begin mee. Wie in aanmerking
kwam voor de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (wmo) en maximaal
drie uur zorgbehoefte per week nodig
had, kon zich vanaf toen direct aanmelden bij de Dorpsondersteuning.
Voorheen moesten ze nog bij de
gemeente aankloppen, waarna een
officieel wmo-gesprek werd ingepland. Daar ging wel twee tot drie
weken overheen. Vervolgens werd

een officiële zorgindicatie opgesteld
waarna het twee, soms wel drie
maanden duurde voor de hulp werd
gestart.
Voor wie niet meer dan drie uur
zorgbehoefte nodig heeft, wordt dit
hele traject in de pilot overgeslagen.
Dorpsondersteuners voeren een lichte
toets uit, legt Inge uit. “We kijken
naar wat de mensen zelf kunnen, wat
de familie kan doen en of ze in aanmerking komen voor de algemene
voorzieningen.” Wie haar belt, kan
binnen een week een gesprek verwachten, daarna duurt het minder dan

een week voor er hulp geregeld is.
De afgelopen jaren zijn ook Grashoek,
Egchel, Beringe, Meijel en Helden
aangesloten, vanaf januari doet ook
Panningen mee.

Achter de voordeur
Groot voordeel van de nieuwe benadering is de laagdrempeligheid.
“Inwoners met een zorgbehoefte zoeken makkelijk contact met de dorpsondersteuner.” In Kessel en Kessel-Eik
is Inge geen onbekende bij de doelgroep. De lijntjes zijn kort. “En het is
veel directer. Als er meer speelt achter

Vanaf januari doet ook Panningen
mee. Ook hier wordt zelfsturing de
norm. De inkomensafhankelijke bijdrage die wordt betaald, bedraagt
maximaal negentien euro. “Daar hebben wij hard voor gepleit”, vertelt
Inge. “Sommigen betaalden meer,
afhankelijk van hun inkomen, maar
anderen hoefden maar negen euro te
betalen. Die bijdrage willen we voor
deze groep mensen graag zo laag
houden.”
Een amendement van CDA, PvdA/
GroenLinks, Lokaal Peel en Maas en
Anders-Nu pleitte oorspronkelijk voor
een scenario waarbij negentien euro
voor iedereen zou gelden. Dit zou
voor veel mensen een forse verhoging
betekenen, stelt Inge, erger nog vindt
ze dat het landelijke CAK in Den Haag
voor de incasso zou zorgen.
“Maar wij hebben een eigen Stichting
Kernkracht Peel en Maas. Daarmee
houden we de hele administratie in
eigen handen. De hele administratie,
en de volledige regie”, vertelt Inge.

“Ook voor wie meer nodig heeft dan
één uur hulp.”
De gemeente wordt volledig ontzorgd,
de Stichting Kernkracht Peel en Maas
beheert het geld en zorgt dat de budgetten gelijkelijk worden verdeeld en
daar terechtkomen waar ze nodig zijn.

Juridisch flinterdun
Met uitzondering van de VVD waren
alle fracties van de gemeenteraad het
eens met dit voorstel. De VVD wilde
niet instemmen met een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is.
Het voorstel zou tijdens de vergadering van dinsdag 3 december al zijn
aangenomen, was het niet dat de VVD
nog wilde laten onderzoeken of het
voorstel juridisch wel mogelijk is.
Op dinsdagavond 17 december was
de VVD dan ook de enige partij die
nog dwars lag. Geert Segers stelde
nogmaals tegen een inkomensafhankelijke bijdrage te zijn en ook
tegen een constructie waarbij de
gemeente afstand doet van de zorgtaken. Navraag bij VVD-juristen leerde
hem dat deze wijze van zorginvulling
“juridisch flinterdun” is. “Vanuit het
belang van de cliënten, de medewerkers en de organisatie vraagt het nog
om juridische uitwerkingen. Het plan
is onvoldragen.”
De VVD was de enige die tegenstemde. Zelfsturing wordt daarmee
de norm in Peel en Maas als het gaat
om hulp in het huishouden. Voor de
hulpvragenden verandert er nagenoeg niks, benadrukt Inge. Alleen het
tarief wordt maximaal negentien euro.
En ook Panningen gaat meedoen.
De inwoners van Panningen worden
daarover nog schriftelijk geïnformeerd.

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Partnerborden Kessel Grevenbroich
Om meer bekendheid te geven aan het partnerschap tussen gemeente Peel en Maas, Kessel en de Duitse
gemeente Grevenbroich zijn in de week van 9 december Partnerschapsborden onder de inkomborden
van Kessel gemonteerd. De Graven van Kessel komen als ‘heren van Broich’ in de 13e eeuw in de geschiedenis van Grevenbroich voor, waardoor de stad Grevenbroich en het dorp Kessel een hechte band hebben gekregen. Deze geschiedenis is de aanleiding geweest voor hun partnerschap. / Beeld: Dick Holthuis
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Opknapbeurt voor Baarloos
kasteelpark
De plannen voor het Gebied Kwistbeek tussen Helden en Baarlo krijgen steeds meer vorm. Tijdens een inloopmiddag bij zaal Unitas in Baarlo konden geïnteresseerden de meest actuele schetsontwerpen bekijken van het
gezamenlijke project van Waterschap Limburg en gemeente Peel en Maas. Zo zijn er ideeën om het kasteelpark in Baarlo aan te pakken.

Bidbook

Peel en Maas gaat regionale
infrastructuur verbeteren
Er moet snel wat gebeuren aan het dichtslibben van het verkeersnetwerk, vinden CDA, VVD en Lokaal Peel&Maas. De partijen
roepen daarom het College van B&W van Peel en Maas op om
samen met de Noord-Limburgse gemeenten een bidbook op te
stellen voor provincie en Rijk met een prioriteitenlijst van infrastructurele projecten.
Een motie van die strekking werd
dinsdag 17 december aangenomen tijdens de raadsvergadering.
PvdA/GroenLinks wist ook het
openbaar vervoer en transport via
water in de motie te voegen.

langs historisch interessante of aantrekkelijke punten en om het kasteelpark
in Baarlo een opknapbeurt te geven.
Zo zouden de zichtlijnen kunnen worden teruggebracht, zodat je vanuit
alle hoeken over het hele park, een
Rijksmonument, kunt kijken. “Daarnaast
is het hele park aan een onderhoudsbeurt toe en moeten oude, rotte bomen
worden weggehaald. Van het hout kunnen dan bijvoorbeeld houten bankjes of
toestellen van worden gemaakt”, licht
Carla Duijf, projectleider Ruimtelijke
Ontwikkeling gemeente Peel en Maas
toe. Ook ondergaan in de loop van het

project mogelijk de speelhoekjes in het
park een facelift.
Alles bij elkaar kost het totale project meer dan 7 miljoen euro, aldus
een woordvoerster van Waterschap
Limburg. “Dit betreft meer dan het
projectplan, want het projectplan
Waterwet is slechts een onderdeel
hiervan.” In februari 2020 ligt het totale
plan naar verwachting ter inzage bij de
gemeente. Eind 2020 hopen beide partijen met het project te kunnen beginnen, zodat alles eind 2021 is afgerond.

Nederlandse infrastructuur, zo
meldt de motie. Hiervan gaat
380 miljoen naar de regio Utrecht
en 100 miljoen naar wegen tussen
Eindhoven en Nijmegen.

Sympathiek

Sluiproutes

Het waterschap gaat aan de slag met
het herstellen van de Kwistbeek,
de oevers aanpakken, wateroverlast
beperken door watergeulen te maken
en meer natuur langs de beekranden in
Helden en Baarlo creëren. Dit zijn vooral
noodzakelijke werkzaamheden, omdat
de beek de afgelopen jaren regelmatig
wateroverlast veroorzaakte bij langdurige en hevige buien.
Gemeente Peel en Maas heeft daarnaast gewerkt aan plannen om het
hele gebied aantrekkelijker te maken.
Er zijn ideeën om langs de Kwistbeek
kleine wandel-ommetjes te creëeren
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Op belangrijke verkeersaders in
Limburg staan vaak lange files en
de verkeerstoename op de A67
neemt alleen maar toe, stelden de
partijen. Omleidingen en sluiproutes leiden maar al te vaak tot
het vastlopen van verkeer op de
N-wegen in de gemeenten en
daarmee ook in de kernen.
“Het is belangrijk dat Peel en Maas
samen met de andere regiogemeenten samen optrekt”, vindt
Roel Boots van CDA. Vandaar
dat de motie ook impliceert het
bidbook ter kennisname aan de
Noord-Limburgse gemeenteraden
aan te bieden en te presenteren
op het eerstvolgende regio-overleg.
Voorts verlangt de motie dat
het college het bidbook samen
met provincie en het bedrijfsleven krachtig onder de aandacht
brengt in de Tweede Kamer.
Vanuit Den Haag gaat reeds
een half miljard euro naar de

Annigje Primowees van PvdA/
GroenLinks liet weten dat ze de
motie in eerste instantie wel sympathiek vond klinken, “maar het
is te veel met de rug richting de
toekomst. Er is al te veel verkeer
en we moeten juist naar minder
transport van dozen.” Als het OV
zou worden meegenomen in de
motie en ook het transport via
water en spoorwegen, zou PvdA/
GroenLinks kunnen instemmen.
Een andere kanttekening kwam
van Jeanne Hesen (VVD). Zij wees
erop dat er al veel gebeurde in
de regio op het gebied van transport en wilde in dit kader het
eerder ontwikkelde landbouwroutenetwerk van het schap halen.
“Want ook daarmee ontlast je de
kernen.”
Na een schorsing werd de motie
aangepast met de toevoegingen
van PvdA/GroenLinks en VVD en
vervolgens unaniem aangenomen.
Tekst: Marc van der Sterren

Tekst en beeld: Kim Jacobs

Weer in Peel en Maas

LADDER-OUTLET.NL
Fijne feestdagen
en een gezond en
gelukkig nieuwjaar

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
www.vanhalstomerij.nl

Timmermannsweg 89,
Ysselsteyn, poort 2

Bezoek nu
onze gezellige

Ultrazacht
Het is anti-winters. De huidige weerkaarten doen soms denken aan die van december 2015, nu vier jaar
geleden. Ook toen wilde het maar niet koud worden en midden december haalden we, net als nu, zowaar de
16 graden. Deze foto is genomen tussen De Zandberg en de Baarloseweg in Helden op de ultrazachte 17e
december. Komend weekend dringen er weer een paar storingen vanaf de Atlantische Oceaan door tot het
vasteland van Europa en draait de stroming van zuid naar west. Daardoor raken we het zeer zachte weer
kwijt. En ook de wind neemt weer wat toe. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

kerst- en
sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Vele mooie herinneringen
verzachten ons verdriet
Voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart

Sjraar Levels
Baexem, * 7 mei 1947

Venlo, † 14 december 2019

echtgenoot van
Op 22 december zijn

Chris & Annie
Winkelmolen-Rambags
50 jaar getrouwd.
Proficiat Pap en Mam,
Opa en Oma!
Dikke kus van
kinderen en kleinkinderen

Nel Levels-Smits †

Cadeautip voor de feestdagen. Geef
een massage cadeau! Meer informatie:
www.wellnesspraktijksanne.nl
Te huur appartement in Panningen,
telnr. 06 44 54 79 72.
Volg in januari een cursus reanimeren
en AED bedienen in Panningen.
In 3 avonden haal je je certificaat.
Op 7,14 en 21 januari. Opgeven
via secretaris@reanimatiehelden.nl
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
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.
Zomerhuis te huur Mallorca
100m v/h strand voor- en najaar
huisbertcati.com- facebook huisbertcati
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.

Nel Wilms-v.d. Goor
Helden: Mariëlla en Jeroen
Danique
Anouk

Correspondentieadres:
Koolzaad 29, 5988 JK Helden
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
21 december om 11:00 uur in M.F.C. ‘t Kerkeböske,
Aan de Koeberg 3 te Helden.
Aansluitend begeleiden wij, het gezin, pap, opa naar het
crematorium.

Onverwacht is van ons heengegaan
onze lieve broer, oom en zwager

Hugo Joosten

Hugo Hubertus Aldegondis Johannes Maria
Geboren in Koningslust op 29 juni 1966
Overleden in Venlo op 15 december 2019

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

Donderdag 19 december is er van 17.00 tot 17.30 uur de mogelijkheid om afscheid te nemen in Rouwcentrum en Afscheidshuis
‘Panningen’, ingang Schout van Merwijckstraat in Panningen.

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

We zijn voor het laatst samen met Hugo op vrijdag 20 december om 11.00 uur in het crematorium,
Yardenhuis van Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

Brasserie VIOS-Beringe
zoekt keukenhulp in de weekenden.
06 53 20 55 80.
In de derde week van januari start
ik met het geven van yoga lessen
in Sevenum, op donderdag en
vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Voor meer info tel. 06 24 11 94 07 of
mail naar info@idageurtjens.nl

Helden

† 10 december 2019

50 jaar in liefde verbonden met

Velden:
Meijel:
Baasje van:

Koos van Oijen

Angelique en Huub
Giovanni
Naomi

Ed en Renate
Jill
Reny
Sten
Jacky D

Correspondentieadres:
Roggelseweg 23, 5988 BN Helden
De afscheidsdienst heeft maandag 16 december
plaatsgevonden in het Yardenhuis van Venlo.
Aan de huisartsen Dhr. en Mevr. Fransen,
ziekenhuis Venlo Dokter Werner, medewerkers
Buurtzorg Elly, Marjan, Marie, Silvia, Ivon en
medewerker Buurtdiensten Astrid.
Bedankt voor de geweldige zorg
die jullie mij hebben gegeven.
Mien

Dankbetuiging

‘I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way
All these words I don’t just say. And nothing else matters’
Indrukwekkend was het afscheid van mijn levenspartner,

In plaats van bloemen, graag een
bijdrage in de collectebus
voor KWF kankerbestrijding.

André Boots
Indrukwekkend hoeveel steun en hulp
ik van mijn vrienden en familie kreeg,
de hoeveelheid correspondentie,
de aandacht en liefde.
Indrukwekkend was de opbrengst voor
‘De lange Drees glijbaan’ voor KVW Maasbree.
Woorden schieten mij te kort, zoveel mensen, ’t is zoë as ’t is,
bedankt iedereen,

Te huur (evt. koop) appartement in
Helden v.a. 01-02-2020 huur € 895,-/
mnd excl. servicekosten
tel. 06 15 34 00 00.
Te koop voor de feestdagen vele
soorten vollegrond- en kasgroenten
champignons en aardappelen.
Zondag 22 dec, maandag 23 dec,
dinsdag 24 dec zijn we de hele dag
open. Alvast mooie feestdagen.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.

* 3 november 1947

Anita Joosten (zusje)
Esmeralda (nichtje)
Henk Slimmen (zwager)
Boyke en alle andere dieren
Correspondentieadres:
Anita Joosten
Dr. Ariënsstraat 57
5981 VE Panningen

Cassandra Creatief Grubbenvorst
Kloosterstr. 64a Mode- en quiltstoffen.
Naai- en quiltartikelen.
Naai- en quiltles, workshops.

Mien van Oijen-Pijnenburg

levensgezel van

Blerick: Miranda en Bert
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Het leven is betrekkelijk,
het is zo kort van duur.
Het is zo onberekenbaar,
men kent tijd noch duur.

Maria Engels
“Degene dae ik leef heb
heb ik verlaote,
öm degene dae ik leef hei
wèr truuk te zeen”.
Vuül hebbe met ôs mètgelaefd nao ’t euverlieje van

Joost Grubben
De vuüle kaarte, schoën weurd, hàrtelik dank daoveur.
’t Waas Hàrtverwermend en haet ôs good gedaon.
Nellie Grubben-Wilms
Kinger en kleinkinger
Maasbree, 17 december 2019

Trapbekleding incl. tapijt voor
€350,00 Bel 06 16 37 45 14 voor gratis
prijsopgave Woningstof. vd Broek.
Te huur ruime praktijkruimte en
werk/hobbyruimte in Melderslo.
Meer info 06 46 43 88 28, Suzan.
Januari 2020.
Massage plus verzorging - actie www.mayproosten.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

1912 \ enzo
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Geplukt

Henny Backus Kessel-Eik

HAN-MARK
ARENDSE

Mocht je binnenkort iemand ‘s ochtends vroeg post rond zien brengen met een Sandd-scooter, zwaai dan even. Grote kans dat je Henny Backus
(67) uit Kessel-Eik tegenkomt. Deze gepensioneerde Venlonaar staat graag vroeg op, zodat hij de rest van de dag kan besteden aan zijn kanaries,
zijn hond, in de keuken of op de fiets met zijn vriendin Annelies. Deze week wordt hij geplukt.

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

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

Sinds vorig jaar is het niet meer
zo dat hij vroeg op moét staan.
Na 51 jaar werken mocht Henny
met pensioen: iets waar hij echt
naartoe leefde. “Ik ben op mijn
vijftiende begonnen met werken bij een metaalbedrijf waar
ze waterkranen slepen. Dat kun
je je nu niet meer voorstellen,
op die leeftijd al in zo’n fabriek
werken.” De laatste 25 jaar van
zijn loopbaan werkte Henny bij
de buitendienst van gemeente
Venlo. “Heerlijk de hele dag
buiten zijn, weer of geen weer.
Je kunt mij als buitenmens niet
gelukkiger maken. Ik ben een

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

‘Stadse tussen dorpse mensen’

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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vroege vogel. Nu breng ik twee keer
in de week de post rond in Kessel en
Kessel-Eik voor Sandd op de scooter.
En ik ga ‘s ochtends altijd even een
rondje met de hond. Ja, ook als het
regent.”
Die hond is Jurre, een Friese stabij
van negen maanden die Henny eerder dit jaar samen met zijn vriendin Annelies (53) in huis haalde.
“Daarvoor zijn we helemaal naar
Friesland gereden.” Henny had jaren
geleden ook al een hond, maar
daar moest hij vijf jaar geleden
op een naar eigen zeggen ‘niet zo
leuke manier’ afscheid van nemen.
“Daarna heb ik altijd gezegd: als ik
met pensioen ga, wil ik weer graag
een viervoeter in huis. Nu heb ik
daar weer alle tijd voor.”

6

4

Oplossing vorige week:

Henny is een geboren Venlonaar en
op één na oudste uit een gezin van
zeven kinderen. “Ik heb drie broers
en drie zussen. De oudste is een jaar
ouder dan ik en de jongste is 59 jaar.
We wonen tegenwoordig allemaal
verspreid; in Hegelsom, Venlo, HoutBlerick en in Brabant.” Vader Backus
was rayonbeheerder van de krant
en was onder andere verantwoordelijk voor de bezorgers. “Mijn moeder
werkte in de keuken bij de zusters
van Manresa.” Het gezin woonde
een tijdje in Blerick, waar Henny
naar de Aloysiusschool ging, maar
verhuisde uiteindelijk weer terug
naar Venlo. Daar woonde Henny
nog jaren, tot hij in 2003 in KesselEik ging wonen. “Ik ben een stadse
tussen de dorpse mensen, maar
het wende snel. Ik vind de rust hier

heerlijk.”
Henny woont samen met zijn vriendin Annelies, een Eindhovense.
“We kennen elkaar al bijna twintig jaar en zijn nu zestien jaar bij
elkaar”, vertelt Henny. “Ik ben 25
jaar geleden gescheiden en verloor
in 1998 mijn tweede vrouw aan een
plotselinge hartstilstand toen we op
camping De Nieuwe Hof in Meijel
waren. Daar hadden we een eigen
stacaravan. Annelies heb ik een jaar
na het overlijden van mijn tweede
vrouw leren kennen op die camping.
We konden het goed met elkaar
vinden en bleken dezelfde hobby’s
te hebben.” Nadat De Nieuwe Hof
sloot, verbleven Henny en Annelies
nog een paar jaar in hun vrije tijd op
camping Frerichsoord. “Maar daarna
waren we het moe en kwamen we
er niet meer.”

beginnen.” Sinds hij in Kessel-Eik is
komen wonen, is Henny zich meer
gaan focussen op de vogeltjes.
“Elke ochtend ben ik even een uurtje
met ze bezig.”
Die andere uurtjes besteedt Henny
onder andere aan dingen waarbij hij
niet stil hoeft te zitten, zoals fietsen, koken (“Annelies kan elke dag
zo aanschuiven”), klusjes doen met
het klusteam van Jong Nederland
Kessel-Eik en bezig zijn met buurtvereniging Ut Dörpke, waar hij voorzitter van is. “Afgelopen jaar zijn we
van twee verenigingen, Maasbuurt
en Centrum, één vereniging geworden. Nu zit ik samen met vier dames
in het bestuur. We hebben bijna
100 gezinnen en 280 leden, waarvoor we het hele jaar door activiteiten organiseren.”

Foetelen bij oud-Hollandse spelen

Ik vind de rust in
Kessel-Eik heerlijk

Elke ochtend naar de kanaries
Waar Henny in zijn vrije tijd wel
veel te vinden is, is in zijn tuin bij
de kanaries. Om precies te zijn,
zijn rood-witte mozaïek kanaries.
“Ze staan nu binnen in het tuinhuisje, vanwege de kou, maar
anders zitten ze in het buitenverblijf. De kweek is net begonnen,
wat inhoudt dat ze 15 uur op licht
worden gezet. Dat zorgt ervoor dat
ze broedrijp worden. Daarna maak
ik de koppels en kan het ‘kweken’

Twee keer per maand schuiven zo’n
zestig man aan voor het kienen, er
worden paaseieren gezocht, uitstapjes gemaakt, Sinterklaas komt
elk jaar langs, er is ‘sintermerte’,
een feestavond, barbecue en zondagse brunch. “Ten slotte houden
we elk jaar een 50-plusmiddag met
oud-Hollandse spelen. Dan komt
het fanatisme in veel ‘oudjes’ naar
boven, want er wordt heel wat af
gefoeteld die middag. Maar dat
maakt niet uit, want het gaat om
de gezelligheid en het contact met
elkaar. Elk dorp zou zo’n gezellige
buurtvereniging als de onze moeten
hebben.”

Tekst en beeld: Kim Jacobs
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15-vragen aan

Sam Verlinden Meijel
met een muts en zo’n zak waar je je
handen in kunt doen. Zo’n soort trui
vind ik altijd wel fijn om te dragen
als het koud is.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Dat was toen ik Merijn ontmoette,
in de eerste klas van de middelbare
school. Ik vond hem al meteen een
hele aardige jongen en ik ga nu dan
ook nog steeds met hem om. We zitten nu in de tweede klas ook naast
elkaar, dat is heel erg leuk.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Meestal ga ik gewoon even wakker
liggen totdat ik wel kan slapen. Ik heb
natuurlijk wel mijn slaap nodig.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
In 2013 ben ik met mijn ouders
en mijn zus naar Kaapstad in ZuidAfrika geweest. We hebben daar een
rondreis gemaakt van twee weken.
Dat was erg leuk!

Wat is de raarste droom die je ooit
hebt gehad?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sam Verlinden
13 jaar
Meijel
Bouwens van der
Boijecollege

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk samen met mijn zus in
de prei bij Van Bree. Daarnaast help
ik af en toe heel graag mee in de
bakkerij van mijn ouders en doe ik
samen met mijn zus geregeld wat
aan huishoudelijke dingen.

Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik verras iemand graag door diegene
een blinddoek om te doen en dan
ergens naar toe te gaan zonder dat
diegene weet waar we naar toe gaan.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op zo’n avond ben ik het liefst rustig
met mijn familie op de bank televisie
aan het kijken of ben ik met vrienden iets aan het doen.

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?

Ik denk dat het die keer is geweest
toen ik droomde dat mijn familie en
ik naar Mars waren verhuisd in 2050.
Het was echt een hele vreemde
droom. Waarschijnlijk de vreemdste
Wat deed je veel toen je klein was en die ik ooit heb gehad.

zou je nu ook nog wel willen doen?

Dat was pasgeleden nog. Ik heb
namelijk afgelopen woensdag een
klasgenoot geholpen met wiskunde, omdat zij de vragen niet
snapte en ik wel. Zo kwam ze er
gelukkig toch nog uit.

Ik speelde toen ik klein was graag
met de Duplo. Ik denk dat ik dat nog
steeds wel zou willen doen met mijn
neefjes en nichtjes.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?

Ik zou met regenachtig weer lekker op de bank met familie een film
kijken, een bordspel of andere spelletjes doen. Met vrienden chillen is
dan ook wel leuk. Zolang ik maar
lekker binnen kan blijven.

Ik denk dat ik liever heb dat ik hoor
wat iedereen denkt, want dat lijkt
me handiger. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat jij iets zegt dat jij
oké vindt om te zeggen. Maar jouw
vriend of vriendin vindt dat eigenlijk niet zo’n leuke opmerking,
maar laat het niet merken. Als je
niet zou kunnen horen wat hij of
zij denkt, dan zou je niet weten dat
diegene het niet leuk vindt. Als je
dit wel zou kunnen, dan zou je ook
meteen kunnen zeggen dat het je
spijt.

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?

Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Ik heb de laatste paar jaren, voor
zover ik weet, geen smoes gebruikt
voor iets. Ik heb dus echt geen idee
wat het laatste smoesje zou moeten
zijn, want het is al zo lang geleden.

Wat is je lievelingskledingstuk?
Mijn favoriete kledingstuk is een trui

Wij gaan verbouwen, dus alles moet leeg!
GS !
IN G
N
UW I
O IM
RB U
VE R
P
O
*

Graag tot ziens bij:

*tenzij anders aangegeven

DAMESCOLLECTIE
2e artikel voor 1,- *
HERENCOLLECTIE
2e artikel halve prijs *
NACHTMODE
2e artikel halve prijs *
SCHOENEN
Kortingen tot 50%

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Ik zou dan gewoon geen huiswerk
maken en niet leren als dat niet nodig
is. Lekker rustig zou het dan zijn.
En daarbij zou ik chillen en lekker lang
in bed blijven liggen om te slapen.
Ook zou ik me nergens druk over
maken. Dat zou echt een hele leuke
week zijn.

Naar welke plek zou je graag een
keer toe gaan?
Ik zou graag een keer op reis naar
Amerika willen. Dat lijkt me superleuk. Het is echt een plek die op mijn
bucketlist staat als het om reizen
gaat. En het is ook wel handig dat
ze er Engels praten, want dat kan ik
ook best goed. Ik zou me dan in ieder
geval geen zorgen hoeven te maken
over de taal. Daarbij weet ik zeker
dat het een leuke plek is, dus ik hoop
echt dat ik er een keertje naartoe kan.

Kwekerij Brummans
Vosberg 16a, Panningen

jke n
i
l
e e
ak dag
Sm est
fe

Openingstijden tijdens de feestdagen
zondag 22, maandag 23 en dinsdag 24 december van 9.30 - 12.00 en van 13.00 - 17.30 uur
Eerste en tweede kerstdag gesloten
maandag 30 en dinsdag 31 december geopend - 1 januari gesloten

Hoi

Column

De feestdagen
Nu december bijna ten einde is
gekomen, is iedereen zich
natuurlijk al een beetje klaar
aan het maken voor het nieuwe
jaar. Met 2020 begint er namelijk
een compleet nieuw decennium
en daarvoor moeten sommigen
misschien nog even vaarwel
zeggen tegen het vorige decennium. Maar voordat we goed en
wel vaarwel kunnen zeggen,
hebben we natuurlijk eerst nog
een paar feestdagen gereed
staan. Namelijk Kerstmis en
oud- en nieuwjaar!
Bij veel mensen staat Kerstmis en
oud en nieuw gelijk aan gezellig
samenzijn. Of dit nu samenzijn met
vrienden of met familie is, er zijn
waarschijnlijk niet veel mensen die
deze feestdagen helemaal alleen
vieren. Met Kerstmis vieren wij altijd
eerst met de familie de verjaardag
van mijn broertje, die op 25 december jarig is. Als het bezoek dan
’s avonds weg is, hebben wij vaak
een kerstdiner, wat altijd echt heel
erg lekker is. Vanaf dit jaar gaan wij
waarschijnlijk ook lootjes trekken,
zodat we misschien ook iets meer
een kerstgevoel krijgen.

Iets meer een
kerstgevoel
Verder gaan wij op tweede kerstdag bij onze opa’s en oma’s op
bezoek om hen ook alvast een
gelukkig nieuwjaar te wensen en
om gewoon gezellig samen te zijn.
Nieuwjaar vier ik dit jaar samen
met mijn vriendinnen bij mij thuis.
Ik weet nu al dat het heel erg
gezellig gaat worden. We hebben
al allemaal verschillende dingen
bedacht die we zouden kunnen
doen en allemaal verschillende
hapjes die we kunnen maken.
En als je daar dan mee bezig bent,
kun je niet voorkomen dat je al
enthousiast wordt. Verder gaan
wij met Nieuwjaar waarschijnlijk
weer met onze familie naar onze
opa’s en oma’s toe om hen ook
een gelukkig nieuwjaar te wensen
en om natuurlijk ook weer gezellig
samen te zijn.
Ik wil ook alvast iedereen die dit
leest fijne kerstdagen en een heel
erg gelukkig Nieuwjaar wensen.
Veel plezier in het nieuwe decennium.
Lieke

1912 \ winkel & bedrijf
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Adver torial

Henriëtte Vos

Werken als zorgvrijwilliger geeft veel
voldoening: wat je geeft, krijg je terug!
Henriëtte Vos is sinds 2012 algemeen teamleider Vrĳwilligers binnen VieCuri. Daarvoor was ze jarenlang verpleegkundige. Voor contact met de patiënt, één van de drĳfveren om
de zorg in te gaan, bleef in de praktĳk met z’n hoge werkdruk, niet veel tĳd over. ‘Een gesprek voeren is zo veel waard,’ zegt Henriëtte. ‘Die taak wordt nu deels overgenomen door
vrĳwilligers. En we kunnen nog heel wat nieuwe mensen gebruiken.’
‘Na een goed gesprek zie je vaak dat een patiënt opknapt.
Praten over wat je is overkomen en hoe je de ingreep ervaart,
is belangrijk voor het helingsproces. De patiënt voelt dat, maar
de vrijwilliger ook en dat geeft voldoening voor beide partijen.
Het motto waaruit we werken is niet voor niets: ‘wat je geeft,
krijg je ook terug.’

Verschillende afdelingen
Henriëtte is verantwoordelijk voor de werving en selectie en
kijkt wie bij welke taak of afdeling past. Als iemand zich aanmeldt via de mail, stuurt Henriëtte of haar collega eerst informatie toe. Daarna volgt een intakegesprek. ‘Je kunt altijd
verschillende afdelingen uitproberen. Na een proefperiode van

twee maanden mogen beide partijen zeggen of ze ermee door
willen gaan of niet. Het is zelden dat een vrijwilliger dan zegt
ermee te stoppen. Anders is er altijd wel een andere geschikte
plek voor de vrijwilliger.

chauffeurs die mensen bij de auto ophalen, tot vrijwilligers die
de afdeling bezoeken, een praatje maken aan het bed en zo
de verpleging ontlasten en de patiënten helpen de dag door te
brengen.

Momenteel werken er 150 vrijwilligers, mensen met hart
voor de zaak. Ze zijn in het algemeen wat ouder, vijftigplus.
Maar we zien nu ook vaker jongeren, die naast hun studie graag
vrijwilligerswerk doen. We vragen wel of mensen zich voor een
jaar verbinden, voor minimaal één dagdeel per week.

Er is ook een GIDZ-project (Geriatrie In De Ziekenhuizen), voor
kwetsbare ouderen. Vaak gaat dit om dementerende ouderen
of patiënten die in de war zijn na een narcose. Vrijwilligers die
hiervoor hebben gekozen, volgen een speciale training om mensen te activeren middels spel, muziek of een praatje. Er is ruimte
voor vijf nieuwe GIDZ-vrijwilligers per ochtend. Al met al heeft
VieCuri zeker nog behoefte aan zo’n zestig nieuwe vrijwilligers,
zoveel werk is er.

De functies zijn heel gevarieerd: van gastdames die mensen
opvangen en wegwijs maken, welkom-vrijwilligers en taxi-

Jos Backus

Gerry Niessen-Keder

Vrijwilliger bij
Cardiologie

Ontvangt patiënten Tijdens zo’n parkeerbij bestralingskliniek ritje gebeurt er meer
dan je denkt
Maastro

Jos Backus (68) stopte zeven jaar geleden met zĳn baan
bĳ de bank, en werkt sindsdien op de maandagochtend als
vrĳwilliger bĳ VieCuri, waarvan zo’n drie jaar op de
afdeling Cardiologie. Hĳ bezoekt patiënten, praat met ze,
maar biedt vooral een luisterend oor.
‘Bij cardiologie zijn er ook patiënten die, naast hun fysieke
problemen, bezorgd zijn over de vraag hoe het verder gaat.
Ze moeten leren omgaan met onzekerheid en angst. Ik kan dat
niet veranderen, maar wel luisteren en voor afleiding zorgen.
Als ik binnenkom, met mijn knalroze stropdas - herkenningspunt voor de vrijwilligers -, heb je meteen een gesprek.
De patiënt bepaalt hoelang zo’n gesprek duurt. Voor mij is
het grootste compliment als iemand zegt: “Is het nu al twaalf
uur?”

Vrĳwilliger Gerry Niessen-Keder (69) is het aanspreekpunt bĳ bestralingskliniek Maastro, een dependance
van de Maastro Clinic in Maastricht en gelieerd aan
VieCuri. Gerry werkt er vanaf de opening in 2012.

Hay Trienekens

Vanaf 2014 is Hay Trienekens (69) op maandag vrĳwillig
actief voor VieCuri. Hĳ rĳdt dan in een soort golfkarretje
patiënten die moeilĳk ter been zĳn of net een zwaar
gesprek hebben gehad van of naar hun auto. Mooi werk,
maar soms ook best pittig.
Hay: ‘Die karretjes zijn behoorlijk spartaans. Verwarming zit
er niet in, ’s winters kan het knap fris zijn. Gelukkig komen er
in 2020 iets luxere wagentjes, met plaats voor vijf patiënten.
De contacten met mensen, daar doe je het voor. Je kunt iemand
een hart onder de riem steken door er te zijn en te luisteren.
Wij vervullen daarin toch een andere functie dan artsen of verpleegkundigen, omdat we er iets verder vanaf staan.

Soms maken gesprekken een diepe indruk, maar ze zijn nooit
zo zwaar dat je ze niet aankunt. Elke keer als ik naar huis fiets
realiseer ik me dat ik een gelukkig mens ben, dat ik nog
gezond ben. Mijn grootste drijfveer zijn de sociale contacten,
met patiënten maar ook met de medewerkers hier. Er wordt
goed voor ons gezorgd en dat is fijn. Ik voel me eigenlijk
gewoon lid van het personeel.’

Voor mij als gezonde man is het logisch dat ik iets terugdoe voor de samenleving waar ik zoveel aan te danken heb.
Behalve bij VieCuri doe ik dat bij de Stichting Wens Ambulance
Limburg, die zich inzet om terminaal zieken nog eenmaal een
mooie autorit te laten maken naar een favoriete plek. Ik verricht
daar het onderhoud voor de drie ambulances die de stichting
heeft. Ook heel mooi en dankbaar werk.’

Gerry: ‘Ik ontvang mensen die bestraald moeten worden,
help ze bij het inchecken, geef ze een kop koffie en bied
een luisterend oor aan. In totaal hebben we 14 gastdames,
elke dag zijn er drie. We werken met een protocol, dat gaat
van kledingvoorschrift tot hoe je je opstelt naar de patiënt.
Terughoudend en dienstbaar: het draait niet om jou, maar
om de patiënt. Mensen die hier voor het eerst komen, voelen
zich vaak verloren. Ze vinden het fijn als wij ze op weg helpen en als ze hun verhaal kunnen doen. Soms is het zwaar.
Zo kwam er eens een jongen binnen met de leeftijd van mijn
zoon. Dat grijpt je aan. Meestal kunnen we er op een rustig
moment met de laborante over spreken. Het personeel is top,
heel belangrijk. Ze delen dingen met je en geven je verantwoordelijkheid. Een arts zei me ooit: ‘Jullie zijn zo waardevol,
door de goede opvang halen jullie al veel spanning weg.’

Teksten: Frank Heijster / Christel Janssen
Beelden: Hans van der Beele

Interesse in vrijwilligerswerk bij VieCuri?
Kijk dan op www.viecuri.nl/vrijwilligers of stuur een e-mail naar: vrijwilligers@viecuri.nl

Merseloseweg 130,
5801 CE Venray
Tegelseweg 210,
5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

12

sport \ 1912

Rode lantaarndrager

BEZORGERS
GEZOCHT!

Onthutsend verlies MVC’19
tegen Melderslo
Hekkensluiter Melderslo ging in Maasbree beter met de kansen om dan het eerste herenteam van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree. Het werd een onthutsende 4-1 nederlaag voor de thuisploeg. MVC’19 gaat als
rode lantaarndrager in de 3e klasse C de winterstop in.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Nederweerterdijk € 12,00
Meijel rondom Gebbelstraat € 8,00
Meijel rondom Langveld € 8,00
Meijel rondom Heldensedijk € 10,00
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

Bart Crienen (l) en Joost Hesen (r) van MVC’19

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

MVC’19 begon goed aan de wedstrijd
en schiep enkele kansen. Op het middenveld, alleen Joost Hesen haalde
zijn normale niveau, verloor MVC’19
duidelijk de slag, waardoor er geen
rust kwam in het Maasbreese spel.
Voor de rust kwam Melderslo in de
26e minuut door Stan van de Pas op
een 1-0. In de 43e minuut verdubbelde Teun Peeters de voorsprong en
MVC’19 miste verschillende kansen.
In de rust verving MVC’19-trainer
Tom van Bergen Lano Engels en
Django Peeters door Job Bartels en

Mike Peeters. MVC’19 begon aan een
offensief. Helaas miste Frank Haenen,
Ron van den Kerkhof en Mike Peeters
de gecreëerde kansen, zelfs enkele
voor open doel. In zo’n ‘sturm- und
drangperiode’ sloeg Melderslo genadeloos toe. In de 76e minuut scoorde
Melderslo door Gijs Coenders de
derde treffer.

Impulsen

76e minuut kon Joris Timmermans
de 1-3 scoren. Ondanks een cornerverhouding van 12-3 in Maasbrees
voordeel viel er geen Maasbreese
treffer meer. In de 87e minuut
maakte Bart Verheijen er 4-1 van.
Verschillende MVC’19-spelers zakten
deze middag door de ondergrens.
MVC’19 zal na de winterstop alle zeilen moeten bijzetten om degradatie
te voorkomen.

Paul van den Kerkhof werd ingeruild
voor Juul Albers, die MVC’19 aanvallend nieuwe impulsen gaf. Pas in de

Tekst: Mat Nellen
Beeld: Math Geurts Fotografie

Tegen Dynamo
Martens Installaties B.V. in Beringe is gespecialiseerd
in CV installaties, loodgieterswerk, warmtepompen
en elektro installaties.

Loodgieters

m/v

CV monteurs

m/v

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Bedrijfsleider

m/v

m/v

Leerlingmonteurs

Voor meer informatie over deze functies kunt bellen met
de volgende contactpersonen: Frits Joosten (06 515 808 99)
of Louis Pennings (06 532 427 58) of een mail sturen via
e-mailadres: info@martenssanitair.nl

www.martenssanitair.nl

Peelpush verliest in allesbeslissende set
Peelpush uit Meijel heeft in een spannende wedstrijd het onderspit gedolven tegen Dynamo. De ploeg uit Apeldoorn
trok na een 2-2 stand de allesbeslissende vijfde set naar zich toe en won zodoende met 2-3 op zondag 15 december.
In de eerste set startte de Meijelse
machine een beetje roestig.
De afstemming was nog een beetje
kwijt en hoewel het spel van Dynamo
ook lang niet foutloos was, liepen de
Apeldoorners toch stukje bij beetje
uit. Na een eindsprint was het een
duidelijke 16-25 in het voordeel van
de gasten.

Een zelfde spelbeeld
Toen er een aantal harde woorden
gevallen waren tijdens de setwissel rechtte Peelpush de rug en bracht
het wat meer druk met zich mee.
Met een sterkere service brachten ze
de passlinie van de bovenhands passende mannen van Dynamo aan het
wankelen. Waarschijnlijk hebben zij
ook de handbalfinale gezien die vlak
daarvoor gewonnen werd door het
Nederlands team. Dynamo bevond
zich op dat moment in een waar fou-

tenfestijn en de wissels die gedaan
werden konden niets meer redden.
Peelpush nam de set met 25-19 mee:
1-1.
De derde set gaf eenzelfde spelbeeld.
Peelpush bleef met druk serveren en
de gasten waren nog een meter naar
voren gekropen tijdens het passen.
Als een wedstrijd zes sets kon hebben
stonden ze waarschijnlijk aan onze
kant. Nog steeds maakte Dynamo
een aantal fouten waardoor ook set 3
naar Peelpush ging met 25-19.
Het leek alsof er ook aan de kant
van Dynamo een donderpreek was
gegeven, want Dynamo zette de
Meijelnaren in set 4 vanaf punt
1 onder druk. De passlinie van
Peelpush zakte door zijn spreekwoordelijke hoeven en het bovenhands
passen van Dynamo begon weer
zijn vruchten af te werpen voor de
Apeldoorners. De gasten waren opge-

staan en speelden ineens weer ijzersterk, terwijl Peelpush geen schim
meer was van zichzelf. met 14-25
ging dan ook set 4 naar Dynamo: 2-2.

Koek op
In set 5 leek de koek een beetje op
voor Peelpush. Dynamo drukte nog
even door en zette Peelpush op een
5-8 achterstand. De Meijelnaren konden nog het zesde punt maken maar
Dynamo liep uit en trok de set uiteindelijk met 8-15 naar zich toe.
Met elf punten uit tien wedstrijden
staat Peelpush op de achtste plek
in de competitie. Wel is het zo dat
vanaf plek acht iedereen daaronder (behalve de nummer laatst) elf
punten heeft. Het belooft dus een
spannende tweede seizoenshelft te
worden.
Tekst: volleybalvereniging Peelpush
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Judoclub Helden

Konings maakt mooie uchi mata’s
Barbara Konings van Judoclub Helden liet zien in topvorm te zijn tijdens
het Open Twents Judokampioenschap op zaterdag 14 en zondag
15 december. Ze won al haar partijen op ippon en pakte de titel. Met een
paar mooie uchi mata’s maakte ze punten. Hiermee zet ze een grote stap
richting kwalificatie voor de Europacups.
Op zaterdag was het toernooi in
Enschede een meetmoment voor de
categorie tot 18 jaar. Aron Theunissen
judode goed in een sterk bezette
poule. Hij verloor tegen sterke tegenstanders, maar won ook drie knappe
partijen. Kevin Janssen en Noa Janssen
hadden hun dag niet en konden helaas
geen wedstrijd winnen.
Op zondag was het de beurt aan de
rest. Na vijf potten hard knokken
pakte Pleun Janssen zilver en Fleur
van Sundert brons. Luuk van den Berg

eindigde zijn -10 periode met een
bronzen medaille in een grote en sterk
bezette poule. Zijn eerste drie wedstrijden won hij op ippon, waarna hij
in de halve finale verloor. Voor brons
maakte hij met een linkse o-goshi een
ippon.
Lucas Colbers en Bo van den
Brand konden geen partij winnen.
Noa Janssen sloot haar -15 periode
mooi af met brons. Alleen de uiteindelijke nummer 1 was te sterk. Met drie
winstpartijen op ippon kan ze trots

Goede vibe levert Tupos
geen winst
Het was goed te merken dat het eerste damesvolleybalteam van
Tupos uit Baarlo zich thuisvoelde in haar eigen sporthal de Kazing
in Baarlo op zaterdag 14 december. De vibe die het publiek in het
begin neerzette leverde punten op, maar helaas bleef de stemming
er niet in en ging de winst naar de tegenpartij.
Dankzij de sfeer speelde Tupos
Dames 1 een sterke eerste set
tegen VS Fyrfad DS 1 in de Kazing
in Baarlo die eindigde met 25-12.
De tweede set mengde Fyrfad
zich beter in de wedstrijd en werd
het een meer gelijkwaardige
tegenstander. Met 5 punten verschil verloor Tupos: 20-25. De set
hierna begon wat minder, de sfeer
uit de eerste set was verlaagd.
Hierdoor was deze set minder
spannend en trok Fyrfad de wedstrijd naar zich toe. Set drie eindigde met 16-25.

Maar toen kwam de vierde set,
waarin Tupos met veel vertrouwen
en bravoure begon. Zij speelden
met veel enthousiasme, waardoor
zij 7 punten voorsprong op Fyrfad
behaalden. Iedereen werkte hard,
maar de vermoeidheid sloeg
toe. Het werd nog erg spannend,
vooral op het einde. Fyrfad won de
set met 23-25. Ondanks de grote
inzet, mocht dit niet baten en verloor Tupos de wedstrijd met 1-3.

Tekst: Eva Peeters

Volleybalheren Panningen
walsen over HHC Horn heen
In de laatste uitwedstrijd van dit jaar op zaterdag 14 december
speelde Heren 1 van volleybalclub Olympia in en tegen Horn. In de
voorbereiding op dit seizoen werd er al gewonnen van HHC Horn
HS3, maar dat gaf geen garanties voor vandaag. De volleyballers
uit Horn kenden namelijk een betere seizoenstart dan Olympia.
De voortekenen in de eerste set
waren goed voor de heren van
Olympia. Er werd fel gestart en HHC
werd meteen aanvallend onder druk
gezet. HHC hoopte met slimme tikballetjes de Panningse verdediging
aan het wankelen te brengen, maar
zonder succes. Want halverwege
de set schakelden de heren van
Olympia een tandje bij. Deze versnelling was voor de thuisploeg te
machtig en Olympia pakte dik verdiend de eerste set met 25-19.
Ook in de openingsfase van de
tweede set bleven beide teams aan
elkaar gewaagd. De Panningenaren
bleven sterk spelen en maakten
ook serverend de nodige punten. Opnieuw nam Olympia halverwege het heft in handen.
De thuisploeg kreeg alle hoekjes
van het veld te zien en werd let-

terlijk zoek gespeeld. Dit leverde de
Panningenaren een 2-0 voorsprong
op. Ook de derde set werd overtuigend gewonnen door Olympia.
De overwinning was al binnen
voor de Panningenaren, maar
een 4-0 winst was de heren van
Olympia nog niet gelukt. Ook in
de laatste set bleven zij een hoog
niveau halen. Inmiddels stond het
Panningse blok ook als een huis.
HHC had ook hier geen antwoord op.
Bij 13-5 in het voordeel van Olympia
leek de volle buit binnen, maar een
beetje gebrek aan scherpte bij de
Panningenaren bracht Horn terug in
de set. Gelukkig was Olympia weer
op tijd bij de les en liet de overtuigende 4-0 overwinning geen
moment in gevaar komen.
Tekst: Pieter Selen

zijn op haar resultaat. Ook Janine
Janssen pakte een mooie derde plek.
Ondanks dat ze niet helemaal fit was,
wist ze bijna de topfavoriet te verrassen en pakte ze een mooie winstpartij.
Bart Cuppens verloor zijn eerste pot,

maar herstelde zich met drie knappe
winstpartijen en pakte zo nog brons.
Marlouk Colbers wist met drie overtuigende overwinningen goud te pakken, terwijl ze nog maar eerste jaar
-15 is. Met een knallende zijwaartse

ura nage maakte Rick Manders een
van de mooiste ippons van de dag.
Hij behaalde vier overtuigende overwinningen en werd kampioen.
Tekst: Ron van der Linden
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VC Kessel verliest van PSV

Successen op springwedstrijden

De dames van volleybalclub Kessel speelden hun laatste competitiewedstrijd van het jaar op zaterdag 14 december tegen VCE/PSV
dames 1. Waar Kessel in de bekerfinale PSV wist uit te schakelen,
doet PSV het in de competitie beter.

Ruiters van paardensportverenigingen De Maasruiters uit Kessel en De Cavaliers Helden en Caprilli uit
Panningen deden in het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 december mee aan springwedstrijden bij
De Peelbergen in Kronenberg en in Velden en een selectiewedstrijd dressuur in Reuver.
Van De Maasruiters stonden twee
pony’s aan de start van de springwedstrijd in Kronenberg. Voor Owen
van Zuilen met Nobel Esprit was er
de tweede prijs in de klasse CB en
Cheyenne Heymans ging er met
Amadeus in de klasse B-B met een
vierde prijs vandoor.
Enkele ponycombinaties van
De Cavaliers Helden sprongen zaterdag
in Velden. In de klasse D-B wist Isa
Snijkers de overwinning op haar naam
te zetten met Daylight. In de klasse
DE-L behaalde Damaè Hanssen een

tweede prijs met Up Winds Byoutie.
De Panningse paardensportclub stond
ook op de laatste selectiewedstrijd
dressuur bij HSV De Paardenvriend in
Reuver. Op zaterdag wist Anouk Neefs
met Guess de overwinning van de
klasse Z1 op haar naam te zetten. Met
Gallardo behaalde ze een derde prijs.
In de klasse M2 wist Laurie Vervoort
de overwinning te behalen met Jaguar.
Op zondag in de klasse L1 behaalde
Monique Peeters een tweede prijs met
Consciento, Laurie Vervoort een derde
prijs met Kanway en Inge Maessen

een vierde prijs met Houdini.
Daarnaast werd er op zondag gesprongen bij de Peelbergen. Hier behaalde
Jessica Maassen een tweede prijs in de
klasse D-Z met Bockmann’s Coco.
John Steeghs van Caprilli deed met zijn
paard Gesture S mee aan de selectiewedstrijd dressuur in Reuver. In de
klasse Z1 reden ze zich naar de vijfde
prijs met 233,5 punten.
Tekst: paardensportverenigingen
De Maasruiters,
De Cavaliers Helden, Caprilli

Kesselse beugelaars winnen van Baarlo
Door een goede servicedruk kwam
Kessel in de eerste set niet aan
haar eigen spel toe. Deze eindigde
met 18-25. De tweede set verliep
beter, al gaven de Kesselse dames
een voorsprong uit handen, zodat
ze na twee sets nog met lege handen stonden, 24-26.
De derde set werd vuriger gestart
en hier werden een aantal mooie
knallers geslagen. Deze set werd

dan ook binnen gehengeld met
25-16. Dit vuur was in de vierde
set alweer gedoofd, PSV ging dus
met vier punten weer terug naar
Eindhoven. Eindstand, 19-25.
De eerste wedstrijd van de volgende competitie staat gepland op
11 januari tegen Velden dames 2 in
Velden.
Tekst: Anouk Rutten, VC Kessel

Een mooie overwinning voor de Kesselse hoofdmacht van beugelvereniging OVU uit Kessel op vrijdag
13 december. Thuis won ze met 3-2 van buurman Baarlo.
Bas Ottenheim voorop kwam slecht
uit de startblokken en moest de
partij aan zijn tegenstander laten.
Roel Ottenheim op twee begon wel
goed. Hij zette zich kort en sloeg een
bol op een meter van de lat en bracht
zo de 1-1 op het bord.
Maikel Leenders in de derde pot
speelde een partijtje stuivertje wisselen. Aan het einde was Maikel goed bij

de les en zette Kessel terecht op voorsprong. Eric Kleynen kreeg vroegtijdig
de kans om de thuisploeg de winst te
bezorgen en in een spannende partij had hij lang de spreekwoordelijke
‘haan’. Een mooie kamerbol van zijn
tegenstander bracht uiteindelijk de
28-28 op het bord en Eric kon de geboden slag op een halve meter van de
lat niet verzilveren. Daardoor kwamen

beide ploegen weer op gelijke hoogte.
Hay Jacobs in de laatste partij was bij
de les en profiteerde van de geboden
kansen door zijn tegenstander. Hij gaf
de snel opgebouwde voorsprong van
10 punten niet meer weg en noteerde
eenvoudig de 30.
Tekst: Coy Sieben, beugelvereniging
OVU Kessel

PROFESSIONEEL
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NU OOK BESCHIKBAAR VOOR DE PARTICULIER!
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Keeper mist penalty

Grashoek lijdt gevoelige
nederlaag in Meijel

vacature

Vullings B.V. te Horst is toeleverancier van
mechanisch bewerkte producten van metaal,
non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert
en installeert machines voor diverse toepassingen.

Het eerste herenteam van voetbalvereniging RKMSV Meijel won
zondag 15 december op sportpark De Starte in Meijel met 4-1 van
SV Grashoek. Een gevoelige nederlaag voor de gasten, want het
duurde tot de 64e minuut voordat Grashoek de gelijkmaker
maakte en daarna vielen nog eens drie goals aan de thuiskant.
Het was de thuisclub die in de eerste helft de score opende. Aan de
linkerkant zette Ad Snijders een
snelle aanval op en gaf op het
juiste moment een pass naar Don
Nijssen, die met een onhoudbaar
schot na 40 minuten de 1-0 op het
scorebord zette.

Goede voornemens
Na de pauze kwam Grashoek met
goede voornemens uit de kleedkamer. Monter werd de aanval
gezocht. Toch duurde het tot de
64e minuut voordat Grashoek
op gelijke hoogte kwam. Na een
assist van Chris Hunnekens hield
Job Janssen het overzicht en
tikte de 1-1 binnen. Vijf minu-

ten later kreeg de thuisclub een
penalty, genomen door doelman
Björn van Nienhuis. Zijn collega
Koen Clephas pareerde het schot.
Toch werd het na 78 minuten 2-1
voor RKMSV door een kopbal van
Stan Respen. Even later leek de
doorgebroken Chris Hunnekens op
weg naar de gelijkmaker, maar hij
werd brutaal onderuit geschoffeld.
Scheidsrechter Slaats verzuimde
passende maatregelen te nemen.
In de slotminuten zorgden Ad
Snijders voor de 3-1 en invaller Jaap
van Bree voor de 4-1.

Tekst: Piet Spee,
voetbalvereniging SV Grashoek

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek
naar een:

WERKVOORBEREIDER
Heb jij een passie voor techniek en ben je op zoek naar een
uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden? Of zit je in
het laatste jaar HTS werktuigbouwkunde en wil je opgeleid
worden tot deze uitdagende functie, dan nodigen we jou van
harte uit om contact met ons op te nemen.
Wat ga je doen als werkvoorbereider?
• Uitwerken van de complete orders
• Begeleiden van projecten
• Inkoop benodigde materialen
• Uitbestedingen en onderhandelen met leveranciers
• Afstemmen van de planning met de productieleider
• Contact hebben met klanten over de orders
• Samenstellen van stuklijsten

m/v

Wat vragen we van jou als werkvoorbereider?
• HBO-niveau
• Goed bestand tegen wisselende belasting
• Zelfstandig en nauwgezet
• Flexibel, enthousiast en positief ingesteld
• Goede contactuele eigenschappen
Wat bieden we jou als werkvoorbereider
• Een afwisselende en inspirerende baan binnen
een innovatief bedrijf (zie ook www.vullings-horst.nl)
• Marktconform salaris
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• Flexibele werktijden

Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact op met de heer J. Evers, tel. 077 - 398 22 35
of stuur je sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl

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

Tweede helft bepalend

Herpertz Bevo Hc doet
goede zaken
Het eerste handbalteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen
heeft zaterdag 14 december goede zaken gedaan in Hasselt. Ze won
met 29-27 van Initia Hasselt, terwijl naaste concurrenten in de
strijd om een plaats in de Final Four punten verspeelden.
Bevo speelde niet zijn beste wedstrijd in Hasselt, maar controleerde
vooral na rust de wedstrijd. In de
eerste helft was het vaak stuivertje
wisselen. Het wisselende scoreverloop leidde tot een 15-15 ruststand.
Na de pauze nam Bevo al snel een
voorsprong van drie doelpunten.
Op een gegeven moment leidde
Bevo met 27-23. Wat de Belgen ook
probeerden, ze kwamen nauwelijks dichterbij. De verdediging van
de Panningse ploeg gaf nauwelijks
kansen weg, terwijl de aanval in de
tweede helft minder slordig was in
het afwerken. Het hoge niveau van
de voorgaande wedstrijden werd
niet gehaald. Aan de hand van
Dario Polman, die zijn tweelingzus

Estavana wereldkampioen zag worden, won Bevo. Opvallend was het
feit dat liefst negen spelers scoorden. Dat maakt Herpertz Bevo Hc
zo’n moeilijk te bespelen ploeg.
Dario Polman, Danil Eggerts (beiden vijf treffers) en Niek Jordens
(zes treffers) waren de topschutters. Op zaterdag 21 december
komt Greenpark Aalsmeer op
bezoek in Panningen. Bij winst op
de Noord-Hollanders doet Bevo
goede zaken op weg naar de Final
Four en kan de Panningse ploeg
goede zaken doen in de kwalificatie voor de kampioensgroep in
Nederland.
Tekst: Mat Nellen

Wilbert Theeuwen worst eerste

Indianen in de prijzen
Met 1590 punten behaalde Wilbert Theeuwen van handboogvereniging de Indianen in Koningslust een eerste plaats in de klasse 2
tijdens de zevende regiocompetitie handboogschieten.
Het recurve team van de Indianen
had op deze laatste wedstrijd geen
tegenstander en schoot 726 punten.
In de B-klasse behaalde het team
met 4943 punten een tweede plaats.
Persoonlijk behaalden de leden
van de Indianen volgende resultaten: Bij de aspiranten van 11 tot
12 jaar behaalde Iva Keijsers met
670 punten een vijfde plaats. Bij de
Cadetten klasse 2 behaalde Chris

Fontaine met 1197 punten een
derde plaats. Joep Lormans haalde
met 1408 punten een vierde plaats
binnen bij de Junioren tweede
klasse en bij de compoundschutters
haalde Ton Janssen 1627 punten
in de klasse twee wat hem een
tweede plaats opleverde. Harrie
van Horne behaalde met 1409
punten een zevende plaats in de
tweede klasse.
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In 2020 op
zoek naar een
(nieuwe) baan?
AB Werkt is dé werkspecialist op het gebied van agro, groenvoorziening, food, industrie en logistiek. Wij bieden méér dan zomaar
een baan en salaris. We denken met je mee over doorgroeimogelijkheden, opleidingen en kansen. Samen steken we graag de handen uit
de mouwen, op zoek naar een baan voor jou!

• Hoveniers en groenvoorzieners
• Heftruckchauffeurs
• Monteurs en technische medewerkers
• Operators
• Medewerkers tuinbouw en boomkwekerij
• Medewerkers veehouderij
• Chauffeurs (CE)
Interesse? Mail naar horst@ab-werkt.nl
• ..nog veel meer!
of bel/whatsapp op 06 - 55 41 51 70.
Check alle vacatures op
ab-werkt.nl en Facebook.

e
iedereen fijn
Wij wensen n een top 2020!
feestdagen e
AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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Openingstijden tijdens feestdagen
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op maandag 6 januari 2020 is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners,
verenigingen, bedrijven en instellingen van Peel en Maas. Dit jaar extra bijzonder, de gemeente
Peel en Maas bestaat 10 jaar!
Vanaf 19:00 uur bent u van harte welkom in het Huis van de Gemeente.
Wij wensen u prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling.
Tot 6 januari!
Gemeentebestuur Peel en Maas

Adres: Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen

Knallend het nieuwe jaar in.
Doe het veilig!
Koop vuurwerk alléén bij de officiële verkooppunten. Veiligheid voor jezelf en anderen
staat altijd voorop. Vuurwerk is te koop op 28, 30 en 31 december.
Vuurwerk afsteken
Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
Vuurwerk afsteken buiten deze tijden kan je veel geld kosten. Wordt er toch vuurwerk
afgestoken buiten de toegestane tijden? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844
Pak op 1 januari je bezem!
Na de nieuwjaarspret met goede
voornemens het nieuwe jaar
in. Ruim alles weer netjes op
en laat je straat schoon achter!
Nog leuker: doe dat samen met
familie, vrienden of buren.
Op nieuwjaarsochtend
gebeuren veel ongelukken
omdat jongeren vuurwerk,
dat niet is afgegaan, nog een
keer aansteken. 20% van de
vuurwerkslachtoffers valt op
nieuwjaarsdag.
Opruimen, doe het samen en veilig
• Laat kinderen niet alleen opruimen, maar zorg dat er een volwassene in de buurt is.
• Vuurwerkresten zijn ongevaarlijk zolang je ze niet aansteekt. Steek dus niets meer aan!
• Dompel het vuurwerk onder in water om er helemaal zeker van te zijn dat het niet meer afgaat.
• Vuurwerkafval hoort in de grijze restafvalzak.

Commissievergadering
Op dinsdag 7 januari 2020 vindt de commissievergadering plaats om 19.30 uur in de
raadzaal in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en korte uitleg door de voorzitter
2. Duurzaamheidsbeleid gemeente Peel en Maas (2020-001)
3. Kredietvoorstel plan Kwistbeek (2020-002)
4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (2020-003)
5. Sluiting
Mee luisteren.
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij deze commissievergadering.
Hebt u vragen over deze vergadering, dan kunt u contact opnemen met de griffie via
griffie@peelenmaas.nl
Waar vindt u de vergaderstukken?
De stukken kunt u vinden op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > vergaderingen raad > Commissie 1 > 7 januari 2020

Huis van de Gemeente
• Dinsdag 24 december vanaf 13.00 uur gesloten
• Woensdag 25 december, donderdag 26 december, vrijdag 27 december*
én zaterdag 28 december gesloten (*Voor het doen van aangifte geboorte of overlijden
zijn we vrijdag 27 december geopend van 9.00 tot 10.00 uur)
• Maandag 30 december geopend van 8.30 uur tot 19.30 uur
• Dinsdag 31 december geopend tot 13.00 uur
• Woensdag 1 januari gesloten
• Maandag 6 januari vanaf 16.00 uur gesloten
Bibliotheek
• Dinsdag 24 december vanaf 13.00 uur gesloten
• Woensdag 25 december én donderdag 26 december gesloten
• Vrijdag 27 december geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur
• Zaterdag 28 december geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur
• Maandag 30 december geopend van 8.30 uur tot 19.30 uur
• Dinsdag 31 december geopend tot 13.00 uur
• Woensdag 1 januari gesloten
• Maandag 6 januari vanaf 16.00 uur gesloten
Wegwijzer
• Dinsdag 24 december geopend van 08:30 uur tot 12:00 uur
• Woensdag 25 december, donderdag 26 december en vrijdag 27 december gesloten
• Maandag 30 december geopend van 08:30 uur tot 12:00 uur
• Dinsdag 31 december geopend van 08:30 uur tot 12:00 uur
• Woensdag 1 januari gesloten
• Maandag 6 januari* zijn wij geopend van 08:30 uur en 12:00 uur.
* De avondopenstelling is verplaatst naar maandag 13 januari 2020 van 17.00-19.00 uur.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wvggz gaat in per 1 januari 2020
In deze nieuwe wet is geregeld dat familie of andere betrokkenen een melding kunnen
doen als ze zich zorgen maken dat iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen.
De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. Het kan ook zijn dat iemand in
crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet.
De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet;
zij neemt een crisismaatregel. De gedwongen zorg hoeft niet altijd een opname te zijn, de
zorg kan ook in de vertrouwde omgeving worden verleend. In de nieuwe wet is verder beter
geregeld dat de betrokkene en de familie inspraak hebben in de zorg die nodig is.
Melding psychische hulp (WvGGZ)
Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit dan in het kader van de
Wet verplichte ggz (WvGGZ). Ga hiervoor vanaf 1 januari naar www.peelenmaas.nl > zoekterm:
‘psychische hulp’.
Waarom melden?
Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is
belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig(er) wordt. De betrokkene kan dan zo snel
mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het
Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.
Wat gebeurt er met uw melding?
Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt via een
zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een
afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een
psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker
vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd
Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?
In geval van een crisis, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg
worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De
burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel
nemen.
Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?
Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan hoort u van ons binnen
14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst,
hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.
Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst
informeren.
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Ben jij een oliebol?
Nee toch!

1 januari 2020

Tarieven milieupark stijgen
Heel Peel en Maas bakt rond de
feestdagen. De decembermaand
is dé maand van de oliebollen en
appelbeignets. Maar wat doe je met
de gebruikte olie of vet? Je bent toch
geen oliebol he!
Als je geen oliebol wil zijn bewaar je
afgekoelde olie of vet in lege flessen
of melkpakken en breng je het netjes
weg zoals het hoort. Spoel olie of vet
nooit door de afvoer of het toilet want
het veroorzaakt verstoppingen.
Lever olie of vet gratis in bij het
Milieupark of lever het in bij uw
supermarkt.

De verwerkingskosten zijn fors duurder geworden. Daarom gaan de tarieven voor
grof huishoudelijke afval en bouw- en sloopafval flink omhoog. Ook voeren we het
kofferbaktarief in voor bezoekers die een kleine hoeveelheid brengen.
Grof huishoudelijk afval en bouw-sloopafval
• Kofferbaktarief: tot 0,5 m3 én aanleveren in kofferbak van
auto € 5,00
• Tot 1 m3 € 10,00
• Van 1 m3 tot 2 m3 € 20,00
• Iedere m3 extra € 10,00
• Voor banden met velg en overige banden € 5,00 per stuk
Gratis
Tuinafval, Klein chemisch afval, autobanden zonder velg, textiel, alle soorten glas, elektra,
oud papier, frituurvet, tl-lampen, tuinafval, oud ijzer, PMD, GFT, luiers, harde kunststoffen,
piepschuim enz.
Sorteer thuis het afval al
Op het milieupark moet u het afval gescheiden aanleveren, sorteer daarom thuis al.
Dit voorkomt wachttijden.

Afvalinzameling tijdens
de feestdagen

Op zaterdag is het meestal druk op het milieupark
Als het kan bezoek het milieupark op maandag, woensdag en vrijdag. Dan is het minder druk.
De spelregels zijn voor het milieupark
• Alléén toegang voor inwoners gemeente Peel en Maas
• Toegangscontrole
• Legitimatie verplicht
• Maximaal 2 m3 per keer
• Tractoren en bedrijfswagens niet toegestaan
• Bedrijfsafval verboden
• U kunt alléén pinnen
• U moet het afval scheiden
• Verboden voor kinderen tot 12 jaar
• Speciale regels voor asbest (www.peelenmaas.nl)

Week van Kerstmis
• De inzameldag van woensdag verschuift naar de zaterdag ervoor.
• De inzameldag van donderdag en vrijdag schuiven één dag door.
Week van Nieuwjaar
• De inzameldag van woensdag, donderdag en vrijdag schuiven één dag door.
Kijk op de (digitale) afvalkalender (www.peelenmaas.nl) voor de juiste inzameldag.

Kerstbomen zelf wegbrengen

Openingstijden
Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur, aaterdag van 8.00 - 16.00 uur

Wij halen de kerstbomen niet meer aan huis op. U kunt uw kerstboom (zonder pot en
versieringen) zelf gratis inleveren bij een van de verzamellocaties of bij het Milieupark.
De inleverdag is zaterdag 11 januari 2020:
Baarlo
10.30 - 12.00 uur Sprunklaan (parkeerplaats)
Beringe
10.30 - 11.30 uur Ber Vullingsstraat (parkeerplaats)
Egchel
11.30 - 12.30 uur Jacobusstraat (bij de kerk)
Grashoek
09.30 - 10.30 uur Past. Vullinghsstraat 3 (parkeerplaats)
Helden
11.00 - 12.30 uur Kloosterstraat 14 A (parkeerplaats voetbalclub)
Kessel
12.45 - 14.00 uur Roode Eggeweg 6 B (voetbalclub Kessel)
Kessel-Eik
12.30 - 13.30 uur Mariaplein
Koningslust 08.30 - 09.30 uur Poorterweg 52 (parkeerplaats bij kerk)
Maasbree
08.30 - 10.00 uur Sevenumseweg 2 (voormalige gemeentewerf Maasbree)
Meijel
08.45 - 10.15 uur Alexanderplein
Panningen
13.15 - 14.45 uur John F Kennedylaan 212 (Gemeentewerf)

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Afsluiten afvalbakken
Door vuurwerk wordt vaak veel schade aangericht aan speeltoestellen en andere
openbare voorzieningen. De gemeente neemt maatregelen om deze schade te voorkómen.
We verwijderen bodems van afvalbakken, sluiten ondergrondse straatvoorzieningen
vanaf dinsdag 31 december tot en met donderdag 2 januari af en maken bovengrondse
inzamelbakken leeg zodat de kans op brand kleiner is.

koop nu een
halve seizoen
kaart!

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties

VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
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Verzekeringen

•

Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren

Gratis verhuisdzoze en
voor al on
klanten!

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl
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Lokaal Peel&Maas

We kijken terug op… 2019

De laatste dagen van 2019 staan op de kalender. Het jaar bracht ons weer mooie dingen. We hebben
voorstellen voorbij zien komen waar wij als Lokaal Peel&Maas het beste voor u hebben willen en
kunnen bereiken. Zelf hebben we ook niet stilgezeten. We hebben biodiversiteit op de kaart gezet,
7.400 bomen vinden hun plek in de gemeente, gezondheidszorg bekijken we niet alleen vanuit financieel perspectief en de actieve communicatie met burgers krijgt aandacht.
Facebook te lezen waren.
2019 was het eerste volle jaar
waarin onze wethouder Anget
Mestrom aantoonde een welkome
aanvulling te zijn op het nieuwe
college.

We hebben diverse bezoeken
afgelegd aan enthousiaste bedrijven en mensen met ideeën.
We kregen veel reacties op onze
plannen en artikeltjes die in
HALLO, op onze website en op

VVD Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas ontwikkelt zich goed. Helemaal wanneer je kijkt naar de kernwaarden
van Lokaal Peel&Maas: vitale
gemeenschappen, duurzaamheid
en natuur en het sociaal domein.

De belangrijkste reden om tegen
te stemmen, was de inkomens- en
vermogensafhankelijke bijdrage die
in de pilotkernen gehanteerd wordt.
Het was voor ons volstrekt onacceptabel dat hulpvragers, die hun hele
leven veel belasting betaald hebben
in een progressief belastingregime,
op het moment dat ze hulpbehoevend worden opnieuw gepakt wor-

den. Inkomensnivellering is iets waar
de overheid al meer dan genoeg aan
doet. Daar hoeven wij op gemeentelijk niveau niet nog eens overheen
te gaan. Hulp is er voor iedereen en
wat de VVD betreft onder dezelfde
condities.
Ondanks de bezwaren van de VVD is
de pilot met een meerderheid van
stemmen ingevoerd en verleden jaar

zelfs, tegen onze zin, verlengd tot
eind 2021. Tot onze opluchting evenwel besloot Rijksoverheid, in de loop
van dit jaar, iets aan die onrechtvaardigheid te doen en er werd besloten om een abonnementstarief van
19 euro per maand als maximum
voor iedereen per 1 januari wettelijk
in te voeren.
Maar nu komt het college met een

voorstel daar niets van aan te trekken. In het voorstel blijft de inkomens- en vermogensafhankelijke
bijdrage overeind. Weliswaar tijdelijk met een maximum gelijk aan het
abonnementstarief, maar met de
aantekening dat indien alle kernen
mee gaan doen aan de pilot, onmiddellijk weer een hoger tarief voor
hulpvragers met wat meer inkomen
ingevoerd kan worden.
Minstens zo bezwaarlijk is het feit
dat in het voorstel de rol van de

gemeente tot nul gereduceerd wordt.
Daarmee wordt HbH teruggebracht
naar wat het ooit was; aangewezen zijn op de liefdadigheid. In het
verleden waren hulpzoekers ook
aangewezen op goedwillende dorpsgenoten, toen aangestuurd door de
plaatselijke pastoor en hoofdonderwijzer. De VVD blijft daarom tegen de
pilot HbH.

maken. De eigen bijdrage wordt
gemaximeerd tot 19 euro per
maand, wat rechtsgelijkheid borgt
en ervoor zorgt dat stapeling van
kosten gebonden is aan dit maximum. Verder is het aan de dorpsgemeenschappen om een eigen keuze
te maken uit drie wijzen: maatwerkvoorziening binnen de wmo, als algemene voorziening binnen de wmo of
als dorpsvoorziening voorliggend aan
de wmo. Ook is het aan de dorpsgemeenschappen zelf om de subsidie

voor het organiseren van de hulp bij
het huishouden en alle financiële en
administratieve handelingen te laten
lopen via het door hen gezamenlijke
opgerichte en bestuurde Stichting
KernKracht.
Belangrijk is dat de raad goed heeft
geluisterd naar de dorpen. Het CDA
volgt de ontwikkelingen op de voet.

Fractie

Geert Segers, fractievoorzitter

Hulp bij het huishouden
Een lastig dossier waar de raad aan het eind van het jaar mee te maken
kreeg. Bij het voorstel vanuit het college kon de raad een keuze maken
uit twee scenario’s. Het tweede scenario zat dicht bij de wensen van de
dorpen, maar voldeed niet helemaal. Vandaar dat er, aanvullend op het
voorstel, een amendement (aanpassing) is voorbereid door het CDA,
Lokaal Peel&Maas, Anders-Nu en de PvdA/GroenLinks.
In het huidige systeem loopt binnen
Peel en Maas een pilot, dat door de
hulpvragers als succes wordt gezien.
De dorpsondersteuners spelen een
grote rol. Korte lijnen, signaleren en
bemiddelen, laagdrempelig en vooral

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

een bekend gezicht in het dorp.
Kortom, een succesvolle formule die
ze graag willen voortzetten.
Zelfsturend, niet van bovenaf opgelegd en waarbij dorpsgemeenschappen hun eigen keuzes kunnen

De motie is opgesteld door CDA, VVD
en Lokaal Peel en Maas. Geen woord
over de onlangs met verve naar buiten
gebrachte ambitie van Noord-Limburg
om de gezondste regio van Nederland
te worden.
Deze ambitie staat in een fraai rapport dat klimaatadaptatie hoog op de

Lon Caelers-Bos en
Vivian Moonen, raadsleden

Nog steeds gaat de kop in het zand

De kerk staat in lichterlaaie; binnen knielen gelovigen om te bidden voor nog meer vuur. Dat beeld wordt
opgeroepen door een motie waarin het college wordt gevraagd om een bidbook op te stellen voor verbetering van de infrastructuur.

Kinderraad

alleen nog maar om u prettige
feestdagen en alvast een goed
2020 te wensen. Een jaar waarin
we verwachten en hopen weer
veel goeds samen met u op te
pakken en te bereiken.

Hulp in de huishouding

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad van Peel en Maas, bij meerderheid, besloten om de haar
opgelegde wmo-taak Hulp in de Huishouding (HbH) neer te leggen bij de dorpen zelf. De VVD stemde tegen.

CDA Peel en Maas

Wij zien een krachtige gemeente
waarbij we geloven in de kracht
van onze gemeenschappen. Sterke
gemeenschappen met supergoede
ideeën om het goede leven in
Peel en Maas nog beter te maken:
chapeau.
Nog een paar dagen en dan slaan
we de bladzijde om en brengt
2020 ons weer nieuwe uitdagingen en nieuwe ervaringen.
Aan het einde van 2019 rest ons

politieke agenda zet. Dat blijken kennelijk praatjes voor de vaak als het
Rijk met een half miljard euro’s strooit
om de infrastructuur in Nederland
te verbeteren. Dan doet het pijn dat
Noord-Limburg deze euro-boot dreigt
te missen. Dan is het hoogste tijd
om het onvoorwaardelijke ‘ik geloof

in nog meer groei’ te laten klinken:
‘het zwaar verkeer zal voorlopig blijven groeien en er staan nu al vaak
files op de belangrijke verkeersaders in
Limburg’. Die overweging in de motie
staat haaks op het doel van ‘gezondste regio’.
CDA, VVD en Lokaal Peel en Maas

bidden om nog wat extra vuur voor
de kerk die al in lichterlaaie staat.
De motie pleit impliciet voor verbreding van de autoweg tussen Eindhoven
en Venlo. Dan kunnen nog meer
vrachtauto’s goederen aanslepen voor
de grote logistiekdozen en agrofabrieken die ons landschap nu al verpesten. Geen woord over het inmiddels
vrij algemeen aanvaarde inzicht dat
nieuwe wegen de files niet oplossen, maar juist zorgen voor nieuwe

files. Geen woord over het nog meer
aanjagen van het auto- en vrachtverkeer en de negatieve effecten daarvan
op luchtkwaliteit, natuur en milieu.
Geen woord over natuur- en milieuvriendelijker vormen van mobiliteit.
PvdA/GroenLinks sluit zich niet aan bij
gelovigen die om meer vuur bidden
terwijl de kerk al in brand staat.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Mediakids: update
Donderdag 12 december: de wethouders hebben alle ideeën ontvangen van alle scholen. De wethouders zijn bij het Huis van de
Gemeente bij elkaar gekomen. Daar hebben ze de ideeën goed
bekeken. Alle wethouders hebben aangegeven welk ideeën zij het
beste vonden. Die uitspraak is nu nog geheim en wordt begin
januari bekendgemaakt. Tijdens de kinderraadsvergadering op
22 januari zullen de eerste voorstellen worden behandeld.
Vrijdag de dertiende, oeps!
Vandaag zijn de mediakids weer
op pad gegaan. Nu in Meijel
op basisschool Den Doelhof.

Hier hebben ze Eef, Jasper en Niek
geïnterviewd. Eef en Jasper zijn
raadsleden en Niek is wethouder. Er zijn weer flink wat vragen

gesteld. De mediakids zijn voor
2019 klaar met hun interviews.
Wij gaan in 2020 weer verder met
interviews, filmpjes en foto’s.
De mediakids wensen alle mensen
fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar!

Groetjes, Inge, Luuk 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.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Vuurwerkverbod voor particulieren is enige oplossing
Het is ieder jaar een terugkerende discussie. Wat te doen met het vuurwerk op oudejaarsavond? Jaarlijks besteden Nederlanders 70 miljoen
euro aan vuurwerk en lopen velen nog altijd verwondingen op door het afschieten van vuurwerk. De schade voor particulieren in 2018 als
gevolg van vuurwerk lag tussen de 15 en 20 miljoen. Er gaan steeds meer geluiden op om het afsteken van vuurwerk te verbieden voor particulieren en centraal te regelen.
Tegenstanders van de stelling stellen dat vuurwerk
een traditie is die in ere moet worden gehouden.
Er heerst soms een sfeer van ‘er wordt ons al zoveel
afgenomen’. Daarnaast hebben mensen gewoon
veel plezier in het afsteken van vuurwerk. Jongeren
die al maanden bezig zijn met het vuurwerk verzamelen kun je dat toch niet afnemen? Het verbieden
perkt onze vrijheid in, zullen deze mensen zeggen. Vaak is het een kleine groep die het verpest
voor de meerderheid. Door het strenger reguleren
en het aanpakken van illegaal vuurwerk kan veel

overlast voorkomen worden. Daardoor schakel je de
herrieschoppers uit en kunnen particulieren gewoon
vuurwerk blijven afsteken. Eén van de belangrijkste
redenen om een vuurwerkverbod in te stellen, is met
het oog op de veiligheid. Jaarlijks gebeuren er vele
ongelukken die simpelweg voorkomen kunnen worden door geen vuurwerk af te steken. Zo’n vijfhonderd
mensen lopen ieder jaar verwondingen op en het aantal gewonden met oogletsel neemt toe. Gevolg is dat
de maatschappij moet opdraaien voor de kosten van
behandelingen. De kosten voor particulieren als gevolg

van het afsteken van vuurwerk liggen jaarlijks tussen
de 15 en 20 miljoen, kosten die voorkomen hadden
kunnen worden. Daarnaast is het een stuk veiliger als
het afsteken van vuurwerk centraal geregeld wordt
door bijvoorbeeld de overheid. De meeste ongelukken
gebeuren immers met particulieren. En dan het een
traditie is? Dat wil niet zeggen dat iedere traditie goed
is en in beton gegoten moet worden.
Een vuurwerkverbod voor particulieren
is de enige oplossing. Wat vindt u?

Bespreking poll week 50

Egchelse biomassacentrale geeft het goede voorbeeld
Wijnen Square Crops bespaart met de biomassacentrale 5,5 miljoen kuub aan aardgas door houtsnippers te verstokken. Daarmee gebruikt de
tuinder een circulaire in plaats van een fossiele energiebron en draagt het bedrijf bij aan de klimaatdoelstellingen. 19 procent van de lezers die
op Facebook reageerde is het eens met de stelling dat de Egchelse biomassacentrale het goede voorbeeld geeft.
De overgrote meerderheid is het dus oneens.
“Een biomassacentrale tegen het dorp aan kan
niet”, vindt Angelo Nagels. “Vooral met mistig
weer trekt die stooklucht in je woning.” Hij is een
van de velen die de komst vreest van een centrale vlakbij woonwijken, een sportcomplex en
een scholengemeenschap. “En vergeet niet dat op
20 meter afstand 200 arbeidsmigranten worden
gehuisvest”, voegt Gerard Keltjens daaraan toe.
Volgens Dennis van Nistelroij tast de centrale de
gezondheid en levenskwaliteit van honderden
huishoudens aan. Het verbranden van houtsnippers is volgens hem niet duurzaam, het stoot

immers veel roetdeeltjes, fijnstof en andere schadelijke stoffen uit. “En het duurt tientallen jaren voordat
deze boom dezelfde hoeveelheid CO2 heeft opgeslagen als de gekapte boom. Dit is een tijdsverschuiving
en geen duurzame oplossing.”
Gerard Keltjens noemt deze circulariteit “een papieren oplossing die het goed doet voor de normen
die behaald moeten worden.” Wat niet wordt meegenomen in die berekeningen is dat in Egchel
1.040 vrachtwagens met houtsnippers moeten worden aangevoerd, weet hij. Wil je toch de klimaatdoelen bereiken en een duurzame samenleving,
dan moet men misschien ook de glastuinbouw ter

discussie stellen, vindt Dennis. Want het kunstmatig verwarmen van duizenden hectaren kassen is in
zijn ogen nooit duurzaam. “Misschien moeten we
allemaal meer vollegrondsgroenten van het seizoen
gaan eten.” Peter Stikkelbroeck zegt de reacties van
tegenstanders hypocriet te vinden. “Wel de buitenhaard en ‘s winters lekker de openhaard stoken”,
sneert hij. Volgens hem zijn er mensen die van alles
roepen, “maar als je dan bij henzelf gaat kijken brengen ze weinig in voor het milieu.” Zelf heeft hij vijftien zonnepanelen, hij woont niet groot en rijdt een
kleine auto die heel zuinig omgaat met de brandstof.
Hij doet ‘s avonds een trui aan en scheidt zijn afval.

Hondenopvang & Uitlaatservice
www.villabibaonline.nl
Tel: 06 - 161 34 304
Kerkkuilenweg 13
5977 NG Evertsoord

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Ingezonden brief

Plan Zorgconcept Kessel was bekend
Momenteel is er veel te doen over de plannen een woonzorgcomplex te realiseren op Veersepad 13 in
Kessel. Eerdere ingezonden brieven en verhalen die de ronde doen berusten op aannames, niet op feiten.
Vandaar onze persoonlijke reactie met de feiten zoals wij die kennen.
Het gaat om een nieuw zorgconcept
waar gelijkgestemden samen oud
willen worden. Denk aan mantelzorgen, eenzaamheid tegengaan, elkaar
helpen waar nodig. Dus geen verzorgingshuis. Vandaar dat er gekozen
is voor een gemengde groep mensen, met dezelfde maatschappelijke
betrokkenheid.
Wij zijn een van die zogenaamde
‘vitale stellen’ die deelnemen aan
dit project. Opmerkingen als “Deze
groep mensen is nog zeer vitaal en
voorlopig nog niet toe aan een zorgwoning” doen pijn. Kennen de schrij-

vers alle deelnemers? Hebben zij
inzage in onze medische dossiers?
Vier jaar geleden kregen wij bezoek
van een ongenode gast, genaamd
Parkinson. Genezing is helaas niet
mogelijk, aanpassen is de enige
optie. Onze toekomst zal niet standaard worden.
Vandaar dat wij nu de keuze
gemaakt hebben een overeenkomst
aan te gaan met mensen die er voor
elkaar zullen zijn als het nodig is op
deze mooie plek. Dit idee bestond al
jaren. Onze wens is oud te worden
op een mooie, voor ons betaalbare

plek, centraal in het dorp, in de buurt
van alle voorzieningen. Ook voor
ouderen en mensen die lichamelijk
niet meer top zijn is het van belang
levensvreugde te behouden. Vandaar
de voorkeur voor deze plek.
Parkinson of een andere ongewenste gast kan bij iedereen onverwacht aanbellen. Natuurlijk beslis je
zelf of je daar vooraf over nadenkt.
Deelnemers aan dit project hebben
dat wel gedaan. Gelukkig zit niet
iedereen in een soortgelijke situatie,
dan zou het concept namelijk niet
werken.

Het hele plan (met 13 eenheden) is
meteen, afgelopen zomer, bij het
doen van een bod, op tafel gelegd
bij de makelaar en de verkopende
familie. Nu beweert diezelfde familie
niets geweten te hebben van sloop
van het huis en de nieuwbouw.
Alle negatieve berichtgevingen doen
veel met ons. Als chronisch zieke en
partner heb je je energie hard nodig.
Zonde om die te verspillen aan verdediging die in onze ogen niet nodig
zou moeten zijn.
Wij respecteren ieders mening, maar
vergeet niet dat ieder verhaal twee
kanten heeft.

Pastoraaltje

Column

Ongehoord
Er komt een nieuwe omroep:
Ongehoord Nederland. Een
omroep voor mensen die vinden
dat hun standpunten en visies
niet voldoende tot hun recht
komen bij de publieke omroep.
De initiatiefnemers denken
hierbij natuurlijk aan de Zwarte
Piet-discussie, kritiek op Europa,
het klimaat en natuurlijk ook
immigratie. Het moet dus een
omroep worden voor mensen die
iets te mopperen hebben. En dat
zijn er veel. Maar vooral voor
mensen die mopperen dat hun
gemopper niet gehoord wordt.
Of het erg gezellige programma’s
zullen worden, betwijfel ik.
Van gemopper alleen wordt toch
niemand blij? Toch wil ik mezelf
in deze column ook een beetje
bij de ongehoorde mopperaars
scharen. En dan wel onder de titel:
Ongehoord Kerstmis. U zult denken:
waar heeft hij het over? Want bij
velen staat de kerstboom toch al
lang en de etalages zijn al volop in
kerstsfeer. Ja, precies! ‘December
is de feestmaand!’ Maar waar ik
niets of weinig over hoor, is het
kerstkind. En het gaat toch om het
kind dat geboren is! Als we niets
meer over het kerstkind horen en
Kerstmis beperken tot ‘prettige
kerst’, dan valt het mysterie weg.
Ja, dan wordt kerst echt het koopen (vr)eetfestijn waar al jaren
door velen terecht tegen geageerd
wordt. Veel mensen geven met
Kerstmis cadeautjes, maar als we
het grootste cadeau van Kerstmis
weglaten, Jezus, dan missen we
toch die boodschap waar het
eigenlijk om gaat. Hoop en vrede,
licht in de duisternis, aandacht
voor het kleine en kwetsbare,
eenheid en verbondenheid.
De kerstengel zei tegen de herders
van Bethlehem: “Heden is u een
Redder geboren, in de stad van
David. Jezus de Heer”. Ik verlang
naar een Kerstmis dat niet op
de eerste plaats de maag vult,
maar vooral het hart. En wel zo
overvloedig dat we er graag van
delen met anderen. Het kind van
Kerstmis haalt het beste in ons
naar boven. In geloof, hoop en
liefde. En dat mag iedereen toch
horen! Ik wens iedereen een fijn,
gelukkig en ook zalig kerstfeest
toe. En natuurlijk zonder gemopper.

Paul en Annemiek
Jenniskens – Ueberbach

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Pastoor Peter van der Horst
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Dertig jaar Huiskamer Kessel
De Huiskamer in Kessel bestond onlangs dertig jaar. Dat werd op woensdag 11 december gevierd bij dorpsontmoeting Os Thoes in Kessel met de vier initiatiefneemsters, burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en
een veertigtal vrijwilligers die zich nu nog steeds inzetten voor de ontmoetingsplek

Bridgecursus voor beginners
De gezamenlijke bridgeverenigingen Baarlo, Helden en Maasbree
verzorgen vanaf donderdag 16 januari een bridgecursus voor
beginners. De cursus bestaat uit twaalf delen en wordt gegeven
door de bridgedocent Peter Maas. Daarnaast vindt op donderdag
9 januari een bridge-clinic plaats in Maasbree.
De twaalfdelige cursus wordt
vanaf 16 januari elke donderdagavond van 19.30 tot
22.00 uur gegeven bij restaurant De Flierenhof in Maasbree.
Naar verwachting wordt de cursus
op donderdag 2 april afgerond.
De cursus wordt gegeven door
bridgedocent Peter Maas, die de
deelnemers de grondbeginselen
van het bridge bijbrengt.
Aanmelden voor de cursus kan

De Huiskamer-oprichters Mia Bougie, Mariet Relouw, Mien Huisman en Mien de Vlieger

Woningvereniging Kessel vierde in
1989, dertig jaar geleden, haar vijftigjarige bestaan. Ter gelegenheid
hiervan schonk de woningvereniging
een bedrag van 5.000 gulden aan
een nieuw op te zetten activiteit in de
Kesselse gemeenschap. Aan de vier
dames Mia Bougie, Mariet Relouw,
Mien Huisman en Mien de Vlieger werd
gevraagd om te peilen waar op dat
moment in Kessel behoefte aan was.

Uit een enquête kwam naar voren dat
er vraag was naar een huiskamer, en
zo werd de Huiskamer opgestart in de
‘Aoj Pastorie’. “Met 25 deelnemers en
meer dan 20 vrijwilligers op woensdagmiddag was er sprake van een groot
succes”, blikt Ger de Vlieger, de huidig voorzitter van Dorpsontmoeting Os
Thoes Kessel, terug. “In een ontspannen omgeving was er voor iedereen
weer een gezellig ontmoetingsmo-

ment.” Toen de ruimte in de ‘Aoj
Pastorie’ te klein werd, verhuisde de
Huiskamer in 2001 naar de gemeenschappelijke ruimte van het complex
Hof van Kessel. Eerst als onderdeel
van de dorpsdagvoorziening, nu als
dorpsontmoeting Os Thoes. “Daarmee
is de cirkel van ontmoeten zoals die als
doel bij de opstart van het huiskamerproject werd gegeven, na dertig jaar
weer gesloten”, aldus De Vlieger.

met een email aan britsbridge@
gmail.com Vermeld hierbij uw
naam, adres, woonplaats en
e-mailadres. Dit kan ook tijdens
de bridge-clinic die gegeven
wordt op maandag 9 januari van
14.00 tot 16.30 uur bij restaurant De Flierenhof in Maasbree.
Tijdens deze clinic wordt uitleg
gegeven over het bridgespel en is
het mogelijk om vragen te stellen
aan ervaringsdeskundigen.

Nieuwjaarsduik met ijs bij
de reddingsbrigade
Reddingsbrigade Peel en Maas organiseert op zaterdag 4 januari
het jaarlijkse IJszwemmen. Deelnemers leren wat te doen als ze
door het ijs zakken en hoe ze anderen kunnen redden.
Dit keer heeft de reddingsbrigade
voor het eerst echt ijs in het ijsbad
in LACO zwembad Peel en Maas in
Panningen. Iedereen kan hier een
frisse nieuwjaarsduik maken en de

kou ervaren. Om droog te oefenen
welke handelingen te verrichten
als je met een auto te water raakt,
staan er twee auto’s.

Limburgse titels voor
Meijels Pracht
Leden van vogelvereniging Meijels Pracht zijn in het weekend van
zaterdag 14 en zondag 15 december in de prijzen gevallen. Op de
Limburgse kampioenschappen voor vogels in Nieuwstadt gingen
ze er met meerdere Limburgse titels vandoor.

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met de
inzet van verreikers, vrachtwagen, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteitsector;
• staalbouw en petrochemische sector.
Ons bedrijf is gelegen in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in de asbestsanering/bouw (40 uur p/w)

Functie-eisen:
• bereid om studies te volgen binnen de organisatie;
• vrachtwagenrijbewijs is een pre (of het behalen hiervan);
• ben jij gemotiveerd, vakbekwaam en kun je goed zelfstandig werken?
• Heb je het idee dat je uitgeleerd bent in je huidige functie of heb je zin in iets nieuws?
• Vind jij het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van een dynamisch bedrijf en jezelf daarmee verder te
ontwikkelen als chauffeur/machinist?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of op onze facebookpagina.
Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96

Coen Steeghs met zijn winnende Scotch Fancy-kanarie

Het kampioenschap werd voor de
vijftiende keer georganiseerd door
de Stichting Districtsshow Limburg.
Er waren 1.803 vogels ingeschreven en vier leden van Meijels Pracht
deden met hun vogels mee.
Hay Minten behaalde met zijn rode
kleurkanaries het kampioenschap
en twee keer zilver. Theo Minten
behaalde zeven kampioenschappen met zijn postuurkanaries
Zwitserse Frisees, Rheinländers
gekuifd en gladkop, Llarget Espanol
en Müncheners. Loek Timmermans
behaalde drie kampioenschappen met zijn Borders. Coen Steegs
behaalde met zijn houdingrassen
Belgische bult en Scotch Fancy vier
keer het kampioenschap en één keer

zilver. Een Scotch Fancy behaalde
zelfs 95 punten, de hoogste score
die te behalen is. Deze vogel werd
daarnaast uitgeroepen tot de mooiste postuurkanarie van de tentoonstelling, ook wel Best in Show
genoemd. “Een geweldig resultaat
voor de leden van onze vereniging”,
aldus Meijels Pracht. “Met de hoop
in de toekomst nog enkele inzenders
meer te krijgen voor deze geweldige
en goed georganiseerde wedstrijd,
hopen we dan ook weer een keer
het verenigingsklassement te winnen. Het bestuur feliciteert bovengenoemde winnaars met hun behaalde
resultaten.”
Beeld: Meijels Pracht
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Iedereen kan Sporten

Ut P&M Hoés voor sporters
met beperking
Ut P&M Hoés zet zich dit jaar in voor Iedereen kan Sporten. Vanaf het Raadhuisplein in Panningen wordt van
vrijdag 20 december tot en met zondag 22 december live radio en tv gemaakt om zo veel mogelijk geld op te
halen voor sporters met een beperking. Voor het eerst is de actie live op televisie te zien.

Sparkle and
Shine
Iedereen Kan Sporten maakt het
mogelijk dat ook sporters met een
beperking hun sport kunnen beoefenen. Het hele weekend zijn er demonstraties en acties op het plein. Zo legt
BaarloBattert een parcours aan, zijn
er aangepaste fietsen van de stichting
Beweeg Je Vrij, kunnen deelnemers
darten op grote dartborden en zijn er
wafels te koop. Met het prijzenrad zijn
prijzen te winnen om het goede doel
te steunen.
De drie dj’s die dit jaar geld gaan
inzamelen zijn Carla Hermans, Lara

Savelkoul en Nena Brummans-Oomen.
Zij worden op vrijdag 20 december om
14.00 uur ingesloten door de wethouders Wim Hermans en Rob Wanten.
Het hele weekend treden er artiesten op, zoals Arizona Chain, de Crazy
Chester Band, Spik en Span, Geiler
Sound, Hoondervel, Thei en Marij en
Kwante Hippe.

Ontbijt
Op zaterdagmiddag is er een IKS
Kerstloop en op zondagochtend is er
ontbijt in DOK6. Alle opbrengsten gaan

naar het goede doel. Op zondagmiddag om 16.00 uur maken burgemeester Delissen samen met wethouders
Anget Mestrom en Paul Sanders en
sporters van Running Blind het voorlopige eindbedrag van de actie bekend.

Kleurplaat
Ut P&M Hoés 2019 vindt voor de
negende keer plaats en is live op radio,
tv en online te volgen. Meer informatie is te vinden op www.pmhoes.nl.
Daar is ook een kleurplaat te downloaden voor de kleurwedstrijd.

100 jaar Prima Donna
Deauville - celebration black

Reparatie elektronica

Repair Café in Meijel
Wie elektronische artikelen of kleding graag gerepareerd wil hebben, kan op zaterdag 21 december voor het
laatst dit jaar terecht bij Repair Café in Meijel. De eerstvolgende editie vindt plaats op zaterdag 18 januari bij
Oppe Koffie in Meijel.
“We zijn blij met de vele reparaties
en herstelwerkzaamheden die we dit
jaar voor de inwoners van Meijel en
omstreken hebben kunnen en mogen
uitvoeren”, laat de organisatie van
het repaircafé weten. Vrijwilligers

zijn dan aanwezig om elektronische
artikelen als koffiezetapparaten, dvdspelers, lampen, speelgoed en kleding te repareren of verstelwerk uit
te voeren.
De laatste editie van 2019 op zater-

dag 21 december vindt plaats van
09.30 tot 11.30 uur. Het eerste repaircafé van 2020 vindt plaats op zaterdag 18 januari, om dezelfde tijd en
ook bij lunchroom Oppe Koffie in
Meijel.

Koppels

Winterbeugeltoernooi Koningslust
Wintertijd is beugeltijd in Koningslust. Voetbalvereniging Koningslust organiseert daarom van dinsdag 21
januari tot zaterdag 15 februari een winters koppeltoernooi beugelen op de beugelbaan van sportpark De
Lust in Koningslust.
De wedstrijden worden gespeeld op
de dinsdag-, donderdag- en vrijdagavonden van 19.30 tot 22.30 uur.
Iedereen mag meedoen aan het toernooi en deelname is gratis. Per deelnemend koppel mag er maar één
speler officiële competitiewedstrijden
beugelen.

Het aantal speelavonden per koppel
is afhankelijk van het aantal opgaves
en de prestaties (de finalerondes).
Afgelopen jaar speelde elk koppel
twee avonden voordat de finalerondes gespeeld werden. Op de wedstrijdavonden wordt gespeeld in
poulevorm tegen andere koppels.

De finalewedstrijden worden
gespeeld op zaterdag 15 februari.
Opgeven kan tot zondag 22 december. Kijk voor meer informatie en voor
de aanmeldformulieren op
www.vvkoningslust.nl

wenst u fijne feestdagen!
www.laviv.nl
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Peel en MaasSneeuwballentoernooi
Het 22e Peel en Maas-Sneeuwballentoernooi, georganiseerd door
volleybalvereniging Peelpush, vindt plaats op zaterdag 28 december, van 18.00 uur tot 23.30 uur in sporthal De Körref in Meijel.

Kerstdiner De Zonnebloem Baarlo
Twaalf gasten van De Zonnebloem Baarlo genoten woensdag 11 december van een kerstdiner dat was
klaargemaakt door zeven vrijwilligers. De gasten werden om 11.00 uur verwacht in MFC De
Engelbewaarder, waar ze aan een in een kerstsfeer versierde tafel een vijfgangendiner kregen
voorgeschoteld. “Er werd volop met elkaar gepraat, geluisterd naar een kerstverhaal en muziek.
De middag werd afgesloten met koffie en een heerlijke bonbon. Ze vonden het voor herhaling vatbaar”,
aldus De Zonnebloem Baarlo.

Peelpush streeft naar een deelname van maximaal 18 volleybalteams van volwassenen. Er wordt
in een recreantenklasse gespeeld.
In elk team moeten in ieder geval
steeds twee dames in het veld
staan, terwijl eveneens in elk team
slechts twee competitiespe¬lers

mogen meedoen, maximaal spelend in de regiodivisie.
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 22 december. Voor informatie
of aanmelden kan contact worden
opgenomen met Harrie Manders:
hmyn.manders@home.nl of
077 466 37 14.

* Inruilpremie geldig t-m 27-12-2019. Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Finale knallers t/m 31-12-2019.

EINDEJAARSSHOW T/M 31 DECEMBER

KOOPZONDAG 22 DECEMBER
VENLO - VENRAY
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‘5 jaar tussen hoop en vrees’

Met gids door Museum Peel en Maas
Tijdens de kerstvakantie kunnen bezoekers van Museum Peel en Maas in Helden door een gids begeleid worden langs de Tweede Wereldoorlog-tentoonstelling ‘5 jaar tussen hoop en vrees’. Het museum biedt deze
dienst aan op donderdag 2 en vrijdag 3 januari.
Museum Peel en Maas is in de kerstvakantie, van maandag 23 december tot en met zondag 5 januari op
extra dagen geopend voor publiek.
Bezoekers krijgen in deze periode bij
bezoek een gratis kerstversnapering.
Ook is op donderdag 2 en vrijdag
3 januari van 14.00 tot 16.00 uur een
gids aanwezig die mensen bege-

leid door de vernieuwde Tweede
Wereldoorlog-tentoonstelling ‘5 jaar
tussen hoop en vrees’, die geopend
is in het kader van 75 jaar bevrijding. De nieuwe museum-mascotte
Archie leert aanwezige kinderen
daarnaast allerlei dingen over de
oorlog. Ook kunnen kinderen met
een speurboekje op onderzoek uit in

het museum. In de kerstvakantie is
het museum dagelijks geopend van
13.00 tot 17.00 uur, met uitzondering
van eerste en tweede kerstdag, oudjaarsdag en nieuwjaarsdag.
Het museum is gevestigd in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

Grote Clubactie in Peel en Maas

Clubs halen 26.000 euro op
Dertien verenigingen uit Maasbree, Panningen, Helden, Baarlo, Beringe, Grashoek en Meijel hebben samen
bijna 26.000 euro opgehaald. Dat deden ze met de verkoop van loten tijdens de Grote Clubactie die jaarlijks
wordt georganiseerd.
Leden van de verenigingen uit Peel en
Maas gingen de afgelopen maanden
langs de deur om loten te verkopen.
Daarmee haalden de verenigingen in
totaal 25.929 euro op, waarvan 80 procent naar de clubs zelf gaat.
Badmintonclub Maasbree ‘80 haalde
1.125 euro op, Drumband en
Majorettenkorps Maasbree 600 euro,
het Maasbreese Handbalvereniging

Breeton Sport 2.649 euro en Judo- en
Jiu Jitsu-vereniging Maasbree 741 euro.
Handbalclub Bevo uit Panningen
verkocht voor 2.850 euro aan loten.
Uit Helden deden Dance Studio Emotion
(459 euro), SC Pareja (3.243 euro),
VV Helden (1.692 euro) en JC Helden
(1.500 euro) mee. Kamerkoor Cabaletta
uit Baarlo haalde 300 euro op, voetbalvereniging Bevo uit Beringe 525 euro,

schutterij Sint Urbanus uit Grashoek
7.350 euro en voetbalvereniging
Peelpush uit Meijel 2.895 euro.
Landelijk gingen 260.000 verkopers
van ruim 5.000 verenigingen op pad
om loten te verkopen. Samen haalden
zij bijna 8,5 miljoen euro op met de
verkoop van ruim 2,8 miljoen loten.
Het was de 47e keer dat de Grote
Clubactie werd georganiseerd.

Afsluiting ‘Meijel 75 jaar bevrijd’
in Truijenhof
De afsluiting van het herdenkingsprogramma rond de 75-jarige bevrijding van Meijel vindt zondagmiddag
22 december plaats in dorpsmuseum Truijenhof in Meijel. Het museum is geopend van 14.00 uur tot en met
17.00 uur.
De afgelopen maanden vonden verschillende activiteiten plaats rondom
de oorlog: De uitgave van een nieuw
boek, de mooie evacuatietocht naar
Heusden, een programma bij de
Vossenberg, enkele lezingen en een

Contract
verlenging
hoofdtrainer
RKMSV
Voetbalvereniging RKMSV uit
Meijel heeft voor het komend
seizoen het contract met
hoofdtrainer Ton van Dijk
verlengd. Beide partijen kijken
terug op een prima
samenwerking.
Volgens RKMSV heeft Van Dijk goede
stappen gezet in de technische
ontwikkeling van de nog jonge
spelersgroep. “Ton is met zijn
ervaring, duidelijke communicatie
en betrokkenheid met technisch
(jeugd)kader en spelersgroep een
belangrijke spil in het technische plan
dat RKMSV voor ogen heeft”, aldus
de club. “RKMSV heeft dan ook het
volste vertrouwen in de vernieuwde
samenwerking en wenst Van Dijk nog
veel succes bij het afronden van het
huidige seizoen.”

tentoonstelling bij Truijenhof. De tentoonstelling werd door 800 mensen
bekeken.
De afsluiting is voor iedereen die
de expositie nog niet heeft gezien,
maar ook voor mensen die het voor

een tweede keer willen bekijken.
Om het feestelijk af te sluiten laat de
organisatie weten dat het de bezoekers trakteert op iets lekkers.

Kerst in huize Peeters
Het is al jaren een grote passie van de Egchelse Tiny Peeters: het
sparen van kerstspullen uit vervlogen tijden. De opbrengst bedraagt
inmiddels enkele duizenden kerstballen, kerstfiguurtjes en pieken
voor in de boom. De kerstboom wordt ieder jaar in het begin van
november opgezet. Een uitdagende klus, aangezien alle kerstspullen
voorzichtig uitgepakt moeten worden. De kleinkinderen van Tiny
mogen ieder jaar raden hoeveel attributen er in de boom hangen.
Het aantal ligt al jaren tussen de zeshonderd en zevenhonderd.
Elk jaar komen er mensen op bezoek om de boom met alle bijzondere
kerstspullen te bewonderen, waarbij herinneringen aan vroeger
vaak weer opborrelen.

OPEN DAGEN
IN KERSTSFEREN
27, 28, 30 EN 31 DECEMBER
MET KOOKDEMONSTRATIES VAN
NEFF, MIELE, SIEMENS

HOOFDSTRAAT 23, LIESSEL

KOM KIJKEN NAAR ONZE NIEUWE KEUKENS IN DE SHOWROOM!
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Cecilia’s Kerst Carrousel
in Kerkeböske
Met Cecilia’s muzikale Kerst Carrousel brengt de fanfare Helden in
kerststemming op zondag 22 december vanaf 15.00 uur.

Het sfeervol aangekleed
Kerkeböske in Helden vormt deze
middag het decor voor verschillende ensembles van Opmaat
Muziekschool. Slagwerkgroep
en fanfare St. Cecilia brengen
kerstliedjes en andere sfeervolle

muziek ten gehore. Ook leerlingenorkest Peel en Maas laat van
zich horen.
Daarnaast zijn er een tombola en
versgebakken wafels en allerlei
zelfgemaakte kerstsnuisterijen
verkopen.

Levende kerststal en
muurgedicht in Baarlo
Het 800-jarig bestaan van Baarlo wordt op zaterdag 21 en zondag 22 december afgesloten. Dit wordt gedaan
met een levende kerststal op de Markt in Baarlo en met de onthulling van een muurgedicht over Baarlo op de
gevel van het voormalige brouwershuis aan de Markt.

Twee dagen lang is de levende kerststal voor de kerk op de Markt in Baarlo
te bezoeken van 12.00 tot 19.00 uur.
Daarnaast wordt er muziek gespeeld,
staan er vuurkorven en wordt de
locatie feestelijk verlicht. Zestien jaar

geleden was er voor het laatst een
levende kerststal te zien in Baarlo.
Die was toen bij Chateau De Raay.
In hetzelfde weekend, op zaterdag
21 december, wordt om 16.00 uur
een muurgedicht over Baarlo onthuld

op de gevel van het brouwershuis op
Markt 21. De onthulling wordt opgeluisterd met passende muziek en er
zijn enkele toespraken van onder
anderen wethouder Wim Hermans van
gemeente Peel en Maas.

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e kerstdag, 29 december en oudejaarsdag
alle vestigingen geopend

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Phoenix

Hardrock-coverband bij
Sjiwa Baarlo
Muziek van onder andere Iron Maiden, AC/DC, Deep Purple, Saxon
en Black Sabbath is zaterdag 21 december te horen in de kelder van
jongerencentrum Sjiwa in Baarlo. Dan staat de hardrock-coverband Phoenix op het programma van Sjiwa Live.
De rockband uit Oosterhout is sinds
2008 bij elkaar en heeft op diverse
podia gestaan van onder andere
motortreffen, feesten en festivals.
Ze speelt bekende nummers van de
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Tiende Nieuwjaarsduik
bij BreeBronne
Stichting Herberg Papilio en recreatiepark BreeBronne in Maasbree houden op 1 januari de tiende editie van
de Nieuwjaarsduik. Wethouder Paul Sanders en P&M-presentator Pascal Meyer zullen dit jaar hun vorig jaar
gedane belofte nakomen en deelnemen.

jaren 70 tot nu van bekende rocken hardrock-bands.
Het optreden van Sjiwa Live begint
om 20.30 uur en de toegang is
gratis.

De Bronzen Duiker

Wil van Elk onderscheiden
Wil van Elk ontving maandag 16 december tijdens een bijzondere
bestuursvergadering van de Stichting Beheer Waterloat de
Bronzen Duiker van de vereniging. Die werd uitgereikt door voorzitter Odilia Rens.
De Bronzen Duiker gemaakt door
kunstenaar Tom Seerden en is een
blijk van waardering namens alle
zwembadgebruikers, de Lacomedewerkers en de Stichting
Beheer Waterloat.

Lambertuskerk

Kerstconcert Bel Canto
in Helden
Heldens Gemengd Koor Bel Canto geeft op eerste kerstdag woensdag 25 december een kerstconcert. Dit vindt plaats in de
Lambertuskerk in Helden.
Het koor wordt tijdens het concert begeleid door dirigent Marcel
Kuepers en Ludmilla Seroo op
vleugel. Daarnaast is er zang van

sopraan Ria Janssen en tenor
Robert Reichinek. Het concert in de
Heldense kerk begint om 15.00 uur
en duurt tot 16.00 uur.

Peuter- en kleuterkerst Kessel
Kinderen van 0 tot en met 7 jaar kunnen op kerstavond, dinsdag 24
december, de peuter- en kleuterkerstviering in de kerk in Kessel
bijwonen. Dan wordt het kerstverhaal op een speelse manier
verteld onder muzikale begeleiding.
Alle kinderen die de viering bij
gaan wonen, mogen een zelfgeknutselde ster, boom of bal meenemen met een lichtje erin. Na afloop
van het kerstverhaal krijgen alle
kinderen een lekkernij en wordt de
kerstboom in de kerk met de knut-

selwerken versierd. Wie het knutselpakketje voor de ster, boom of
bal nog niet heeft gekregen, kan er
een afhalen bij Ellen Vromans op de
Karel Appelstraat 19 in Kessel.
De peuter- en kleuterkerstviering
begint om 17.00 uur.

Kerstconcert Maasbree
Zanggroep Glanz treedt dit jaar op tijdens het traditionele kerstconcert in ‘t Hoës van Bree in Maasbree. Het concert vindt plaats
op tweede kerstdag donderdag 26 december.
Al ruim veertig jaar wordt het concert in Maasbree georganiseerd.
Dit jaar zijn er optredens van onder
andere het Maasbree Mannenkoor,
Kinderkoor C-side en zanggroepen Velocity en Glanz. Er is muziek
van Jan Mertens op dwarsfluit, een
solo-optreden van Bertie Peeters
en een debuutoptreden van van

Millennials Kiki en Sjors Nabben
met zang en pianospel. Wie het
concert bijwoont, kan aan het
begin en op het einde van het programma meezingen.
De grote zaal is om 10.30 uur
geopend. Het concert begint om
11.00 uur en eindigt om ongeveer
13.00 uur.

Deelnemers kunnen zich vanaf 12.00
uur gereedmaken in het vernieuwde
paviljoen van het recreatiepark voor
de duik die om 13.00 uur start. Cool
Challenge Limburg is wederom aanwezig om de deelnemers te begeleiden.
Op deze officieuze Maasbreese

nieuwjaarsreceptie is er muziek van
Joekskapel Toemarop en zijn er rond en
in het paviljoen standjes met glühwein
en eten en drinken, evenals vuurkorven om marshmallows te roosteren.
Bovendien is er een kleine tombola.
De opbrengsten van de

Nieuwjaarsduik zijn voor Stichting
Herberg Papilio, die gezinsvakanties
aanbiedt aan families die een kind
verloren hebben.
Aanmelden kan via www.nieuwjaarsduikmaasbree.nl of op 1 januari vóór
12.45 uur bij BreeBronne in Maasbree.

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 welke wereldwijd worden afzet.
Recent is het bedrijf door het management overgenomen en zijn wij per 1 januari 2020
op zoek naar een gedreven

Electrical Engineer (40 uur)
welke mede vorm geeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
In de 2e helft van 2020 verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 te Horst.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• zelfstandig aansluiten en monteren van
elektropanelen/machines volgens schema;
• het testen en inbedrijfstellen van een
afgewerkte machine;
• het oplossen van storingen en onderhoud aan
de machines (soms ook op locatie bij de klant);
• het analyseren en diagnosticeren van storingen,
ook via telefoon en e-mail, wereldwijd;
• waar nodig je collega’s meehelpen met
(mechanische) montage;
• beheren van de voorraad en het versturen van
spare parts;
• het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding, productie
en serviceafdeling waaronder handboeken,
spare-parts, CE documenten en gebruikershandleidingen;
• bijdragen aan ontwikkeling binnen de
engineersafdeling, zoals het opzetten van
standaardisaties, procedures en innovatie.
Wij vragen:
• opleidingsniveau mbo+, richting
Elektrotechniek;
• ervaring met besturingstechniek;
• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het
genoemde takenpakket;
• rijbewijs B;
• goede kennis van Office 365
(Outlook, Word, Excel);
• je bent een teamplayer maar daarnaast
een zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in Engels en Duits is een pre;

• je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden;
• reisbereidheid ca. 10%.
Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk groeiend
zelfstandig Ideaal;
• veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke
ontwikkeling;
• prettige werksfeer binnen een jong en hecht
team;
• salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen en 13 adv-dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de
CAO Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv met motivatie naar:
pascal@ideaal.eu t.a.v. Pascal Maes
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Pascal Maes
tel.: 077 - 398 12 56.

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.

Na vijftig jaar staat de Bronzen
Duiker voor meer bewegen voor
jong en oud, dynamiek en gezondheid. Van Elk zette zich persoonlijk
in voor het behoud en renovatie
van Zwembad Laco Peel en Maas.
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ONBEZORGD OP REIS MET... REISHUIS.NL Tiende editie

Prikkelarme zone bij
Christmas Truckrun
Voor de tiende keer wordt voor de kerst de Christmas Truckrun georganiseerd. Op zaterdag 21 december
trekt een in kerstsfeer verlichte en versierde optocht met trucks door een groot aantal kernen van de
gemeente Peel en Maas. Voor het eerst is er ook een prikkelarme zone, waar niet wordt getoeterd.

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONS REISCAFE!
Onze bekende informatiebijeenkomsten

Zo. 12 januari - 10:30 uur
Ma. 13 januari - 19:30 uur
Di. 14 januari 19:30 uur

De Leste Geulde • Noordsingel 75 Horst
De Schakel • Broeklaan 2 Reuver
Den Hoender • St. Ursulastraat 2 Venray

Meld u zich vooraf wel even aan via onderstaande telefoon of e-mail:
+31 (0)6 48 42 59 42 •

info@reishuis.nl

Uw begeleiders, Paul Janssen en Chi-Long Ho

BEKIJK ONZE REIZEN OP WWW.REISHUIS.NL
“Het begon allemaal tien jaar geleden met twee mensen in de organisatie en 45 trucks die meereden”,
vertelt Stichting Christmas Truckrun.
“Inmiddels is het uitgegroeid tot een
jaarlijks terugkerend evenement van
meer dan tachtig kersttrucks, die
steeds mooier worden uitgedost.
Iets waar we erg trots op zijn.” Ook dit
jaar rijden ruim honderd passagiers,
mensen met een verstandelijke beper-

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten
flexibel

klantgericht

king, mee met de trucks. Diverse
chauffeurs en transportbedrijven hebben zich aangemeld om mee te rijden.
Nieuw dit jaar is de prikkelarme zone
tussen rotonde Pantaleon en rotonde
Kerkstraat in Panningen. “Deze zone
is speciaal voor mensen en kinderen
die wel van mooie kersttrucks houden,
maar overprikkeld raken van de harde
toeters”, aldus de organisatie. Op dit
deel van de route, op de heenweg als

de trucks van Beringe naar Egchel rijden, wordt niet getoeterd.
De optocht rijdt tussen 18.00 en
21.00 uur door Peel en Maas.
De start is bij Daelzicht (Savelberg) in
Koningslust. Via Koningslust gaat de
stoet verder naar Grashoek, Beringe,
Egchel, Helden en Panningen om
daarna weer terug te keren naar het
eindpunt bij Daelzicht (Savelberg) in
Koningslust.

maatschappelijk verantwoord

kwaliteit

totaalleverancier

Ter uitbreiding van ons wagenpark en om onze klanten nu en
in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij
op zoek naar:

Chauffeurs
Weekendchauffeurs
Oproepchauffeurs

De Beringse Revue houdt voor de uitvoeringen van 27 tot en met 29 november 2020 geen open audities zoals
tijdens vorige edities, het nieuwe regiseursduo gaat, samen met enkele bestuursleden, potentiële acteurs benaderen die zij geschikt achten voor de rollen.

M/V

M/V

Onze klanten verwachten van ons een hoge servicegraad met
vakbekwame medewerkers. Onze chauﬀeurs worden dagelijks
ingezet voor het transport van verse groenten naar onze klanten,
hoofdzakelijk binnen Nederland en België.

Wij vragen:
• je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• in bezit chauffeursdiploma + CE en code 95;
• je beschikt over nationale ervaring in het (gekoeld)
goederentransport:
• flexibel, geen 9-tot-5-mentaliteit;
• goede communicatieve vaardigheden.

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

Geen audities maar casting voor
Derde Beringse Revue

M/V

Het nieuwe regisseursduo voor de
derde editie bestaat uit scriptschrijfster Joke Ghielen uit Panningen en
regisseur Mieke Janssen uit Helden.
Beiden debuteerden in 2018 in de
vijfde editie van Kammeräöj: een
volledig vernieuwde Dörper Revue.

Voor het nieuwe verhaal van de
Beringse Revue zijn tal van rollen te vergeven, voor jong en oud,
man en vrouw. Talent en ervaring
zijn mooi meegenomen, maar niet
nodig. De regisseurs vinden spontaniteit, creativiteit en enthousiasme

veel belangrijker. De Beringse Revue
is een initiatief van de mannenzanggroep Bon Apart die op deze manier
mede hun 20-jarig bestaan vieren.
Eerdere edities waren ‘Op glaad ies’ in
2009 en ‘Kabaal aan ut knaal’ uit 2014.

Veelzijdig kerstconcert in Koningslust
Het kerstconcert op zondag 22 december in de kerk in Koninglust omvat optredens van fanfare EMM,
Zangkoor Konzagro en een speciaal voor dit concert opgericht kinderkoor van basisschool de Springplank.
Marjolijn en Amber Schouten brengen
een gastoptreden, waarbij ze zich laten
ondersteunen door de lokale muziekgezelschappen. De kerk is speciaal

voor dit kerstfeest in sfeer gebracht.
Het concert begint om 18.00 uur en
duurt tot ongeveer 19.30 uur. Na afloop
is er een tombola, de trekking is in

gemeenschapshuis de Sprunk waar
het kerstfeest wordt voortgezet met
wafels, glühwein en warme chocomel.

Kerstconcert Egchel
Muziekvereniging Egchel verzorgt op zondag 22 december een kerstconcert in gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel.
Het concert wordt georganiseerd in
samenwerking met de kinderen van
IKC De Kemp uit Egchel. De fanfare en

het gitaarensemble spelen samen met
de kinderen van de school bekende
kerstmuziek. Ook laten verschillende

jonge muzikanten van zich horen.
Het concert begint om 11.00 uur.

1912 \\ nieuws
cultuur
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Adver torial

Hennie van Alebeek vertelt over zĳn werk als bezorger

‘HALLO rondbrengen als fitness’
Hennie van Alebeek uit Egchel (75) bezorgt inmiddels ruim één jaar HALLO. Dat doet hĳ voor de gehele bebouwde kom in Egchel. “Ik doe het met veel plezier. Het is goed voor de
gezondheid én je maakt nog eens een praatje met de mensen”, vertelt Van Alebeek.
De Egchelnaar vertelt dat het bezorgen van HALLO hem
veel oplevert, met name op het gebied van zijn eigen
gezondheid. Hij ziet het als een soort fitness. Iedere
week is Van Alebeek een uur of vier in de weer met het
bezorgen. “Het is een stok achter de deur, want nu ga ik
iedere week al fietsend en lopend op pad. Ik blijf er fit van
en kan ook nog mensen blij maken door ze iedere week
HALLO te bezorgen. Het is bewegen met een doel”, vertelt
Van Alebeek die zijn werkzaamheden meer dan serieus
neemt. “Iedereen wil HALLO hebben. Ik wil niemand
vergeten”, zegt hij.

Sociale contacten
Naast dat het goed is voor zijn fysieke gesteldheid, geniet
Van Alebeek van het contact met de inwoners van het
dorp. “Je maakt praatjes en leert nieuwe mensen kennen.
Het is veel leuker dan in de tuin werken”, lacht hij.
Zijn werk wordt gewaardeerd door de Egchelse
gemeenschap. “Ze kennen me inmiddels wel. Ik heb op
deze manier contact met het hele dorp, dat levert me
gewoon veel op. Sommigen zeggen zelfs dat ik nog maar
lang moet doorgaan.”

Verspreidingstĳd
Onlangs heeft bezorgdienst Garcon de verspreidingstijd
voor het bezorgen van HALLO verruimd. Dat betekent dat
bezorgers HALLO nu tot en met zaterdagochtend 12.00 uur
mogen bezorgen. Voorheen moest de krant op donderdag
bezorgd worden. “Een goede zaak”, zegt Van Alebeek.
“Vooral voor de jeugd is dat prettig, want die hebben het
druk tegenwoordig. Maar voor mij als oudere is het ook
fijn. Als ik eens een paar dagen weg wil, kan ik makkelijk
schuiven.
De inwoner van Egchel werkt prettig samen met Garconeigenaren Hans Minten en Mike van Kempen. “Het zijn
korte lijntjes. Als ik een keer iets nodig heb, dan wordt het

snel geregeld. Verder staan ze open voor ideeën”, zegt hij.
“Ik hoop dat meer ouderen het gaan doen. Niet iedereen
kan het natuurlijk, maar het is een prettige afleiding.
Je blijft er fit van en maakt mensen blij, want als HALLO
niet komt wordt dan wordt het blad écht gemist.”
Voor meer informatie over Garcon kijk op www.garcon.nl
of neem contact op via info@garcon.nl

met
mij

Handelstraat 17 5961 PV Horst
garcon.nl

“Het mogen bijdragen aan het herstel van een cliënt met psychische
klachten zodat deze weer op eigen benen kan staan in de maatschappij,
vind ik het mooiste aan mijn werk. Iedere client heeft zijn eigen verhaal
en toekomst voor ogen, wat zorgt voor diversiteit in mijn werk.
Daarnaast krijg ik bij MET de wijk ook voldoende mogelijkheden om
mijzelf verder te ontwikkelen.”
Maan – Teamcoördinator bij MET de wijk.

Kom het team versterken
en solliciteer als begeleider
bij MET de wijk.

metggz.nl
onderdeel van MET ggz
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Agenda t/m 03 januari 2020

do
19
12

Kienen

Levende kerststal Baarlo

Vierseizoenenwinterwandeling

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

Tijd: 12.00-19.00 uur
Organisatie: Stichting Baarlo Leeft!
Locatie: Markt Baarlo

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start bij In de 7e Hemel Grashoek

Kerstmiddag senioren en
mindervaliden

Onthulling muurgedicht

Cecilia’s Kerst Carrousel

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Stichting Baarlo Leeft!
Locatie: brouwershuis Markt 21, Baarlo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Fanfare St. Cecilia
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tiende editie Christmas Truckrun

Kerstconcert Koningslust

Tijd: 18.00-21.00 uur
Locatie: Koningslust, Grashoek, Beringe, Egchel,
Helden, Panningen

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Fanfare EMM, Konzagro e.a.
Locatie: kerk Koningslust

Tijd: 13.30-18.00 uur
Organisatie: Stichting Kerstmiddag Baarlo
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Simon&Garfunkel Acoustic - Sounds
of Silence
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Saturday Night Live

Kerstconcert Carol of the Bells
(afscheid To Be Continued)

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Mafcentrum Maasbree
Locatie: Pastoor Leursstraat 12, Maasbree

vr
20
12

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Close Harmony Group To Be Continued
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Handwerkcafé

Sjiwa Live: optreden rockband Phoenix

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

Tijd: 20.30 uur
Locatie: kelder jongerencentrum Sjiwa Baarlo
Saturday Night Live

Ut P&M Hoés voor Iedereen Kan
Sporten (t/m zondag 22 december)

Mafcentrum Top 2000

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: VV Baarlo
Locatie: kantine De Meeren Baarlo

za
21
12

di
24
12

zo
22
12

Peuter- en kleuterkerst Kessel
Tijd: 17.00 uur
Locatie: kerk Kessel

Gezinsviering met muziek van
Semper Avanti

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Omroep P&M
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Kampioensreceptie MO17 Baarlo

ma Beweegcafé
11.00-12.00 uur
23 Tijd:
Locatie: Durnééve/Oppe Koffie Meijel
12 kerstavond

Tijd: 18.00 uur
Locatie: kerk Grashoek

Kerstconcert Egchel

X-Mas Eve

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Egchel en IKC De Kemp
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Tijd: 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

wo
25
12
do
26
12

Repair Café Meijel

Levende kerststal Baarlo

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

Tijd: 12.00-19.00 uur
Organisatie: Stichting Baarlo Leeft!
Locatie: Markt Baarlo

Kerstconcert Bel Canto

Engels café

Kerstkoopzondag Panningen

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

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Repair Café Maasbree

Levende kerststal Kessel-Eik

Kerstconcert Maasbree

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Tijd: 10.30-13.00 uur
Locatie: ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 15.00-16.00 uur
Organisatie: Heldens Gemengd Koor Bel Canto
Locatie: Sint Lambertuskerk Helden

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

Ruud Lenssen
Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Verkoopmedewerker
• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid
om hiervoor opgeleid te worden).

Magazijnmedewerker / Monteur
Als magazijnmedewerker / monteur ben je werkzaam op de locatie
Sevenum en omstreken. Je houdt je bezig met ontvangst / uitgaande
goederen, orders klaarzetten en het bezorgen, inhuizen en monteren van
bestelde kantoormeubelen bij onze klanten. Het betreft een fulltime functie.
Functie-eisen:
• Zelfstandig kunnen werken;
• In het bezit van een geldig
C rijbewijs;
• Goede fysieke gezondheid;
• Geen 9-tot-5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden:
• Marktconform salaris en vergoedingen;
• Mogelijkheid tot een vast dienstverband;
• Werken met modern en goed
onderhouden materieel;
• Afwisselend werk;
• Extra cursussen wanneer vereist.

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Docu over mantelzorg en
dementie bij DOK6
Dementie en mantelzorg zijn de twee thema’s waar de film Wei om draait, de nieuwe documentaire van
de Horster filmmaker Ruud Lenssen. Deze is vanaf tweede kerstdag donderdag 26 december te zien bij
DOK6 Cinema in Panningen.
Lenssen, die eerder de documentaire Thuisland maakte, legde
op camera vast wat de impact
van dementie was op zijn familie en laat de worsteling rondom
dementie en mantelzorg zien. Hij
volgde zijn ouders gedurende de
laatste twee jaar dat zijn vader
nog thuis kon wonen. De film
ging eind november in première
op het International Documentary
Filmfestival Amsterdam (IDFA).

‘Paradijsje’
De documentaire Wei is vernoemd naar het ‘paradijsje’ dat

vader Jac creëerde: een hectare
natuurgrond met paarden, kippen
en een moestuin.

Levenswerk
‘De wei is zijn levenswerk en Jac
is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Juist nu bij hem
dementie is geconstateerd’,
luidt de omschrijving van de
film. ‘Moeder Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan.
De zorgen voor haar man worden
groter en ze moet steeds meer
van haar eigen leven opgeven.
Haar gevoelens van liefde en

zorgzaamheid slaan regelmatig
om in frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac
thuis verzorgen, zo lang het kan.
Maar terwijl Jac probeert vast te
houden aan zijn paradijs, komt
een onvermijdelijk afscheid dichterbij.’
Op tweede kerstdag donderdag 26 december is de film om
19.00 uur voor het eerst te zien
bij DOK6 in Panningen.
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Première documentaire Wei

Eindejaarskoopzondag

Nieuwjaarsduik Koningslust

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café De Poorter Koningslust

Tweede kerstdag met dj Vaisla

Winter Bierwandeling Ballenloëp

Optreden Harvest Moon

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: RKMSV Meijel
Locatie: centrum en voetbalclub Meijel

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Boxing Day

Reünie zaal Aerdts (Apollo) Helden

Tijd: 08.30-21.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: The Apollo Reünie
Locatie: ‘t Café Helden

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Ruud Lenssen
Locatie: DOK6 Cinema Panningen

Helden
ma Oliebollenactie
Tijd: 10.00 uur
30 Organisatie: Jong Nederland Helden
12 Locatie: huis-aan-huis en blokhut Oos Hoes Helden
Meijel
di Oliebollenactie
Tijd: hele dag
31 Organisatie: schutterij St. Willibrordus Meijel
12 Locatie: huis-aan-huis en Alexanderplein Meijel

Mixtoernooi volleybal
Tijd: 18.00 uur
Organisatie: VC Olympia
Locatie: Sporthallen Piushof Panningen
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Oud-ijzerinzameling
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: parkeerplaats Sprunklaan Baarlo

Repair Café Baarlo

Oliebollenactie Grashoek (1)

Tijd: 13.00-15.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon
Locatie: centrum Panningen

Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: Semper Avanti
Locatie: huis-aan-huis Grashoek

Sneeuwballentoernooi Meijel

Oliebollenactie Grashoek (2)

Tijd: 18.00-23.30 uur
Organisatie: volleybalvereniging Peelpush
Locatie: sporthal De Körref Meijel

Tijd: 13.00-14.30
Organisatie: Semper Avanti
Locatie: dorpsplein De Ankerplaats Grashoek
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Concert Die Lustigen Freunde
Tijd: 19.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe
Oudjaarsconcert Femmes Vocales

Met gids langs expositie ‘5 jaar
tussen hoop en vrees’
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum Peel en Maas Helden

Nieuwjaarsduik Kessel
Tijd: 10.00 uur
Locatie: café De Boesjer Kessel

Harmonie Eendracht en Meijels
Mannenkoor

Nieuwjaarsduik Maasbree
voor stichting Herberg Papilio

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Femmes Vocales
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 13.00 uur
Locatie: BreeBronne Maasbree

O
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Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum Peel en Maas Helden

Tijd: 08.30-16.00 uur
Organisatie: Team Maasbree
Locatie: Breetse Bakwinkel Maasbree

Peukenactie Peel en Maas Schoon

EZ

Met gids langs expositie ‘5 jaar
tussen hoop en vrees’

Oliebollen- en wafelverkoop
voor Alpe d’HuZes

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

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

Ter aanvulling op ons team
op de nieuwe locatie zoeken wij een:

m/v
ervaren
tandtechnicus

m/v
junior
tandtechnicus

balie-assistente

m/v

Per 1 januari 2020
verhuizen wij naar
Ninnesweg 50 in Panningen

Bel voor meer informatie of een afspraak
na 17.00 uur met dhr. Rahimi 06 44 11 92 51

Tandprothetische
praktijk Persepolis
Wilhelminastraat 6a
Panningen
T: 077 30 71 620
www.persepolistand.nl

Postadres: Gielenhofweg

29, 5987 NA Egchel
Tel. 077 720 19 95 • info@vandurengroenservice.nl

www.vandurengroenservice.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 22 december
H. Mis 4e Advent 09.30 uur
Dinsdag 24 december
Gezinsmis Kerstmis 19.00 uur met
kinderen, fanfare en BonApart t.i.v.
Toos Schroen-Gielen en overl. fam;
Frans en Marie Peeters-van Eekelen
en familie
Dinsdag 25 december
H. Mis 1ste Kerstdag 09.30 uur met
koor; Kerststal bezichtiging van
14-16 uur.
Zondag 29 december
H. Mis met koor
Woensdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 22 december
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Sjeng Peeters
en Martha Peeters-Gommans (jaardienst)
Woensdag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur t.i.v.
Willem van Gend (b.g.v. sterfdag).
M.m.v. Muziekver.” Egchel”
Woensdag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 11.00 uur t.i.v.
pastoor Giel Peeters (sterfdag). Na
de H. Mis is er nieuwjaarsreceptie
in de kerk met koffie of thee

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 22 december
H.Mis 11.00 uur 4de Advent t.i.v. Joop
Reerink (jaardienst)
Dinsdag 24 december
H.Mis 18.00 uur Gezinsviering
Kerstavond t.i.v. de gezinnen in
Grashoek
Woensdag 25 december
H.Mis 10.00 uur 1e Kerstdag T.i.v. de
vrede in de wereld; Jeanne SteeghsLormans (verj)
Zaterdag 28 december
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel
Spreeuwenberg (jaardienst), Tinus
Spreeuwenberg en Theodora Schoeber
Dinsdag 31 december
18.00 uur H.Mis Oudjaarsviering.
T.i.v. de overledenen in het afgelopen kalenderjaar: Jac. Mestrom,
Nolda Timmermans-de Jong, Door Van
Bergen-Janssen en Riek VerhaeghDriessen

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 22 december
H. Mis 4de Advent 10.00 uur - herenkoor t.i.v. Giel Welten en overl. oud.
Hendrik en Hendrina Hermans-Peeters
en Dorrus Hermans; Felix Bruijnen en
Catharina Bruijnen-Driessen en overl.
fam.;
Dinsdag 24 december
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur
Kerst- Peuterviering 17.00 uur m.m.v.
kinderen van De Pas en Jeugdorkesten
Peel en Maas
Vroege Nachtmis 21.00 uur met seniorenkoor en saxofoon-ensemble fanfare
St.Cecilia. Voor de Mis Torenblazers
fanfare St. Cecilia. H. Mis t.i.v. Jos
Hamaekers
Woensdag 25 december
H. Mis Kerstmis 10.00 uur met herenkoor en trombone-ensemble fanfare
St. Cecilia t.i.v. Johanna Wilhelmina
Neessen; Wiel van Lier (coll);
Donderdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur -
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samenzang t.i.v. lev. en overl. leden
Kon. Schuttersgilde St. Lambertus; Jan
Welten en Nel Welten-Schers (jaardienst); Kerk open voor bezoek kerststal tot 16.30 uur
Zondag 29 december
H. Mis 10.00 uur Feest H. Familie herenkoor t.i.v. Bep Maessen-Segers
(zeswekendienst);
Extra collecte vw de weekboekjes.
Woensdag 1 januari
H. Mis 10.00 uur Nieuwjaar - Feestdag
H. Maria Moeder van God - herenkoor
t.i.v. de parochie. Aansluitend nieuwjaarwensen.

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 21 december
H. Mis 17.30 uur
Zondag 22 december
Doopviering 14.00 uur: Ties Hunnekens
Dinsdag 24 december
H. Mis Kerstmis 17.30 uur t.i.v. jaardienst voor Gerrit Wijnands en overl.
ouders Joosten-Pollaart;
Dinsdag 31 december
H. Mis 17.30 uur t.i.v. zegen bij de
overgang van oud- naar nieuwjaar; om
vrede

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 21 december
H. Mis 4de Advent 19.00 uur met
dameskoor t.i.v. Ger Koopmans (jaardienst); Karel Hendriks (b.g.v. verj) en
Anna Hendriks-Wijnands (gest.jaard);
uit dankbaarheid.
Maandag 23 december
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 24 december
17.00 uur Kerstmis Peuterviering met
kinderkoor Mekiko
19.30 uur Kerstmis Familieviering
door Gelegenheidskoor t.i.v. Mathilde
Steeghs-Franssen (b.g.v. verj); Jac.
Steeghs en zoon Léon (gest.jaard);
Frits Vaes; uit dankbaarheid;
22.00 uur Kerstnachtmis met Damesen Herenkoor t.i.v. Thea Schers-Kessels
en overl. v.d. fam. Schers en Kessels;
overl. fam. Reinders-Peeters; uit dankbaarheid; Jan van Mierlo, voor een bijzondere intentie
Woensdag 25 december
11.00 uur Kerstmis, met Herenkoor
t.i.v. Theo de Jong (jaard); uit dankbaarheid.
15.00-17.00 uur ‘Samen Rond de
Kerststal’, met muziekgroep Alzelééve.
11.00-18.00 uur Kerk open voor bezichtiging Kerststal.
Donderdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur met
Dameskoor t.i.v. Peter Johannes Berghs
en Gertruda Berghs-van Heugten.
11.00-17.00 uur Kerk open voor bezichtiging Kerststal.
Zondag 29 december
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
pastoor Jozef Schreurs.
Maandag 30 december
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 31 december
H. Mis 19.00 uur Oudjaar geen koor
t.i.v. Huub Grommen (bijz. intentie);
alle overledenen van het afgelopen
jaar; uit dankbaarheid. Aansluitend
‘Samen in de herberg’.
Woensdag 1 januari
H. Mis 11.00 uur Nieuwjaar/Maria
Moeder van God, met Herenkoor
t.i.v. Handrie Engelen (jaard) en
fam. Engelen-Jacobs; uit dankbaarheid. Aansluitend drinken van Méélse
Peelneutje.

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.

Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 21 december
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur 4e Advent
- gemengd koor t.i.v. Henriëtte
Haffmans
Dinsdag 24 december
H. Mis 19.00 uur Kerstavond
Koninklijke Harmonie “Concordia”
en gemengd koor t.i.v. Taco
Schledorn en overleden grootouders; levende en overleden
leden van Koninklijke Harmonie
“Concordia”; Wits Beumers; Helena
en Maria Zegers; Jet LemmenGommans en overl. familieleden
Woensdag 25 december
1e Kerstdag géén H. Mis
Donderdag 26 december
H. Mis 10.00 uur dagkapel 2e
Kerstdag t.i.v. Lei Huijs (vw coll.)
Vrijdag 27 december
H. Mis 09.00 dagkapel t.i.v.
Overledenen van familie
Meuwissen-van Heel en PeulenJochems
Zaterdag 28 december
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v.
Joke Goes
Extra collecte misboekjes
Dinsdag 31 december
H. Mis 19.00 uur in de dagkapel
Donderdag en vrijdag
H. Mis 09.00 dagkapel
Vrijdag 3 januari
De ziekencommunie wordt thuisgebracht

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

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN HET OP!

✓ Snel
✓ Snel
✓ Snel
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Effectief
✓ Effectief
Effectief
✓✓
✓ Effectief
Effectief
✓ Effectief
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓ Duurzaam
advies
✓ Vrijblijvend
advies
✓ Vrijblijvend
✓ Vrijblijvend advies
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl
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Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 22 december
- 4e Zondag van de Advent
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marianne
Verhappen - Mevr. Els Hanrats
Intenties: Jaardienst Thei Smets.
Dinsdag 24 december Kerstavond
19.30 uur: Gezinsmis
Lectoren: Mevr. Jeanne Senden Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Toon Bouten en Ed van
der Sterren. Miranda Berben-Jans.
Dinsdag 24 december - Nachtmis
21.00 uur: Zang Dames- en
Herenkoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten Mevr. Els Hanrats
Intenties: Jaardienst Ton Peeters en
overl. familie.
Woensdag 25 december
- Hoogfeest van Kerstmis
11.00 uur: Zang Maasbrees
Mannenkoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten - Mevr.
Marianne Verhappen
Intenties: Jan Grubben en Nelly
Grubben-Verheijen. Harry Gielen.
Jaardienst Sraar Gielen, overl. ouders,
Tina en Narda. Maria Vaessen, overl.
ouders en Toon en Sjeng Vaessen.
Jaardienst Frans Wijnhoven en Tilla
Wijnhoven-Grubben. Jaardienst
Christien Lenders, Frans Lenders,
Harrie Lenders en overl. ouders
Lenders-Bartels. Leo Winthaegen.
Jaardienst Louis Lenssen en overl.
ouders Haenen-Baeten. Antoon

Grubben en zoon Geert Grubben (jaardienst).
Donderdag 26 december
- 2e Kerstdag
Geen H. Mis
Dinsdag 31 december
- Oudejaarsviering
18.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten Dhr. Jacques Bouten
In deze viering gedenken we met
name allen die in het afgelopen jaar
2019 zijn overleden: Tonia WennekersVorstermans - Ben van Gaal -Sjef
Fortier - Jeanne Trepels-Peters - Hay
Bouten - Piet Boots - Lei Nijssen - Sjraar
Theeuwen - Lien Zeelen-Peeters - Dre
Peeters - Graat Peeters - Toon Thijssen Hay Engels - Truus Peeters-Timmermans
- Grada Crienen-Geurts - Leen SmeetsSenssen - Mary Grubben-Akkermans
- Mart Fonteijn - Wiel Tielen - Nel van
Dijk-Hanssen - Joost Grubben - Em.
Pastoor Jan Thijssen - Lucie HermansLinssen - Ton Vaessen - Jan van Diepe Jan Peeters - Toos Vaessen-Wilms -Toon
Wijnen - Mart Reijnders.
Woensdag 1 januari 2020
- Nieuwjaarsdag
Geen H. Mis
Mededelingen
Overleden
Mart Reijnders, Molenstraat 70, 94 jaar
Bezoek kerststal
De kerk is geopend op Eerste en
Tweede Kerstdag en op zondag 29
december en Nieuwjaarsdag telkens
van 12.00 uur - 17.00 uur.
Onze beste wensen.
Het kerkbestuur wenst u allen een
zalig Kerstfeest, prettige feestdagen
en de beste wensen voor een gelukkig
en zalig 2020.

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

Kerkdiensten
Zaterdag 21 december
19.15 uur. H.Mis uit dankbaarheid.
Jaardienst voor Ad Willems - de Rond.
Overleden ouders Marijn en Riet
de Rond - van Loon. Jac en Gerda
Willems - Janssen. They Willems en
Erik van der Sanden.
Dinsdag 24 december
17.00 uur Peuter en kleuter viering.
19.00 uur Gezinsviering.
21.00 uur Nachtmis in Kessel-Eik.
23.00 uur Nachtmis in Kessel.
Uit dankbaarheid.
Woensdag 25 december
- Hoogfeest van Kerstmis
09.30 uur. Hoogmis in Kessel.
Familie Engelen-Beeks.
Donderdag 26 december
10.00 uur. Hoogmis in samenwerking
met aodem noët en fluiterkorps
St.Hubertus.
Jaardienst Sjraar en Mia Stroucken Stemkens en overleden familie. Jung,
Wies en Piet Schatorië. Nelly Jacobs
- Schatorië. Ed Beerens en Bèr Boots.
Jaardienst Graad van den BeukenKessels en overleden familie van den
Beuken.
Zaterdag 28 december
19.15 uur Hoogmis voor de parochie.
Mededeling
Op 25 december wordt er een
documentaire uitgezonden door L1.
De titel zal zijn;”de nieuwe
missionarissen.“
Ook onze parochie speelt daar
een rol. De tijden zijn; 15 - 17 - 19 en 21 uur.

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

Zaterdag 21 december
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 22 december
09.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Louis Jacobs en voor de
overledenen van Familie JacobsTercken.
12.30 uur Doopviering van Noëlle
Berden.
Dinsdag 24 december
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Dinsdag 24 december - Kerstavond
16.30 uur Kleuterkerst.
18.00 uur Gezinsviering.
22.30 uur Nachtmis. Zang: Gemengd
koor.
Cor Driessen wegens verjaardag.
Woensdag 25 december
- Eerste Kerstdag
09.30 uur H. Mis. Fanfare Eendracht.
Jaardienst Pierre Lenders en Tiny
Lenders-Beurskens, zoon Harry Lenders
en schoonzoon Dieter Lantermann
Overleden ouders Peulen-Niessen.
Mien Janssen-Hunnekens en dochter
Helmi.
Jaardienst overleden ouders van SoestCorneth en overleden familie en voor
Anne-Marie Schachtschneider
Donderdag 26 december
- Tweede Kerstdag
09.30 uur H. Mis in het kerkzaaltje.
Zondag 29 December
09.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Voor de weldoeners van de kapel van
de H. Familie.
Overleden: Lieske Joosten-Hermans,
94 jaar, Zuivelstraat 23.
Mededeling:
De kerkdeurcollecte Adventsactie
heeft €183.40 opgebracht. Hartelijk
dank daarvoor.
Kapelaan H. te Boekhorst en het
kerkbestuur wenst iedereen een
Zalig Kerstfeest en een Gezegend
Nieuwjaar.

31

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 22 december
- 4de zondag van de advent
09.30 uur Voor de Parochie.
Dinsdag 24 december Kerstavond
21.00 uur Plechtige Nachtmis
Voor alle overleden parochianen.
Zondag 29 december
09.30 uur Voor de parochie
Dinsdag 31 december
- oudjaars avond
19.00 uur
Uit dankbaarheid.
Zondag 5 januari
- Feest van Driekoningen
09.30 uur
Mededelingen;
Jong Nederland en het klusteam
van Jong Nederland, Hartelijk dank
voor het opbouwen van de kersstal
in de kerk.
Iedereen Fijne feestdagen

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

Helenaveenseweg 38
5985 NM Grashoek
06 52 05 40 84
mhpvandengoor@home.nl

Kerst in Kessel-Eik
Op het Mariaplein in Kessel-Eik begint kerst al op zaterdag 22 december om 13.30 uur met een zelfgebouwde en levende kerststal. Tot 17.00 uur worden hier kerstliedjes gezongen onder het genot van
Glühwein, warme chocomel en versgebakken wafels. / Beeld: Loek van Hagen Fotografie

• Opperen van stenen
• Storten van beton
• Plaatsen van staalconstructies
• Leggen van dakplaten
• Leggen van sandwichpanelen
• Montage, onderhoud en reinigen op hoogte d.m.v. hoogwerkbak
• Werkzaamheden openmanbak
• Bomen snoeien en kandelaberen
• Bomen zagen en verwijderen
• Diverse andere werkzaamheden

Bel vrijblijvend voor informatie

www.vdg-verhuur.com
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