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Kerstaovund Egchel
De ouderraad van Integraal KindCentrum (IKC) De Kemp, bestaande uit de basisschool en de kinderopvang, uit Egchel hield op donderdag 22 december een kersttocht door
Egchel. Op dertien plekken in het dorp waren gedurende twee uur activiteiten te doen en zaken te bezichtigen. Zo waren de kerk, gemeenschapshuis ’t Erf en verschillende
bedrijven geopend voor de deelnemers. In de kerk speelde Muziekvereniging Egchel kerstliedjes en in ’t Erf waren leden van Welfare Egchel aanwezig om te handwerken met
de deelnemers aan de tocht. Ook konden de wandelaars bij vleeswinkel De Vleismeule aan smaakproeven meedoen en waren er historische tractoren te zien bij Thijs Peeters
thuis. Tussendoor konden de mensen nog genieten van een warme drank, ingeschonken door niemand minder dan de kerstman. (Foto: Jan Schaareman)

Stacaravans verplaatst naar voormalige familiecamping

Geen arbeidsmigranten op De Nieuwe Hof in Meijel
De arbeidsmigranten die in stacaravans op Starteveld in Meijel stonden, worden niet gehuisvest op de
voormalige camping De Nieuwe Hof in Meijel. De huizen op wielen zijn weliswaar naar het terrein verplaatst,
maar de arbeidsmigranten zijn elders gaan wonen. Dat antwoordde het College van B&W van Peel en Maas op
vragen van de fracties Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks.
De fracties Lokaal Peel en Maas en
PvdA/GroenLinks stelden de vragen
eind november al aan het College van
B&W. De antwoorden van het college
werden maandag 19 december naar
buiten gebracht. Beide fracties vroegen
de burgemeester en wethouders of
de arbeidsmigranten van Starteveld/
Startebos op de voormalige camping
De Nieuwe Hof gehuisvest zouden
worden. Ook wilden ze weten of de
combinatie recreatie en arbeidsmigranten gemaakt zou worden en of dit toegestaan zou zijn, aangezien dit van de

Provincie Limburg juist niet meer mag.
Daarbij vroegen de partijen zich af of er
al bekend is wat er met de voormalige
camping gaat gebeuren.
Op het deel van Startebos in Meijel
waar nieuwbouwwoningen worden
gebouwd, lag voorheen camping
Startebos. Omdat de locatie bouwrijp gemaakt moet worden voor de
realisatie van woningen, moesten de
25 stacaravans worden verwijderd.
Daarin woonden destijds 138 arbeidsmigranten. De woningen op wielen zijn
inmiddels verplaatst naar camperplaats

Nieuwehof, de voormalige camping
De Nieuwe Hof, aan Vieruitersten in
Meijel. Uit antwoorden van het college
blijkt dat de arbeidsmigranten die in de
stacaravans woonden, niet meeverhuizen. De 138 arbeidsmigranten zijn
volgens gemeente Peel en Maas naar
parken in de regio Zuid-Oost Brabant
vertrokken, aangezien ze bij vleesverwerkende bedrijven in Helmond,
Deurne en Someren werkten.
Volgens het bestemmingsplan van
de gemeente én de omgevingsverordening van Provincie Limburg is het

niet toegestaan arbeidskrachten te
huisvesten op een recreatiecamping.
Die combinatie mag niet meer; exploitanten van campings en recreatieterreinen mogen alleen vakantiegangers

huisvesten, of ervoor kiezen enkel
arbeidsmigranten in de woningen toe
te laten voor de duur van maximaal
tien jaar.
Lees verder op pagina 03
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Werken met kerst en Nieuwjaar

In uniform de feestdagen door
Hoewel de feestdagen voor veel mensen gelijk staan aan een aantal
vrije dagen, zijn er altijd mensen die wel aan het werk moeten. Zo ook
politieagenten Luc Janssen en Andrea Longstaff, die tijdens Kerstmis en oud
en nieuw de orde handhaven in de gemeente Peel en Maas.
“Aangezien er met de feestdagen
altijd extra agenten nodig zijn, wordt
ons gevraagd of we met Kerstmis of
met oud en nieuw willen werken”, vertelt Luc Janssen. “Ik kies altijd voor de
eerste optie, omdat ik eigenlijk nooit
iets met Kerstmis ga doen.” Voor zijn
collega Andrea Longstaff geldt het juist
andersom: “Ik werk al jaren met oud en
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Overlast door drank
en drugs

Zo hebben de meeste kroegeigenaren
een rechtstreeks telefoonnummer
dat ze kunnen bellen als er iets uit de
hand dreigt te lopen. Desondanks is
het voor ons als politie zaak om de
feestdagen niet anders te zien dan
andere normale dagen. Ongeacht
welke dag het is, doen we ons uiterste
best om iedere melding zo goed
mogelijk aan te pakken.”

‘Fijn om gewaardeerd
te worden’
Tot slot zijn Andrea en Luc van
mening dat er ook absoluut een leuke

kant bestaat aan het werken met de
feestdagen. “Omdat we als biker met
de fiets op staat zijn, heb je veel meer
aanspraak dan wanneer je in de auto
zit”, vertelt Luc. “We zijn dan wel de
hele nacht op straat, maar door de
drukte, afwisseling en het persoonlijk
contact met de burger vliegt de tijd
voorbij. Veel mensen komen je een
handje geven en fijne feestdagen of
een gelukkig nieuwjaar wensen. Of
gewoon om je te bedanken. Ook al
is het ons werk, het is toch wel leuk
en fijn om te horen dat we worden
gewaardeerd. Wij zijn tenslotte ook
maar gewoon mensen.”

Politie in touw met Kerstmis

Mishandeling en huiselijke
conflicten met kerst
De politie moest tijdens de kerstdagen een aantal keer ingrijpen bij verschillende zaken. Zo werd op eerste kerstdag een vrouw mishandeld in Baarlo
en kregen een vader en zoon het elders aan de stok. Een dag eerder was er een conflict op een camping voor arbeidsmigranten. In het uitgaansleven bleef
het rustig, aldus de politie.
Op eerste kerstdag kreeg de politie
een melding dat een vrouw in Baarlo
mishandeld was. “Ter plaatse was
de verdachte net gevlucht”, aldus de
politie op Facebook. De verdachte
liet een vrouw met bebloed gezicht
achter. “De vrouw bleek mishandeld
te zijn en deed hier dan ook aangifte
van.” De verdachte is bekend bij de
politie en wordt op een later tijdstip
verhoord in verband met het voorval.
Daarvoor moest de politie al ingrijpen
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bij een conflict in huiselijke sfeer. Een
vader en zijn zoon hadden problemen
gekregen met elkaar en de situatie
was onhoudbaar geworden, volgens
de politie.

Conflict op camping
met arbeidsmigranten
“Er was bij de zoon, boven de vijftig
jaar oud, flink wat alcohol en drugs in
het spel.” Hij werd aangehouden en de
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aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

nieuw, aangezien ik altijd Kerstmis vier
met vrienden en familie. Niet alleen
zijn andere collega’s die met Nieuwjaar
of kerst graag vrij willen hebben daarbij
geholpen, maar er is toch ook wel een
leuke sfeer tijdens de feestdagen waardoor we het beiden niet erg vinden om
dan te werken.”
Om toch nog een beetje in de feestsfeer te komen, maken verschillende
agenten ieder jaar thuis hapjes klaar.
“We zoeken dan een moment uit wanneer het rustig is op straat, om even
gezellig samen bij elkaar te zitten”, laat
Andrea weten. “Vaak is dat vroeg in de
avond, maar als het echt druk is, hebben we daar natuurlijk geen tijd voor.
Samen met wat kaarsjes, een muziekje
en lekkere hapjes maken we er dan
een feestelijke en knusse pauze van.”
Later op de avond gaan beide agenten
met de fiets de straat op, Luc werkte
tijdens de kerstdagen en Andrea is met vuurwerkoverlast natuurlijk”, voegt ze
oud en nieuw aan het werk.
toe. “Daarbij hebben we ook geregeld
te maken met familie- of burenruzies
en inbraken. Op een ‘normale’
avond zijn dit uiteraard ook dingen
die kunnen gebeuren, maar met de
feestdagen gebeurt het gewoonweg
Op straat treffen de agenten
vaker door de drukte overal.”
logischerwijs ook andere dingen aan
Om dit zoveel mogelijk te voordan op een reguliere (uitgaans)avond.
“Met Nieuwjaar is er niet alleen
komen, is goede communicatie zeer
veel vuurwerk- en geluidsoverlast,
belangrijk. Luc: “Hier op het politiemaar zijn er ook vechtpartijen en
bureau in Panningen zorgen we er
andere incidenten die te wijten zijn
niet alleen voor dat de communicatie
aan alcohol- of drugsgebruik”, aldus
onderling optimaal is, maar ook de
Andrea. “Met Kerstmis is dit ongeveer
communicatie met iedereen buiten
hetzelfde, met uitzondering van
het bureau verloopt heel goed.
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zaak wordt verder onderzocht. Later op
de avond kwamen nog drie meldingen
binnen van huiselijke twisten, maar die
werden afgehandeld zonder politieinzet.
Op kerstavond 24 december moest
de politie ingrijpen bij een conflict op
een camping voor arbeidsmigranten.
Twee personen die woonachtig waren
in dezelfde woning, hadden problemen
gekregen met elkaar. “Van strafbare
feiten was geen sprake”, aldus de

politie. “Door de campingbeheerder
werd geregeld dat beiden in een eigen
woning konden verblijven en hij zou
het verder oplossen.” Om welke
camping het gaat, is niet bekend.
Zowel op kerstavond als eerste
kerstdag vonden er in het uitgaansleven geen incidenten plaats. “Gelukkig
heeft het uitgaanspubliek zich netjes
gedragen en is de kerst op dat gebied
rustig en zonder incidenten verlopen”,
laat de politie weten.

GEZOCHT

REPARATIE EN ACCESSOIRES

Hoge kwaliteit pelzen,
oude naai- en
typemachine,
porselein, kristalwerk,
echte merkhandtassen,
juwelen en munten
Hartmann 06 33354387

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

nieuws 01
03

29
12

Baarlose Mien over zangeres en kleindochter Kovacs

Terugblikken met een trotse oma
De doorbraak vond een paar jaar geleden al plaats, maar in 2016 bevestigde Kovacs haar status als jazz- en
soulzangeres. De 26-jarige Sharon Kovacs, haar echte naam, werd geboren in Baarlo en bracht daar de eerste jaren
van haar leven door. In die tijd was ze veel bij oma Mien en opa Joep. Die zijn apetrots op wat hun kleinkind bereikt
heeft. Onlangs waren ze te gast bij een optreden van Sharon in Tilburg. “Zelfs een dag later kreeg ik nog tranen
in de ogen”, vertelt Mien.

Dan komt er een geluid uit dat kleine
meisje, ongelooflijk.”

Twee nummers
in Top 2000
Het is voor Mien niet altijd makkelijk om de nummers van Sharon te volgen. “Ik spreek niet goed Engels, maar
ik vind het prachtig hoe ze zingt”, legt
ze uit. “Er is me al vaak verteld dat ze
veel zingt over haar jeugd en dat voel
ik ook wel. Dat hoor ik in de muziek.”
Hoe ver Sharon het nog gaat schoppen,
weet Mien ook niet. “Ik hoorde iemand
al zeggen dat we haar muziek niet aan
Amerikanen moeten laten horen, want
dan zijn we haar kwijt. Ze wordt af en
toe al vergeleken met Janis Joplin en

Amy Winehouse, geweldig toch?”
De bevestiging dat ze goed kan
zingen, kreeg Kovacs vorig jaar al.
Toen had ze twee noteringen in de Top
2000 van NPO Radio 2. De nummers
Diggin’ en My love kregen ook dit jaar
een plek in de lijst. Ze stegen zelfs
allebei honderden plekken naar plaats
1324 (Diggin’, vorig jaar 1704) en 1647
(My love, vorig jaar 1973). De videoclip van My love werd op YouTube al
meer dan tien miljoen keer bekeken.
Mien: “Ik volg dat soort dingen wel en
ik lees de krant extra goed als zij er in
staat. Ook als ze op televisie komt, zorg
ik dat ik kijk. Natuurlijk hoop ik dat ze
een keer bovenaan komt te staan in de
Top 2000, maar het allerbelangrijkste is
dat ze gelukkig is.”

Bestuurder had te veel gedronken

Spookrijder op A67
Samen met het Metropole Orkest
stond Kovacs op zaterdag 17 december in het theater in Tilburg. Speciale
gasten waren Mien (80) en Joep
Kluthausen (81) uit Baarlo, oftewel opa
en oma. “We zaten achter in de zaal”,
weet Mien nog. “Vanaf het moment
dat ze begon met zingen, heb ik kippenvel gehad. Geweldig. Ik heb nogal
wat traantjes gelaten die avond. Zelfs
dagen later kon ik er niet over praten
zonder te huilen, zo mooi.”
Dat Sharon ook blij was dat Mien en

Joep er waren, werd al tijdens de show
duidelijk. “Ze riep nog een keer ‘Hallo
opa en oma’ tijdens het optreden”,
vertelt Mien. “En toen het was afgelopen en iedereen naar huis ging,
kwam ze omhoog gerend om ons een
knuffel te geven. Toen gaf ze me de
bos bloemen die ze op het podium had
gekregen. Toen had ik het niet meer.”

‘Ons kleine maedje’
De band tussen grootouders en
kleinkind is erg goed, vertellen Joep en

Mien. Dat komt vooral omdat Sharon en
haar zusje Fanny in hun jeugd heel veel
bij opa en oma thuis waren. “Ze hadden een beetje een moeilijke jeugd en
toen hebben wij veel voor ze gezorgd”,
vertelt Mien. “Dan gingen we bijvoorbeeld samen fietsen en spelletjes doen.
Daar zijn ze ons volgens mij nog altijd
heel dankbaar voor.” Mien herkent haar
petekindje soms niet op het podium:
“Nog steeds als ze bij ons is, is ze ons
‘kleine maedje’. Maar als ze op het
podium staat, dan verandert er iets.

Een spookrijder heeft in de nacht van zaterdag 24 op zondag
25 december voor problemen gezorgd op de snelweg A67. Nadat hij was
aangehouden door de politie, bleek op het bureau dat de bestuurder te
veel gedronken had. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en er werd een
proces verbaal opgemaakt voor het veroorzaken van gevaar of hinder op
de weg.
De politie van Peel en Maas kreeg
in de nacht van 24 december rond
03.00 uur een spoedmelding dat een
spookrijder vanuit de richting Asten
naar Venlo reed. Diverse mensen
meldden de auto bij de hulpdiensten.
“Ter hoogte van de afslag Helden/
Sevenum kreeg de politie het voertuig in het vizier”, meldt de politie.
“Eerst stopte het voertuig, maar enkele
ogenblikken later gaf de bestuurder
weer gas en reed, nog steeds tegen
het verkeer in, weer verder in de

richting van Venlo. Kort na de afslag
kon het voertuig staande worden
gehouden en werd de bestuurder
aangehouden.” Op het bureau bleek de
chauffeur te veel te hebben gedronken.
Eerder op de avond werd in Helden
al een scooterrijder aangehouden
die eveneens te veel gedronken had.
“Als beginnend bestuurder mocht hij
met ons mee naar het bureau. Via het
Centraal Justitieel Incassobureau krijgt
hij een boete van ongeveer 125 euro”,
liet de politie weten.

Vervolg voorpagina

Geen arbeidsmigranten op
De Nieuwe Hof in Meijel
De exploitant van de campinglocatie
op Vieruitersten, Leon Kanters, diende
in 2013 en 2014 tot drie keer toe een
bestemmingsplanwijziging in om op
een deel van de locatie De Nieuwe
Hof seizoenarbeiders te huisvesten.
Hij wilde de grond deels gebruiken
voor de huisvesting van vakantiegangers en deels voor arbeidsmigranten.
Van de gemeente mocht dit niet.
Sindsdien staat camping De Nieuwe
Hof in Meijel leeg en vinden er vol-

(Advertorial)

Succesverhaal
Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van ‘onze’ Sulaiman.
Sulaiman Torialy werkt reeds 1 jaar, via NLW Groep, succesvol gedetacheerd bij RepairGSM. “Sulaiman is een
waardevolle kracht gebleken die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan,” aldus Kim Bloem, eigenaresse
RepairGSM. Sulaiman werkt in de vestiging in Venlo, maar heeft voorheen ook in de vestiging in Panningen
gewerkt. De werkzaamheden van Sulaiman bestaan uit het repareren van schermen van telefoons. Daarnaast
is hij ook verantwoordelijk voor het opschonen en repareren van laptops. Wij, NLW Groep, zijn heel erg
tevreden met de succesvolle samenwerking met RepairGSM en de kans die zij Sulaiman biedt. www.nlw.nl

gens de gemeente geen activiteiten
plaats. Eind 2014 bedachten omwonenden nog een alternatief voor de
camping, dat een klein kransakkerdorp zou kunnen worden met een
groepsaccommodatie, een dierenverblijfplaats en standplaatsen voor
tenten en campers. Dit plan kwam
verder niet concreet van de grond.
Op dit moment zijn er nog geen plannen bekend van wat Kanters met de
voormalige camping gaat doen.
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Meijel

Misschien niet zo bekend meer onder de bevolking van Peel en Maas, maar in lang vervlogen tijden reed
door veel dorpen een tram. Jongeren gingen er mee naar school, mannen naar hun werk en huisvrouwen
duwden de post in de brievenbus die aan de buitenkant van de tram hing. De HALLO brengt de komende vijf
weken verhalen over de verdwenen tramlijnen. In de derde editie aandacht voor de tram die bij Meijel liep.

Conducteur Harry Vrinssen bij de tram in Meijel (1920) (Foto: PeelenMaasNet)
Naast de lijn tussen Beringe
en Venlo, die in de vorige editie
werd besproken, had ook Meijel
een eigen tramlijn. In plaats van
richting Venlo, was de Meijelse
gemeenschap aangesloten op
het traject Roermond-Deurne van
de Limburgse Tram Maatschappij
(LTM). Vanaf 1919 reden in Meijel
trams op de sporen. Omdat de

lijn nauwelijks geld opbracht, werd er
in 1933 een einde gemaakt aan het
traject toen de tram werd ingehaald
door de autobussen.

LTM: Leeg Tot Meijel
Sil Verschaeren (86) heeft zijn hele
leven in Meijel gewoond, maar weet
niet veel meer van de tram. “Ik was
immers pas drie jaar oud toen.” Hij

kent wel de verhalen die verteld werden. “De tram heeft volgens mij maar
twee keer vol gezeten. Eén keer bij de
opening en één keer toen meneer
Truijen was overleden. Die was medeoprichter van de boerenleenbank en
was eigenaar van veel boerderijen
in de regio. De mensen kwamen
met de tram naar zijn begrafenis.”
Een bekende grap uit de tramtijd was

dan ook dat LTM stond voor Leeg Tot
Meijel.
De halte in Meijel lag op de plek
waar nu de weg Het Haze-Pad ligt.
De tram kwam vanuit Roermond via
plaatsen als Horn, Heythuysen, Roggel
en Heibloem in Meijel aan. Daarna
werd de reis vervolgd naar Neerkant,
Liessel en de eindbestemming Deurne.
Het station werd na de opheffing van
de tramlijn gebruikt als woonhuis en
later in 1962 gesloopt.
Wim Basten is 78 jaar oud en net
als Sil al jarenlang lid van heemkundevereniging Medelo in Meijel. Hij was
nog niet geboren toen de trams door
zijn geboortedorp reden, maar hij
weet er wel het een en ander van.
“De tram was volgens mij voornamelijk
bedoeld voor personenvervoer naar
Roermond. Maar Meijel is nooit echt
gericht geweest op die kant. Als de
mensen naar de stad gingen, trokken
ze naar Helmond, Weert of Eindhoven.”
Ook schoolgaande jeugd maakte er
niet veel gebruik van. “In die tijd
gingen maar weinig jongeren naar het
middelbaar onderwijs. De lijn werd
vooral gebruikt door mensen die kolen
gingen halen of familie gingen bezoeken in Roermond.”
Er bestonden plannen om de
tramlijnen van Meijel en Beringe
met elkaar te verbinden, maar dat
is nooit van de grond gekomen.
Wim: “Mismanagement zouden ze
het in deze tijd noemen. Er waren
veel plannen, maar uiteindelijk is er
maar weinig van terecht gekomen.”
De bruggen over de twee kanalen tus-

sen de dorpen bleken de boosdoener. Het was te duur om die in orde
te maken, zodat er trams overheen
konden rijden.

Remise
onder rotonde
Sommige gedeeltes van de tram
waren ook na het verdwijnen van
de lijn nog terug te zien. Zo was er
de remise die op de plek lag waar
nu de rotonde tussen de N279,
Simonshoek en de Jan Truijenstraat
ligt. De remise werd in 1921
gebouwd. Daar zat ook een watertoren van tien meter hoog bij. Die
werd in 1944 opgeblazen, toen de
tramlijn al lang weg was en er een
bedrijf in stro-opslag en -persing in
het gebouw gevestigd was. “Dat kan
ik me nog goed herinneren”, vertelt
Sil. “Ik woonde naast het gemeentehuis waar de brandweerwagen
stond en ik ben meegelopen om
te kijken naar de brand. Ze zeiden
dat het verzet achter de sabotage
zat.” Die meende dat het bedrijf stro
leverde aan de Duitsers en brandde
het gebouw plat.
In 2007 dook de remise nog
een keer op toen de bij de bouw
van de rotonde funderingen van
het oude pand werd aangetroffen. In samenspraak met stichting
Medelo en de gemeente werd
besloten de fundering te laten
liggen, waardoor vele auto’s nog
iedere dag over een stukje historie
van Meijel rijden.

Voedselbank Peel en Maas

‘Armoede viert geen kerst’
Met de kerst net achter de rug en de jaarwisseling voor de boeg, zien de vrijwilligers van Voedselbank Peel en
Maas weer goed wat voor verschillen er heersen in de samenleving. Waar zij met familie en vrienden genieten van
maaltijden aan overvolle tafels, vullen ze in hun vrije tijd de pakketten voor de minder bedeelden van de
gemeente.

“December is voor velen van ons
een feestmaand”, vertelt een vrijwilliger
van de Voedselbank. “Er wordt exclusief
gegeten en gedronken door veel
mensen, maar helaas geldt dat niet
voor iedereen. Voor de gezinnen die
bij de Voedselbank komen, zijn dit
juist moeilijke dagen. Om zich heen
zien ze de luxe die zij zich niet kunnen
veroorloven. Dat kan heel confronterend
zijn. Zeg maar eens tegen je kinderen
dat je geen geld hebt voor een
uitgebreid diner. Dat je afhankelijk bent
van wat anderen je schenken. Armoede
viert geen kerst.”

Zestig gezinnen in
Peel en Maas
Zo’n zestig gezinnen in Peel
en Maas maken gebruik van de
voedselbank. Om de pakketten
allemaal vol te krijgen, zijn er in
totaal zeventien vrijwilligers actief
bij Voedselbank Peel en Maas. Iedere
week stellen ze de voedselpakketten
samen en zorgen ze er gezamenlijk
voor dat iedere inwoner van de
gemeente genoeg op de plank heeft
liggen. “Er hangt een heel goede
sfeer onder de vrijwilligers”, vertelt
vrijwilliger Hay. “Er gaan eigenlijk

nooit mensen weg, maar toch hebben
we steeds nieuwe vrijwilligers nodig.
De vraag vanuit de gemeenschap wordt
namelijk steeds groter. Steeds meer
mensen hebben de voedselpakketten
nodig om alles voor elkaar te krijgen.”
Het vrijwilligerswerk bij de
Voedselbank geeft veel voldoening,
aldus Hay. “Ik vind het heel moeilijk
om uit te leggen waarom ik dit werk
precies doe. Daar is moeilijk de vinger
op te leggen. Het geeft in ieder geval
ontzettend veel voldoening”, vertelt
Hay. “Als je ziet hoe de mensen hier
soms huilend binnenkomen en jij kunt
er voor zorgen dat hun bestaan een
klein beetje verbeterd wordt, dan voelt
dat heel goed. Daar doe ik het voor.
Wij hebben het zelf zo goed en als je
dan iemand kunt helpen die het slechter heeft, dan geeft dat voldoening en
een goed gevoel.”

Veel voldoening
De Voedselbank is nog op zoek
naar enthousiaste mensen die kunnen
meedenken en organiseren. Bel voor
meer informatie over de Voedselbank
met 06 48 30 02 72 of mail naar info@
voedselbank-peelenmaas.nl Of bezoek
www.voedselbank-peelenmaas.nl of
de Facebookpagina.
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90.000 euro in totaal

Fondsen steunen
gemeenschapshuis
Panningen
Na het nieuws van dinsdag 20 december dat de gemeenteraad van Peel
en Maas akkoord ging met een krediet van 850.000 euro, hebben later ook
twee fondsen geld toegezegd. Het Oranjefonds doet een bijdrage van 60.000
euro en het VSBfonds heeft 30.000 euro toegezegd aan Stichting Gemeenschapshuis in Kepèl.

Openbare AED camping Egchel
Bij camping ’t Vossenveld in Egchel hangt sinds november een openbaar bruikbare Automatische
Externe Defibrillator (AED). De familie Vossen heeft al langer een defibrillator in haar bezit, maar nu is
deze ook door burgerhulpverleners te gebruiken. Het groene kastje met het apparaat hangt bij de
ingang van de campingreceptie, naast de grote toegangspoort. Door het alarmeringssysteem van
Burgerhulpverlening worden vrijwilligers via hun smartphone opgeroepen indien in de omgeving
iemand een hartstilstand krijgt. De defibrillator aan de Roggelseweg is de tweede AED in Egchel die op
een openbaar te bereiken plek hangt. In oktober werd een openbare defibrillator opgehangen bij
gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.

De Einzelgängeroptocht van de provinciale zender L1 komt in 2018 naar Kessel-Eik. Vastelaovesvereniging
De Eikkaters en gemeente Peel en Maas organiseren samen met de zender de optocht voor eenlingen, faatse en
andere einzelgängers, meldt de website L11 Alaaf.
gemeente Gulpen-Wittem.
De optocht wordt door de
organisatie omschreven als ‘een
optocht puur voor einzelgängers,
eenlingen en faatse die ieder jaar
plaatsvindt met halfvasten in een

en nu het geld van die fondsen,
we konden het nieuwe jaar niet beter
beginnen”, liet voorzitter van de
stichting Peter Janssen weten.
Het Oranje Fonds steunt sociale
initiatieven in Nederland. Het VSBfonds
is één van de grootste particuliere
vermogensfondsen van Nederland en
ondersteunt door middel van donaties
maatschappelijke bestemmingen.

Hoger dan eis

Celstraffen in zaak
drugslab Kessel-Eik
Drie mannen zijn dinsdag 20 december veroordeeld tot celstraffen van
anderhalf, twee en drie jaar omdat ze een drugslab in Kessel-Eik beheerden.

Einzelgängeroptocht
naar Kessel-Eik
De precieze datum is zondag
11 maart 2018. Het wordt de vierde
editie van de optocht. De vorige twee
optochten gingen door het centrum
van het Zuid-Limburgse Rimburg en dit
jaar trekt de stoet door Mechelen in de

Het gemeenschapshuis komt op de
plek waar nu het activiteitencentrum
van Vorkmeer is gevestigd aan de
Kerkstraat in Panningen. Het initiatief
kreeg het krediet toegewezen op voorwaarde dat de rest van de benodigde
financiën zelf wordt geregeld door de
stichting. De 90.000 euro van de fondsen is onderdeel van die cofinanciering.
“Eerst de toezegging van de gemeente

kleine kern in Limburg, het liefst in
een plaats met niet meer dan 1.111
inwoners’. Met het initiatief wil L1 de
eenlingen een podium bieden en
kijkers bekendmaken met kleine dorpen en buurtschappen in de provincie.

De mannen waren afkomstig uit
Venlo, Rotterdam en Roermond en hadden hun lab geïnstalleerd in een loods
aan de Sterrenbosweg in Kessel-Eik.
De hoofdverdachte, die drie jaar gevangenisstraf heeft gekregen, verklaarde
de loods van zijn vader te verhuren aan
‘een man’. Toen de politie op 24 maart
het lab binnenviel, waren de drie mannen aanwezig. Het lab werd een dag
later ontmanteld. De politie trof in de
loods dertig liter amfetamine, 1.000
liter afval en diverse spullen aan waar-

2

Gewijzigde verkeerssituatie
Maasbree
Bij de redactie van HALLO Peel en Maas kwam een foto van lezer Jan van der Koelen uit Maasbree
binnen. De verkeerssituatie bij De School in Maasbree was zichtbaar gewijzigd, maar dit zorgde voor
verwarring bij Jan. Gemeente Peel en Maas legde desgevraagd uit dat in de oorspronkelijke situatie
voorrang verleend moet worden door diegene die vanuit de uitrit komt, maar dat deze situatie bewust
is veranderd. Door de haaientanden moet er voorrang worden verleend aan fietsers en bestuurders die
uit de uitrit komen. “Om met name de jeugdige fietsers te beschermen, is voor deze oplossing gekozen
in overleg met de verkeersouders van De Violier en de gemeente”, aldus de gemeente. Deze laat ook
weten de komende maanden in de gaten te gaan houden hoe effectief de gewijzigde verkeerssituatie
is. (Foto: Jan van der Koelen)

mee de stof mee wordt gemaakt.
Het Openbaar Ministerie had in
eerste instantie lagere straffen geëist
van veertien tot achttien maanden
vanwege het voorbereiden van de
productie van amfetamine. Volgens de
rechtbank in Maastricht is niet alleen
bewezen dat de mannen de productie van de synthetische drug aan het
voorbereiden waren, maar het ook
daadwerkelijk geproduceerd hebben.
Vanwege de ernst van het delict vond
justitie een hogere straf op zijn plaats.

START
JANUARI

Uw voeten in goede handen
Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
Sport pedicure • Cosmetische voetzorg

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56
Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl
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Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de Hemel toe
elke dag een treetje
Na een liefdevolle verzorging in woning 80 Ruijsstraat te Helden,
hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder,
oma en overgrootmoeder

Til Verhaegh - van den Broek
Maria Catharina Mechtildis
Sevenum, 21 januari 1919

† Helden, 26 december 2016

weduwe van

Jeu (Peter Mathijs) Verhaegh
† 30 december 1974
Helmond: Jac en Nora Verhaegh - van Enckevort
Simon
Deurne: Ton en Riet Verhaegh - Hoebergen
Marleen & Bas, Jente, Famke
Bart & Mariska
Martijn & Anke
Meijel: Mia en Jo Basten - Verhaegh
Carlo & Ellen, Thomas, Fabian en Julian,
Ferre, Senne en Gitte
Olga & Johan, Ted, Andrea
Willem & Els, Ciske, Hebe, Mare
Mieke & Marco, Luka, Siem
Maasbree: Ruud en Thea Verhaegh - Jakobs
Ralf
Sanne & Paul, Lynn
Beringe: Geer en Nel Verhaegh - Gorissen
Sander & Emily
Jeroen & Sanne
Heusden: Mat en Marij Verhaegh - van Mullekom
Julia, Laura, Mathijs
Correspondentieadres:
Familie Verhaegh
Bèr Vullingsstraat 1, 5986 AW Beringe
06-19677707

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Huis te huur Schuurkenspad 5
in Beringe. Beschikbaar vanaf
1 januari 2017. All in prijs € 625,00.
Woonkamer en keuken in één ruimte,
2 slaapkamers en ruime badkamer.
incl. tuin Tel. 06 22 23 90 78.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling, enz.
Tevens nog enkele tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.
Open dagen: antieke bouwmat
24 dec, 27 dec, 31 dec en 2 jan.
Poorten, lantaarnpalen, veldbrand,
eiken, vazen, tuindecoratie, doorleefd
eiken www.vanroykasseien.nl
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Geboren in Oslo

Marius Teis

Jo en Tonny

Teeuwenvan der Sterren

20 december 2016
Zoon van Marlou Claessen
en Odd-Egil Fredriksen
Broertje van Kasper
en Samuel

50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
namens

Digerudveien 54
1455
Nodre Frogn
Noorwegen

Carla en Roy
Anouk en Bram,
Esmee en Meike
Yvonne en Ruud
Joep, Giel en Daan

Kleinzoon van
Jan en Annie Claessen
Kessel

Gevonden kabel om telefoon mee
op te laden; omstreeks 15 dec.
Kennedylaan in Panningen. Info tel.:
077 85 03 205

4 t/m 7 jan.
Bij 500 gram gehakt

2e 500 gram

lekker Hoe kijkt u terug op
Hoe
kijkt
u terug
op
voor niks!Hoe
kijkt
u
terugop
op
kijkt
u terug
uwHoe
laatste
autorit?
uw
laatste autorit?
laatste
autorit?
uw uw
laatste
autorit?

www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl

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

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

www.noordervaart.nl

Van den Beuken

Dorpsstraat 33, Meijel, T. 077 - 466 12 94
info@vandenbeuken.uw-slager.nl

www.vandenbeuken.uw-slager.nl

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 31 december
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Jozef, Kanaalstraat 90
te Beringe, waarna moeder op de begraafplaats wordt
herenigd met vader.
U kunt persoonlijk van haar afscheid nemen in woning
Ruijsstraat 80, 5988 AB Helden, op donderdagmiddag
29 december van 15.00 - 17.00 uur.

Voor mijn lieve Oma,
Ik heb vannacht een ster uitgezocht
voor mijn oma die moest gaan.
Een ster voor iemand zó bijzonder,
dat zij eigenlijk alleen moest staan,
zodat wij haar niet verliezen zullen
tussen andere sterren en de maan.
Maar dan straalt daar weer die éne ster,
dus is mijn oma eigenlijk nooit weggegaan.
Simon Verhaegh

Het Rijtven / ORO Deurne

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Jaar lang gratis friet voor
Meijelse
De frietfoto van Iris Meeuws uit Meijel (midden) bleek één van de leukste te zijn die bij De
Nationale Week van de Friet binnenkwam. Uit handen van Ingrid en Mat Basten van cafetaria Plaza in
Beringe kreeg Iris een voucher die goed is voor een jaar lang elke week een gezinszak frietjes.
Mensen konden bij De Nationale Week van de Friet hun leukste frietfoto’s insturen en zo prijzen winnen
bij de cafetaria’s die aangesloten zijn bij het initiatief. De week is in 2014 gestart om het negatieve
imago van frietjes tegen te gaan.

29
12

opinie 07

Bespreking Poll week 50

Arriva heeft Veolia prima opgevolgd
Op sociale media regende het vooral klachten over de aangepaste
busroutes in Peel en Maas. In de HALLO van 22 december vertelde
jongerencolumnist Janique nog dat ze de nieuwe routes van vervoerder
Arriva, die Veolia opvolgde, vervelend vindt. Niet alleen voor haarzelf, maar
ook de ouderen in het centrum van Maasbree moeten nu veel verder reizen
om een bus te kunnen pakken. Uit de poll van week 50 bleek echter dat
het reuze meevalt met de ontevredenheid. Een meerderheid van 55 procent
van de stemmers liet zelfs weten dat Arriva prima werk heeft geleverd.

Blijkbaar is het voor veel mensen juist wel fijn dat de kernen worden
overgeslagen en de bussen op plekken alleen nog aan de rand van het
dorp komen. Dat scheelt behoorlijk in de reistijd. De buschauffeurs hoeven
niet meer capriolen uit te halen om op te smalle straatjes vrachtwagens of
iets dergelijks te passeren, maar ze kunnen gewoon over brede provinciale
wegen rijden. Dat bespaart hen een hoop stressvolle momenten. Er is nog
steeds veel vertraging bij de bussen, maar dat is volgens de stemmers dus
niet heel erg.

Ik ben blij dat 2016 is afgelopen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Aanslagen, beroemdheden die stierven, opmerkelijke politieke beslissingen
in het buitenland, 2016 was een veelbewogen jaar. Niet alles was positief en
veel berichten zelfs negatief. 1 januari wordt altijd gezien als een symbolische
datum, een ijkpunt waarop je kunt terugkijken op het afgelopen jaar. Tijd om te
ontdekken hoe de mensen in Peel en Maas terugkijken op de afgelopen twaalf
maanden. De lijst met beroemdheden die stierven is enorm en de aanslag op
de kerstmarkt in Berlijn zorgt voor een nogal deprimerende afsluiter van het
jaar. Maar goed dat het weer bijna afgelopen is. 2017 kan moeilijk meer ellende

brengen. Tijd voor een frisse start in een nieuw jaar. 1 januari is het perfect punt
om een omslag te maken.
Van de andere kant is het zo dat een symbolische datum niets veranderd
aan hoe het er aan toe gaat in de wereld. Ieder jaar gebeuren er verschrikkelijke
dingen en ieder jaar gebeuren er prachtige dingen. Nederlanders vonden het misschien een slecht jaar, maar wellicht was het voor een andere groep mensen het
beste jaar ooit. Laten we ons niet blindstaren op een datum.
Ik ben blij dat 2016 is afgelopen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 51) > Ik werk graag met kerst > eens 31% oneens 69%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 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.

Ingezonden brief

Rechtgezet
Graag wil ik enige opmerkingen plaatsen bij de ingezonden brief ‘Ze
missen hun Hofje nu al’ van Twan Smets uit de HALLO van vorige week,
week 51.
Toen het woonzorgcomplex In
den Clockenslagh in 1995 in gebruik
werd genomen, stelde woningcorporatie Wonen Helden dat een stichting garant diende te staan voor de
huurpenningen van het gedeelte dat

’t Hofje werd genoemd. Die stichting
bood plek aan zeer vele gebruikers
van ’t Hofje, welke daarvoor zelf huur
betaalden.
De bewoners van In den
Clockenslagh mochten op bepaalde

tijden gratis gebruik maken van die
ruimte. Dat hebben zij ruim twintig
jaren kunnen doen. Voor hen is dit
een grote aderlating. Het besluit om
naar de MFA ’t Hoës van Bree te gaan,
is genomen door alle gebruikers
van ’t Hofje zelf. Daarbij heeft het
kernteam besloten om ook de
Dorpsdagvoorziening daar onder te
brengen.

Het stichtingsbestuur heeft
toen besloten om het huurcontract
op te zeggen. Ze hadden namelijk
geen huurders meer. Door het nu
bouwen van een MFA is Maasbree de
komende decennia gewaarborgd van
een verenigingsgebouw voor jong
en oud.
Wiet Hermans,
mede-organisator Inloopavonden

Ingezonden brief

Naschrift kerstmarkt Panningen
Op zondag 18 december stond bij mij ‘Kerstmarkt Duitsland’ op het
programma. Helaas kon dat geen doorgang vinden. Daarom besloot ik
even te kijken in de HALLO agenda.
Natuurlijk, het glazen huis van
Omroep P&M! Een geweldig initiatief!
De kranten en televisie zijn er vol van
geweest. Daarbij kerstmarkt en een
kerstconcert van dameskoor Padako
in de kapel van de Paters. Nou, dat
noodde uit! Laten wij aanbidden.
In Panningen aangekomen, was
de muziek al van verre te horen
en alle winkels waren geopend.
Even kijken of we erbij kunnen

komen. Op het Raadhuisplein was
het te doen. Gezellige drukte rond
het Glazen Huis, voetje voor voetje
kwamen we vooruit. Het was echt de
moeite waard. Bij alle winkels sfeervolle kerstetalages en mooie verlichting. Een geur van oliebollen kwam je
tegemoet. Er werden prachtige kransen
en kerststukjes gemaakt en er stonden
kraampjes met allerlei hebbedingen
voor de Kerst. Het ene nog leuker dan

Nu in Be

ringe!

het andere. En dat alles met enthousiaste vrijwilligers voor het goede doel.
Kerstmuziek maakte het plaatje compleet. Iedereen kwam je tegen en de
wensen vlogen over en weer. ‘Het volk’
was tevreden. Op de Markt speelde
een kerstmannen-kapel. Op een terras
zong een koor. De hockeyclub schonk
glühwein, wat een gezellig sfeertje gaf.
Wafels, oliebollen, warme chocolademelk, voor iedereen wat. En de
mensen? Zij kwamen van verre. Naar
een Kerstmarkt, zoals niet gekend. Er
heerste een sfeer van warmte, saamhorigheid, vrede en liefde. Zo hoort

Kerst te zijn. Een happening voor alle
mensen. Het koor in de Kapel was
een hele mooie afsluiting van deze
bijzondere middag. Echt Kerstmis.
Aan een terreurdaad die hier zou
kunnen gebeuren, heeft niemand
hoeven te denken. Dus een kerstmarkt in ons eigen Panningen kan
een mooie traditie worden.
Bij deze, hoe kan het anders, aan
alle mensen een vrede- en vreugdevol 2017 gewenst.
Beleefd en geschreven door
Riet Steutel, Egchel.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Kanaalstraat 65A, 5986 AD Beringe
tel: 06 - 57 06 60 26

www.fysiocentrumberinge.nl

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Verkiezingen
Ik hou van verkiezingen en
stemmen. Zeker in deze tijd.
Niet meer de inhoudelijke
discussies, maar organisaties
belachelijk maken en persoonlijke aanvallen op andere
politici. Charisma is belangrijker
dan ooit en media-aandacht is
de sleutel naar succes. Het is
wachten op de Tweede
Kamerverkiezingen in maart.
De gevechten zijn al begonnen en op sociale media worden
de eerste stootjes uitgedeeld.
Het is natuurlijk niet voor niks dat
Geert Wilders meedeed aan de
‘Heel Holland lakt’-actie van de
ongeneeslijk zieke Tijn en ook het
feit dat premier Mark Rutte bleef
slapen in het Glazen Huis was
geen toeval. De strijd is de laatste
jaren verplaatst van inhoudelijk
naar een soort gladiatorgevechten. Eén-tegen-één en het liefst
online. Donald Trump hoefde
maar een tweet de wereld in te
sturen en hij was weer verzekerd
van twee dagen media-aandacht.
Waarschijnlijk zit er een team van
zo’n vijftien mensen achter het
Twitteraccount en daarachter zit
nog een team van dertig mensen
dat beslisten wat op welke media
verspreid moet worden. Het zijn
geen emotionele opwellingen die
in de media verschijnen, maar
weldoordachte aanvallen op
bijvoorbeeld bevolkingsgroepen
om maar reacties uit te lokken.
Zo verzeker je je van een paar
dagen voorpagina. Geert Wilders
is in Nederland de enige die zich
die kunst ook eigen heeft
gemaakt. Zijn tweets krijgen
aandacht en alles wat hij zegt,
wordt breed uitgemeten in de
media. Iedereen had het over de
rechtszaak vanwege de minderminderuitspraak, maar zijn
communicatiemedewerkers
stonden waarschijnlijk dansend
op tafel. Daar is allemaal niks mis
mee en het werkt ook nog eens,
maar de burgers moeten er zich
wel van bewust zijn. Denk de
komende tijd bij alle uitspraken
en acties van politici waarom die
gedaan worden, want in de
aanloop naar verkiezingen
bestaat geen toeval.
Rob
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Terugblik 2016
Januari
Mustafa Amhaouch uit Panningen mocht vanaf januari dit jaar
plaatsnemen in de Tweede Kamer. Het nieuws werd al een paar
maanden eerder bekend, maar in januari kreeg hij daadwerkelijk zijn
stoeltje in de beroemdste kamer van Nederland. De CDA-politicus
volgde Peter Oskam op, die burgemeester werd van Capelle aan de
IJssel.
In Peel en Maas is Amhaouch wel bekend als voorzitter van
handbalclub Targos Bevo Hc uit Panningen. Die functie behield hij gewoon,
ondanks zijn nieuwe baan in Den Haag. Ook voor zijn directie omgeving
was het een grote verandering. “Ik heb het thuis met mijn vrouw en
kinderen besproken en ik ben met mijn werkgever om tafel gaan zitten”,
vertelde Amhaouch. “Thuis weten ze hoeveel de politiek voor mij
betekent. Mijn werkgever ASML uit Veldhoven stond ook volledig achter
mij als ik zou besluiten die zetel aan te nemen.” Bij zijn beëdiging in
Den Haag op 20 januari ging een bus vanuit Peel en Maas mee om de
ceremonie bij te wonen. “Ik ben diep onder de indruk van de
aanwezigheid van zoveel mensen. Deze betrokkenheid geeft mij nog meer
energie om er vol tegenaan te gaan voor Peel en Maas, Limburg en heel
Nederland”, liet hij toentertijd weten. De Panningnaar hoopt ook komend
jaar zijn zetel te behouden na de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.
Op de kieslijst van het CDA staat Amhaouch op de vijftiende plek.
Amhaouch in de Tweede Kamer

Februari
In februari werd de gemeente twee dagen op rij opgeschrikt door
vernielingen aan het Huis van de Gemeente. Een 32-jarige man uit
Panningen bleek verantwoordelijke voor de aangebrachte schade in de
nachten van zondag 21 en maandag 22 februari. De reden waarom de
man tot zijn daden kwam, is onbekend gebleven.
Naast het Huis van de Gemeente had de man het ook gemikt op de
ramen van huisartsenpraktijk Pantaleon in Panningen. Bij beide gebouwen
werden ramen ingegooid en graffiti op de muren en ramen gekalkt.
De dader zette de letters ‘NWA’ op de muren. Waar die voor staan, is
onbekend, al ging het gerucht dat het gaat om de afkorting van Niggaz Wit
Attitudes. Een hiphopgroep uit de Verenigde Staten waar toen net een film
over in de bioscoop draaide.
Het opmerkelijke aan het voorval was dat de dader twee dagen op rij
vernielingen aanrichtte. Nadat de gemeente op maandag nieuwe deuren
had geplaatst, werden die ook vernield. Bij het Pantaleon werd in de
eerste nacht alleen graffiti gekalkt op de ramen, maar in de daaropvolgende nacht werden de ramen van de deuren vernield. De vernielingen
werden gepleegd met onder meer een ijzeren voorwerp.
De man werd opgepakt, kreeg een boete en kwam een paar dagen
later weer op vrije voeten. Waarom de man juist vernielingen aanrichtte
aan het Huis van de Gemeente en de huisartsenpraktijk is niet bekend.
De glazen deuren werden twee keer vernield

Maart
Terwijl de werkzaamheden aan de nieuwe multifunctionele
accommodatie in Maasbree nog volop bezig waren, maakte het bestuur
van het gebouw in maart al de nieuwe naam bekend. Uit de mogelijkheden Ut DörpHoës, ’t Hert en ’t Hoës van Bree werd uiteindelijk de
laatste gekozen.

Na de bouwvak werd aan het plein naast de MFA gewerkt

De drie opties van namen zorgde bij Carla Hermans uit Maasbree voor
gefronste wenkbrauwen. Zij startte een petitie om ook een blanco stem te
kunnen uitbrengen omdat ze namen ‘oubollig’ vond en de namen zouden
de creativiteit van het dorp niet reflecteren. De petitie leverde zo’n tweehonderd reacties op van mensen die een andere naam wilden, maar
Stichting MFA Maasbree wilde de handtekeningen niet aannemen. Er
kwamen bij de stichting 214 stemmen binnen en de meerderheid daarvan
koos voor ’t Hoës van Bree, waarna het bestuur voor die naam koos. In
oktober was het gebouw klaar en volgde er een officiële opening in het
weekend van zaterdag 1 en zondag 2 oktober. Horeca-uitbater van het MFA,
Bruiz, opende een dag eerder, op vrijdag 30 september, al officieel haar
deuren Al ruim daarvoor verhuisden de verenigingen die gebruik maken
van het MFA al richting het gebouw. Inmiddels is het pand dus alweer drie
maanden in gebruik door een keur aan verenigingen uit Maasbree. Zo
hebben verschillende muziek- en dansgroepen, de judoclub, het mannenkoor en de EHBO hun plekje gevonden in het gebouw. De werkzaamheden
aan het plein naast ’t Hoës van Bree startten na de bouwvakvakantie.
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januari-juni
April
Nadat de ex-man van Suzan Buitenhuis-Bouten een puinhoop aantrof in de
woning van zijn voormalige vrouw in Helden, sloeg hij meteen alarm. Samen
met haar huidige man Mark bleek Suzan van de aardbodem verdwenen.
De twee werden na een grote zoektocht aangetroffen op een camping in
Spanje.
De ex-man van Suzan kwam op zaterdag 9 april hun twee zoons brengen,
maar trof alleen een overhoop gehaald huis aan. De ramen en deuren van de
woning stonden open. De ex-man besloot de politie in te schakelen en die gingen
in eerste instantie uit van een misdrijf en niet van een vrijwillig vertrek. De politie
begon een zoekactie en vroeg burgers uit te kijken naar de auto van het echtpaar,
een rode Suzuki Wagon R. Van het echtpaar werd vervolgens een maand lang
niets vernomen. In mei kwam de politie met het bericht dat de twee zich
waarschijnlijk in Spanje bevonden. Daar zouden ze vrijwillig naar toe zijn gereisd.
Vervolgens kwamen berichten naar buiten dat de Spaanse politie Mark had
aangehouden, nadat Suzan aangifte had gedaan. Zij had zich al eerder gemeld
bij de Spaanse politie in Granada. Het echtpaar had daar wekenlang gekampeerd
op een camping. Suzan trok daarna haar verklaring en aangifte weer in en Mark
werd vrijgelaten. Daarop keerden de twee naar verluidt weer terug naar
Nederland. Wat precies de beweegredenen waren van het echtpaar en wat er
in Spanje gebeurd is, is niet bekend.
Het voormalige woonhuis van het echtpaar

Mei
Na een periode van onduidelijkheid kwam er in mei een einde aan de
speculaties rondom het voormalige raadhuis in Meijel. Het College van B&W
van Peel en Maas gunde het pand aan ondernemers Joep en Monique van
Schaijk uit Egchel. Ondernemer Ronald van Tilborg was eerder al dicht bij de
aankoop van het pand.
Van Tilborg kreeg volgens de gemeente tot twee keer toe de financiën niet
rond, waarna de verkoop afketste. Van Tilborg won drie jaar geleden de prijsvraag
die de gemeente had uitgeschreven voor het pand dat geen functie meer had na
de fusie tot gemeente Peel en Maas. Eind 2015 gaf Van Tilborg eerst aan het bod
geen gestand te kunnen doen en later weer dat het wél ging lukken. In maart
vroeg Van Tilborg langer de tijd om een bankgarantie te regelen. Die tijd kreeg hij
niet en de deal ketste definitief af. De ondernemer werd niet benaderd opnieuw
een bod te doen. “Dat komt omdat de gemeente geen vertrouwen heeft in de
financiële gegoedheid van de heer Van Tilborg, mede door de voorgeschiedenis”,
liet de gemeente weten.
Vervolgens benaderde een makelaar acht geïnteresseerde partijen, waarna het
bod van het echtpaar Van Schaijk als beste werd beoordeeld en geaccepteerd. Het
Egchelse echtpaar is momenteel nog bezig met de verbouwingen om
verschillende vormen van horeca in het pand te realiseren. Zo komt er een grand
café, een terras, een restaurant en een businesshotel met vergaderruimtes in het
gebouw.
Het voormalige Meijelse raadhuis

Juni
Juni begon niet heel rooskleurig toen Limburg en Noord-Brabant getroffen
werden door ernstig noodweer. De regen kwam met bakken uit de hemel,
wat voor nogal wat schade en overlast zorgde. Kelders stonden onder, putten
stroomden over en straten stonden blank. Ook de landbouw leed erg onder
het noodweer.
In de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 juni was het raak. De brand
weerkorpsen van Peel en Maas waren vrijwel de hele nacht in de weer om kelders
leeg te pompen. Ook in de dagen daarna kwamen meldingen binnen van plekken
waar het water op ongewenste plekken kwam. Ook bij de beken in de gemeente
werd water afgevoerd om te zorgen dat er geen overstromingen plaatsvonden. Ook
tuin- en landbouwers hadden veel last van de zware regen- en hagelbuien die in juni
over Limburg en Brabant trokken. De meeste tuinbouwkassen, in tegenstelling tot die
in Zuidoost Brabant en Venray, bleven bespaard, maar de landbouwers hadden
minder geluk. Vele velden vol mais, aardappelen en planten liepen onder. LLTBbestuurslid Jan Veltmans maakte zich grote zorgen. “Voor sommige leden is de
financiële schade niet te overzien. Dit kan het einde betekenen voor hun bedrijf”, liet
hij weten. Verschillende land- en tuinbouworganisaties vroegen de regering het
getroffen gebied uit te roepen tot rampgebied, maar minister Martijn van Dam
besloot dat niet te doen. Hij vond dat de boeren zich hadden kunnen verzekeren voor
het noodweer. Volgens LLTB-voorzitter Léon Faassen is dat bijna onmogelijk.
“De kosten zijn hoog, er geldt een aanzienlijk eigen risico en de verzekering keert
slechts 25 procent van de waarde van het perceel uit”, liet hij weten.

In Peel en Maas liepen vele kelders onder
door de hevige regen (Foto: Brandweer Panningen)
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Terugblik 2016
Juli
Elke drie jaar wordt er een internationaal verbroederingsfeest georganiseerd tussen plaatsen met de naam Beringe, Beringen of Behringen uit vijf
Europese landen. Dit jaar was de Belgische plaats Beringen de organisator van
het treffen. En het Beringe uit Peel en Maas was natuurlijk ook uitgenodigd.

Dit jaar vond het 5x-Beringentoernooi plaats in België

Het evenement wordt al sinds 1969 georganiseerd door plaatsen uit
Nederland, Duitsland, Zwitserland, België en Luxemburg. De insteek van het
treffen is contacten tussen de plaatsen stimuleren en elkaar laten kennismaken
met de leefomstandigheden en de cultuur van Beringenaren in andere landen.
In Nederland, Peel en Maas, ligt de plaats Beringe. Luxemburg, Zwitserland en
België delen de naam Beringen en in Duitsland wordt de plaats geschreven als
Behringen. De Beringse Anja Theeuwen en Hans Mertens vertrokken met een
volle bus Beringse supporters naar het Beringentreffen in België. Daar poseerden
ze met mede-Beringenaren uit Nederland op de foto mét een exemplaar van
HALLO Peel en Maas. Op zaterdag 9 juli 2016 streden de landen tegen elkaar
tijdens het driejaarlijks terugkerende ‘spel zonder grenzen’. Elke drie jaar is de
invulling van het spel anders. De Belgen, het afgelopen jaar de organisatoren,
kozen voor vijf spelonderdelen waarbij de deelnemende teams over obstakels
moesten klimmen en de vlag van het eigen land op de toren aan het einde van
het parcours planten. Thuisland België was het snelste en ging er met de winst
vandoor. Het Nederlandse Beringe eindigde als vijfde. Een dag later, op zondag
10 juli, kreeg het Nederlandse Beringe het organisatiestokje overhandigd. In 2019
wordt het internationale treffen in Nederland georganiseerd door ‘ons’ Beringe.

Augustus
Er werd in 2016 flink gediscussieerd tussen gemeente Peel en Maas,
woningcorporatie WonenLimburg en de actiegroep Behoud het Ringovenpark
die tegen het plaatsen van woningen in het Panningse Ringovenpark was. De
zaak kwam zelfs voor de rechter, maar sinds augustus staan de woningen toch
in het park.

Sinds augustus staan de kompaswoningen in het Ringovenpark

In mei kreeg Michel van Lieshout, omwonende van het park en initiatiefnemer
van actiegroep Behoud het Ringovenpark, het nieuws te horen: woningcorporatie
WonenLimburg wilde tijdelijke woningen gaan plaatsen in het groene Ringovenpark
in Panningen om de druk op de sociale huurmarkt te verlichten. Het ging om tien
zogenoemde kompaswoningen voor éénpersoonshuishoudens. Ze zouden er vóór
de zomer van 2016 moeten staan en gaan in 2026 weer weg. De actiegroep was fel
tegen het plan en probeerde de betrokken partijen op andere gedachten te brengen
door een ander plan voor te leggen. Op donderdag 2 juni presenteerde hij zijn
alternatief: het grasveld tussen huisartsenpraktijk Pantaleon en het gebouw van de
Rabobank aan de Kennedylaan. Dat plan werd door wethouder Arno Janssen van
tafel geveegd omdat het besluit over het Ringovenpark al genomen zou zijn.
Daarop besloot de actiegroep naar de rechter te stappen. In augustus besloot de
rechter uiteindelijk dat de bouw gewoon door mocht gaan, hoewel een bezwaarprocedure bij de gemeente nog niet was afgerond. In de laatste week van augustus
werden de woningen definitief geplaatst. Ten slotte stelde ook de commissie
bezwaar en beroep de actiegroep in het ongelijk. Het besluit van de gemeente om
de woningen te plaatsen was juist en de woningen mochten definitief blijven staan.

September
Jarenlang hadden Maasbreese ouders slechts de keuze uit één basisschool in
hun eigen dorp waar hun kinderen naartoe konden: De Violier. Een initiatiefgroep kreeg het na tien jaar lobbyen uiteindelijk voor elkaar. Op donderdag 1
september openden de deuren van openbare school De School uiteindelijk haar
deuren.

Na tien jaar kwam de openbare school er alsnog

Al in december 2015 werd het plan een openbare basisschool in Maasbree te
vestigen, goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW). Volgens het ministerie was er genoeg draagkracht voor de school en zou deze
binnen vijf jaar, en ten minste vijftien jaar na de opening, aan het wettelijke vereiste
aantal van minstens tweehonderd leerlingen komen. Op 1 augustus 2016 mocht het
bestuur van Stichting Akkoord met de school starten, was de belofte. In januari 2016
liet de katholieke onderwijskoepel Stichting Kerobei weten de komst van de openbare school aan te vechten bij de Raad van State, het hoogste gerechtsorgaan in
Nederland. Het College van Bestuur van de koepel, waar onder andere basisschool De
Violier bij hoort, vond het besluit van staatssecretaris Sander Dekker van OCW
onvoldoende onderbouwd en hun eigen belangen onvoldoende meegewogen. Het
realiseren van een openbare school zou een verspilling van gemeenschapsgeld zijn.
Toch stemde de gemeenteraad van Peel en Maas in januari in met het voorstel. De
Raad van State verklaarde in maart uiteindelijk het bezwaar van Kerobei ongegrond,
waardoor definitief werd besloten dat de school er mocht komen. De gemeente
stelde daarnaast 450.000 euro beschikbaar voor de huisvesting op Op de Kemp, waar
De School in september haar deuren opende en de komende jaren gevestigd zal zijn.
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juli-december
Oktober
Hobbyisten, verenigingen en bedrijven uit Helden openden op zaterdag 29
oktober letterlijk hun deuren tijdens de eerste editie van dorpsevenement de
Nacht van het Dorp. Daarmee wilde de organisatie de leefbaarheid van het
dorp en meer onderlinge samenwerkingen stimuleren.
De Nacht van het Dorp is een initiatief van Jong Nederland Limburg, dat in
diverse dorpen in de provincie al is georganiseerd door plaatselijke organisaties
als een dorpsoverleg. In Helden pakte het gezamenlijke platform Blauw Blood,
onderdeel van het Dorper overleg in Helden en bestaande uit diverse
verenigingen uit Helden, de planning voor het evenement mee op. Het doel van
de Nacht is de dorpsbewoners het aanbod van hun eigen dorp te laten zien, maar
ook om bedrijven en organisaties met elkaar kennis te laten maken. Het is de
bedoeling om letterlijk deuren te openen en bij elkaar binnen te kijken door
middel van een rondleiding, een spel, activiteit of door iets te laten zien. De
allereerste informatieavond over het initiatief vond in maart plaats. Toen gaf Jong
Nederland Limburg meer uitleg over wat De Nacht van het Dorp is en wat het
precies inhoudt. Na nog drie bijeenkomsten in april, mei, juni en augustus was het
op zaterdag 29 oktober zover. De eerste editie van de Nacht van het Dorp vond
plaats in het Heldense dorpscentrum. Het evenement werd geopend met een
optocht die vanaf gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden naar de Pool vertrok
op het Mariaplein. Ruim 65 deelnemende hobbyisten, verenigingen en bedrijven
uit Helden gaven een kijkje in hun keuken op 37 verschillende locaties aan de
1.500 tot 2.000 bezoekers.

De eerste editie trok ruim 1.500 bezoekers (Foto: Stefan Koopmans)

November
De laatste adellijke bewoner van Kasteel De Keverberg in Kessel kreeg op
zondag 20 november een nieuwe, laatste rustplaats. Baron Frits werd
herbegraven op de plek waar hij 140 jaar anoniem in de grond lag en in 2015
werd gevonden.
Frederik Hendrik Karel baron de Keverberg de Kessel, in de volksmond baron
Frits genoemd, stierf op 27 september 1876 in Villa Oeverberg in Kessel. Tot 2012
wist niemand waar de man van adel begraven lag. De Kesselse Cor Konings kwam
in dat jaar een tekst tegen op internet, waarin het graf van de baron beschreven
werd. Cor was destijds als vrijwilliger nauw betrokken bij de renovatie van Kasteel
De Keverberg. Een Amsterdamse dominee kwam in 1880 naar Kessel en liet zijn
belevingen opschrijven. In één van die passages stond geschreven ‘In een hoek
van dien verwaarloosden hof, bij den muur van het kerkplein, is het graf van den
laatsten eigenaar van Kessel. In onvrede met de kerk gestorven, vond zijn
overschot een plaats aan den voet des heuvels, in zijn eigen tuin.’ Cor: “Dat zou
dus betekenen dat het graf in de tuin van het kasteel moest liggen.”
Bij graafwerkzaamheden aan de tuin van het kasteel in 2015 werd de loden kist,
waarin de Kesselse baron 136 jaar eerder werd begraven, uiteindelijk echt
gevonden. Eind mei 2016 werd de loden grafkist tentoongesteld in het kasteel. De
stoffelijke resten van de baron werden op zondag 20 november opnieuw
begraven. Er werd een plaquette bij geplaatst met daarop een stukje geschiedenis
over het leven van de baron. “Het mysterie is opgelost”, aldus Cor.
Bij het graf werd een plaquette onthuld

December
De rood-witte bussen van vervoersmaatschappij Veolia maakten op
zondag 11 december plaats voor de blauwe Limburgliners van Arriva. Die dag
nam de Britse vervoersorganisatie de dienstregeling in Limburg over van het
Franse Veolia. In Peel en Maas veranderde het een en ander met betrekking
tot de bus.
Vooral in Maasbree zorgde de overname door Arriva voor ingrijpende veranderingen, die al in oktober werden bekendgemaakt. Maasbreenaren kunnen sinds
december niet meer de bushaltes in het dorp gebruiken. Ze moeten voortaan naar
de provinciale weg N275 lopen om de bus te pakken. Dat nieuws veroorzaakte
heel wat ophef. Voor scholieren waren de nieuwe buslijnen over het algemeen
een verbetering, maar vooral de ouderen en mensen die minder goed ter been
zijn worden benadeeld, was het oordeel op sociale media. Ook op de HALLO-poll
over de nieuwe lijndiensten in Peel en Maas, kwamen overwegend negatieve
reacties binnen. “Weer worden ouderen in de kou gezet”, liet een lezer uit
Maasbree weten. Een Panningnaar vond dat er eerst een beter plan gemaakt
moest worden vóórdat het openbaar vervoer daadwerkelijk overgenomen zou
worden. Enkele weken voordat de nieuwe dienstregeling in zou gaan, werd
bekend dat de drie haltes aan de Provincialeweg niet allemaal tijdig klaar zouden
zijn, maar pas in februari. Na navraag door HALLO bleek dat de drie haltes aan de
Provincialeweg wel gewoon in gebruik zouden zijn als de nieuwe dienstregeling
in zou gaan. Tot die tijd zou Provincie Limburg ervoor zorgen dat er tijdelijke
haltes werden aangelegd. Die belofte kwam de provincie na.

De nieuwe dienstregeling is voor velen even wennen
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Aangepaste dienstverlening
2 januari Huis van de Gemeente

Openingstijden milieupark

Vuurwerk

Officiële (verkorte) publicaties

Op maandag 2 januari zijn we geopend van 9.30 tot 17.00 uur.
De avondopenstelling komt te vervallen. De Bibliotheek is geopend van 9.30 tot 19.30 uur.

Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december tussen 18.00 en 02.00 uur (1 januari).
Er wordt toezicht gehouden; bij afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden
wordt een boete opgelegd.
Schade
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 af en
maken bovengrondse inzamelbakken leeg zodat de kans op brand kleiner is.
Wat vragen wij van u?
Ervaart u overlast of bent u getuige van vernielingen?
Meld dit altijd bij de politie via 0900-8844.

31 december is het milieupark open van 8.00-16.00 uur.

U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl -> bestuur-enorganisatie -> bekendmakingen-en-regelgeving.
Als u bekendmakingen automatisch in uw mailbox wilt ontvangen kunt u zich hiervoor
aanmelden via https://zoek.overheid.nl . Als u dit gedaan heeft ontvangt u alle besluiten en
andere berichten die we op www.overheid.nl geplaatst hebben. In dit weekblad wordt in het
kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en
het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Grashoek, 5985 NZ, Lorbaan 22. Het vervangen van de huidige kas door een eigentijdse kas
bij Neesen aardbei- en aspergeplanten v.o.f.; hiervoor is tevens een WABO-aanvraag gedaan
onder zaaknummer Z-HZ_WABO-2016-03346. Verzonden: 21 december 2016
• Helden, 5988 CJ, Mariaplein 15. Het veranderen van Discotheek ’The Globe’ B.V. Voor deze
verandering is tevens een WABO-vergunning verleend bekend onder zaaknummer
Z-HZ_WABO-2016-01730. Verzonden: 16 december 2016.
• Kessel, Karreweg-Noord 14B. Het oprichten van ViJa Interieur en timmerwerken.
Verzonden: 21 december 2016.
Besluit straatnaamgeving
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft op
19 december 2016 besloten een naam toe te kennen aan de volgende openbare ruimten:
1. De naam Pachtersweg van de huidige openbare ruimte in Panningen in te trekken;
2. De naam Pachtersweg aan een andere openbare ruimte in Panningen toe te kennen;
3. De naam Loverhof aan een openbare ruimte in Panningen toe te kennen.
De besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 29-12-2016 ter inzage
op het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 te Panningen.

Afvalkalender 2017

De afvalkalender 2017 is bij alle woningen in Peel en Maas bezorgd met de post uiterlijk op
vrijdag 23 december. De afvalkalender vind u ook op www.peelenmaas.nl

Gebruikt vet?
Recycle het!

Uitvoeringsregelingen voor subsidiëring
In haar vergadering van 19 december 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders
besloten de volgende uitvoeringsregelingen vast te stellen:
• Uitvoeringsregeling voor het subsidiëren van verenigingen en vrijwilligersorganisaties
(bijlage 1 EGB 52-2016)
• Uitvoeringsregeling stimulering sport en bewegen (bijlage 2 EGB 52-2016)
• Uitvoeringsregeling kunst en cultuur (bijlage 3 EGB 52-2016)
• Uitvoeringsregeling gemeenschapsontwikkeling (bijlage 4 EGB 52-2016)
• Uitvoeringsregeling integratie, participatie en diversiteit (bijlage 5 EGB 52-2016)
• Uitvoeringsregeling gemeentelijke collectieve minimaregelingen (bijlage 6 EGB 52-2016)
• Uitvoeringsregeling jeugd en gezin (bijlage 7 EGB 52-2016)
• Uitvoeringsregeling zorg en ondersteuning (bijlage 8 52-2016)
• Uitvoeringsregeling accommodaties (bijlage 9 52-2016)
Afvalstoffenverordening Peel en Maas
Het college maakt bekend dat de gemeenteraad op 6 december 2016 de
Afvalstoffenverordening Peel en Maas heeft vastgesteld (bijlage 10 EGB week 52-2016).

De decembermaand is dé maand
van de oliebollen, appelbeignets
en andere lekkernijen. Maar ook
in andere maanden frituren we
regelmatig.

Alléén binnen bebouwde kom

Spoel frituurvet nooit door de gootsteen
of het toilet! Omdat het vet dan stolt
ontstaan verstoppingen in uw huis of in
het riool.

Kerstbomen moeten op maandag 9 januari uiterlijk om 7.00 uur aan de weg liggen. Alle kerstversieringen en de pot moeten verwijderd zijn, anders wordt de boom niet meegenomen.
Als het aanbod groot is, worden de overige bomen de volgende dag opgehaald.

Voorkom onaangename verstoppingen
en geef gebruikt vet een nieuwe kans
als biobrandstof. Lever het bij voorkeur
gratis in op ons Milieupark in Panningen
of kijk op www.frituurvetrecyclehet.nl
voor inzamellocaties bij u in de buurt.

Kerstbomen ophalen
maandag 9 januari

Als u in het buitengebied woont, wordt de kerstboom niet opgehaald maar kunt u deze gratis
aanbieden op het milieupark Peel en Maas tijdens de openingstijden.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Doe mee, het geeft energie!
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Gemeentelijk krediet voor realisatie gemeenschapshuis Panningen

Raad sluit 2016 in recordtempo af
De gemeenteraad van Peel en Maas liet tijdens de laatste vergadering van dit jaar een knap staaltje efficiënt vergaderen zien: binnen een half uur werden alle agendapunten afgetikt. Eerlijk is eerlijk:
dit kwam vooral doordat het meest gevoelige en omstreden onderwerp - het voorstel om woningen aan te kopen voor statushouders - van de agenda werd gehaald. Desondanks werden wel enkele
belangrijke knopen doorgehakt. Zo ging de raad unaniem akkoord met het verlenen van een krediet voor de realisatie van een gemeenschapshuis in ‘Kepèl’.
Met de heftige discussies van de opiniërende vergadering nog vers in het geheugen zat bijna iedereen
vorige week dinsdag klaar voor opnieuw een stevig vuurwerk. Dat bleef echter uit. Wethouder Raf
Janssen (PvdA/Groen Links) liet meteen aan het begin van de besluitvormende vergadering namelijk
weten het voorstel over de aankoop van woningen voor statushouders te willen intrekken. Dit voorstel
kwam voort uit het feit dat alle gemeenten in ons land wettelijk verplicht zijn om jaarlijks een aantal
statushouders - voormalige vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor vijf jaar - te huisvesten.
Peel en Maas moest over 2016 in totaal 122 statushouders onderbrengen. Dat is grotendeels gelukt;
alleen voor 11 mannen, die een aanvraag voor gezinshereniging hebben lopen, moet nog een oplossing
worden gezocht. Het college stelde daarom aanvankelijk voor om, voor een bedrag van maximaal
800.000 euro, vier woningen aan te kopen in diverse kernen van Peel en Maas. Deze zouden dan
verhuurd kunnen worden aan de betreffende statushouders. Zou het Peel en Maas niet lukken om de
statushouders te plaatsen, dan dreigde volgens wethouder Janssen een boete van de provincie,
zo benadrukte hij onlangs in de opiniërende vergadering van 6 december. De raadsfracties waren echter
‘not amused’ over dit voorstel, zo bleek tijdens de vergadering van 6 december: zij vonden dat ze met de
rug tegen de muur werden gezet en dat onvoldoende was gekeken naar mogelijke alternatieven.
Vanwege dit gebrek aan draagvlak besloot wethouder Janssen om het onderwerp van de agenda van
de besluitvormende vergadering te schrappen. “We willen begin volgend jaar in gesprek met de raad
over een alternatief voorstel, dat op meer steun kan rekenen”, zo zei de wethouder. De gemeenteraad
ging hiermee akkoord, al werden hier en daar wel wat kanttekeningen geplaatst. “Twee weken geleden
werden ons nog doemscenario’s voorgespiegeld, waarbij we hoge boetes zouden moeten betalen als
we niet akkoord zouden gaan met het voorliggende voorstel. Dat moeten we dus schijnbaar met een
korreltje zout nemen”, concludeerde het CDA.
Ook de fractie AndersNu was verbaasd. “Eerst werd gezegd dat er uitermate veel spoed bij was en nu
is het vijf voor twaalf en wordt het voorstel ingetrokken. Daar hebben wij erg veel moeite mee, vooral
omdat iedereen hier veel energie in heeft gestoken.”
Lokaal Peel en Maas zei het goed te vinden om raadsbreed in gesprek te gaan over deze materie.
Ook pleitte de fractie voor een stukje nuancering. “Misschien is het raadsvoorstel wel veel beter dan wij
allemaal denken. Maar dat zullen we dan binnenkort merken. Ik juich het in ieder geval toe dat we met
elkaar in gesprek gaan”, benadrukte fractievoorzitter Rob Willems.
Bomen over bomen
Weinig discussie was er over de vernieuwde Bomenverordening die ter tafel kwam. Een dergelijke
verordening regelt alles wat te maken heeft met behoud en kap van bomen in de gemeente.
De Bomenverordening van Peel en Maas stamde uit 2010 en moest worden aangepast, onder meer
vanwege onjuiste formuleringen en nieuwe wetgeving. Alle fracties stemden in met de aangepaste
verordening, met uitzondering van het CDA. “Men wil met deze aangepaste verordening gelijkheid
creëren tussen publieke en private bomen; bomen van de gemeente en van privépersonen. De gemeente
moet straks zelf binnen de bebouwde kom een vergunning aanvragen voor het kappen van haar eigen
bomen. Daarmee keurt de gemeente zoals de slager haar eigen vlees. We kunnen echter wel ermee leven.
Meer moeite hebben we ermee dat de gemeente zich aan minder strenge regels hoeft te houden dan de
burgers. Daarnaast ligt met deze verordening een potentieel gevaar van willekeur op de loer; je kunt op
meerdere manieren interpreteren wanneer wel of geen vergunning nodig is. Wij zijn het in ieder geval niet
met de wethouder eens dat deze verordening qua inhoud hetzelfde is gebleven. Daarom stemmen wij
tegen”, zo zei de woordvoerder van het CDA.
Krediet voor gemeenschapshuis Panningen
Op de valreep van 2016 gaf de raad ook nog groen licht voor het verlenen van een krediet van maximaal
850.000 euro voor de realisatie van een gemeenschapshuis in de kern Panningen. Inwoners van
Panningen hebben zelf het initiatief genomen om het huidige Activiteitencentrum van Vorkmeer om te

bouwen tot een dergelijke ontmoetingsplek. Tal van verenigingen en initiatieven moeten hier hun plek
krijgen. De exploitatie komt in handen van de gebruikers en vrijwilligers spelen hierbij een sleutelrol.
Aan de realisatie van het gemeenschapshuis hangt een kostenplaatje van ruim 1,4 miljoen euro. Naast de
bijdrage van de gemeente moet een bedrag worden verkregen via sponsoring, fondsenwerving, subsidies
en bijdragen uit de gemeenschap.
Hoewel alle fracties positief tegenover het voorstel stonden, werden - net zoals tijdens de opiniërende
vergadering - ook nog enkele zorgen geuit. Zo gaf PvdA/Groen Links aan nog steeds bezorgd te zijn over
welke bezetting er nog overblijft voor locatie De Ringoven, wanneer een deel van de huurders vertrekt
naar het gemeenschapshuis. “Wij willen het college oproepen om goed na te denken of het voor de lange
termijn wel zinvol is om deze locatie aan te houden.”
AndersNu uitte zorgen over de beheer- en exploitatievorm, die volledig bij verenigingen en gebruikers
komt te liggen. “Bijna alle gemeenschapshuizen hebben problemen om dit goed geregeld te houden.
Daarbij: veel kapiteins op één schip werkt niet. Ook zijn er zeer veel vrijwilligers nodig, en feit is dat
het steeds lastiger wordt om deze te vinden. Bovendien liggen de financiële risico’s bij de gemeente:
er is contractueel vastgelegd dat de gemeente alle weggevallen huurinkomsten bij De Ringoven moet
compenseren richting eigenaar Rendiz.”
Ondanks deze kanttekeningen ging de raad unaniem akkoord met het verlenen van een krediet aan de
Stichting Gemeenschapshuis in Kepèl. Komt de cofinanciering door private partijen echter niet rond, dan
zal de stichting een nieuwe begroting en financieringsplan moeten overleggen met de gemeente.
Dit wordt vervolgens opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.
Proeven aan wetenschap en techniek
Het laatste voorstel van de vergadering –- én van het jaar 2016 - had betrekking op het Ontdeklab
Peel en Maas, dat vorige maand werd geopend op het terrein van het Bouwens van der Boijecollege.
Basisschoolleerlingen uit Peel en Maas en leerlingen van het Bouwens kunnen in dit lab kennismaken
met wetenschap en techniek. Doel is dat, door kinderen al vroeg kennis te laten maken met techniek en
het basisonderwijs beter te laten aansluiten op het voortgezet onderwijs, meer jongeren kiezen voor een
toekomst in de techniek. In de nieuwe bestuurstichting Ontdeklab Peel en Maas trekken ondernemers,
onderwijs en overheid samen op; het college van burgemeester en wethouders heeft hier zitting in
namens de gemeente Peel en Maas. De raad was gevraagd om eventuele wensen en bedenkingen
kenbaar te maken betreffende de statuten van deze op te richten stichting. Een raadswerkgroep had
daarop geconstateerd dat er geen wensen en bedenkingen zijn. De brief met deze boodschap werd nog
voorgelegd aan de raad, die zijn fiat gaf.
Alle fracties waren lovend over het Ontdeklab. “We waren bij de opening van dit lab; het is prachtig om
te zien hoe kinderen hier in aanraking komen met techniek. En onder techniek vallen dan niet alleen
hightech zaken, maar ook timmeren of metselen”, benadrukte de VVD.
Eenmansfractie Ton Hanssen gaf aan dat ‘het Ontdeklab een mooi aanvullend instrument is om
de creativiteit van het kinderbrein te ontwikkelen’. “En het is ook goed dat het bedrijfsleven hierbij
betrokken is.” Met dit voorstel werd de besluitvormende vergadering, en daarmee ook het politieke jaar
voor de raad van Peel en Maas, afgesloten en was het tijd om gezamenlijk het glas te heffen.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Aankoop woningen voor statushouders
Ook onze fractie gunt statushouders deugdelijke huisvesting. Maar dat
geldt evenzo voor onze eigen inwoners. Wij waren onaangenaam verrast
en ontstemd dat wij als raad dat voorstel uit de krant moesten vernemen.
Ook hebben wij grote moeite met de ‘pistool op de borst’-methode die
wethouder Janssen gebruikte.
Tijdens de opiniërende raadsvergadering werd duidelijk dat wethouder
Raf Janssen alleen kon bogen op de
steun van zijn eigen partij PvdA/
GroenLinks. Lokaal Peel en Maas
was weifelend en de overige fracties
waren morbide tegenstander. Om te

voorkomen dat het collegevoorstel met
zekerheid zou sneuvelen, met gezichtsverlies voor de coalitie, moest en zou
het van de agenda van de raadsvergadering gehaald worden. Dit lukte met
de toezegging om begin januari met de
raad te gaan overleggen hoe wij dit pro-

bleem gezamenlijk gaan oplossen. Men
durfde het debat niet aan. Wij kunnen
niet anders dan stellen dat dit college
gefaald heeft in het oplossen van dit
nijpend woningtekort aan de onderkant
van de huur- koopmarkt. Wij noemen
onder andere Work and Stay, dat voor
de resterende verplichting gaat om
voor 46 mensen huisvesting te regelen
in Venray. Dit in plaats van in Peel en
Maas. De Moennik is met korting van
enkele tonnen verkocht onder de notarieel overeengekomen voorwaarde dat er

twaalf starterswoningen en zes studio’s
gebouwd zouden worden voor die
doelgroep. De deadline is al ruim twee
jaar verlopen. In de leegstaande ambtswoning, een grote locatie voor tijdelijke
huisvesting, worden tijdelijk handballers
gehuisvest. Het vmbo-gebouw geven
we voor ‘een habbekrats’ weg aan een
projectontwikkelaar in het kader van
anti kraak-huisvesting. Toch wensen wij
u allen een voorspoedig 2017.
Jos Wilms,
fractievoorzitter AndersNu

Bomenverordening Peel en Maas
“Maak het niet ingewikkelder dan noodzakelijk.” Aan de orde was
tijdens de laatste raadsvergadering de aangepaste bomenverordening.
Deze regelt wanneer er een kapvergunning nodig is en wat er gebeurt als
iemand zich niet aan die regels houdt. Zoals hoe lang je maximaal
daarvoor de gevangenis in moet. Het CDA heeft tegengestemd.
Naast bezwaar tegen ingewikkelde regels, waren wij er tegen dat
de gemeente voor zichzelf artikel
5:42 van het wetboek buiten werking
zet. Daarmee hoeft zij zich niet aan
de twee meter afstand tot de erfgrens

hoeft te houden bij het planten van
bomen; een regel die burgers wel in
acht moeten nemen.
Ingewikkeld is de verordening ook
geworden door het invoeren van de
term houtopstand. De verordening was

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

duidelijk. Een kapvergunning gaat over
een boom, dikker dan 30 centimeter.
In de nieuwe verordening is de term
houtopstand ingevoerd: ‘één of meer
bomen, hakhout, een houtwal, een
singel, een grotere (lint)begroeiing van
heesters en struiken, een beplanting
van bosplantsoen, een struweel of een
haag’. Twee beukenplanten zijn dan
al een houtopstand en vergunning
plichtig? Er waren raadsleden die vóór
stemden, maar zij moesten toegeven

dat het ingewikkeld was. Die vonden
dat het college daar maar flexibel mee
om moest gaan. De ervaring leert dat
dit niet gaat gebeuren. Feit is dat men
dit ambtelijk ook helemaal niet mag.
Als de raad ingewikkelde regels opstelt
moet het ambtenarenapparaat die ook
ingewikkeld uitvoeren. Als de raad
eenvoudige regels opstelt, past men
ambtelijk ook eenvoudige regels toe.
Han Coenen,
raadslid CDA Peel en Maas
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Freek van Lent
14 jaar
Helden
Katholieke
Scholengemeenschap
Harlindis en Relindis
Maaseik

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik heb nog nooit een verre reis
gemaakt, want we gaan altijd ergens in
Europa op vakantie. Daarom zou ik later
graag een reis naar Amerika willen
maken. Het lijkt me erg leuk om alle
plekken in het land te bezoeken. Ik zou
bijvoorbeeld graag de Bryce Canyon
willen zien.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag willen leren snowboarden.
Dat lijkt me erg gaaf, puur omdat mijn

www.haardstede.nl

neef het ook doet en dat vind ik mooi
om te zien. Skiën kan ik wel al goed,
we gaan namelijk ieder jaar in de carnavalsvakantie op skivakantie.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik hielp vroeger als kind het liefst mijn
ouders. Ik was niet iemand die graag
binnen zat. Bijvoorbeeld mijn vader en
moeder in de tuin helpen of met mijn
vader voetballen vond ik erg leuk om
te doen.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Drie jaar geleden heb ik ervoor gekozen
om een techniekopleiding te gaan doen
in België. Ik heb deze keuze gemaakt,
omdat ik veel positieve dingen over
de school en de opleiding hoorde.
Het bevalt me goed, dus het was gelukkig de juiste beslissing.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?

jongeren 15

aan
Freek van Lent

Het leukste vak op school vind ik houtpraktijk. Dit houdt in dat je leert hoe
je bijvoorbeeld meubels of tuinhuizen
moet maken. Hier wil ik later wel mijn
beroep van maken. In België krijg je
ook veel lessen Frans. Dat vind ik het
stomste vak.
Heb je een bijbaantje?
Afgelopen zomervakantie heb ik
gewerkt in de supermarkt van camping
De Heldense Bossen. Dat beviel mij
supergoed. Nu ben ik op zoek naar iets
dat meer in mijn vakgebied ligt. Het is
best lastig om een baantje te vinden,
aangezien ik nog jong ben.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Mijn hele week zit meestal volgepland met allerlei leuke dingen. Op
de vrijdag- en zaterdagavond heb ik
meestal niks op de planning. Dan kijk
ik het liefst televisie of ga ik leuke

dingen doen met mijn vrienden, zoals
voetballen.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik een
actieve jongen ben. De hele week
ben ik bezig. Ik sport drie keer in de
week en daarnaast ben ik actief in het
slagwerk bij de fanfare. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik niet zo goed ben in
opruimen. Mijn kamer kan nog weleens
een rommeltje zijn.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale media zijn
WhatsApp en Instagram. Op WhatsApp
kan ik met mensen praten en via
Instagram kun je mensen leren kennen en zien waar ze mee bezig zijn. Ik
ben niet verslaafd aan mijn mobiele
telefoon, maar ik ben er wel regelmatig
op te vinden.
Wie kent jou het beste?
Ik denk dat mijn ouders mij het beste
kennen. Zij weten vaak hoe ik zal
reageren op situaties. Ook weten ze
wanneer ze mij met rust moeten laten
en wanneer ze mij kunnen helpen.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet bijgelovig. Ik vind het
eigenlijk een beetje onzin dat vrijdag
de dertiende of onder een ladder doorlopen ongeluk zouden brengen.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik zou graag willen dat mensen mij
dan een aardig en rustig type vinden.
Verder hoop ik dat ze mij actief en
meehelpend vinden. Ik hoor gelukkig
dat mensen dat beeld wel hebben van
mij.
Dag of nacht?
Ik kies voor dag. Overdag valt er veel
meer te beleven dan ‘s nachts. Ook
is het wel handig dat het dan licht is,
want zo kun je tenminste alles goed
zien.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Het laatste cijfer dat ik op school heb
gekregen was voor een praktijkvak.
Hiervan kregen we oefeningen terug
die we moesten maken. Ik had er een
negen voor, dus daar was ik natuurlijk
erg blij mee.
Introvert of extravert?
Ik vind mezelf introvert. Ik denk vaak
goed over dingen na en ben niet
iemand die zomaar een beslissing
maakt. Onder andere wanneer ik
ergens voor word gevraagd, bijvoorbeeld voor dit interview, denk ik er
altijd eerst even over na.

Meijelseweg 51 | Beringe | T (077) 466 9194
www.buitenhuisberinge.nl

Column 2017
Op het moment dat je dit
leest zijn de kerstdagen achter
de rug en zijn onze buikjes
waarschijnlijk nog steeds
gevuld met dat gebakje,
hoofdgerecht en toetje. Over
een paar dagen zal deze
voorraad worden aangevuld
met oliebollen en appelbeignets, want we gaan 2016 bijna
inwisselen voor 2017.
Ik weet nog dat ik mijn
goede voornemens voor 2016 in
mijn hoofd op een rijtje zette en
terugkeek naar 2015. Ik had zin
in het nieuwe jaar en was
benieuwd wat het jaar mij zou
brengen. 366 dagen heeft 2016
geduurd. 366 dagen waarin ik
mooie dingen mee heb
gemaakt, verdrietige dingen heb
ervaren, nieuwe dingen heb
geleerd, andere inzichten heb
gekregen, nieuwe mensen heb
ontmoet en nieuwe plekken heb
gezien. Deze dagen vlogen
voorbij.
Al zou de jaarwisseling niet
per se een nieuw begin hoeven
te zijn, want je kunt namelijk
veranderingen vanaf elke dag
van het jaar van start laten gaan.
Toch zie ik het begin van het
nieuwe jaar als een belangrijk
moment. Een moment waarop ik
terugkijk en vooruitkijk.
Als ik vooruitkijk naar 2017
ben ik alleen maar benieuwd
naar de dingen die ik mee zal
maken. Wat zal ik allemaal gaan
doen? Ga ik volgend jaar een
keuze maken over een vervolgopleiding? Hoe zal mijn examenjaar verlopen? Wat voor leuke
uitjes zal ik gaan maken met
mijn vriendinnen en gezin? Wat
zal ik leren komend jaar? In wat
voor situaties zal ik belanden?
Waar zal ik nu over een jaar
staan?
Hopelijk hebben jullie
genoten van de kerstdagen en
deze dagen gedeeld hebben met
jullie geliefden. Hopelijk gaan
jullie 2017 in met een fijn
gevoel. Ik wens jullie alvast een
gelukkig nieuwjaar.
Daphne
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Jubileum Jeugd en Natuur Maasbree

Veertig jaar liefde voor natuur
Jongeren de liefde voor natuur bijbrengen. Dat is wat de vrijwilligers van Jeugd en Natuur voor ogen hebben.
De vereniging bestaat inmiddels veertig jaar en nog altijd worden de kinderen van de basisscholen in Maasbree
enthousiast gemaakt over de natuur. Ook wel binnen, maar voornamelijk buiten in de open lucht. “Zo hoort het
ook”, vinden de vrijwilligers.

Secretaris Geert Tielen was er
veertig jaar geleden al bij toen de
vereniging werd opgericht. “Het initiatief kwam vanuit leraren van de basisschool. Zij vonden dat ze op school te
weinig tijd hadden om kinderen goed
te kunnen onderwijzen over natuur.
Daarom besloten ze een naschoolse
activiteit te creëren voor die jeugdige
natuurliefhebbers. Twee leraren zijn
daarna de kartrekkers geweest.”
Tegenwoordig zijn er door het jaar
heen twintig activiteiten van ongeveer
anderhalf uur per keer. De vereniging
zit in het Mafcentrum. Daar worden
alle binnenactiviteiten en vergaderingen gehouden. Onlangs stapte de
vereniging over van kinderen van groep
8 naar de leerlingen van groep 7 uit
Maasbree. Geert: “De kinderen van
groep 8 hebben het vaak druk met het
verlaten met de basisschool, dus zijn
we naar de jeugd van 10 en 11 jaar
gegaan.” Ook wordt voor groep 6 jaarlijks de boomfeestdag georganiseerd.

Theorie- en
praktijklessen
Al vanaf het eerste moment
worden er twee soorten activiteiten gegeven door de vrijwilligers. Er
zijn binnenactiviteiten, waarbij de
kinderen les krijgen over natuurzaken en aan de slag gaan met een
doe-activiteit zoals vetbollen maken,
een nestkastje timmeren of een
bomenquiz. De buitenactiviteiten
zijn om het geleerde in de praktijk
te brengen en om de natuur zelf te
ontdekken. “Ongeveer de helft van de
activiteiten is binnen, de rest buiten”,
vertelt penningmeester Jan Vullings.
“Dan leren de kinderen welke vogels in
de winter te vinden zijn in Nederland
en daarna maken ze samen vetbolletjes om die thuis op te hangen.”
Wat de kinderen vooral leuk
vinden, is dat ze vies mogen worden,
vertelt Jan. “Bij ons mogen ze bomen
omzagen en mag de broek vies worden. We hebben ook jarenlang padden
overgezet bij drukke wegen. Volgens
mij hebben we in één jaar wel eens

twaalfhonderd padden overgezet.
De populatie van die beesten is inmiddels zo drastisch gedaald dat we die
activiteit op hebben moeten geven.”
Naast de lessen heeft de vereniging ook al jaren een eigen adoptie
project. “Het natuurgebied Westering
op de hoek van de Westeringlaan en
de Sevenumsedijk in Maasbree wordt
door ons bijgehouden”, vertelt voorzitter Peter Schutte. “Vanaf 1985 hebben
we dat stukje natuur ingericht voor
kinderen. Zo hangen er vleermuiskasten, is er een vlindertuin en hebben
we een gedeelte ingericht voor bevers.
Daar houden we ook verschillende van
de activiteiten voor de leden.”

Vrijwilligers op
leeftijd
Het ledental bestaat tegenwoordig
uit zo’n veertien kinderen. Dat zijn er in
het verleden tientallen meer geweest.
Maar net als bij veel andere verenigingen is het voor Jeugd en Natuur lastig
om de jongeren aan zich te binden.
Jan: “De jeugd heeft ontzettend veel
keus en is altijd druk. De natuur is ook
geen prioriteit meer op school, dus
die promoten het niet meer zo erg.
Dat baart me wel eens zorgen. We
hebben wel nog zeventien vrijwilligers, maar die zijn allemaal op leeftijd
aan het raken. Ook bij de leiding is de
aanwas zeer gering. De naam is jeugd
en natuur, maar als we niet oppassen,
is er dadelijk nog maar één van die
twee dingen over.”
Naast de jeugdafdeling heeft de
vereniging ook nog verschillende
nevenactiviteiten. “We onderhouden
wandelknooppunten, zorgen dat de
kerkuilen een onderkomen hebben,
plegen onderhoud aan het Grand Canal
du Nord en we letten op de dassenburchten die in de regio te vinden zijn”,
vertelt Peter. “Het is gewoon een groep
van echte natuurliefhebbers. Wij weten
allemaal dat de natuur wel zonder ons
kan, maar wij niet zonder de natuur.”
Kijk voor meer informatie
over de vereniging op
www.jeugdennatuurmaasbree.nl

Inluiden nieuwe jaar

Nieuwjaarsduik Maasbree
Zo’n 175 duikers gaan op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, het water
in om het nieuwe jaar in te luiden. Ook dit jaar vindt de Unox
Nieuwjaarsduik weer in Maasbree plaats. De duik wordt voor de zevende
keer georganiseerd.
Naar verluidt is de duik de grootste
in Limburg met de meeste deelnemers.
Om 12.00 uur moeten de deelnemers
zich verzamelen bij recreatiepark
BreeBronne in Maasbree. Daar kunnen
ze zich eventueel nog inschrijven
en zich omkleden. Daarna volgt een
warming-up, waarna om 13.00 uur
het startsignaal wordt gegeven en
de deelnemers het water in kunnen.
Na afloop kunnen de duikers zich
opwarmen in het binnenbad. Voor de
toeschouwers zijn er hapjes en drankjes
verkrijgbaar. Joekskapel Toemarop
zorgt ook dit jaar voor een muzikale
noot en er wordt weer een tombola
gehouden.

Vorig jaar was de duik de warmste
ooit. Met temperaturen van tien graden
was het water bij het recreatiepark
voor januaribegrippen erg warm.
Dit jaar wordt de duik naar verwachting
iets frisser. In de nacht van zaterdag
31 december op zondag 1 januari gaat
het licht vriezen en op nieuwjaarsdag
wordt het zo’n vier graden.
De opbrengsten van de duik gaan
ook dit jaar naar Herberg Papilio, een
stichting die gezinsvakanties aanbiedt
aan families die een kind verloren
zijn. Aanmelden voor de duik kan via
www.nieuwjaarsduikpeelenmaas.nl of
op zondag 1 januari om 12.00 uur bij
BreeBronne in Maasbree.
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GEPLUKT André Rijs

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

voetballen allebei. André: “Joeri al vast
in het eerste en Sjoerd zit tussen het
eerste en tweede in, dus daar ga ik ook
vaak kijken.”

Telefoontje van
trainer gemist
Het voetbaltalent hebben de
twee zoons niet van een vreemde.
André doorliep zelf alle jeugdelftallen
van SV Panningen en speelde in het
tweede. “Het eerste team bestond uit
bijna alleen maar aangekochte spelers
en daar kwam je als ‘Kepèlse’ niet
makkelijk tussen”, weet André nog
goed. Toen hij terugkwam van een
weekje vakantie in Oostenrijk, hoorde
hij van zijn moeder dat hij zijn ultieme
kans gemist had. André: “De leider
van Panningen 1 had gebeld of ik mee
wilde doen in een bekerwedstrijd. God,
toen heb ik gebaald. Kreeg ik misschien
eindelijk een kans, was ik op vakantie.”

Verschillende blessures

Samen met zijn vrouw Erna, zonen Joeri en Sjoerd en dochter Janna woont de 51-jarige André Rijs in Grashoek.
Hij werd geboren in Panningen, maar inmiddels is hij volledig geïntegreerd binnen de Grashoekse gemeenschap.
Zo zit hij in het bestuur van de voetbalclub en ook voor carnavalsvereniging De Graasvraeters is André geen
onbekende. Tijd om hem te plukken.
Sport en carnaval, daar draait
het vaak om bij André. Samen met
zijn werk als accountmanager bij
loonadministratiebureau Salarispoint

in Oirlo komen die twee zaken vaak
terug. Zo gaat hij bijna altijd kijken naar
dochter Janna als die moet volleyen
en ook bij de volleybalwedstrijden van

Erna zit André aan de zijlijn. “Dan gaan
we met een vast groepje naar de
wedstrijd kijken en vervolgens aan de
bar zitten”, vertelt hij. Joeri en Sjoerd

Hij bleef actief als voetballer, maar
door verschillende blessures moest
hij daar uiteindelijk ook mee stoppen.
“Ik ben zeven keer geopereerd aan
mijn linkerknie”, vertelt hij. Nadat hij in
Grashoek ging wonen, probeerde André
het nog één keer bij de veteranen.
“Na tien minuten in mijn allereerste
wedstrijd scheurde ik mijn achillespees
af, al kwam ik daar pas na een paar
dagen achter. Toen was ik na de
wedstrijd al vanuit Kessel naar huis
gereden met één werkende voet en
hadden we de dag erna de communie
van Janna gevierd.”
André nam afscheid als voetballer,
maar kwam later terug bij SV Grashoek
als leider van het tweede en daarna
als jeugdtrainer. Vervolgens werd hij
wedstrijdsecretaris van de jeugd en
sinds enige tijd is André waarnemend
jeugdvoorzitter en zit hij in het

hoofdbestuur van de club. “Ik vind
het belangrijk dat je integreert in een
dorp”, vertelt hij over de reden dat hij
het vrijwilligerswerk doet. “Dat laat
zien dat je er iets van wilt maken.
Iedereen moet een bijdrage leveren
aan de maatschappij.”

P&M Liedjesfestival
gepresenteerd
Mede vanwege zijn inzet voor de
voetbalclub kreeg André zo’n elf jaar
geleden een verrassend telefoontje,
of hij samen met Erna prins en prinses
wilde worden in Grashoek. “Erna wilde
het eigenlijk niet doen. We hadden
nog jonge kinderen en ze wist niet hoe
we het allemaal geregeld moesten
krijgen.” Ze maakten nog geen keuze
tot een paar dagen later de vorst van
de Graasvraeters weer aan de telefoon
hing. André: “Hij moest het weten,
wat dan konden ze eventueel nog een
ander paar gaan zoeken. Toen hebben
we de knoop doorgehakt en beslist dat
we het gingen doen.”
Die keuze bleek achteraf een
schot in de roos. Van mensen die nog
wel eens de vastelaovend wilden
overslaan, veranderden Erna en André
in echte carnavalsvierders. “Als je zoiets
meemaakt, krijg je vanzelf een roodgeel-groen hart. Ik ben nog altijd lid
van de raad van elf en sinds een jaar
of negen presenteer ik verschillende
activiteiten van de vereniging, zoals de
zittingen en de liedjesavond.” Ook toen
Grashoek het P&M Liedjesfestival
mocht organiseren in 2011 kreeg
André de taak alles aan elkaar te
praten. “Dat was voor een zaal van
tweeduizend mensen publiek”, vertelt
André. “Man, ik scheet zeven kleuren in
de auto ernaartoe. Toen ik eenmaal op
het podium stond, viel het wel mee en
uiteindelijk was het geweldig. Ik had
het nooit willen missen.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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HALLO in Marokko
De Kesselse Miets Willems reisde in november af naar het Noord-Afrikaanse Marokko. Daar ging ze
op wandelvakantie in de uitgestrekte Marokkaanse Sahara om te ‘proeven’ van het nomadenleven.
“Het was een spectaculaire tocht”, vertelt Miets. “Ik zag prachtige vergezichten, de zon, rotsen, zand
en kleine riviertjes. Er waren dromedarissen met hun vriendelijke chameliers, ofwel kamelendrijvers,
er liepen geiten rond, ik ervaarde de nachtelijke kou, at uit de Tajine en bivakkeerde in een prachtig
decor van glooiende zandduinen. Bij een knapperend kampvuur onder de flonkerende sterrenhemel is
het echt genieten. En nergens is het zo stil als in de woestijn.” Nadat de nachtelijke bivak was afgebroken en de dromedarissen werden opgezadeld voor de volgende reis, pakte Miets er even de HALLO Peel
en Maas bij.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Altijd geholpen door
iemand die u kent
Ook voor hulp bij overstappen
Nu € 5b0ij

cadeau
aalonze bet
*
rekening

Kom langs op ons kantoor in Baarlo en Maasbree, stap over naar RegioBank
en ontvang een extra attentie! Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van
13.00 uur tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden op afspraak.
Leenders & Gielen Assurantiën
Dorpstraat 1, Maasbree
T 077 - 465 29 75
Wilhelminastraat 10A, Baarlo T 077 - 477 88 68
E info@leendersgielen.nl
I www.leendersgielen.nl

* Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.
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Laatste wedstrijd 2016

Zes podiumplaatsen voor MTB Baarlo
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
In verband met Kerstmis werd de wedstrijd om de Jos Feron Cup op zaterdag 24 december gereden. De mountainbikers van mountainbikevereniging MTB Baarlo reden de dertiende en laatste wedstrijd van dit jaar in Venlo,
waar ook in de winter wordt getraind. Afgelopen weekend leverde de wedstrijd de club zes podiumplekken op.

een goede start. Al snel reed de nummer één een gat, waardoor er een
strijd tussen Finn en Freek ontstond
om de tweede en derde plek. Finn
reed gedurende een groot deel van de
wedstrijd op de tweede plaats met Finn
in zijn wiel. De uitslag werd uiteindelijk
bepaald in een mooie eindsprint waar
een fotofinish aan te pas moest komen
om de uitslag te bepalen. Finn eindigde
als tweede en Freek als derde.
In de middag was het als laatste
de beurt aan de heren en masters
MTB. De opkomst was, waarschijnlijk vanwege kerst, niet erg groot.

Yannick Smedts reed al snel naar een
derde plaats. Hij wist op een gegeven
moment nog even dicht bij de nummer
twee te komen, maar die wist ook
weer van hem weg te rijden. Een derde
plaats voor Yannick.
De heren bij de masters konden na
het fluitsignaal direct voorin meedoen.
Er werd een hele tijd gestreden om
de derde en vierde plaats. Tegen het
einde van de wedstrijd wist Harrie
Peeters door en hele mooie inhaal
actie de tweede plaats te bemachtigen.
Deze wist hij vast te houden tot aan de
finish.

Kringloopspullen
ophalen of ontruimen?
In het eerste blok was het de beurt
aan de nieuwelingen junioren om te
strijden voor een plek op het podium.
Kevin Laning was zeer gemotiveerd en
dat was te zien. Nadat hij samen met
Noud Peeters een goede start had,
bepaalde hij het tempo van de
wedstrijd vanaf de koppositie.

Noud kon volgen. Het gat met de
nummer drie werd groter. Dit wisten ze
tot het einde van de wedstrijd vol te
houden. Beiden haalden een podiumplek. Kevin werd eerste en Noud
tweede.
Bij de jeugd van categorie 3
verschenen Rik Peeters en Stijn Coenen

aan de start. Ook zij konden goed uit
de voeten op dit zeer gevarieerde
parcours. Dit resulteerde voor Rik in een
vijftiende plaats en voor Stijn in een
twintigste plaats.
Bij de jeugd van categorie 2 waren
het Finn Keunen en Freek Bouten die
de strijd aangingen. Beiden hadden

Eindhovenaar met lange trainerscarrière

Erik van Rooij nieuwe
hoofdtrainer MVC’19
Met ingang van het seizoen 2017-2018 volgt Erik van Rooij hoofdtrainer Joe Wijnen op bij voetbalvereniging
MVC’19 Maasbree. Onlangs kwamen de nieuwe trainer en de voetbalclub tot een overeenkomst.
Erik van Rooij is 46 jaar, getrouwd,
vader van twee kinderen en woont
in Eindhoven. Hij heeft een lange
trainerscarrière achter de rug, zo laat
MVC’19 weten. Hij was werkzaam
als onder andere hoofdtrainer bij
voetbalclubs de Valk uit Valkenswaard,

SC Unitas ’30 uit Etten-Leur, Den
Dungen uit de gelijknamige plaats en
OSC’45 uit Den Bosch.
Met ingang van het volgende
voetbalseizoen zal hij bij derdeklasser
MVC’19 aan de slag gaan als
hoofdtrainer. “Wij hebben er

vertrouwen in dat Erik met zijn ervaring
en gepassioneerde instelling MVC’19
verder kan helpen ontwikkelen”, laat
het hoofdbestuur van de Maasbreese
voetbalvereniging weten. “Wij wensen
Erik dan ook veel plezier en sportief
succes toe.”

Peelpush uitgeschakeld
in de beker
Door: volleybalvereniging VC Peelpush
Het is het eerste damesteam van VC Peelpush uit Meijel niet gelukt om de halve finale van het bekertoernooi te
bereiken. Op donderdag 22 december zette in Amsterdam topdivisionist US de Meijelse ploeg de voet dwars.
De Amsterdammers wonnen met 3-2.
Peelpush begon gehavend
aan de wedstrijd. Laura de Jong
was nog steeds geblesseerd en
libero Anouk de Jong was vanwege
studieverplichtingen afwezig. Daarbij
stond Nikki van der Veen ziek in het
veld. In de eerste set strooide Peelpush
vooral met cadeautjes. Uitgeslagen
ballen of services in het net maakten
het voor de Limburgsen onnodig lastig.
Peelpush had drie setpunten nodig om
via 25-27 op een 0-1 voorsprong te
komen.
In de tweede set had Peelpush
niets in te brengen. De 25-9 eindstand
spreekt boekdelen. Peelpush nam in

de derde set toch weer de voorsprong.
De Meijelse ploeg stond bijna de hele
set op voorsprong en maakte er met
21-25 2-1 in sets van.
In de vierde set waren het vooral
de randverschijnselen die de aandacht
kregen. De scheidsrechter moest
meerdere malen de Amsterdamse
microfonist tot de orde roepen. De man
gebruikte de geluidsinstallatie van de
hal om de Meijelse speelsters verbaal
zeer persoonlijk aan te pakken. Dat
onsportieve gedrag leidde er toe dat de
Peelpush-spelverdeelster Lieke Oomen
volledig van slag was. Op de tribune
kregen de trommelaars van Peelpush

tot twee keer toe de opdracht te
stoppen met trommelen, omdat het
voor overlast zorgde en de politie zou
komen. De politie kwam niet, maar het
kwam de sfeer niet ten goede.
De 15-18 voorsprong, en daarmee
het uitzicht op een 1-3 overwinning,
kon niet verzilverd worden. US kwam
op 18-18 denderde door naar 21-18
en uiteindelijk 25-22. In de vijfde set
maakte US de klus eenvoudig af, 15-4.
Peelpush kan zich nu volledig
gaan richten op de nacompetitie.
De degradatiepoule valt niet meer te
ontlopen, waarin waarschijnlijk Taurus
en Zwolle de tegenstanders zijn.

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 211 - Panningen

Autorijschool
Gommans
Vanaf 1 Januari 2017 zal Thijs Gommans van autorijschool
Gommans uit Grashoek stoppen met autorijles geven.
Voor het aanhangwagenrijbewijs bent u nog steeds welkom
en kunt u informatie vinden op de website
www.autorijschoolgommans.nl
Thijs gaat fulltime instructie geven op de vrachtauto C/E bij
www.vervoerscollegevenlo.nl in Venlo, waar hij al reeds
werkzaam was voor enkele dagen in de week.
Zijn auto en de autorijlessen zullen worden voortgezet
door www.verkeerssschooljanssen.nl uit Horst.
het in ons gestelde vertrouwen
Wij willen iedereen bedanken voor
en gezond 2017.
en wensen iedereen een gelukkig

Helenaveenseweg 58. 5985 NM Grashoek. Tel: 06 - 53 81 24 20
info@autorijschoolgommans.nl

www.autorijschoolgommans.nl
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in samenwerking met

Fridays at Apollo: Freddy Moreira

New Years Eve Party

Hello 2017

Tijd: 21.30 uur
Locatie: The Apollo Helden

Tijd: 20.00-04.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 22.00 uur
Locatie: The Apollo Helden

Oliebollen- en wafel-actie
voor Alpe D’Huzes

Oud & Nieuw Feest 2016

Tijd: 08.00-16.00 uur
Organisatie: Team Maasbree en Breetse Bakwinkel
Locatie: Breetse Bakwinkel Maasbree

Oud ijzerinzameling
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Oliebollenactie Gemengd Kerkkoor
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Gemengd Kerkkoor Baarlo
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Oliebollenactie Gemengd Kerkkoor
Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: Gemengd Kerkkoor Baarlo
Locatie: Markt 4 Baarlo

Oliebollenactie Semper Avanti
Tijd: 13.30-15.00 uur
Organisatie: fanfare en drumband Semper Avanti
Locatie: huis-aan-huis en bij gemeenschapshuis
De Ankerplaats Grashoek

Tijd: 20.00 uur
Locatie: jeugdhonk De Ketter, gemeenschapshuis
D’n Binger Meijel

Tijd: 12.00 uur (voor deelnemers), duik vanaf
13.00 uur
Organisatie: Herberg Papilio, Unox
Locatie: recreatiepark BreeBronne Maasbree

De Zoes Live - Nieuwjaarsborrel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 15.00 uur
Locatie: café De Zoes Helden

Yellow Cake – Nieuwjaarsdag

Oudjaarsavond top 100 allertijden
Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Manders Egchel

Fout & Nieuw
Tijd: 21.00-04.00 uur
Locatie: Dotjes Skihut Panningen

Tijd: 18.00-02.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Ietsje Anders
wo Bijeenkomst
Tijd: 19.30 uur
04 Organisatie: praatgroep Ietsje Anders
01 Locatie: activiteitencentrum Vorkmeer Kerkstraat
Panningen

Nieuwjaarsborrel en Mimakkus
(openbaar)

Flodder Party
Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Ramones Grashoek

Oud en Nieuw Mallorca Style

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Meijelse carnavalsschlagers

Kééj Knappe Kwéék
middig in Meijel
De negentiende editie van de liedjesmiddag Kééj Knappe Kwéékmiddig (KKKM) van
carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel vindt plaats op zondag 5 februari. De middag is
bedoeld voor jongeren onder de vijftien jaar.

De Kieveloeët bestaat dit seizoen 6x11 jaar,
wat de KKKM dit jaar tot een speciale editie
maakt. De Meijelse jeugd kan op de liedjesmiddag een eigen carnavalssschlager ten gehore
brengen of met klasgenoten, vrienden, vriendinnen of alleen meezingen met een bekend Meijels

Unox Nieuwjaarsduik

Top 100 café van Méél

Tijd: 21.45-04.30 uur
Locatie: De Heere van Meijel

Oud & Nieuw Feest
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carnavalsliedje. Deelnemers moeten vijftien jaar
of jonger zijn om mee te mogen doen.
Opgeven kan tot zondag 22 januari via
www.kieveloeet.nl door na 18.00 uur te bellen
met Benny Vaes via 06 12 44 72 70 of door te
mailen naar liedjes@kieveloeet.nl

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats
Grashoek
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Kienmiddag
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Kerstbijeenkomst blin
den en slechtzienden
De Blinden en slechtzienden contactgroep Peel en Maas gaat ook volgend jaar door met de
bijeenkomsten. Onlangs nog vierde de groep gezamenlijk het kerstfeest. Naast het eten van
kerststol kwam een zangeres langs om kerstliederen te zingen met de leden van de contactgroep.

De donderdagmiddagen in de gemeen
schappelijke ruimte van Kapellerhof in Panningen
zijn in 2017 nog gewoon momenten voor
ongedwongen contact voor blinden en slechtzienden uit Peel en Maas. Ook wordt er regelmatig
samengewerkt met de patiënten- en regionale
groepen van de Oogvereniging. “Bij de informatie
bijeenkomsten van die vereniging komen vaak
onderwerpen voorbij die voor veel mensen van
belang kunnen zijn”, laat een vrijwilliger weten.
“Ook wordt er in samenspraak met de deelnemers

gekeken naar wensen en behoeften van activiteiten van de doelgroep.” Doorgaans is er om de
week op de donderdagmiddagen een lotgenoten
contactbijeenkomst van 14.00 tot 16.30 uur in
de gemeenschappelijke ruimte van Kapellerhof
op Piushof 89 in Panningen. Neem voor meer
informatie contact op met mevrouw Janssen
via 077 851 23 66 of 06 48 13 43 73, mevrouw
Verberk via 077 466 44 29 of 06 26 74 79 77 of
met mevrouw Van den Goor van Vorkmeer via
06 10 80 21 62.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

HALLO ‘down under’
Frans Marcelissen en zoon Dennis uit Helden waren onlangs in de Australische stad Perth. Daar nam
Frans, die lid is van atletiekvereniging Atletiek Helden, deel aan het WK Atletiek voor Masters. Zijn zoon
Dennis reisde hem achterna om na het kampioenschap samen nog twee weken rond te reizen om meer
van Australië te ontdekken. Op de foto staan vader en zoon met HALLO Peel en Maas in het Kingspark,
met op de achtergrond de skyline van Perth.

Nieuwe slagwerkklas in Helden
Fanfare St. Cecilia en Opmaat Muziekschool Helden starten in januari met een slagwerkklas voor kinderen vanaf
groep 4. Docent van de groep is Peter Heijnen en de lessen vinden gedurende tien weken plaats op woensdagmiddag.

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 9.30 uur t.i.v. een
goed en gezond jaar
Woensdag 4 januari
H. Mis 9.00 uur in sacristie
Zondag 8 januari
H. Mis 9.30 uur t.i.v. K.B.O. Beringe
speciaal de overledenen van het
afgelopen jaar

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 31 december
H. Mis Oudjaar 17.30 uur uit dankbaarheid en om Gods zegen over het
nieuwe jaar.
Zaterdag 7 januari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Fam.
Geurts-Driessen (jaardienst)

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 11.00 uur t.i.v.
Giel Peeters (jaardienst); na afloop
nieuwjaarwensen met koffie/thee
Zondag 8 januari
11.00 uur H. Mis

Parochie Grashoek

Bij de lessen maken de kinderen
kennis met diverse slagwerkinstrumenten. Van tamboerijn tot kleine trom en
van bongo’s tot claves. De duur van de

lessen is afhankelijk van het aantal
aanmeldingen. Opmaat Muziekschool
had afgelopen jaar een Nederlands
kampioen op de marimba.

Aanmelden kan door een mail te
sturen met naam, adres, leeftijd en
telefoonnummer naar
info@opmaatmuziekschool.nl

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 31 december
H.Mis 18.00 uur Oudjaarsavond
T.i.v. Wiel Spreeuwenberg (jaardienst),
Tinus Spreeuwenberg en Theodora
Schoeber; De overledenen van het
afgelopen kalenderjaar: Henryka
Zaremba-Witkowska, Noor van
Nierop-Gommans, Frens van Oijen,
Wiel van der Sterren, Fons Reijnders,
Jeanne Steeghs-Lormans, Piet de
Lauw, Ria Zegers-Zijlmans, Annie
Sonnemans- van de Ven
Zondag 1 januari
Geen H. Mis Nieuwjaarsdag

Parochie Helden

Bel Canto in kerk Helden
Het Heldens Gemengd Koor Bel Canto uit Helden trad zondag 25 december, eerste kerstdag, op in de
Heilige Lambertuskerk in Helden. Het kerstconcert werd dit jaar voor het 45e jaar op rij opgevoerd. Dirigent
Marcel Kuepers leidde het concert en werd begeleid door vleugelspeelster Ludmila Seroo, sopraan
Ria Janssen en alt Welmoed Hofstra. Ook werden er enkele solo-optredens opgevoerd. (Foto: Jac Willekens)

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 10.00 uur – herenkoor t.i.v. de parochie; uit dankbaarheid aan het begin van het nieuwe
jaar om Gods zegen; aansluitend
Nieuwjaarwensen met koffie en
wafels
Overleden:
Lenie Engels-van der Sterren,
69 jaar
Vrijdag 6 januari
De H. communie wordt
thuisgebracht 09.00 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 29 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 31 december
H. Mis Oudjaar 19.00 uur –
dameskoor t.i.v. Pastoor Jozef
Schreurs; uit dankbaarheid.
Aansluitend: De Herberg
Zondag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Handrie Engelen (jaard);
H. Mis uit dankbaarheid
Maandag 2 januari
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 3 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 5 januari
H. Mis 09.00 uur
t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 31 december
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Harrie Kessels van de Ruijsstraat
bgv zijn verjaardag; uit dankbaarheid
en om Gods zegen bij de overgang
van oud- naar nieuwjaar; voor al
onze parochianen
Extra collecte vanwege de kosten
van de misboekjes
Zondag 1 januari
H. Mis kapel Missiehuis
10.30 uur
Vrijdag 6 januari
De ziekencommunie wordt thuis
gebrachthet parochiecentrum op
tel.nr. 077 307 13 88

Enthousiast, gastvrij & betrouwbaar!
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

(&-%*(5.

SMART

