Gemeente Peel en Maas | Beleef de ruimte! gemeentenieuws pagina

05
01
2

0

1

09

Meer
foto’s
zien?

7

hallopeelenmaas.nl

Over het Spoor: Jan Cox
‘In 2017
worden
plannen
eindelijk
werkelijkheid’
pagina

pagina

04

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

02

Uit Peel
en Maas:
familie
Van der
Zanden
pagina

05

Handballers Bevo
vijfde
bij LHD
pagina

10

Bonbons
met
Baarlose
kastelen
pagina

16

Bibberend begin 2017
Dat een nieuwjaarsduik niet altijd bij een recreatieplas hoeft plaats te vinden, bleek op zondag 1 januari wel in Koningslust. Vriendengroep VC Ongekind Events
 rganiseerde voor de derde keer een duik om het jaar op geheel eigen wijze te openen. Op het plein bij café De Poorter werd een met plastic zeil beklede afvalcontainer
o
geplaatst, met daarbij enkele pallets, een aanhangwagen en een loopplank. Na een korte aanloop trotseerden de deelnemers, veelal gekleed in grappige of nietsverhullende
outfits, het koude water. Na afloop warmden de heren en dames zich binnen in het café op met een warme kom erwtensoep en een shotje Jägermeister. (Foto: Jac Willekens)

Brandweer kreeg één melding

Rustige jaarwisseling in Peel en Maas
De jaarwisseling is dit jaar rustig verlopen in de gemeente Peel en Maas. Het was ook behoorlijk koud in de
nacht van zaterdag 31 december op zondag 1 januari. Op sommige plekken werd het tot -6 graden, wat ervoor
zorgde dat weinig mensen op straat verbleven. Volgens de politie verliep de nacht in de gemeente vrijwel zonder
incidenten. Op de website Meldpunt Vuurwerkoverlast kwamen ruim zestig klachten uit Peel en Maas binnen.
“Opvallend was dat er dit jaar
minder vuurwerk werd afgestoken”,
laat de politie van Peel en Maas
weten. “Ook waren er minder mensen
op straat rond middernacht en de
uren daarna dan we gewend zijn van
andere jaren.” Mede door de
temperatuur en het mistige weer
zochten de mensen snel weer de

warmte van de huiskamers en cafés op
na het vieren van het nieuwe jaar.
“Er zijn maar een paar incidenten
voorgevallen”, aldus de politie.

Melding
in zorgcentrum
Ook de brandweerkorpsen in Peel

en Maas hadden het rustig. Alleen de
Meijelse brandweer moest een keer
uitrukken. Dat bleek uiteindelijk een
melding met een hoog nieuwjaarsgehalte: in zorgcentrum St. Jozef
in Meijel was een automatisch
brandalarm afgegaan. “De oorzaak was
zo gevonden. Door het gebruik van
sterretjes was het alarm geactiveerd”,

laat de brandweer weten.
Bij de website Meldpunt
Vuurwerkoverlast, een initiatief van
dertig regionale GroenLinks-fracties,
werden ruim zestig klachten ingediend
vanuit Peel en Maas. De klachten
hadden onder andere betrekking op
te vroeg afgestoken vuurwerk, harde
knallen en onveilige situaties die
ontstonden bij het afsteken van het
knal- en vuurwerk. De website is in het
leven geroepen door de fracties om
inzicht te krijgen in de omvang van de
overlast.

Uit Panningen kwamen
zeventien klachten binnen. Helden
volgde op plek twee met elf
klachten van de dorpsbewoners.
In Maasbree waren er negen
klachten, in Kessel acht en in
Baarlo, Meijel en Egchel werden
zes meldingen gemaakt. Vanuit
Grashoek kwamen drie klachten
binnen en in Koningslust één.
In Beringe en Kessel-Eik waren
blijkbaar geen problemen, want uit
die plaatsen kwam geen enkele
melding over vuurwerkoverlast.
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Inwoners gevraagd over het nieuwe jaar

‘In 2017 worden plannen eindelijk
werkelijkheid’
Een nieuw jaar betekent vaak niet alleen goede voornemens, maar ook
nieuwe kansen, dromen en doelen. HALLO Peel en Maas ging de straat op en
vroeg aan inwoners waar zij naar uitkijken in het nieuwe jaar.

Servé Habets uit
Panningen
Hoewel het nog even duurt totdat
het mei is, kijkt Servé Habets uit
Panningen wel al uit naar de vakantie
die dan gepland staat. “In mei heb ik
een korte vakantie geboekt waar ik me
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erg op verheug”, vertelt hij. “Dat komt
mede doordat ik al lang niet meer op
vakantie ben geweest.” Daarnaast
hoopt hij in 2017 gezond te blijven en
zijn goede voornemen, waar hij in 2016
al mee begonnen is, door te zetten
in het nieuwe jaar. “Een voorbeeld is
dat ik de laatste tijd merk dat mensen
elkaar nog niet eens meer begroeten
op straat. Iedereen is maar met zijn of
haar smartphone bezig. Wat is er mis
met een kleine groet? Als je bij jezelf
begint, dan volgt de rest vanzelf.”

Piet en Trees Joosten
uit Panningen
Piet Joosten uit Panningen
is bestuurslid van stichting
Gemeenschapshuis in Kepèl en hoopt
dat 2017 een succesvol jaar wordt
voor de stichting. “Onlangs hebben we
groen licht gekregen van de gemeente
met betrekking tot onze plannen
voor het gemeenschapshuis”, aldus
Piet. “Hierdoor hebben we subsidie
gekregen om de plannen verder te
realiseren en hopen we dat alles eind
2017 af is. Aan de vele geïnteresseerde
sponsoren en verenigingen blijkt in
ieder geval wel dat er behoefte aan
is. We zijn er nu al zo’n drie jaar mee
bezig en het is mooi om te zien dat
alles in het komende jaar eindelijk
werkelijkheid wordt.” Terwijl Piet veel
bezig is met het gemeenschapshuis,
zet Trees Joosten zich onder andere
in voor KBO Panningen. Daar houdt
ze de website en Facebookpagina
voor bij. “In 2017 hoop ik dat de
ouderenvereniging in 750 leden telt”,
vertelt ze. “Of meer natuurlijk. Ook
verheug ik me op weer een mooi
seizoen van Muziek onder de Toren.”

Servé Habets uit Panningen

Gonny en Berry
Brouwers uit Maasbree

Piet en Trees Joosten uit Panningen

De in Maasbree wonende Berry en
Gonny Brouwers vinden het belangrijk
om gezond te blijven in 2017 en
ook in de jaren die daarop volgen.
“In het nieuwe jaar zou ik het onder
andere fijn vinden als mensen meer
begrip voor elkaar tonen”, vertelt
Gonny. “Daarnaast staat gezondheid
ook hoog in het vaandel bij ons, ook al
klinkt dat heel erg cliché. We proberen
gezond te eten en gaan regelmatig een
stukje wandelen of fietsen. We vinden
het natuurlijk ook niet erg om een keer
lekker niks te doen.”
Daaraan voegt Berry toe: “We zien
tegenwoordig veel vaker dat jonge
mensen om ons heen ziek worden.
Zelf heb ik ook een infarct gehad en
dan ga je toch anders over bepaalde
zaken denken. We waarderen nu
meer de kleinere dingen en zoeken
het geluk niet per se in materiële
zaken. Op dat gebied hebben we
eigenlijk wel alles wat we willen
hebben en zijn we heel tevreden met
datgene wat we hebben. In 2017
gaan we daarom gewoon door met
wat we altijd doen.”

Gonny en Berry Brouwers uit Maasbree
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Nieuwjaarsspeech burgemeester

‘We laten ons niet gek
maken’
In het Huis van de Gemeente in Panningen vond woensdag 4 januari de nieuwjaarsbijeenkomst van gemeente
Peel en Maas plaats. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo gaf die avond een nieuwjaarsspeech, waarin
ze sprak over het bewogen jaar dat achter de rug is en vooruit kijkt naar de uitdagingen die 2017 in petto heeft.
De burgemeester begon haar
speech met de quote van de
Amerikaanse auteur Stephen Covey:
“De beste manier om de toekomst te
voorspellen is haar zelf te creëren”.
Ze haalde aan hoe belangrijk de jeugd
in 2016 was en aandacht en interesse
verdient. Om die reden heeft gemeente
Peel en Maas het jeugdlintje in het
leven geroepen, waarmee jongeren
in het zonnetje worden gezet die iets
voor anderen betekend hebben. Wie
van de vier genomineerden het lintje
na de speech in ontvangst heeft mogen
nemen, was bij het ter perse gaan van
dit blad niet bekend.
Het afgelopen jaar was volgens
de burgemeester een bewogen en
dynamisch jaar. Onder andere vanwege de wereldwijde onrust die
momenteel heerst. Maar er waren

ook positieve aspecten te benoemen. Delissen-van Tongerlo sprak
over het feit dat de gemeente de
meeste mensen uit de bijstand aan
een baan helpt, de benoeming tot
meest energieopwekkende stads
kantoor van Nederland, de pilot Hulp
in de Huishouding in Kessel, Kessel-Eik,
Meijel en Koningslust en de positieve
aanpak van de veranderingen binnen
het sociaal domein.
Ook prees de burgemeester in haar
speech de vrijwilligers en acties uit
Peel en Maas. Onder andere de nieuwe
accommodaties voor sportverenigingen,
’t Hoës van Bree in Maasbree, de ontwikkeling van het Plattelandshoés en
het gemeenschapshuis in Panningen,
Ut P&M Hoés en de vernieuwde dorpskern en bijbehorende slogan van Meijel
konden op bewondering van Delissen-

van Tongerlo rekenen.
In de toespraak werd ook vooruitgekeken naar de vluchtelingen
problematiek dat dit jaar de aandacht
van de gemeente en haar inwoners
gaat vragen. “We zullen verantwoordelijkheid moeten nemen en een
evenredige bijdrage moeten leveren”,
aldus de burgervrouw.
Wilma Delissen-van Tongerlo sloot
haar toespraak na een dankwoord
af met de vooruitblik dat 2017 het
jaar van nuchterheid en bewustzijn
gaat worden volgens trendwatchers.
“Dan kan het niet anders of het wordt
een fantastisch jaar voor no-nonsensgemeente Peel en Maas. Wij laten ons
niet gek maken!”
Tijdens de receptie werd op de
achtergrond een jaaroverzicht van
Omroep P&M afgespeeld.

Kerstbomen ophalen
in gemeente
Gemeente Peel en Maas komt op maandag 9 januari de kerstbomen van
inwoners binnen de bebouwde kom van de dorpen ophalen. De bomen
moeten uiterlijk om 07.00 uur ’s ochtends aan de weg liggen. Inwoners van
buiten de bebouwde kom moeten de boom zelf inleveren bij het milieupark.
Alle kerstversieringen en de pot
moeten verwijderd zijn, anders wordt
de boom niet meegenomen door de
gemeentemedewerkers. Mocht het
aanbod van kerstbomen groot zijn, dan
worden de bomen die niet opgehaald
zijn een dag later meegenomen.

Bij mensen in het buitengebied wordt
de kerstboom niet opgehaald, maar
zij kunnen deze wel gratis aanbieden
op het milieupark Peel en Maas in
Panningen. Kijk voor de openingstijden
van het milieupark op de site van de
gemeente.

Busje in greppel
in Maasbree
Een busje voor persoonsvervoer is dinsdag 3 januari in de greppel
terechtgekomen. Dit gebeurde bij Aan de Steenoven in Maasbree.
De brandweerlieden van Maasbree
werd iets na 09.00 uur gealarmeerd,
samen met de beroepsploeg van
Venlo. Het personenbusje dat in
het buitengebied van Maasbree

in de greppel was beland, is weer
op vier wielen op de weg gezet.
Hoe de auto van de weg kon raken
en of er iemand gewond is geraakt,
is niet bekend.

Politie zoekt gedupeerden

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

Auto’s vernield
Meerdere auto’s zijn tussen woensdag 28 en donderdag 29 december
vernield in Helden en Panningen. Dat maakte de politie Peel en Maas op
dinsdag 3 januari bekend.
Verschillende auto’s die geparkeerd stonden in de omgeving van de
Dr. Cuypersstraat, de John F. Kennedylaan
en de Korenbloemstraat zijn vernield,
aldus de politie. De politie wil in contact

komen met gedupeerden wiens voertuig
het doelwit is geweest van vandalen.
Deze personen kunnen zich melden
via 0900 88 44 of door middel van een
privébericht via de Facebookpagina.

OP ALLE KERSTARTIKELEN*

Nieuwjaarsduik in Maasbree

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 december werd een automobilist op de Dorpstraat in Maasbree
klemgereden door een mannelijke bestuurder. Die wilde de portieren van de klemgereden auto openen, maar
slaagde daar niet in.
De automobilist sloot de portieren,
zodat de man de deuren niet kon
openen. Volgens de politie Peel en
Maas is niet duidelijk wat de man die
de automobilist klemreed, precies
wilde. De situatie werd als dreigend
ervaren en er is aangifte gedaan.

Het gaat volgens de politie om twee
mannen met een donkere huidskleur
die in een zilverkleurige auto reden,
waarschijnlijk een stationwagen.
De bestuurder die de automobilist
klemreed, had een kaal hoofd. De
andere man die in de auto zat had

dreadlocks. De politie wil graag in
contact komen met mensen die meer
informatie over de situatie hebben,
of misschien zelfs iets gezien hebben.
Neem contact op met de politie Peel
en Maas via 0900 88 44 of via Meld
Misdaad Anoniem via 0800 70 00.

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

* Zie voorwaarden in de winkel.
Geldig t/m 08-01-2017
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In de recreatieplas bij camping BreeBronne in Maasbree vond op zondag 1 januari voor de zevende
keer de Unox Nieuwjaarsduik plaats. De duik was met een watertemperatuur van 2 graden een stuk
kouder dan vorig jaar. Naast het traditionele rennen, konden de deelnemers dit keer ook via een
luchtkussen buikschuivend het ijskoude water in. In totaal waren er 128 duikers die het water getrotseerd hebben. De opbrengst van de duik gaat naar het goede doel. Hoeveel er precies is opgehaald,
weet de organisatie nog niet. Joekskapel Toemarop zorgde voor de muzikale klanken bij de duik.
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Over het spoor
4/5

Jan Cox

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. In deze editie Jan Cox uit Maasbree
die alle 89 jaren van zijn leven in ’t Rooth gewoond heeft. Hij weet nog wel dat de tram elke dag voorbij kwam.

De tram in de Dorpstraat van Maasbree (Foto: Museum De Brede)
Jan kan zich de tram nog
goed herinneren omdat die bijna
naast zijn ouderlijk huis reed. Het
eerste wat in Jan opkomt als het
over de tram gaat, heeft niets te
maken met reizen in de wagons.

”Nee, wat me nog het meest helder
voor de geest staat, is wanneer de
tram floot en de paarden rechtop
overeind stonden van schrik”, vertelt
Jan. “Veel van de machinisten trokken
ook expres aan de fluit. Dat was best

gemeen.” Jan reed zelf ook regelmatig met paard en wagen en hij weet
dus goed hoe vervelend dat kon zijn.
“Als je de tram hoorde aankomen, ging
je alvast van de wagen af en bij het
paard staan. Als je hem voor vasthield,

viel het vaak nog wel mee hoe hard
hij schrok.”

Gratis meeliften
naar het dorp
Bij de halte ’t Rooth, waar het
kapelletje nog steeds staat, stopte de
tram ook altijd. Jan probeerde met de
rest van de kinderen die ’s morgens
vanuit ’t Rooth naar het dorp gingen
altijd gratis mee te liften. “Als de tram
optrok, renden wij erachteraan en
sprongen we op de buffer, de bumper
van de wagon. Dat probeerden we heel
vaak, maar soms betrapte de conducteur ons en jaagde hij ons er weer van
af. Iets verderop richting Maasbree liep
de weg omhoog. De tram reed daar
dus wat langzamer. Als de conducteur
ons eraf had gejaagd, probeerden we
daar vaak nog een keer om gratis mee
te liften.” De kiezels tussen de bielzen
van de rails werden ook nog wel eens
gebruikt door Jan en zijn vrienden.
“Dan hielden we een wedstrijd wie de
meeste glazen potjes kon raken met
de keien.” In het dorp, ongeveer waar
café Niëns nu ligt, sprongen Jan en zijn
vrienden vaak van de tram af. “Hanne
van de Smeed stond daar altijd met zijn
auto, één van de eersten in het dorp, die
niet liep”, weet Jan nog. “Dan vroeg hij
ons om de wagen aan te duwen en dat
deden we dan ook. Hij heeft ons echter
nooit gevraagd of we mee wilden

rijden.” De andere kant op, richting
Venlo, ging Jan zelden. “Af en toe als
we naar de stad gingen of naar de
grote speeltuin die toen in het Genooi
lag. Voor de rest eigenlijk nooit.”

NSB’ers namen eten
in beslag
Wat Jan ook nog goed weet,
is hoe NSB’ers in de Tweede
Wereldoorlog de mensen uit Venlo
en Blerick bestalen van hun eten.
“De mensen uit de stad kwamen
naar de dorpen hier om eten te
bedelen en kopen. Nu kunnen we
ons dat nog maar moeilijk voorstellen, maar toen leden de mensen
echt honger. Dan hadden zij met
veel pijn en moeite bijvoorbeeld
wat eieren, brood en melk bij elkaar
gesprokkeld en dat namen ze mee
de tram in. De NSB wist daarvan
en hier bij halte ’t Rooth, de laatste
halte voor Blerick, stapten ze dan
in en namen ze alles in beslag en
namen ze het zelf mee naar huis.
Verschrikkelijk was dat.”
In 1944 kwam er, zoals al eerder
in de serie vermeld, een einde aan
de tramlijn, omdat de Duitsers de
rails opbliezen. “Hier bij Boszicht
werd de rails vernield en ook bij
De Schor werd een stuk opgeblazen”,
weet Jan nog. “Toen kwam er een
einde aan de tram.”

Gefuseerd

Panningnaar benoemd
tot directeur waterschap
De uit Panningen afkomstige Henk Mensink is maandag 2 januari officieel geïnstalleerd als secretaris-directeur
van het nieuwe, gefuseerde Waterschap Limburg.

Heldense ballon
reist 100 kilometer
Een ballon die tijdens de Nacht van het Dorp in Helden in
oktober werd opgelaten, is maar liefst honderd kilometer verderop
gevonden. De ballon van de twee jaar oude Senna Lemmen kwam
terecht in de Duitse plaats Bad Munstereifel. Bij gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden kreeg het gezin Lemmen vijf toegangskaarten voor speelparadijs Fun Valley in Maastricht uitgereikt van de
directeur (midden).

Al in september werd
bekendgemaakt dat de water
schappen Roer en Overmaas en Peel
en Maasvallei per 1 januari samen
zouden gaan in één Waterschap
Limburg. De nieuw benoemde

secretaris-directeur Mensink startte
echter al in november met zijn
werkzaamheden. Op maandag 2
januari werd daarnaast ook besloten
dat waarnemend voorzitter en
gedeputeerde van Provincie Limburg

Patrick van der Broeck de functie
volledig gaat overnemen en zich
daarmee dijkgraaf mag noemen.
Hij wordt binnenkort nog formeel door
de Kroon benoemd.
(Foto: Johannes Timmermans)
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Uit

Peel
en
Maas

Familie Van
der Zanden

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
De familie Van der Zanden besloot in 2006 om het vertrouwde Beringe achter te laten en te vertrekken naar
Canada. Daar begonnen ze een varkensstal.

De hele familie vierde in 2014 samen kerst
Hannie (55) en Frans (58) van der Zanden vertrokken
samen met hun drie kinderen tien jaar geleden, 9
juli 2006 om precies te zijn, richting Noord-Amerika.
Het beloofde land was Canada. De varkensstal en het
huis in Beringe werden verkocht en een nieuw bestaan
werd opgebouwd. “De reden van ons vertrek was vooral
de regelgeving in Nederland”, vertelt Hannie. “Die liep,
vooral bij de landbouw, de spuigaten uit. Nog steeds zijn
we blij dat we hier zitten, want de regels in Nederland
blijven maar komen.” Ook de kinderen Monique (25),
Nicole (23) en Simone (21) waren een reden om naar
Canada te trekken. “We dachten dat we hen een betere
toekomst konden geven hier.”

‘In Nederland is alles vlug vlug’
De keuze voor Canada ontstond toen Hannie en Frans
het land een aantal keer bezochten. “Frans heeft twee
nichtjes hier wonen en daar zijn we nog een paar keer
op bezoek geweest voordat we nog maar iets beslist
hadden”, legt Hannie uit. “Het land beviel ons zo goed
en maakte een hele fijne indruk op ons.” Dat gevoel
bleek te kloppen. “De aanpassing hier was niet moeilijk.
De mensen zijn meer op zichzelf, maar alles is ook heel
relaxed. Daar hebben we wel aan moeten wennen.
Nederland is een haastig land. Alles moet vlug vlug.
Hier heerst gewoon meer rust.”
De aanpassing werd nog makkelijker gemaakt doordat
de familie contact had met andere Nederlanders die
eerder al naar Canada waren verhuisd. “Zij hadden al
eerder precies hetzelfde meegemaakt als wat wij op dat
moment doormaakten”, vertelt Hannie. “Ze konden ons
dus helpen met de aanpassing. Daar hebben we veel

steun aan gehad.” Alleen de oudste dochter, Monique,
had wat problemen met wennen in het voor haar nieuwe
land. Hannie: “Ze miste natuurlijk haar vrienden, maar
toen ze in september naar haar nieuwe school ging,
was dat ook zo opgelost. Daar leerde ze nieuwe mensen
kennen, waardoor ook zij hier beter kon aarden.”

Nog regelmatig naar Nederland
De kinderen zijn inmiddels allemaal gevlogen, vertelt
Hannie. “Monique woont met haar vriend Cody in London,
Ontario en ze werkt bij het Canadese ministerie van
transport. Nicole woont samen met haar vriend Randy
sinds 2,5 jaar weer in Nederland. Ze gaat één dag in de
week naar school in Helmond en de rest van de dagen
werkt ze bij een varkensbedrijf. Als ze haar studie heeft
afgerond, komt ze weer terug naar Canada. Simone zit
momenteel een jaartje in Nieuw-Zeeland en reist daar
rond. In de weekenden werkt ze als facepainter, waarbij
ze gezichten van mensen beschildert. Doordeweeks werkt
ze op de klantenservice bij de NZ Bank.”
Ook na tien jaar hebben Hannie en Frans nog veel
contact met de achtergebleven familie en vrienden.
“We brengen nog regelmatig een bezoek aan Nederland,
zeker nu Nicole er weer woont”, vertelt Hannie. “Veel van
de familie en vrienden hebben ons overigens al opgezocht
hier in Canada, dus we vergeten ze zeker niet.” Het echtpaar
praat ook nog altijd Nederlands tegen elkaar en tegen
de kinderen. “Die reageren dan in het Engels, maar ze
kunnen alle drie nog wel Nederlands praten.” Terugkomen
zit er waarschijnlijk niet meer in voor Hannie, Frans en de
kinderen. “We zijn allemaal erg gelukkig hier en we zijn
allemaal heel erg blij dat we deze stap hebben genomen.”

De Garde Bar Panningen gestopt
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Starter in de Regio
Healthcross Helden
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Healthcross Helden
Damion Penningnieuwland
Rabouw 44
Helden
06 12 38 98 71
info@healthcross.nl
www.healthcross.nl
Sport/Gezondheid
2016

Activiteiten
De hoofdactiviteiten van
Healthcross Helden zijn Bootcamp
Regular, Physical Training (PT) of
Bootcamp Hard en Obstacle- of
survivalruns. Bij het reguliere
bootcamp wordt het hele lichaam
getraind in één lesuur. De PT of
Bootcamp Hard zijn een stapje
verder en zwaarder dan Bootcamp
Regular. Wie meedoet aan
obstacleruns als MudMasters of
Vikingrun, kan zich hierop
voorbereiden door zich aan te
melden voor het speciale
Obstaclerun-trainingsprogramma.
Naast de hoofdactiviteiten, biedt
HealthCross ook maatwerktrainingen. Onder andere loop- en
conditietraining, personal training,
teambuilding en zelfverdedigingsklassen behoren tot het aanbod
van trainer Damion Penning
nieuwland. Voor het aankomende
jaar staan er enkele activiteiten
op het programma bij HealthCross.
Het trainingsprogramma
Obstaclerun start in januari 2017.
In april vindt Military Night plaats,
gevolgd door een Selfdefense
Seminar. In samenwerking met
camping De Heldense Bossen
vindt in juli/augusutus nog een
Obstaclerun/Mudrun plaats.
Doelgroep
HealthCross biedt voor
iedereen een passende training.
En dat heeft zich bewezen.
De mensen die inmiddels bij
HealthCross trainen, zijn tussen de
zestien en zestig jaar oud.

• Bootcamp / Terreinwerk
• PT Physical Training
• HealthCross
• Obstaclerun Training
• Looptraining
• Personal Training
✉ info@healthcross.nl

gemaakt. Dat blijft bij ons. We hopen
dat deze mooie plek een bruisende
ontmoetingsplek zal blijven. Voor nu:
tot ziens!”, zo lieten de eigenaren
weten.
Wat er nu in de locatie van de
bar gaat komen, is nog niet bekend.

“We zijn bezig met het bekijken van de
opties, er is nog niets definitief”,
laat de eigenaar van het pand weten.
De bar stopt omdat het niet meer te
combineren was met de kookstudio,
FIJN Magazine en het gezin, lieten de
eigenaren weten.

HealthCrossHelden ✆ 06 - 12389871

VAKGARAGE
PEETEN BV

De Garde Bar in het gebouw van Change aan de Raadhuisstraat in Panningen is gestopt. De bar had op zaterdag
31 december de laatste dag. Kookstudio De Garde, gelegen in Helden, blijft wel bestaan, zo laten de eigenaren
Marc en Karin Jacobs weten op Facebook.
“De laatste dag voor
De Garde Bar”, schreef het stel op
31 december op Facebook. “Het
begin van heel veel mooie nieuwe
dingen. We hebben veel geleerd, veel
gelachen, veel fijne mensen ontmoet
en zelfs vrienden voor het leven

Onderscheidend vermogen
HealthCross biedt trainingen
aan die gebaseerd zijn op
militaire principes. Deze trainingen kunnen altijd en overal
worden toegepast. Er wordt
gebruikgemaakt van het eigen
lichaam en wat de natuur te
bieden heeft. Deze manier van
sporten is geschikt voor elk
niveau, voor man en vrouw, jong
en oud. Er is voor ieder wat wils.
Iedere training is uniek met
uitdagende oefeningen. Trainer
Damion Penningnieuwland
gebruikt zijn militaire ervaring en
ervaring in het obstaclerunning/
survival dan ook als basis voor de
verschillende workouts. Hij
onderscheidt zich door zijn ruime
aantoonbare ervaring in de
trainingen die hij aanbiedt en het
feit dat hij hier opleidingen voor
heeft gedaan.
Allerlei facetten komen aan
bod, of dit nu op conditioneel
gebied is, om gewichtsverlies te
bereiken of om kracht of uithoudingsvermogen te vergroten.
Alle trainingen worden in
groepsverband gegeven en er
wordt getraind op eigen niveau.
Verder is de samenwerking
met camping De Heldense
Bossen ook bijzonder. Deze
locatie in de Heldense Bossen is
uitermate geschikt voor trainingen van HealthCross. Ook het
veelzijdige Thyascomplex in
Panningen is een locatie waarvan
gebruik wordt gemaakt door
HealthCross.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling die wij ontvingen na het overlijden van ozze pap

Giel van Lier
André
Frank
Geert

In liefde losgelaten

Mien Driessen-Timmermans
weduwe van

Wiet Driessen
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

Helden, januari 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 8 januari om
10.00 uur in de kerk van de H. Lambertus te Helden.

2 januari 2017

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk
te bedanken voor het overweldigende aantal
blijken van medeleven die wij mochten
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn partner, onze zoon en broer

Paul Verhees
Bij deze betuigen wij aan allen onze
welgemeende en hartelijke dank.

Pascal Boonen en familie Verhees

Onbeperkt groepslessen volgen?
Voor 39 euro per maand bij Lekker
Laeve! Yoga, Running, groepstraining
van Personal Trainer Sjaak én Aerial
Yoga! www.lekkerlaeve.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Woninginrichting bij u thuis. Trap
bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt. Veel
keuze in tapijtsoorten en kwaliteiten.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.

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

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Première Mensen van Maasveld

Baarlonaar op
Limburgs Film Festival
De nieuwste film van film- en documentairemaker Bart Hölscher uit
Baarlo gaat tijdens het Limburgs Film Festival (LFF) in première. Op
zaterdag 14 januari wordt de film ‘Bert, Debbie, Bob en Ingeborg,
mensen van Maasveld’ voor het eerst vertoond.
Tijdens het Limburg Film Festival,
dat van vrijdag 13 tot en met zondag
15 januari plaatsvindt, staat de
Limburgse film centraal. Het is een
initiatief van filmmaker Ruud Lenssen
en filmtheater De Nieuwe Scene in
Venlo. Samen met partner CineSud
is deze eerste editie van het festival
georganiseerd.
De nieuwe film van Bart Hölscher
gaat over vier mensen met een zware
vorm van autisme die hun verouderde
woning op Maasveld in Maastricht
gaan verlaten en naar een nieuw

onderkomen gaan elders op het
terrein. Het is voor Bert, Debbie, Bob
en Ingeborg de meest ingrijpende
verandering in hun leven sinds jaren.
De film volgt de vier in het hele
proces. Van het aanpassen in hun
nieuwe omgeving, tot de angst om
teruggeworpen te worden in oude
gewoonten en angsten die ze beetje
bij beetje overwonnen hebben.
De film Mensen van Maasveld
wordt zaterdag 14 januari om 20.30
uur vertoond na de korte komediefilm
Groen.

Beringe: Johan en Anita
Koen en Joëlle
Bart
Grashoek: Connie en Fred
Freek en Byèn
Sjoerd
Beringe: Hayke †
Grashoek: Inge en Wilbert
Rinke en Teun
Janne

Welkom lief meisje!

Geboren op
1 januari 2017

Niene
Dochter en zusje van:
Ruud Dirkx en
Kirsten Geurts
Mette
Van Goghstraat 51
5991 GS Baarlo

Kardinaal van Rossumstraat 7, Beringe
Mien is thuis in Beringe opgebaard, waar donderdag van 19:00 uur
tot 20:00 uur de gelegenheid is om afscheid van haar te nemen.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 6 januari
om 10:30 uur in de parochiekerk H. Jozef, Kanaalstraat 88 te
Beringe, daarna zal de crematieplechtigheid in besloten kring
plaatsvinden.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.
In plaats van bloemen liever een donatie voor het Longfonds,
hiervoor staan collectebussen in de kerk.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen belana frieslanders
bintje. Het adres voor verse groenten
en niet duur, 750 gr winterprei 1
euro, zak boerenkool 1 euro. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Bijles/Cursus Frans. Bijles Frans
alle niveaus met oog voor maatwerk.
Cursus Frans gericht op persoonlijke
wensen. Voor meer info
www.francaissansfautes.nl of
bel 077 811 00 24 (Maasbree).
Benieuwd wat 2017 je brengt?
Bel dan eens met een medium van
www.betrouwbaarmedium.nl
Voor vooruitzichten op levensvragen;
liefde & relatie, kinderen, hsp, autisme,
financiën, werk etc etc.

Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of mailen naar
info@heikevastgoed.nl
Cursus intuïtie ontwikkeling:
Start 2017 met een investering in
jezelf! Kijk op de nieuwe website;
www.marionhermans.nl
Gevraagd: personeel voor de oogst
en verwerking van tulpen. Van eind
januari tot begin april van ma t/m vr
‘s morgens, in Beringe.
Reacties: ekorsten@hetnet.nl

Check

www.thatshappening.com

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
www.fienbosuitvaartzorg.nl

18 jaar

Proficiat van opa, oma
mam, pap, Roy, Marielle, Peter
+ bubs

Hatha Yoga Ahimsa. Goede voornemens? Meer tijd en aandacht voor
jezelf? Kom yoga doen op dinsdagof donderdagavond. Voor info of
aanmelden: Trix Beckers-van Rossum:
06 12 30 13 25. www.yogahelden.nl
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.
Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of mailen naar
info@heikevastgoed.nl
Computerproblemen? Trage of
slechte WiFi? Apk voor veilige pc,
netwerk en back-up. Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15 verdere info:
www.karelheines.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

Romy

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

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.

Overlapping

Dorpsoverleg Beringe
samen met Steingood
Dorpsoverleg Beringe en Dorpscoöperatie Steingood zijn sinds zondag 1 januari samengevoegd tot één
organisatie. De twee verenigingen gaan verder onder de naam van Dorpscoöperatie Steingood. De twee gaan
samen verder omdat de werkzaamheden steeds meer in elkaar over vloeiden, zo laat Sjraar van Horen, voorzitter
van het dorpsoverleg, weten.
“Het werd een beetje dubbel”,
vertelt Sjraar. “Op veel plaatsen liepen
de twee verenigingen parallel aan
elkaar en soms kruisten de werk
zaamheden zich ook. Toen hebben we
na overleg met de gemeente en beide
organisaties besloten dat het slimmer
is om voortaan samen te gaan.
Je moet het zien als een
samenvloeiing van twee bijna
identieke organisaties. We hebben
voor de naam van Steingood gekozen
om die beter op de kaart te zetten.”

De werkgroepen van Dorpsoverleg
Beringe zetten hun werkzaamheden
gewoon voort in de nieuwe
organisatie. Ook het bestuur van het
dorpsoverleg maakt de overstap naar
Steingood, vertelt Sjraar. “Die zijn
wel allemaal interim en dus nog
niet voor vast. Later dit jaar volgt
een ledenvergadering waarbij de
inwoners van Beringe de definitieve
bestuursleden kunnen kiezen.”
Sjraar is dan in ieder geval niet meer
beschikbaar.

“Ik help wel mee met opstarten,
maar daarna stop ik als voorzitter”,
laat hij weten.

Uitleg in voorjaar
Om het voor de inwoners van
Beringe duidelijker te maken hoe
alles nu in zijn werk gaat, volgt in het
voorjaar een vergadering waarin alles
uitgelegd wordt, laat Sjraar weten.
Mensen met vragen of opmerkingen
over Beringe kunnen een mail sturen
naar info@wieksjlaag.nl
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GEPLUKT Anke van den Eertwegh

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.

ster in Venlo. Een vakantie in Tunesië
maakte daar op haar achttiende een
einde aan. “Daar ben ik van een
kameel gevallen”, vertelt ze. “Toen had
ik mijn bekken en mijn stuitje gebroken en moest ik daar een week in het
ziekenhuis liggen. Sindsdien kan ik niet
meer te lang stilzitten of te lang staan.”

’Ik hou van werken
met mensen’
Anke koos ervoor om terug naar
school te gaan en de opleiding tot
tandartsassistente te volgen. Daarbij
kan ze veel afwisselen tussen staan en
zitten. “En ik hou wel van werken met
mensen, dus dan is dit heel leuk werk”,
vertelt ze. Toch moet ze de patiënten
soms een antwoord schuldig blijven.
“Als ze me vragen of een bepaalde
behandeling pijn doet, weet ik het niet.
Ik heb namelijk nog nooit tandpijn of
gaatjes gehad. Als ik de mensen zo zie,
geloof ik wel dat het veel pijn doet.”

Elke zondagochtend
de Maas op

Alweer een jaar woont Anke van den Eertwegh (28) samen met haar vriend René in Baarlo. Ze werd op Kessels
grondgebied geboren, maar al van thuis uit was Baarlo het beloofde land. De tandartsassistente gaat bijna iedere
zondagochtend roeien op de Maas en zit in het bestuur van de Volksfeesten. Deze week wordt ze geplukt.
Ze is nu alweer een paar jaar tandartsassistente bij Dental Clinics in Venlo,

maar dat is niet waar Anke in eerste
instantie voor geleerd had. Na de

kappersopleiding Imko in Eindhoven
werkte ze verschillende jaren als kap-

Door het ongeluk kwam er ook
meteen een einde aan haar danscarrière bij dans- en showgroep
Expression. Om toch in beweging te
blijven, besloot Anke een andere sport
te gaan doen. Ze koos voor roeien bij
WSV De Maas in Blerick. “Dat doe ik nu
een half jaar bijna iedere zondagochtend. Lekker om 09.30 uur de Maas op.
Toen ik er de eerste keer aankwam,
dacht ik: ik stap in en roei zo weg. Dat
viel toch wat tegen. Nu gaat het al een
stuk beter.”
Het roeien slokt maar een beetje
van haar tijd op, een andere hobby veel
meer. Sinds drie jaar zit Anke namelijk
in het bestuur van de Volksfeesten.
Daar zit ze bij de commissie die de zondag van de feesten regelt. “Voorheen

hielden we de BaolderKer-Race op
zondag, maar de animo viel afgelopen
jaren tegen. Toen ik bij de organisatie
kwam, stroomden de aanmeldingen
nog binnen, maar afgelopen jaar moest
ik zelf eerdere deelnemers opbellen
om te vragen of ze weer mee wilden doen.” Daarom besloten ze een
andere invulling van de zondag te
maken. “Komend jaar hebben we de
BaolderGames. Het wordt een dag voor
het hele gezin. We zijn al volop bezig
met het regelen van alle activiteiten.
Het wordt ook een speciale editie,
vanwege de veertigste verjaardag van
de feesten.” Ongeveer één keer in de
maand vergadert ze met het bestuur
of haar commissie. “We zitten met een
aantal jongeren in het bestuur, maar
we zijn wel nog op zoek naar andere
enthousiastelingen die willen helpen.”

Met de laarzen
door de stal
Anke is dus een echte Baarlose en
woont ook met haar vriend René, beter
bekend onder zijn bijnaam Frodo, en
hond Billy midden in het dorp. Dat was
wel even wennen, vertelt ze. “Ik ben
opgegroeid op een boerderij in Oijen,
op de grens tussen Kessel en Baarlo.
Het is officieel Kessel, dus ik ben eigenlijk geen Baarlose. Maar wij waren
thuis al altijd op Baarlo gericht, dus zo
voel ik me wel”, aldus Anke. Thuis op
de boerderij komt ze nog graag. “Mijn
vader heeft een koeienstal en er lopen
geitjes, kippen en konijnen rond, daar
kan ik dan lekker mee bezig zijn. Of
dan help ik mee bij de koeien. Met
de laarzen door de stal lopen, heerlijk
toch? Ik hou ook wel van beesten.
Hier hebben we twee konijnen in ons
tuinhuisje, maar misschien dat we ooit
nog buitenaf gaan wonen waar we plek
hebben voor dieren. Dat zou ik wel leuk
vinden.”

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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volgende week
in de HALLO.
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Vier generaties
In Panningen en Helden zijn ze met de geboorte van Vic Kessels vier generaties rijker. Ron Kessels
uit Helden is al een tijdje de trotse papa van de kleine spruit. Opa Kessels en superopa Sjraar Kessels uit
Panningen konden hun geluk niet op toen de nieuwe generatie zich aandiende. De familie zag Kerstmis
als de perfecte gelegenheid deze vier generaties op de gevoelige plaat vast te leggen.
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Bespreking Poll week 51

Ik werk graag met kerst
Veel mensen hebben vrij met de kerst en veel stemmers op de poll vinden
dat een goede zaak. Een meerderheid van 69 procent was het oneens met onze
poll in week 51. Zij willen dus niet graag werken met kerst. Het is natuurlijk ook
niet leuk om te werken op dagen dat vrijwel iedereen wel een vrije dag heeft.
Zij hoeven nergens op te letten, kunnen ’s avonds op stap en lekker uitslapen,
terwijl jij vroeg op moet of juist tot laat moet werken.
Het kan ook fijn zijn om te werken. Zo heerst er vaak een goede sfeer op

het werk tijdens de feestdagen en het is lekker rustig. Je kunt dus goed doorwerken en als je werk doet waarbij ook collega’s aanwezig zijn, met hen samen
bijvoorbeeld kerst of nieuwjaar vieren.
Toch is dat voor de meerderheid van de stemmers niet een reden om te
gaan werken met kerst. Zij blijven liever fijn thuis met familie en vrienden en
laten het werk aan anderen over. Alcohol drinken en uitslapen zijn toch nog
altijd fijner dan met je collega’s kerst vieren.

Carnaval mag van mij morgen al beginnen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De eerste carnavalsprinsen van Peel en Maas worden in het weekend van
zaterdag 7 en zondag 8 januari alweer uitgeroepen. Het is niet zo’n kort seizoen
als vorig jaar, maar toch zijn veel verenigingen er vroeg bij. Later deze maand
volgen nog het P&M Liedjesfestival, verschillende zittingen en ook de recepties
gaan van start.
Voor de echte carnavalsliefhebber is de mooiste tijd van het jaar dus weer
van start gegaan. Bijna elk weekend is het weer raak. Sommige mensen kunnen
er amper op wachten, zij zouden liever zien dat het morgen al begint. De sfeer en

gezelligheid zijn voor een groot gedeelte van de bevolking het hoogtepunt van
het jaar.
Daarentegen is het zo dat veel mensen helemaal niets hebben met carnaval.
Zij kunnen bijvoorbeeld niet wachten totdat ze weer op skivakantie kunnen
tijdens de vastelaovend. Zij hebben niks met de drinkende, hossende meute
die een aantal dagen bezit neemt van de provincie. Het is niet hun feestje.
Die mensen kijken al uit naar woensdag 1 maart als alles weer voorbij is.
Carnaval mag van mij morgen al beginnen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 52) > Ik ben blij dat 2016 afgelopen is > eens 75% oneens 25%

Wist u dat…

• Vorkmeer per 1 januari verhuisd is naar de
Kerkstraat 32 in Panningen?
• Vrijwilligers van de klussenservice kleine klussen
in en om het huis uitvoeren voor senioren of
mensen met een beperking die zelfstandig
wonen en een klein inkomen hebben?

Niet één week, maar...

Het HELE JAAR

in de aanbieding

• Wij u kunnen leren hoe u de risico’s op vallen
kunt beperken? Bij het ouder worden neemt het
risico op vallen en de gevolgen hiervan toe.
Informeer bij de BuurtSportCoach naar de
mogelijkheden van Vallen Verleden tijd.

Bananen

Danio kwark

Per kilo

Alle soorten
2 bekers
à 450 gram

Page Original
toiletpapier

Unox stevige soepen

Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

Pak met
24 rollen

VOOR AL UW
STOFFEERWERK!
Enorme keuze aan meubelstof en leder
Ook de allerlaatste trends!
Maatwerk voor nieuwe banken, stoelen en kussens,
compleet op maat gemaakt
• Herstoffering onder volledige garantie
• Vrijblijvend deskundig advies en prijsopgave aan huis
•

Meubelen & Meubelfournituren
Veldenseweg 112, Venlo
Tel. 077 - 351 81 62

www.reinhoudmeubelen.nl

Jumbo ovenverse croissants,
kaiser-, multikorn- of
pompoenbroodjes
PER 4
STUKS

Alle combinaties mogelijk

Alle soorten
3 blikken à 800 ml

Coca-Cola
Regular, zero sugar of light
Pak met 6 ﬂessen
à 1,5 liter

GRATIS
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K
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Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Een nieuwe
jij
Op de laatste dag van het
jaar ontkom je niet aan een
terugblik. Een jaar waarin
mooie momenten zorgden voor
een lach, maar waaraan ook
donkere randen zaten. Een jaar
waarin je zo nu en dan stilstond, maar ook bent
gegroeid. En je vraagt je af wat
er het komende jaar beter zou
kunnen.
Vaak blijven we steken bij de
bekende voornemens: Meer
gaan sporten, stoppen met
roken, gezonder eten, afvallen.
Mijn eigen voornemens liggen
op een ander gebied. Want, zo
realiseer ik me, deze voornemens zijn vooral gericht op de
buitenkant. En alhoewel goed
voor jezelf zorgen ook over de
binnenkant gaat, zoek ik het nog
een stapje verder. Ik wil méér
doen wat me van binnenuit
goed doet. Want het raakt me
dat we meer en meer lijken te
verharden in onze opvattingen
en angst neemt de plaats in van
vertrouwen en mededogen.
Maar daar weiger ik me bij
neer te leggen. Verandering
brengen kán in je eentje, kijk
maar naar Tijn. Een mannetje
van 6 leerde ons een wijze les
en verwarmde daarmee ieders
hart. Ongeacht de situatie, je
kunt altijd iets voor een ander
betekenen. Het enige wat je
nodig hebt is een warm hart en
de open blik van een kind. Laat
al je vooroordelen los en kijk wie
je hulp kan gebruiken. Je mag
ook dichtbij beginnen, bij familie
en vrienden. Geef wat van je
tijd, luister écht, help met een
kleine klus, stuur een lief
kaartje, knuffel meer en laat
mensen weten hoe bijzonder ze
voor je zijn. Want al die lieve
mensen in je leven mogen er
dan met een reden zijn, ze zijn
er nooit vanzelfsprekend.
Heb lief, durf liefde te ontvangen
en je zult stralen als nooit
tevoren. Maak er een mooi
jaar van.
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Beperkte dienstverlening
12 januari 2017

Weblog

Donderdag 12 januari is vanaf 13.00 uur het aanvragen van documenten, verklaringen en
uittreksels (Burgerzaken) niet mogelijk. Het afhalen van reeds aangevraagde paspoorten,
identiteitskaarten en rijbewijzen is wel mogelijk.
Vanaf 13.00 uur is er ook geen inloopspreekuur van Werk en Inkomen en Wmo.

Officiële publicaties

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.

Afvalkalender 2017

Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Uittreksel Basisregistratie personen goedkoper bij digitaal aanvragen (24/7)
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Gevonden en verloren voorwerpen
• Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente
• Controle afvalinzameling
• Bijhouden nachtregister verplicht

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Afspraak maken

Alléén binnen bebouwde kom

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor
Vergunning Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en
zaterdagochtend voor Werk, Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum
077 - 306 66 66. Zij helpen u graag!

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.
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

De afvalkalender vind u op www.peelenmaas.nl

Kerstbomen ophalen
maandag 9 januari

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

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.

De beste wensen
En toen was het ineens 2017. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en
uitdagingen. We zitten weer boordevol energie om er voor de mensen in Peel en Maas tegenaan te gaan.
De afgelopen jaren hebben we
veel organisaties bezocht en met
mensen gesproken over wat hen
bezighoudt. Mensen die vol trots hun
vereniging of bedrijf hebben laten
zien en vrijwilligers die ons hebben
bijgepraat over de uitdagingen van
het vrijwilligerswerk. Die bezoeken
zorgen voor nog meer inspiratie voor
onze fractie. Ook dit jaar gaan we
weer met veel mensen in gesprek.

De eerste werkbezoeken aan bedrijven,
verenigingen en andere organisaties
zijn al gepland. Heeft u ook nieuws,
wilt u onze fractie ergens over bijpraten
of wilt u gewoon eens een kop koffie
met ons drinken? Geef dit dan aan bij
één van onze raadsleden en we maken
een afspraak. Wij wensen u een gelukkig en vooral gezond 2017.
Gemeenteraadsfractie
CDA Peel en Maas

Huisvesting statushouders
Ongetwijfeld hebt u de afgelopen weken in de media gelezen dat het
College van B en W in de gemeente Peel en Maas een voorstel bij de
gemeenteraad heeft neergelegd tot aankoop van een viertal woningen,
bedoeld voor de huisvesting van statushouders.
Voor de aankoop van deze vier
woningen zou een krediet nodig zijn
van 800.000 euro. Daarbij was het uitgangspunt dat een woning gemiddeld
190.000 euro zou kosten en dat voor
de inrichting, overdrachtsbelasting en
notariskosten per woning 10.000 euro
nodig zou zijn. Als iemand vijf jaar

met een asielvergunning in Nederland
heeft gewoond en goed geïntegreerd
is, kan de Nederlandse nationaliteit
aangevraagd worden. Hij of zij krijgt
dan een verblijfsvergunning en wordt
statushouder.
Op grond van de Huisvestingswet
2014 hebben gemeenten de wettelijke

Provincie Limburg het om gemeentes
taak om statushouders te huisvesten.
te dreigen met fikse boetes. Volstrekte
Voor Peel en Maas gold voor 2016 een
onzin naar de mening van VVD.
taakstelling voor huisvesting van 122
statushouders. Tegen het einde van het Het kleine tekort van 2016 kan best in
jaar werd het voor het college duidelijk 2017 opgelost worden.
In de afgelopen raadsvergadering
dat men er niet in zou slagen de
laatste elf statushouders te huisvesten. besloot de wethouder om het voorstel
tot aankoop van de agenda te halen,
Voor 111 statushouders was dat dus
om daarna samen met de gemeentewél gelukt! In plaats van de gemeente
raad in een werkbijeenkomst in januari,
te complimenteren met dit behaalde
resultaat en gezamenlijk te zoeken naar de problematiek nog eens te bespreken
alternatieve mogelijkheden, presteerde en naar alternatieven te zoeken.
Om de indruk te voorkomen dat
gedeputeerde Daan Prevoo (SP) van

de besluitvorming uitsluitend achter
gesloten deuren gevoerd wordt, wil
de VVD-fractie hierbij haar standpunt graag ondubbelzinnig duidelijk
maken. De gemeente mag, naar de
mening van de VVD, géén woningen
bouwen of kopen. Niet voor mensen
mét een migratieachtergrond, noch
voor woningzoekenden uit de eigen
gemeente. De VVD is dus vierkant
tegen!
Geert Segers,
fractievoorzitter van de VVD
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Jeroen van den Beucken over internationaal toernooi

Gé Meijer clubkampioen

Kampioenen
handboogschutterij
Grashoek
Door: handboogschutterij OVU Grashoek
Twee schutters van OVU Grashoek namen dinsdag 27 december deel
aan de Champions Trophee en de finale van de clubkampioenschappen.
Gé Meijer werd clubkampioen.
Er waren in totaal twaalf schutters
aanwezig. Piet Madou werd eerste
met 350 punten, gevolgd door Albert
van Nierop met 212 punten op de
tweede plaats. Als laatste in de top
drie eindigde Mat Verhaegh met 1x10
en 190 punten, gevolgd door Bram
Stemkens op de vierde plek met 166
punten. Jan van Mullekom was met
232 punten de hoogste schutter. Gé
Meijer werd met 228 punten compound schutter. Bram Stemkens werd
benoemd tot junior met 166 punten.
Daarna werden de prijzen voor
het clubkampioenschap uitgereikt.
Met een score van 54 punten uit
negen wedstrijden werd Gé Meijer

Handballers Bevo vijfde
bij LHD
Het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen deed op dinsdag 27, woensdag
28 en donderdag 29 december mee aan de Limburgse Handbal Dagen (LHD) in Sittard. Het team eindigde uiteindelijk als vijfde van de acht deelnemers. Speler Jeroen van den Beucken uit Beringe kijkt met gemengde gevoelens
terug op het toernooi.

benoemd tot Club Kampioen 2016.
Mat Verhaegh scoorde 47 punten uit
acht wedstrijden en werd tweede. Als
laatste in de top drie kwam Jan van
Mullekom. Hij behaalde 36 punten
uit zeven wedstrijden. Jan Verhoeven
werd vierde met 32,5 punten uit zes
wedstrijden. Uit acht wedstrijden
werd Albert van Nierop vijfde met
28,5 punten, op de hielen gezeten
door Cor van Dooren, die zesde werd
uit zeven wedstrijden met 26 punten
in totaal. Marc Verhaegh scoorde
25 punten in zes wedstrijden. Bram
Stemkens en Jan Haenraets kwamen
op een gedeelde achtste plek met
20,5 punten.

24 deelnemers

Clubkampioen
schappen handboogschieten Koningslust
Door: handboogvereniging De Indianen Koningslust
Bij handboogvereniging De Indianen uit Koningslust werd vrijdag
30 december de laatste wedstrijd van het jaar geschoten. Traditioneel
gebeurt dat tijdens de clubkampioenschappen.
In totaal namen 24 schutters deel
aan de kampioenswedstrijden. Bij de
senioren werd Jos Bots de grote winnaar. Hij schoot over negen wedstrijden 73 wedstrijdpunten. Jesse Peeten
werd uitgeroepen tot winnaar bij de
junioren. In vier wedstrijden schoot hij
32 wedstrijdpunten. Op de drempel
van het jaar wist Stan Janssen nog
een persoonlijk record te schieten.
Hij verpulverde zijn record met maar

Ook in 2017
staan wij
voor u klaar!

liefst 27 punten. In totaal schoot hij
178 punten. Wilbert Theeuwen werd
met 226 punten de hoogste schutter.
Hoogste dame werd Anne Lucassen
met 214 punten. Harrie van Horne
werd hoogste senior met 198 punten.
Met 175 punten mocht Rick Joosten
zich hoogste jeugd noemen en tot slot
kreeg Ton Janssen de titel ‘hoogste
compound schutter’ met een score
van 235.

AAS
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Schoolstraat 50 B
Panningen
T 077-3067100
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Panningen
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Van den Beuken

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

www.vandenbeuken.uw-slager.nl

Jeroen van den Beucken in actie op de LHB (Foto: FotoReza)
In de eerste wedstrijd van het toernooi ging de ploeg van trainer Harold
Nusser met 25-24 onderuit tegen het
nationale team van Zuid-Korea. Dat had
niet gehoeven volgens Jeroen, die zelf
al jaren in het eerste team speelt. “We
speelden geen superwedstrijd, maar
we hadden goed kunnen winnen.
Omdat we die partij verloren, moesten
we vervolgens op dezelfde dag tegen
de Noorse ploeg Halden Topphåndball,
die het toernooi uiteindelijk gewonnen
heeft. In de eerste helft konden we nog
redelijk mee, maar in de tweede helft
liepen ze over ons heen.” Het werd
34-27 voor de Noorse ploeg.
Daarna volgde de laatste poulewedstrijd tegen Tenax Dobele, de
kampioen van Letland. “Tegen hen
speelden we een prima wedstrijd en
wonnen we met 33-26”, aldus Jeroen.
“Vervolgens moesten we om plek
vijf spelen tegen de Portugese ploeg
Artistica de Avanca. Dat duel eindigde
in een gelijkspel, maar na shoot-outs
werden wij uiteindelijk vijfde. Die
laatste twee duels waren we prima op
dreef.”

Weer blessure erbij
De vijfde plek leverde gemengde
gevoelens op voor Jeroen. “De eerste

twee duels waren onder de maat
en de laatste twee wedstrijden ging
het juist wel goed”, vertelt Jeroen.
“We hebben een stapje kunnen zetten
in de ontwikkeling, dat is positief. Het
is wel jammer dat we weer een speler
zijn kwijtgeraakt door een blessure,
dat is de negatieve kant. We hebben
het hele seizoen al te maken met veel
blessuregevallen, dus dat komt niet zo
goed uit.”

Beneliga opstapje
naar Nederlandse
competitie
De Panningse ploeg ging naar het
internationale toernooi met de ambitie
om de finale te halen, vertelt Jeroen.
“Dat was de doelstelling. Toch houd je
in het achterhoofd dat de belasting niet
té hoog moet worden met het oog op
blessures. Je moet ook niet ten koste
van alles willen winnen. We spelen
de komende maanden immers nog
de Beneliga en voor het Nederlands
kampioenschap.”
Het Noorse Halden Topphåndball
bleek de beste ploeg van het toernooi.
Bevo verloor ruim van het team, maar
Jeroen denkt dat er meer had ingezeten

in dat duel. “Zij staken er wel bovenuit en straften alle fouten af”, vertelt
hij. “Toch denk ik dat als wij compleet
waren geweest, we hadden kunnen
winnen.”
Het toernooi was voor Jeroen een
leuke afwisseling op het lopende
seizoen: andere tegenstanders en
dus ander spel. “Het is leuk om wat
afwisseling te hebben van de normale tegenstanders uit België en
Nederland”, vertelt Jeroen. “Het is ook
heel ander handbal. Zo speelt ZuidKorea ander handbal dan die Portugese
ploeg. Al met al vond ik het weer een
leuke ervaring en we zijn er als ploeg
op vooruit gegaan. Dat nemen we mee
de Beneliga in.”
Bevo strijdt de komende
twee maanden in de Beneliga. De
ploeg speelde een slechte eerste
seizoenshelft en is vrijwel kansloos
voor de finalewedstrijden in de
competitie tussen de Nederlandse
en Belgische teams. Na de Beneliga
volgt nog de Nederlandse competitie.
Jeroen: “Omdat we alleen nog in
theorie de play-offs kunnen halen
van de Beneliga, gebruiken we die
nu als opstapje naar de Nederlandse
competitie. Wat mij betreft gaan we
daarin voor de finale.”
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Nieuwe prins en adjudanten

Bontje Aovend
Kessel-Eik
Nieuw en bekend talent betreedt op zaterdag 28 januari het podium van
de Bontje Aovend in Kessel-Eik. Ook wordt die avond de nieuwe prins van
carnavalsvereniging De Eikkaters bekendgemaakt. De Bontje Aovend vindt
plaats in het gemeenschapshuis.
Tijdens de Bontje Aovend vinden
er hoofdzakelijk optredens van eigen
bodem plaats. Ook dit jaar hebben
zich weer verschillende artiesten van
voorgaande jaren aangemeld. Diezelfde
avond worden tevens de opvolgers van

prins Rob III en zijn adjudanten Björn
en Richard onthuld.
Groepen en individuen die nog
graag mee willen doen aan de avond,
kunnen zich vóór vrijdag 20 januari nog
opgeven via eug.linden@home.nl

64e prins

‘Prinsoetkohme’
Dörper Kuus Helden

Wafels en oliebollen bakken
in Baarlo

Tijdens het prinsoetkohme van carnavalsvereniging De Dörper Kuus uit
Helden wordt de nieuwe prins van 2017 bekendgemaakt. Het spektakel
vindt plaats bij Club Palladio in Helden op zondag 8 januari.

Altijd geholpen
door iemand
die u kent
Ook voor hulp bij overstappen
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

De zaal gaat om 15.00 uur open,
waarna de schlagergroepen Vur de
Joeks, Alaaf Airlines en De Laatkomers
de zaal opwarmen met hun liedjes.
Daarna wordt er afscheid genomen
van prins Barry I en zijn adjudant Yvo.

Nu € 5b0ij

cadeau
aalonze bet
*
rekening

Na dertien jaar wordt er diezelfde
middag afscheid genomen van vorst
John. Hij wordt opgevolgd door
Matje Maessen. Uiteindelijk wordt
de 64e prins van de Dörper Kuus
onthuld.

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

Enkele trainsters van gymnastiekvereniging GV Alcides uit Baarlo bakten en verkochten op zaterdag
31 december wafels bij supermarkt Coop in Baarlo. Van 09.00 tot 15.00 uur waren de dames flink in de
weer met het beslag en de hete wafelijzers. Daarmee werd de kas van de vereniging weer aangevuld,
zodat het nieuwe jaar met wat nieuw spek op de ribben kon worden begonnen. Het Gemengd Kerkkoor
Baarlo verkocht diezelfde dag verse oliebollen om de clubkas aan te vullen. Bakkerij Fleuren bakte die
dag 2.400 oliebollen per uur, die zo snel als ze gebakken werden ook weer verkocht waren.
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Mogelijkheid tot wandelen en hardlopen

Mountainbiketocht Rundje
Koeberg
Volgens traditie houdt de organisatie van Rundje Koeberg ook dit jaar weer de mountainbiketocht Kwistneetdettoapaedjeswoare. Toerclub Everlo en een toerclub uit Neer houden deze op zondag 8 januari, naast het gebruikelijke
wandel- en hardloopprogramma.
De toer gaat dit jaar richting Leudal.
De organisatie heeft twee uitdagende
routes bedacht van 30 en 45 kilometer die vanaf gemeenschapshuis
Kerkeböske richting Leudal gaan. Ook is
het mogelijk een wandel- of hardlooptocht te doen.
De recreatieve mountainbikers
starten om 09.00 uur onder begeleiding

van voorrijders. Ze worden ingedeeld
in drie niveaugroepen. Voor niveau A,
de meest geoefende, en B, de gemiddelde mountainbiker, is de route van
45 kilometer bedoeld. De beginnende
en minder getrainde renners kunnen
deelnemen aan de niveau C-route van
30 kilometer. Onderweg kan er nog
verder worden opgesplitst.

Wandelaars en hardlopers
kunnen deelnemen aan het
gebruikelijke programma van de 5
en 12 kilometer, met de start tussen
08.00 en 09.30 uur, of de route van
18 kilometer waarbij tussen 08.00
en 09.00 uur kan worden begonnen.
Hardlopen start om 09.30 uur, met de
5, 12 of 18 kilometer.

Prinsuitkomen Grashoek
In samenwerking met Jong Nederland Grashoek maakt carnavalsvereniging De Graasvraeters uit Grashoek
zaterdag 7 januari de nieuwe heerser(s) bekend. Café Leanzo is dit jaar de Graasvraetertempel of residentie.
Eerst wordt er officieel afscheid
genomen van prins Job I en prinses
Joy, die het afgelopen jaar heersten
over de carnavalvierende inwoners van
Grashoek. Nadat zij zijn opgenomen in
de vereniging en Job lid is geworden
van de oud-prinsenclub, wordt de func-

tie van vorst overgedragen. Na vijf jaar
neemt Luuk Craenen afscheid en draagt
hij de titel over aan Rick van der Pasch.
De groep ‘De Gekke Bekkies’
van Jong Nederland leveren dit
jaar het jeugdprinsentrio. Nadat
zij zijn onthuld en geïnstalleerd,

wordt rond 22.00 uur de nieuwe
heerser, of heersers, bekendgemaakt
door de prinsencommissie van
De Graasvraeters. Het thema van dit
jaar is Alles oeht de kas(t)!
Vanaf 20.11 uur is de zaal bij café
Leanzo in Grashoek geopend.

IVN Helden

Avond over nationaal park
Bij IVN Helden, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, vindt donderdag 19 januari een avond
plaats over Nationaal Park Lauwersmeer. De bekende natuurfotograaf Henk van Dijk geeft een presentatie.
Nationaal Park Lauwersmeer in
Groningen werd opgericht in 2003,
nadat de Lauwerszee in 1969 met een
13 kilometer lange afsluitdijk werd
afgesloten van de Waddenzee. Het
9.000 hectare grote gebied veranderde

van karakter door begroeiing van kale
zandplaten en het zoute water dat zoet
werd. Door de status ‘Natura 2000’
heeft dit park een speciale wettelijke
bescherming gekregen. Het gebied
heeft halfwilde kuddes Schotse hoog-

landrunderen, konikpaarden en genoeg
water- en weidevogels en planten.
Natuurfotograaf Henk van Dijk verzorgt
de avond bij IVN Helden. De presentatie
begint om 20.00 uur in het IVN-gebouw
aan de Kloosterstraat in Helden.

Twintigste editie hardloopwedstrijd

Heldense Bossen Cross
Voor de twintigste keer wordt de Heldense Bossen Cross georganiseerd. De loop is de achtste cross in de Limbra
Cross-competitie en vindt op zondag 15 januari plaats. Atletiek Helden heeft dit keer de organisatie in handen.
Het parcours loopt door de
Heldense Bossen, is licht heuvelachtig
en kan geheel op spikes worden
gelopen. De wedstrijden beginnen om
10.30 uur. Eerst zijn de senioren aan
de beurt, waarvan om 11.35 uur de
prijzen worden uitgereikt. Daarna zijn
de jeugdwedstrijden, die om 12.10
uur beginnen met de jongens A/B en

eindigen met de pupillen. Tussendoor
worden de prijzen van elke categorie
uitgereikt.
Om 15.05 uur is uiteindelijk de
laatste uitreiking van de pupillen.
Inschrijven voor de cross kan via
www.atletiekhelden.nl en op de
dag zelf, tot vijftien minuten voor de
wedstrijd. Verenigingen kunnen de

voorinschrijvingen op een A-formulier
doorgeven via cwakompier1960@
kpnmail.nl onder vermelding van de
geboortedatum en het licentienummer.
De Limbra Cross-competitie bestaat
uit negen wedstrijden die gelopen
worden in Weert, Tegelen, Stiphout,
Deurne, Roermond, Asten, Venray,
Haelen en Helden.

Team Peel en Maas guft gaas

Heldens ontbijt tegen kanker
Alpe d’HuZes-team Peel en Maas guft gaas houdt op zondag 8 januari een ontbijtbuffet in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. De opbrengst van het ontbijt komt volledig ten goede aan KWF Kankerbestrijding. Bij het
ontbijt stelt het team zich voor en worden alle activiteiten bekendgemaakt.
Het ontbijtbuffet is de eerste activiteit die team Peel en Maas guft gaas
organiseert om geld op te halen ten
behoeve van Alpe d’HuZes. Tijdens het
ontbijt zal het team zich voorstellen en
worden de andere wervingsactiviteiten
voor de komende periode bekend
gemaakt. Ook wordt de nieuwe website
onthuld en toont het team de tenues.
Het ontbijt gaat om 09.30 uur van start.
Opgeven kan tot vrijdag 6 januari door te

bellen naar 06 46 63 45 00 of een mailtje te sturen naar peelenmaasguftgaas@
gmail.com Team Peel en Maas guft
gaas bestaat uit John Metselaars, Peter
Kerkhoffs, Marcel van de Velden, Eric
Ghielen, Thijs Hermans, John Korsten
en Peter Slots. “Ieder teamlid heeft zijn
persoonlijke motivatie om mee te doen
aan Alpe d’HuZes, maar allemaal zetten
ze zich in voor de strijd tegen kanker”,
laat het team weten. “Ze doen dat op

hun eigen, sportieve manier, door op
1 juni 2017 de Alpe d’Huez zo vaak
mogelijk te beklimmen en daarmee
onderzoek naar kanker te financieren.
Samen staan ze sterk, samen gaan ze
voor één doel: deze verschrikkelijke
ziekte een halt toeroepen.”
Meer informatie over het team is te
vinden op de Facebookpagina en op de
website www.peelenmaasguftgaas.nl
die vanaf zondag 8 januari te bereiken is.
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Bonbons met Baarlose kastelen
Stichting Baarlo Leeft! heeft op donderdag 29 december het eerste doosje Baarlose kasteelbonbons gepresenteerd. Op de chocoladelekkernijen staan dronefoto’s van de Baarlose kastelen. Ze zijn bedoeld als promotie
materiaal van het dorp aan de Maas.

zijn gemaakt”, vertelt Piet. “Daarnaast
zit er nog een bonbon in met de
afdruk van het plaatsnaambord Baarlo.
Die tien bonbons zijn verpakt in een
zilveren doosje.”

Piet: “Voor een materieel aandenken
is vaak toch geen plaats meer op de
vensterbank. Daarnaast is het ook
een ideaal presentje voor iedereen
die vanuit Baarlo vrienden of familie
bezoekt.”
Op 29 december werd het eerste
doosje door Twan Smedts, voorzitter
van Stichting Baarlo Leeft!, symbolisch
overhandigd aan Mirjam LormansHet doosje zelf is ook versierd.
Bormans, de echtgenote van de in
“Er staat een mooi dorpsgezicht van
de zomer overleden voorzitter en
Baarlo op”, vertelt Piet. “Het is een
medeoprichter van de stichting,
plaatje met een blik vanaf de Markt
Will Lormans. De doosjes met de
over wasplaats De Sprunk en de
kasteelbonbons zijn vanaf half januari
watermolen richting Kasteel d’Erp.
te verkrijgen bij de VVV-winkel in
In het doosje zit nog een inlegvel
Baarlo.
met foto en de wapens van de vier
Stichting Baarlo Leeft! heeft als
kastelen, aangevuld met informatie
doelstelling de leefbaarheid van het
over de geschiedenis van de
dorp te verbeteren en organiseert
gebouwen.”
onder andere al zeven jaar het
De bonbons moeten volgens Piet
vooral beschouwd worden als souvenir Theater op Straat-festival in Baarlo en
ondersteunt de Kinderfeesten.
voor iedereen die Baarlo bezoekt.

Bonbons in zilveren
doosje

Vijftien jaar geleden werd de
Baolderse Kook gepresenteerd en
Piet van der Haas, medeoprichter
van Stichting Baarlo Leeft!, vond het
tijd voor een nieuw promotieproduct
van Baarlo. “Wat is er in kastelendorp
nu logischer dan de vier kastelen te

gebruiken als reclameobject?”, vroeg
Piet zich af. “Daarom hebben we
met de stichting de kasteelbonbons
geïntroduceerd.”
Na een pilotproject bij de opening
van het strand aan de Maas en een
presentatie aan de donateurs van het

stukje strand, kwam volgens Piet de
bevestiging om de bonbons definitief
te gaan realiseren.
“De bonbons met hazelnootvulling
hebben een wit jasje en worden
versierd met foto’s van de vier
kastelen in Baarlo die met een drone

23e editie

Liedjesfestival Peel en Maas
De 23e editie van het P&M Liedjesfestival vindt vrijdag 13 januari plaats bij Club Palladio in Helden.
De organisatie is dit jaar in handen van carnavalsvereniging CV De Brookhaze uit Koningslust.
Het liedjesfestijn wordt jaarlijks
georganiseerd in de carnavalsperiode.
Alle carnavalsverenigingen uit
de gemeente Peel en Maas en
carnavalsvereniging De Kwiebusse

uit Neer zijn dit jaar vertegenwoordigd
op het festival. Het beste liedje van
elk dorp doet mee. Die avond wordt
het Lindebumke uitgereikt aan het
beste carnavalsliedje van de regio.

Gratis informatieavonden

De PJP-Bokaal, de presentatie- of
publieksprijs, wordt die avond ook
uitgereikt.
Het programma begint om
20.11 uur.

DE LESTE GEULDE, HORST
DE HOUBEREIJ, PANNINGEN
DE FABRIEK, MAASBREE
DE BOMBARDON, HEYTHUYSEN

DEUREN ZIJN VANAF 19.00 UUR GEOPEND /AANVANG 19.30 UUR

“Doodgewone zaken

Prinsenbal CV D’n Hab

bespreekbaar maken”

Het Prinsenbal van carnavalsvereniging CV D’n Hab uit Maasbree vindt plaats op zaterdag 14 januari. Die
avond komt er een einde aan de regeerperiode van Prins Bart II. Hij draagt de scepter over aan de nieuwe
heerser over het ‘Habberiëk’.
Het Prinsenbal vindt plaats in de
MFA ’t Hoes van Bree. De deuren zijn
geopend vanaf 19.11 uur. Stipt om
19.33 uur betreedt Prins Bart II voor
de allerlaatste keer in de hoedanig-

heid van prins de bühne om nog één
keer tot zijn ’Habbe en Habinne’ te
spreken. Daarna is het tijd voor de
onthulling van de prins van 2017. De
onthulling staat dit jaar in het teken

woensdag 11 januari 2017
woensdag 18 januari 2017
dinsdag 24 januari 2017
woensdag 25 januari 2017

van het 55-jarig jubileum van de vereniging. Ook kan er nog tot 14 januari
een gokje gewaagd worden op de
nieuwe prins. Dit is mogelijk bij alle
horecagelegenheden in Maasbree.

Nieuwe prins

Prinsenbal Kieveloeët Meijel

Wat als ik het straks niet meer weet?
• Wie regelt mijn zaken als ik dement word, een hersenbloeding of ongeluk krijg?

De nieuwe prins van carnavalsvereniging De Kieveloeët in Meijel wordt zondag 8 januari bekendgemaakt
tijdens het prinsenbal in het Oranje Hotel in Meijel.
Prins Hidde I van 2016 wordt
die dag rond 15.00 uur, samen
met zijn gevolg, ontvangen in het
Oranje Hotel. Vorst Wiljan neemt
daarna het voortouw, zodat rond

15.30 uur de nieuwe heerser van het
Kieveloeëteriek bekend gemaakt kan
worden.
De Deejays en Goe Gehusseld
zorgen voor de muziek tijdens het

• Een levenstestament: wat regel ik daarmee? En wie geef ik het vertrouwen?
• Eigen bijdrage zorg: hoe bescherm ik mijn vermogen?

prinsenbal van de vereniging, dat
dit seizoen haar 6x11-jarig jubileum
viert. Het prinsenbal begint om
15.00 uur bij het Oranje Hotel in
Meijel.

• Hoe zorg ik dat ik mijn administratie overzichtelijk en geordend is en blijft?

Meld u aan via: Tel 077 303 10 70 of info@consendo.nl

ONT_Kolom_103X150_C_FC_DEF.indd 1
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jongeren

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

Evie van den Berg
16 jaar
Kessel
Sint Lucas Eindhoven

Wat is jouw droomberoep?
Mij lijkt het heel leuk om
hoofdredacteur van een modetijdschrift
te worden. Het is écht iets voor mij
om lay-outs te maken, afspraken te
plannen en interviews te maken. Ik ben
nu bezig met een ontwerp-opleiding,
maar vind mode en management ook
interessant.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Op mijn ideale vrije dag slaap ik heel
lang uit en kijk ik daarna de hele dag
de serie Gossip Girl op Netflix over een
aantal jongeren die in de Upper East
Side in New York wonen. ’s Avonds eet
ik het liefst pizza. Altijd op een vrije
dag neem ik mij voor om van alles te
ondernemen, maar uiteindelijk komt
daar niet zoveel van terecht en doe ik
uiteindelijk bijna niets die dag.
Welke muziek luister je veel?
Ik vind alle muziek wel leuk, behalve
hardcore en hardstyle. Maar voor de

rest luister ik allemaal stijlen door
elkaar. Ik luister de hele dag muziek,
omdat ik veel moet reizen voor mijn
opleiding. Een aantal van mijn favoriete
artiesten zijn The Weeknd, Yung
Internet, Post Malone en Travis Scott.
Welke gebeurtenis in je leven heeft
een grote impact gehad?
In 2010 toen ik tien jaar was, zijn wij
met ons gezin verhuisd van Flevoland
naar Limburg. Mijn vader had hier in
Limburg een baan gevonden. In het
begin vond ik het niet leuk om te
verhuizen en mijn vrienden daar achter
te laten, maar nu voel ik me hier na
zes jaar thuis. Ik denk dat als ik in
Flevoland was blijven wonen, mijn
toekomst er heel anders uit zou zien.
Welke dingen zou je vaker willen
doen?
Omdat ik nu een vervolgopleiding doe
in Eindhoven en mijn andere vriendinnen in Venlo naar school gaan, zie ik
ze niet meer zoveel. Op de middelbare
school zagen we elkaar elke dag en nu
niet meer. Al heb ik weinig vrije tijd,
ik zou graag vaker met mijn vriendinnen willen afspreken.
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aan
Evie van den Berg

Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik doe nu een opleiding op het Sint
Lucas in Eindhoven waarbij ik leer
allerlei dingen te ontwerpen, zoals
visitekaartjes, magazines, websites en
posters. Ik kan niet zo goed tekenen,
terwijl bij de opleiding die ik doe creativiteit een grote rol speelt. Ik zou dus
graag beter willen zijn in tekenen.
Dag of nacht?
Ik ben een echt avondmens. Op de een
of andere manier is mijn concentratievermogen ’s nachts veel hoger dan
overdag. Dit komt niet zo goed van pas,
omdat ik elke ochtend weer om 06.00
uur op moet staan.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik heb gevraagd aan mijn beste vriendin, Brenna, hoe zij mij zou omschrijven. Zij antwoordde dat zij mij creatief,
eerlijk, behulpzaam en sociaal vindt
met grappige droge humor.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik droom ervan om een keer naar
Japan te gaan. Het is een land met een

aparte cultuur die heel anders is dan
in Nederland. Ik kijk veel video’s op
YouTube waarop soms ook reisvideo’s
voorbij komen waarin YouTubers naar
Japan gaan of andere landen. Verder
lijkt het me leuk om een keer naar
Thailand of Australië te gaan.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag Japans of Chinees willen
leren. Ik vind het interessant om
een nieuwe taal te leren. Ik ben erg
leergierig als ik iets moet leren wat
ik interessant vind en mij aanspreekt.
Ook ben ik best goed in talen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben altijd te vroeg. Ik kan er niet
tegen als mensen te laat komen en kan
me hier erg aan irriteren.
Heb je een bijnaam?
Eef en Efy zijn mijn twee bijnamen.
Mijn ouders en vriendinnen spreken
mij hier mee aan. Tijdens mijn vakantie
naar Terschelling afgelopen jaar had
iemand van onze vriendengroep het
idee om truien te laten bedrukken met
daarop onze bijnaam. Bij mij stond er
Efy op.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Vroeger keer ik het programma ‘Peppa
Big’ altijd, over een klein varkentje dat
allemaal grappige dingen meemaakt
met zijn familie. Laatst kwam ik dit
programma weer tegen op Netflix en
besloot ik deze samen met mijn beste
vriendin te kijken.
Festival of discotheek?
Ik ga liever naar een festival waar ik
de sfeer gezelliger vind, het minder
benauwd is en er altijd leuke kraampjes zijn. Ik ben afgelopen jaar naar het
festival Sunrise in België en Summer
Kick-Off in Meijel geweest. Ik wil later
graag naar het festival Tomorrowland in
België en Burning Man in de woestijn
in Amerika. Voor die festivals moet je
helaas wel 18 jaar of ouder zijn.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan graag voor altijd 21 jaar
blijven. Op die leeftijd zijn bijna alle
dingen legaal in de wereld en ben
je meestal nog aan het studeren. Ik
wil zo lang mogelijk blijven studeren,
omdat ik niet te vroeg wil gaan
werken. Op 21-jarige leeftijd begin je
meestal ook een echt eigen leven te
krijgen, maar ben je nog steeds jong
en doe je de dingen die jongeren doen,
zoals uitgaan.

Gelukkig
nieuwjaar
Het vuurwerk heeft
afgelopen zaterdagnacht weer
flink geknald, menig gourmetstel werd uit de kast gehaald,
er werd prima gefeest en de
champagneglazen werden
goed gevuld. Het was alweer
tijd om het nieuwe jaar in te
luiden. HALLO 2017!
Ik kan mijn eerste column
van het nieuwe jaar niet
beginnen zonder jullie een
gelukkig nieuwjaar te wensen.
Bij deze dus! Voor mijn gevoel is
het afgelopen jaar weer voorbij
gevlogen. Een jaar vol met
mooie momenten, maar ook met
gebeurtenissen die nooit hadden
mogen gebeuren. Wanneer ik
mijn columns teruglees, denk ik
terug aan alle gebeurtenissen
van het afgelopen jaar waar ik
over geschreven heb.
Wat gebeurde er zoal in 2016?
Het jaar waarin Nederland
niet mee mocht doen aan het
EK voetbal in Frankrijk. Een grote
domper voor het Nederlandse
voetbal. Het jaar waarin
Pokémon Go opkwam en
pokémonterreur bijna hét woord
van 2016 werd. Het jaar waarin
Nederland een mijlpaal van
zeventien miljoen mensen telde.
Het jaar waarin we in september
nog een hittegolf kende.
Maar ook het jaar van vreselijke
aanslagen in onder andere
Brussel en Berlijn. De
onschuldige mensen die hierbij
zijn gesneuveld, mogen we nooit
vergeten. Een jaar met ups-anddowns dus. De mooie momenten
wil je voor altijd koesteren.
De vreselijke momenten zou je,
hoe moeilijk het ook is, liever
vergeten.
Voor mij persoonlijk was
2016 absoluut een jaar vol
mooie momenten. Ik hoop dat
voor iedereen 2017 een nog
mooier jaar vol geluk gaat
worden.
Janique

05
01

cultuur 15

Muziekpodium

Dubbelconcert Thalia in Baarlo
Bij muziekpodium Thalia in Baarlo vindt zaterdag 7 januari een dubbelconcert plaats. Singer-songwriter Cynthia
Janes en de band The Crystal Pines treden die avond na elkaar op.
Cynthia Janes is een singersongwriter uit Venlo-Zuid. Haar muziek
bestaat uit invloeden van Americana
en pop. In 2010 nam ze de single
Little boy in the window op, die werd

uitgebracht. De band The Crystal
Pines komt ook uit Venlo. Hun muziek
wordt omschreven als fantasierijk en
puur, met nostalgische en dromerige
nummers met invloeden uit de folk,

pop, rock, jazz en ska. Het liedje Fool is
één van hun bekende nummers.
De zaal bij Thalia is geopend om
19.30 uur, waarna het eerste concert
om 20.30 uur begint.

Tevens foto-expositie van Pierre Franssen

Ben Verdellen in De Keverberg
In Kasteel De Keverberg in Kessel vindt op zondag 8 januari de volgende editie van Den Soeten Inval plaats.
Dit keer is zanger Ben Verdellen te gast. Daarnaast is op zaterdag 7 januari de aftrap van de foto-expositie
De Keverberg Belicht van Kesselnaar Pierre Franssen. Hij fotografeerde het afgelopen jaar het kasteel vanuit
verschillende perspectieven, zowel van veraf als dichtbij.

HALLO in New York

Het optreden van Ben Verdellen
duurt van 11.00 tot 13.00 uur. De uit
Blerick afkomstige zanger is bekend
van zijn Limburgstalige liedjes.
De laatste jaren treedt Ben ook op in de
theaters met een akoestische s etting
en luisterliedjes, waar hij op deze

z ondagmorgen een selectie van ten
gehore zal brengen. Per editie is er plek
voor zo’n honderd gasten.
De foto-expositie van Pierre
Franssen is te bezichtigen op niveau
3 in de Van Keverbergzaal en de
Van Merwijckzaal in de weekenden

van zaterdag 7 en zondag 8, zaterdag
14 en zondag 15 en zaterdag 21 en
zondag 22 januari. De expositie is
geopend op de normale openingstijden
van De Keverberg, op zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zondag van
10.00 tot 18.00 uur.

Samen met twaalf paarden vloog de Beringse Hay Joosten op
woensdag 30 november naar New York. Dit deed hij in opdracht
van Horse Service Internationaal uit Meterik, dat paarden verkoopt
en ze naar hun nieuwe eigenaren brengt. In dit geval gingen de
viervoeters de oceaan over naar de Verenigde Staten. “Om het de
paarden zo aangenaam mogelijk te maken, vliegen er verzorgers
mee die bij de dieren blijven tijdens het opstijgen en landen”,
vertelt Hay. “Dit keer mocht ik mee. En het is geweldig om te
doen.” Nadat de paarden waren afgeleverd, kon Hay nog even
genieten van de Big Apple. Vooral Ground Zero met de vredesduif
maakte grote indruk.

Minister Calsstraat 8-10
Panningen

Kom naar het Bouwens!

HALLO in Albergen
De Dröpkes van Jong Nederland Helden gingen in november een weekend weg naar het Twentse
Albergen. “Omdat we afgelopen zomer helaas niet op zomerkamp konden gaan, hebben we besloten
twee keer een weekend weg te gaan”, vertelt Hans Bruijnen van de groep. Overijssel was de eerste
bestemming. De Jong Nederlanders deden in Albergen een hoogte-klimparcours, gezelschapsspellen en
schietactiviteiten. De HALLO Peel en Maas mocht ook mee. Hans: “Pim wilde niet op de foto, dus hij
mocht het blad vasthouden.”

Opening gebouw het Bouwens

Open avond het Bouwens

Wanneer? Woensdag 25 januari
Hoe laat? 13.00 - 16.00 uur
Voor wie? Iedereen is welkom om ons
nieuwe gebouw te bekijken.

Wanneer? Vrijdag 27 januari
Hoe laat? 17.30 - 21.30 uur
Voor wie? Leerlingen van groep 7/8
en hun ouders

We hebben er hard aan gewerkt,
maar nu is het zover. Het nieuwe
schoolgebouw van het Bouwens wordt
feestelijk geopend. Bent u erbij?

Ga je binnenkort naar de middelbare
school? Kom dan naar de open avond
om kennis te maken met het Bouwens!

Meer weten? Kijk op www.hetbouwens.nl
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Agenda t/m 12 januari 2017
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in samenwerking met

Nieuwjaarstoernooi- en receptie

Prinsuitkomen Grashoek

Tijd: 19.00 uur
Locatie: voetbalclub VV BEVO Beringe

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

Boerenbruiloft

Bobbi Eden

Nieuwjaarsconcert

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Niëns Maasbree

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Mountainbiketocht en Rundje
Koeberg

Prinsuitkomen Helden

zo
08
01

Expositie Pierre Franssen
Tijd: zaterdags 10.00-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Den Soeten Inval
met Ben Verdellen
Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 08.00 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Repair Café

Alpe d’HuZes ontbijt

Prinsenbal Meijel

Tijd: 13.00-15.30 uur
Organisatie: Repair Café Peel en Maas
Locatie: kringloopwinkel Allerhande Panningen

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: PEEL EN MAAS GUFT GAAS
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Kienen

Expositie Pierre Franssen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Jeugd en Natuur Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 10.00-18.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Dubbelconcert Cynthia Janes en
The Crystal Pines

Nieuwjaarstoernooi

Tijd: 19.30 uur
Locatie: zaal Thalia Baarlo

Tijd: 10.00-19.00 uur
Organisatie: VC Kessel
Locatie: sportzaal Achter De Häöf Kessel

ma
09
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di
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Tai Chi
Tijd: 19.00-20.00 uur
Organisatie: KBO Baarlo
Locatie: recreatieruimte De Weem Baarlo

KBO Kienmiddag
Tijd: 13.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Advertorial

Project Global Exploration

Met school naar Thailand en Cambodja
Leerlingen van het Blariacumcollege in Blerick kunnen ieder jaar meedoen aan de Global Exploration. Bij de Wereldburgerstage van het
project gaan de leerlingen drie weken naar een derdewereldland om daar kennis te maken met de cultuur en de lokale bevolking te helpen.
Evy Huybreghs (16), Myrte van de Bergh (15) en Chayenne Hendrix (15) uit Baarlo en Karim Vaessen (16) uit Maasbree gingen afgelopen jaar
mee op reis naar Thailand en Cambodja.

Veel van de leerlingen gebruikten ook Google
Translate om dingen duidelijk te maken.”
Al werkte dat niet altijd. Evy: “Mijn buddy zei
tegen mij: ‘You eat like a pig’. Ik weet niet
precies wat hij bedoelde, maar achteraf was
het wel grappig.”

Kakkerlak
van tien centimeter

De leerlingen van het Blariacum met Cambodjaanse studenten
Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en
Maas (SMBPM) ondersteunde het project met
een financiële bijdrage. “Interculturaliteit is
het belangrijkste doel van de projecten van
Global Exploration”, aldus de stichting. “Eén van
de speerpunten is begrip ontwikkelen voor
mensen in een andere cultuur met een andere
visie, andere normen en waarden. SMBPM vindt
het belangrijk dat jonge mensen uit onze
gemeente wereldburgers worden en hun
ervaringen delen met anderen. Vandaar de
bijdrage.”
Verschillende Limburgse middelbare
scholen doen mee aan het project Global
Exploration. De deelnemende leerlingen zorgen
zelf gedeeltelijk voor de financiering, vertellen
de vier studenten die afgelopen zomer mee
op reis gingen. “We zijn ongeveer een half
jaar bezig geweest met acties bedenken en

uitvoeren om geld op te halen. Ook hebben we
bedrijven aangeschreven om te vragen of ze ons
wilden sponsoren”, vertelt Myrte. “We kregen
ook les over de cultuur daar en hoe we het beste
konden communiceren met de lokale bevolking.”

De Nederlandse leerlingen leerden de cultuur
kennen en ze zorgden er ook voor dat de lokale
bevolking iets had aan hun bezoek. Karim: “Ik heb
nog een hele tas met voetbaltenues achter
gelaten. Bij mijn voetbalclub MVC’19 kregen we
namelijk nieuwe tenues en toen heb ik de oude
meegekregen voor de kinderen daar. Nu lopen er
in Cambodja dus een hoop kinderen rond in een
Na een goede voorbereiding trok de groep
MVC-tenue. Er werd zelfs nog een voetbaltoernooi
van 28 leerlingen, vijf begeleiders en een arts
georganiseerd toen ze de shirts kregen.”
in juli drie weken naar Thailand en Cambodja.
Naast de activiteiten die met andere kinderen
Eenmaal daar werden scholen en bezienswaardigheden bezocht en hielpen de leerlingen de lokale gedaan worden, hadden alle leerlingen een
bevolking. Evy: “Zo hebben we bomen geplant, de lokale buddy of een gastgezin. Karim: “Met hen
school geverfd die het project daar al eerder heeft ging je twee dagen mee om te leven zoals hen.
Dus je bleef daar slapen en je at met ze mee
gebouwd en vooral veel Engelse les gegeven op
thuis. Dat was soms best lastig, want ze spreken
basis- en middelbare scholen, want het niveau
Engels was daar behoorlijk laag. Maar ook hebben niet heel goed Engels. Toch vond ik het echt
we spelletjes gedaan, gevoetbald en gedanst met een geweldige ervaring.” Myrte: “Je moest met
handen en voeten werken om te communiceren.
de kinderen.”

MVC-tenues in Cambodja

Het was voor de vier leerlingen een hele
ervaring om rond te reizen in de verre landen.
Chayenne: “We moesten de hele tijd zonder
telefoon en we mochten maar drie shirts
meenemen voor drie weken. Douchen moesten
we doen door water over onszelf heen te
gooien en de wc’s waren gaten in de grond.”
Karim: “Ik heb ook nog een gevecht gehad met
een kakkerlak van tien centimeter groot.”
Het doel van het project was om de
Thaise en Cambodjaanse cultuur te leren
kennen en dat is goed gelukt volgens de vier.
Evy: “We hebben goed gezien hoe het er
daar aan toe gaat. Zeker ook het slapen bij
de mensen thuis zorgt ervoor dat je goed ziet
hoe zij leven. We weten nu ook veel over de
geschiedenis, want we zijn ook op historisch
belangrijke plekken geweest. We hebben wel
echt een andere wereld leren kennen.”
Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en
Maas heeft als doel om binnen de gemeente
integratie te bevorderen en meer begrip te
kweken voor mensen uit andere culturen.
Voor meer informatie of een subsidieaanvraag
gaat u naar www.mondiaalpeelenmaas.nl
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Vocaal Ensemble Quint

Nieuwjaarsconcert fanfare
Eendracht Baarlo
Fanfare Eendracht luidt zondag 8 januari het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsconcert. Dit concert vindt plaats
bij zaal Unitas in Baarlo.
Het concert wordt geleid door
Bart Deckers. De fanfare brengt een
programma ten gehore brengt met
bekende melodieën. Ook het koor Quint
verleent haar medewerking aan het
concert. Dit vocaal ensemble bestaat uit

een twintigtal jonge vrouwen uit Venlo
en omgeving, werd in 1999 opgericht
en mocht zich afgelopen jaar Koor van
het Jaar 2016 noemen. Sinds 2010
staan de zangeressen onder leiding van
dirigent Esther Zaad, die Dirigent van

het Jaar 2016 is. Quint brengt tijdens
het concert een gevarieerd repertoire
ten gehore van zowel klassieke als
lichte muziek.
Het concert begint om 11.30 uur bij
zaal Unitas in Baarlo.
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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

Garagebedrijf
W. Aarts

VEILIG
NIEUWJAAR

japonnen
10% op
en colberts
korting (heren en dames)

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

WWW.GARAGEAARTS.NL

www.motio-sport.com

Voor een zorgeloze schadeafwikkeling!

Autoschade?
Venlo
Venray
Panningen

Schadenet Panningen

Venlo - Venray - Panningen

Schadenet Venlo
Celsiusweg 7, Venlo
www.schadenetvenlo.nl

NIEUW

Servicevestiging
Keizersveld 85, Venray
J.F. Kennedylaan 20, Panningen

Kennis en kracht gebundeld voor een snelle en zorgeloze schadeafwikkeling.

Wij werken voor alle grote verzekeringsmaatschappijen.

|
|

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 januari
H. Mis 9.30 uur t.i.v. K.B.O. Beringe
speciaal de overledenen van het
afgelopen jaar.
Overleden: Til Verhaegh-van den
Broek, 97 jaar
Woensdag 11 januari
H. Mis 9.00 uur in sacristie

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 7 januari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Fam. GeurtsDriessen (jaardienst)
Zaterdag 14 januari
Geen H. Mis

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 8 januari
H. Mis 11.00 uur: Pieter Wijnen
(verjaardag)
Doopviering 12.00 uur:
Emily van Soest
Zondag 15 januari
Geen H. Mis.

Pieter Jaspers uit Meijel zei in november zijn baan op om te gaan reizen. Hij startte in de Russische
hoofdstad Moskou, waarna hij met de Trans-Mongolië Express Rusland verder doorkruiste. “Daarna
reisde ik door naar de hoofdstad van Mongolië, Ulaanbaatar”, vertelt Pieter. “Vanuit daar bezocht ik
het Ghorki-Terelj National Park, waar ik twee nachten doorbracht in traditionele gertententen bij
families bij een temperatuur van -25 graden.” Pieter reist, mét HALLO, nog door China en Vietnam.
“Daarna moet ik kijken hoeveel geld er over is om HALLO te zeggen tegen andere landen.”

pet.horst@home.nl

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

Parochie Egchel

HALLO in Mongolië

|

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 8 januari
H.Mis 11.00 uur T.i.v. Gods zegen voor
het nieuwe jaar
Zaterdag 14 januari
Geen H. Mis i.v.m. tijdelijke vakantieregeling

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 5 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 7 januari
H. Mis Driekoningen 19.00 uur –
dameskoor, met toespraak kerkbestuurslid Frits Berben; t.i.v. levende
en overl. leden van het Dameskoor;
Mie Nijssen-Thijssen, Dries Nijssen en
overl. fam. Nijssen-Thijssen; Jan Roost
(verj); overl. fam. Beckers-Huijerjans;
uit dankbaarheid
Maandag 9 januari
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 10 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 12 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Helden

Parochie Panningen

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 6 januari
De H. communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Zondag 8 januari
H. Mis Driekoningen 10.00 uur –
herenkoor t.i.v. Giel van Lier (zeswekendienst) en Leen van Lier-van
den Hurk; Johannes Hesen; Anna
Janssen (jaardienst); Ton van der
Zandt, mgr. Willy Heuvelmans en fam.
Heuvelmans-te Locke; Nel en Piet
Wilms-Hendriks, kleinzoon Dennis en
overl. fam. Wilms-Hendriks (jaardienst); Nol Jacobs en Nellie Jacobsvan Maris

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
Vrijdag 6 januari
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht
Zaterdag 7 januari
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Tiny Van Zon-Nooijen (jaardienst/coll)
en Broer Van Zon; Johannes Lemmen
en Gertruda Nelissen (jaardienst);
overl. ouders Johannes en Hendrina
van den Beuken-Kempen; Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en zoon
Sjraar; Nelly Lemmen-Hendrix; Paula
Janssen-Geraeds en Paula JanssenVaessen
Zondag 8 januari
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
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Wallace
/
Benson
natuur/briljantwit hoogglans
Keuken 240 + 250 cm ( x 96 cm)
compleet met:

€ 8199,Altijd direct de beste prijs!

koelkast

magnetron met grill

werkblad

afzuigkap plafondunit

compacte oven
5 jaar apparatuurgarantie

Inbouw oven met magnetron

Americana fornuis 90 cm

Inbouw vaatwasser (volledig)

Grundig GEKW47000B

La Germania AMS95C61LDX

Grundig GNV41822

€749,-

Exclusief model!

Inhoud: 40 liter, energieklasse A
10 functies, touchregeltoetsen
Afmetingen (hxbxd): 45,5 x 59,4 x 56,7 cm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€499,-

€899,-

5 kookzones, centrale wok
Elektrische oven, inhoud: 142 liter
Aluminium branders, spatrand van roestvrij staal

Energieklasse A++, 13 couverts
8 wasprogramma’s
Afmetingen (hxbxd): 82 x 59,8 x 54,8 cm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

D!

