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Oliebollen van de fanfare
Jeannette Kompier en Els Gommans van fanfare en drumband Semper Avanti uit Grashoek die dinsdag 31 december postten bij een aanhangwagen vol oliebollen, konden zelf maar moeilijk
van hun gebakswaar afblijven. Semper Avanti bakt al meer dan veertig jaar oliebollen volgens een oud recept. Leden, oud-leden, ouders en andere sympathisanten dragen elk hun steentje
bij. Met zestig man wordt het deeg gemaakt, waarna er wel vijfduizend het vet in gaan. Vervolgens worden de oliebollen deur-aan-deur verkocht. Het centrale punt is een aanhangwagen op
het plein bij gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek. Van daaruit worden de bezorgers bevoorraad en oliebollen verkocht aan passanten. / Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Rustige nieuwjaarsnacht in
Peel en Maas

Onderzoek

Politie verlengt schorsingen
De politie heeft de schorsingen van vier politiemedewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas
verlengd. De agenten werden al in april van dit jaar op non actief gesteld. Vier andere medewerkers, die
sinds de zomer buiten functie zijn gesteld, zijn eind december eveneens geschorst. Dit omdat het onderzoek nog in volle gang is en een buitenfunctiestelling slechts een tijdelijke maatregel is.
Tegen de acht geschorste medewerkers loopt al geruime tijd een intern
onderzoek vanwege vermoedens
van ernstig plichtsverzuim.
Volgens dagblad De Limburger
kijken de rijksrecherche en de
interne politiedienst VIK (Veiligheid,
Integriteit & Klachten) of agenten
zich hebben bezondigd aan buitensporig geweld. De geschorste
agenten zouden hebben opgeschept
over uitgedeelde klappen in interne
Whatsapp-groepen die momenteel

worden onderzocht.
Ook wordt onderzocht of de agenten rommelden met ‘anonieme’
tips over misdrijven. Politiemensen
zouden zich zelf hebben voorgedaan
als tipgever. In een oproep in HALLO
Peel en Maas en HALLO Horst aan
de Maas in februari werd burgers
gevraagd verdachte situaties anoniem te melden via een antwoordkaart. De Limburger vermoedt dat
politiemensen zelf deze kaarten
instuurden. Door de regels op deze

manier op te rekken kon de politie
sneller een strafrechtelijk onderzoek
starten, was het idee.
Inmiddels loopt er een strafrechtelijk
onderzoek naar acht agenten van de
het basisteam Horst/Peel en Maas.
Hoe lang het onderzoek gaat duren
kan de woordvoerder van politie
Limburger niet zeggen. Ook kan zij
de vermoedens van De Limburger
bevestigen noch ontkennen.
Tekst: Marc van der Sterren

Het was een relatief rustige nieuwjaarsnacht voor de brandweer in de
gemeente Peel en Maas. De brandweer moest op dinsdag 31 december
uitrukken voor een ongeval op de Heldenseweg in Kessel, op de Midden
Peelweg in Maasbree en voor een brand in Baarlo.
Op oudjaarsdag werd de brandweer rond 16.20 uur gealarmeerd
voor een ongeval met letsel op de
Heldenseweg in Kessel. Een uur later
moest Brandweer Maasbree uitrukken voor een ongeval op de Midden
Peelweg in Maasbree. Diezelfde
avond moest ook de brandweer
van Baarlo aan het werk. Even voor
21.00 uur werd een buitenbrand op de
Slotvoogdstraat geblust.
Regionaal gezien nam het aantal uitrukken van de brandweer flink toe
ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Op 31 december 2019 vonden er

46 incidenten plaats waar Brandweer
Limburg-Noord voor werd opgeroepen. , terwijl de brandweerkorpsen op
oudjaarsdag 2018 maar 11 en in 2017
maar 10 meldingen binnenkregen.
De laatste keer dat de brandweer zo
vaak moest uitrukken als tijdens deze
jaarwisseling, was in 2015/2016. Toen
ging het om 43 incidenten.
De Nederlandse politie blikt ook terug
op een veel drukkere nieuwjaarsnacht.
Door het hele land waren er diverse
branden en vernielingen en werd er
op meerdere plekken geweld gebruikt
tegen hulpverleners.
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Bouw start derde kwartaal

Windturbine Egchelse Heide 200 meter
De windmolens die op Windpark Egchelse Heide moeten verrijzen, zijn
op het hoogste punt 200 meter. Dat maakten initiatiefnemers coöperatie
Peel Energie, Aelmans Advies en Green Trust Group op donderdag
19 december bekend. Ondanks dat de uitspraak van het hoger beroep om
het park tegen te houden nog moet volgen, besloten de partijen hun
turbine-keuze alvast bekend te maken.
Het initiatief voor het windpark komt
uit 2002 van twee melkveehouders en een akkerbouwer uit Egchel.
Samen met Coöperatie Peel Energie,
Aelmans Adviesgroep en Green Trust
Group werken zij sinds 2016 onder
Windpark Egchelse Heide BV aan het
realiseren van het windpark.

200 meter op hoogste punt
De turbines van Windpark Egchelse
Heide, vijf in totaal, moeten in
het buitengebied van Egchel en
Beringe komen ter hoogte van de
Haambergweg. De plannen waren
al bekend, maar welk soort windturbine op het park moest komen,
was nog niet openbaar gemaakt.
Dat werd gedaan tijdens een bijpraatsessie voor de pers op doeboerderij BoeBaDoe Farm van Bart
Schrijnwerkers en Floor de Vries aan
de Haambergweg in Beringe. Op hun
grond wordt een windmolen van
windpark Egchelse Heide geplaatst.
Daarnaast is via hun erf straks een
andere turbine te bereiken. Voor het
beschikbaar stellen van hun grond
krijgen ze een vergoeding.
Het type windmolen dat is besteld,
is het model Enercon E-138 EP3 E2.

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

Dit is een windturbine met een
ashoogte (van fundering tot gondel)
van 131 meter, een rotordiameter
(de cirkel die de wieken samen vormen) van 138 meter en een tiphoogte
(van fundering tot hoogste wiekpunt)
van 200 meter. De vijf windmolens
zouden samen voldoende energie
moeten opwekken om 75 procent van
de huishoudens in Peel en Maas van
stroom te voorzien.
De voorbereidingen voor de bouw,
zoals het aanleggen van de wegen en
funderingen, starten naar verwachting in het derde kwartaal van 2020.
De daadwerkelijke bouw zou begin
2021 plaats moeten vinden zodat in
juni 2021 de molens draaien.

Zo zou het uitzicht op Windpark Egchelse Heide (rechts) zijn, gezien ter hoogte van Roggelseweg 133 in Egchel.
Op links: de vijf windmolens van Windpark Neer aan de Boerderijweg.

Uitspraak hoger beroep in februari
Tot die tijd wordt eerst de uitspraak
van de Raad van State afgewacht,
die waarschijnlijk in februari volgt.
Tegenstanders van Windpark Egchelse
Heide stapten in 2018 naar de rechter om de komst van het windpark
tegen te houden. De bezwaarmakers,
bestaande uit omwonenden en enkele
ondernemers, vrezen aantasting van
hun woongenot of zijn bang dat hun
bedrijfsvoering door de komst van de
windmolens wordt beperkt. Daarbij
komen de vijf turbines op nog geen
kilometer afstand van en parallel aan
het bestaande Windpark Neer te liggen in de gemeente Leudal. In februari 2019 werden de bezwaren door
de rechtbank ongegrond verklaard,
waarop beroep werd ingediend bij
de Raad van State. Dat hoger beroep
diende in november.
Volgens Adrie van Oerle van Aelmans

Advies trok één bezwaarmaker zich
kort voor die zitting alsnog terug,
omdat een overeenkomst was bereikt.
“Deze ondernemer wilde graag gecompenseerd worden als er windmolens zouden komen. Wij doen graag
iets terug, maar nooit in de vorm van

geld. Wij hebben toen op zijn verzoek gezorgd voor snel internet bij zijn
bedrijf.”
Bang dat de Raad van State in het
nadeel van het windpark beslist, is
Van Oerle niet. “De bezwaarmakers
hebben geen nieuwe argumenten

meer ingebracht, dus ik verwacht geen
andere uitkomst dan bij de rechtbank.
We krijgen het er niet warm van.”
Tekst: Kim Jacobs
Beeld en beeldbewerking:
Green Trust Group

Geen nieuwe vergunningaanvragen
Het initiatiefvoorstel dat de gemeenteraad van Peel en Maas op dinsdag 17 december aannam, heeft
geen invloed op windpark Egchelse Heide en andere bestaande vergunningen. Gemeente Peel en Maas
neemt enkel geen nieuwe vergunningaanvragen meer in behandeling voor windmolens hoger dan
150 meter en voor de bouw van zonneweiden.
In de HALLO Peel en Maas van donderdag 19 december werd dit onjuist
geformuleerd. Hierin werd gesproken van een bouwstop, terwijl de
gemeente enkel geen nieuwe aan-

vragen voor duurzame energie meer
in behandeling neemt.
Voor het plan van Renewable
Factory (REF), dat windpark Groote
Molenbeek wil gaan realiseren langs

de A67, heeft het mogelijk wel
gevolgen. REF werkt nog aan het
plan en heeft nog geen vergunningaanvraag bij de gemeente ingediend.

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

Commercieel adviseurs

Herdenkingskruis Baarlo vervangen
De Hei in Baarlo heeft een nieuw herdenkingskruis. Vrijwilligers van Stichting Maasbreese Wegkapellen en
buurtbewoners plaatsten deze samen op woensdag 18 december. Het kruis, dat aan vervanging toe was,
werd ooit door de buurt opgericht om zeven jonge slachtoffers te herdenken die vlak na de bevrijding vielen.

077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten

Het nieuwe kruis werd geplaatst door
enkele buurtbewoners van de Hei en
vrijwilligers van Stichting Maasbreese
Wegkapellen. Gemeente Peel en Maas
stelde subsidie beschikbaar.

Dit kruis verdient
aandacht

garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

De gedenkplek, ter hoogte van Hei
12, werd door buurtbewoners van de
Hei in 2007 gemaakt om de zeven
slachtoffers te herdenken die kort
na de bevrijding van Baarlo vielen.
Op 5 december 1944, een kleine twee
weken na de bevrijding van het dorp,
kwamen zeven jonge mannen om het
leven toen een zware mijn ontplofte.
Hun namen staan op het oorlogsmonument op het Baarlose kerkhof,
maar de buurt wilde graag een eigen
herdenkingsplek inrichten.

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Het oude kruis was in zeer slechte
staat en daarom nodig aan vervanging toe, vertelt Ed Groenendaal uit

Baarlo van Stichting Maasbreese
Wegkapellen. “Dit kruis is bij de herdenking van 75 jaar bevrijding niet

meegenomen, terwijl het zeker de
aandacht verdient gezien de achtergrond en betrokkenheid van de buurt.”

Beeld: Stichting Maasbreese
Wegkapellen
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Eerste stappen naar de
nieuwe school
Plots staan er gekleurde voetafdrukken in Koningslust. Kleine voetafdrukken lopen vanaf de voordeur van basisschool
de Springplank naar gemeenschapshuis de Sprunk, op hun pad
komen ze grote voetafdrukken tegen die de andere kant oplopen.

De voetstappen symboliseren de
eerste stappen naar de nieuwe
school die de komende maanden
zal verrijzen in gemeenschapshuis
de Sprunk. De grote voetstappen
staan voor de nieuwe bestemming die de school gaat krijgen.
Oudere inwoners van Koningslust
kunnen hier straks terecht in een
woonzorgcomplex.
Voorafgaand aan de kerstdagen,
wisten de kinderen van basisschool
de Springplank in Koningslust
397 euro op te halen met een dienstenveiling. Tijdens de kerstviering
boden kinderen, maar ook enkele
ouders, hun diensten aan via een
stille veiling. Ouders, grootouders
en andere geïnteresseerden die de
viering bezochten, konden schrifte-

lijk een bod uitbrengen op de aangeboden diensten.
In de kerstvakantie zijn de kinderen
druk bezig om de diensten uit te
voeren. Zo worden er auto’s gewassen, wafels, cupcakes, brownies en
appelflappen gebakken. Kinderen
gaan kerstbomen opruimen, boodschappen doen, honden uitlaten,
ramen wassen en glas naar de
glasbak brengen.
Het opgehaalde geld is bedoeld
voor een blijvend geschenk voor
de nieuwe school. Welk geschenk
er uiteindelijk komt wordt de
komende tijd door de leerlingen
bepaald.

Ut P&M Hoés: ruim 11.000 euro
11.769,17 euro. Dat is het voorlopige eindbedrag dat Omroep P&M-dj’s Lara Savelkoul, Nena BrummansOomen en Carla Hermans ophaalden tijdens de goede-doelenactie Ut P&M Hoés. Van vrijdag 20 tot en met
zondag 22 december werden de dj’s opgesloten in een glazen huis op het Raadhuisplein in Panningen.
Het geld werd ingezameld voor de stichting Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg, die zich inzet voor
sporters met een beperking. Tijdens de actie werd ook een kleurplatenwedstrijd georganiseerd. De kleurplaten van Martijn van 7, Juul van 6 en Tess van 4 jaar werden beloond met een prijs: zij kregen een cadeaubon om nieuw speelgoed uit te zoeken. / Beeld: Jac Willekens, Foto Tien+

Tekst: Marc van der Sterren
Beeld: Erik Nijssen

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

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

Functie-eisen:
• bereid om studies te volgen binnen de organisatie;
• vrachtwagenrijbewijs is een pre (of het behalen hiervan);
• ben jij gemotiveerd, vakbekwaam en kun je goed zelfstandig werken?
• Heb je het idee dat je uitgeleerd bent in je huidige functie of heb je zin in iets nieuws?
• Vind jij het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van een dynamisch bedrijf en jezelf daarmee verder te
ontwikkelen als chauffeur/machinist?

Rechtgezet
foto uitkijktoren
De foto vanaf de uitkijktoren aan de Vossenberg in Meijel is niet
gemaakt door Gianfranco Gorgoni, zoals vermeld in HALLO Peel en
Maas van 19 december, maar door Peter Sieben van Kijk op Meijel.

Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of op onze facebookpagina.
Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Rechtgezet biomassacentrale
De biomassacentrale van Wijnen Square Crops in Egchel gaat per
jaar 27.000 ton aan houtsnippers verbranden. In HALLO Peel en
Maas van 19 december stond abusievelijk vermeld dat het om 1
miljoen ton houtsnippers zou gaan.

Zakasbakjes tegen peukenafval
Tijdens een kleine opruimactie in voornamelijk Panningen en Maasbree hebben vrijwilligers in twee uur tijd
meer dan vier kilo sigarettenpeuken verzameld. Om deze vervuiling tegen te gaan, brengt Peel en Maas
Schoon gratis zakasbakjes in omloop.

Varkens in gierkelder
Veertien varkens waren in de vroege ochtend van zondag 29
december door de vloer van hun stal in Beringe gezakt.
De brandweer werd rond 11.30
gealarmeerd. Aan de Groeze in
Beringe bleken veertien varkens
door een vloer gezakt en in de
gierkelder terecht te zijn gekomen.
Oorzaak was een muurtje dat op de
vloer was gevallen.
Omdat de varkens elk ongeveer
honderd kilo wogen, heeft de

brandweer een extra hulpverleningsvoertuig ingeschakeld om de
dieren uit de kelder te bevrijden.
Ook heeft de brandweer speciale
waadpakken gebruikt. Na anderhalf
uur waren alle varkens uit de kelder gehaald. Van de veertien varkens hebben vijf de val overleefd.

Kleine kernen krijgen glasvezel
Grashoek, Kessel-Eik, Koningslust en zeven andere kernen buiten
de gemeente Peel en Maas krijgen glasvezel. In drie kernen, waaronder Egchel, kreeg Glasvezel Buitenaf te weinig aanmeldingen.
Uitgangspunt bij de campagne
was dat minimaal 35 procent van
de inwoners per deelgebied zich
moest aanmelden voor glasvezel, voordat de aanleg door kon
gaan. Omdat dit percentage niet
gehaald werd voor de beoogde
deadline van 28 oktober, is de
campagne verlengd tot 16 december. In Egchel werd, net als in
Neer/Hanssum, dit percentage
ook na de verlenging van de campagne niet gehaald. Hier gaat de
aanleg van glasvezel niet door.
In het eerste kwartaal van 2020
gaat de schop in de grond.

“We gaan in het nieuwe jaar
heel snel van start”, vertelt
Evelien Tapper van Glasvezel
Buitenaf. “Misschien in januari
al.” Aannemers gaan van start
met voorbereidende werkzaamheden. Voordat de installatie bij
de woningen plaatsvindt, krijgen
bewoners persoonlijk bericht.
Andere kernen in de regio
Noordwest-Limburg die eveneens worden aangesloten
op het glasvezelnetwerk zijn
Altweerterheide, Laak, Laar,
Leveroy, Ospeldijk, Swartbroek en
Tungelroy.

Rob Custers, een van de vrijwilligers,
zegt te zijn geschrokken van de hoeveelheid peuken die de tien vrijwilligers
in twee uur hebben opgeraapt. “Dit is
wat een gemiddelde roker in twee jaar
op straat gooit”, weet hij.
Om deze vervuiling te bestrijden,
gaan de vrijwilligers van Peel en Maas
Schoon bij tabaksverkooppunten in de
gemeente gratis zakasbakjes verspreiden. Met deze asbakjes kunnen rokers
hun peuken eenvoudig meenemen.
“Elk zakasbakje dat wordt gebruikt
scheelt kilo’s chemische vervuiling”,
weet Rob.

Peel en Maas Schoon is bekend van
opruimacties gericht op blikjes en plastic flesjes. Sigarettenpeuken zijn echter
nog veel erger, stellen de initiatiefnemers. Peuken horen volgens hen bij het
klein chemisch afval. Filters bevatten
zo’n 4000 verschillende chemische stoffen, waaronder arsenicum en ammonia.
De filters zijn gemaakt van duizenden
vezels van celluloseacetaat. Resten van
deze kunststof vallen uiteen in microdeeltjes en kunnen schade veroorzaken
aan onder meer het onderwaterleven.
De zwerfafval-aanpakkers zijn ervan
overtuigd dat nog bijna niemand dit

beseft. “Het is bijna normaal dat een
peuk op de grond wordt gegooid en
uitgetrapt”, zegt Hay Steegs. “Maar nu
we dit weten, willen we er ook wat aan
doen.” Volgens hem zijn rokers best
bereid hun steentje bij te dragen. “Het
zijn dezelfde mensen die netjes hun
klein chemisch afval naar de milieustraat brengen, dus het kan niet anders
dan onwetendheid zijn.”
Vanaf midden januari worden de zakasbakjes verspreid. De adressen worden
nog bekendgemaakt, onder meer op
de website van Peel en Maas Schoon
www.peelenmaasschoon.nl

Weer in Peel en Maas

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

Loodgieters

m/v

CV monteurs

m/v

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Bedrijfsleider

m/v

m/v

Leerlingmonteurs

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

www.martenssanitair.nl

Een Weergaloos 2020
Met dit stukje natuurlijk vuurwerk gaan we het nieuwe jaar in, die in een natuurreservaatje op de
Deinderik in Helden is vastgelegd. Er zullen dit jaar vast weer genoeg interessante momenten gaan komen
op weergebied. Echter, niet de komende tijd. Het blijft erg kwakkelig winterweer zonder tanden.
Overdag tussen de 5 en 9 graden en in de nacht soms een aantal graden vorst. Dit alles komt door een groot
hogedrukgebied die zich ten zuiden van ons bevindt. Rond dit systeem draait de wind met de wijzers van de
klok mee en wij zitten aan de noordflank daarvan. De wind is daar, u raadt het waarschijnlijk al, westelijk.
Vanuit die hoek is geen serieus winterweer te verwachten. Wel komt er vanaf nu meer wind te staan en
vallen er af en toe een paar buien. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Geplukt

Marieke Vliegenberg Baarlo
pittig. Soms bellen of appen mensen
Bij de slijter, een makelaarskantoor, plantencentrum, op de administratie, als journalist en aan de receptie. Verzin het maar, of ze heeft het
werk gedaan. Negen jaar geleden vond Marieke Vliegenberg (51) uit Baarlo dan eindelijk haar droombaan: die van uitvaartverzorger. Deze week je midden in de nacht. Een andere
keer wordt een middagje shoppen
wordt ze geplukt.

Achteraf gezien had ze op haar
negende al kunnen weten dat
werken in de uitvaartbranche op
haar lijf geschreven is, vertelt
Marieke. “Toen stierf de kanarie
waar ik enorm aan gehecht was.
Met de kanarie op een schop liep
ik, mijn ouders, broers en zus
erachteraan, in een stoet door de
tuin naar het graf dat we gegraven hadden. Niemand mocht
lachen, iedereen moest iets vertellen en een schepje grond in het
graf gooien. Dat was mijn allereerste uitvaart.”
In de jaren die volgden, woonde
Marieke alle uitvaarten in haar
omgeving bij. “Ik wilde het allemaal zien en meemaken en vond
het helemaal niet eng. Tijdens de

uitvaart van mijn opa zat ik vooraan en had ik alleen maar oog voor
de mannen in pak, de vrouwen met
mooie hoedjes op en de pastoor.”
Je zou denken dat Marieke na de
middelbare school koos voor een
opleiding die haar een baan in de
uitvaartbranche zou opleveren.
Het tegendeel is waar. “Ik vond alles
leuk, maar dat was wel meteen het
probleem. Ik heb Spaans gestudeerd
en op het conservatorium gezeten,
journalistiek gestudeerd in navolging van mijn vader en gewerkt bij
het vroegere E3-journaal. Ook heb
ik gewerkt bij een slijterij, makelaarskantoor, plantencentrum, als
receptionist en op de administratie.
Maar alles was ik al snel weer beu.”
Om daarna knipogend toe te voegen:

Puzzel

“Mijn man is wel al jaren dezelfde.
Dit jaar zijn Gerrit en ik 25 jaar
getrouwd.”
Ruim negen jaar geleden viel dan
eindelijk het kwartje. Dankzij Toon
Geurts, een kennis van Mariekes
man Gerrit, kwam ze met
Uitvaartverzorging Van der Laan in
Venlo in contact. “Toon is de man van
Anne-Miek Geurts-In ‘t Zandt, destijds
eigenaar van Van der Laan. Ze hadden
gehoord dat ik aan het werk wilde als
uitvaartverzorger. Op ‘derde’ kerstdag
2010 kreeg ik plotseling een telefoontje van Toon. Of ik op oudjaarsdag
op sollicitatiegesprek wilde komen.”
Het klikte meteen goed tussen
Marieke en Anne-Miek. “Na het sollicitatiegesprek volgde een bezoekje
aan de koeling van het uitvaartcen-

trum. Dat was een belangrijke test,
want daar moet je wel tegen kunnen.
En daarvoor slaagde ik.”
Sinds maart 2011 werkt Marieke als
uitvaartverzorger. “Ik heb het werk
geleerd van Anne-Miek, die het weer
van Jacob van der Laan, de oprichter en naamgever, had geleerd.”
Het bedrijf is in 2016 overgenomen
door Anne-Mieks dochter Lobke en
haar man Bas Notermans. “In dit vak
werk je aan iets eenmaligs. Je kunt
maar één keer afscheid nemen van
iemand en dat moet je goed doen.
Het is een enorme verantwoordelijkheid.” Om de 3 weken heeft Marieke
telefoondienst, wat inhoudt dat ze
24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar is voor nabestaanden.
“Je staat dan altijd ‘aan’ en dat is best

onderbroken. Dat is minder leuk,
maar dat ben je snel vergeten als je
bij de families komt. Het persoonlijke
contact en het feit dat je voor iemand
tot steun kan zijn, maakt het een ontzettend mooi vak.”
Marieke is 51 jaar geleden geboren
in Helmond, maar heeft in haar jeugd
ook in Beek en Donk, Oldenzaal,
Venlo, Venray en Blerick gewoond.
Haar ouders wonen nu in Wanssum.
“Mijn vader is 78 en werkte vroeger
als journalist. Daarom zijn we regelmatig verhuisd. Je kon hem vroeger uittekenen met een sigaret in
zijn mondhoek, achter de typemachine. Hij las drie kranten op een dag.
Vroeger vond ik hem maar een betweter. Nu merk ik pas hoeveel ik op
hem lijk.” Haar man Gerrit (59) leerde
Marieke kennen in 1991 op een prinsenreceptie in Wanssum. Gerrit bracht
Marieke na afloop naar huis en ging
daarna eigenlijk nooit meer weg.
Ze gingen in 1992 in Blerick samenwonen, trouwden in 1995 en wonen
sinds die tijd in Baarlo. Samen hebben ze drie kinderen: Marijn van 23,
Nina van 21 en Karlijn van 19.
Veel tijd voor andere dingen heeft
Marieke op het moment nog niet.
Daar wil ze dit jaar verandering in
brengen. “Meer yoga, wandelen en
zwemmen. Maar vooral meer zingen,
liefst in een koor. Muziek was er thuis
altijd. We zongen onder het afwassen
en ik kan alle Venlose carnavalsliedjes meezingen. Ik ben groot fan van
Elvis, net als mijn broer. Dat rauwe in
de teksten van Elvis en Johnny Cash,
heerlijk. Muziek kan ons niet dramatisch genoeg zijn. Ik speel zelf ook
een beetje piano, maar mijn broer is
de echte artiest van de familie. Als hij
er is, speelt hij de muziek en ben ik
degene die zingt. Ik ben ooit gestopt
bij een koor, maar mis dat wel weer.
Meer zingen, dat is mijn doel voor
2020.”

Tekst en beeld: Kim Jacobs

CDA Peel en Maas wenst iedereen een gezond en gelukkig 2020!

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

9
3

7

1

7

9

1

8

3

6

5

9

1

7

3

3

5

9

4

7

Oplossing vorige week:

1
5

8

5

2

1

8

1

7

2

5

9

4

3

6

3

6

9

8

7

4

5

1

2

4

5

2

6

3

1

9

8

7

2

7

5

9

1

8

3

6

4

9

4

8

3

6

7

2

5

1

1

3

6

5

4

2

8

7

9

6

8

4

1

2

5

7

9

3

7

9

1

4

8

3

6

2

5

5

2

3

7

9

6

1

4

8

Samen voor elkaar!

Peel en Maas
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De mooiste reizen
maak je in je hoofd

Volkomen onverwacht is op 53-jarige leeftijd overleden
onze zoon, broer, zwager en oom

Annemie Reijnders
* Panningen, 18 november 1955
† Venlo, 28 december 2019
mama van
Pim
Mats
dochter van
Hand † en Mie † Reijnders-Steeghs
zus en schoonzus van
Thijs en Toos Reijnders-van der Weerden
Metha Reijnders en Anne-Marie van den Ouweland †
Gert en Rianne Reijnders-Verhaegh

René de Mol
Helden: Bea en Rien † de Mol-Routs
Baarlo: Anette en Rob Coonen-de Mol
Suzanne en Roy, Vera, Dries, Kiki
Bart
Vivianne en Joran
Venlo, 27 december 2019
Correspondentieadres: Bea de Mol-Routs,
Willem van Hornestraat 32, 5988 AR Helden
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Een hand... een woord… een gebaar
doen je zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet
Velen hebben met ons meegeleefd na het overlijden
van onze lieve mam, oma en superoma

Riek Verhaegh-Driessen
Hartelijk dank daarvoor.
Het was hartverwarmend, dit heeft ons goed gedaan.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Panningen, december 2019

Geboren op
9 december 2019
Zoon en broertje van
Bert Sijbers en Wendy Peeters
Mila en Lize
Westeringsekemp 15
5993 NV Maasbree

Gezocht hulp in de huishouding
tel. 06 22 17 31 09.

Dankbetuiging
Wij willen iederen bedanken die in het leven van
“ozze ome Graad”

Graad Leenders
Dankbetuiging

Dani

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

Dokter Aletta Jacobsstraat 21
5911 DC Venlo
We nemen gezamenlijk afscheid van Annemie op
dinsdag 7 januari 2020 om 11.00 uur in Domani,
Dominicanenplein 15 in Venlo. (Parkeren in parkeergarage de
Roermondsepoort, Prinsessesingel 28, Venlo).
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden.



Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte van onze
zoon en broertje

iets heeft betekend. Bedankt ook voor uw aanwezigheid
bij de mooie afscheidsviering.

Mariet en Jan Beijers-Janssen
Peet en Frank Janssen-Janssen
Sammy-Jo en Mitch
De zeswekendienst is op zondag 5 januari 2020 om 10.30 uur in
aula d’n Ingel van Savelberg in Koningslust.

Te huur appartement in Panningen,
telnr. 06 44 54 79 72.

Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Volg in januari een cursus reanimeren
en AED bedienen in Panningen.
In 3 avonden haal je je certificaat.
Op 7,14 en 21 januari. Opgeven
via secretaris@heldenreanimeren.nl
Poetshulp gevr. nieuwbouwhuis
Panningen. Tijden in overleg.
Jos Janssen 06 12 21 78 67.

Vier generaties

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

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

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

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Zomerhuis te huur Mallorca
100m v/h strand voor- en najaar
huisbertcati.com- facebook huisbertcati

www.vooraltijdbijzonder.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Stoelyoga met Marjel, nieuw bij
Lekker Laeve! Kom proeven op 8-1522 januari. www.lekkerlaeve.nl
Mindfulness lessen (sessies) starten
op woensdag 15 en donderdag 16 jan.
van 19.30-21.30 uur in Panningen.
Vergoeding vaak mogelijk vanuit de
aanv. verzekering. Nog slechts enkele
plaatsen vrij. Intakegesprek is gratis.
www.mindfulnesscentrumpanningen.nl
of T: 06 13 74 75 29.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Brasserie VIOS - Beringe
Nieuwe menukaart!
BrasserieVIOS.nl

4 generaties in Helden
‘Omi’ Sien van Ninhuijs-Hoebergen (een geboren Meijelse, maar
woonachtig in Beringe) is ontzettend trots. De 90-jarige is met de
geboorte van Charlie Oyer op 3 november overgrootoma geworden.
Bijou van Zon (33) uit Helden is de trotse moeder van Charlie en
Truus van Ninhuijs (66, opgegroeid in Beringe en woonachtig in
Heythuysen) de oma. “’Omi’ Sien is ontzettend trots dat ze dit nog
mee mag maken”, laat Bijou weten.

0301 \ jongeren
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15-vragen aan

Tessie Peeters Helden
een film geweest die een best
slecht einde had, maar dat gevoel
heb ik vaker ook bij andere films.

Wie zijn jouw helden?
Mijn ouders zijn toch wel mijn
echte helden. Als ik dan eens een
keer zie wat zij nou allemaal doen
voor mij, mijn broertje en mijn
zusje, dan merk je dat dat best
veel is wat zij doen. Ook dat het
soms zwaar kan zijn.

Waar ben jij het meest trots op?
Ik ben toch echt het meest trots op
de medailles die ik heb gekregen
van turnen. De laatste medaille
heb ik gekregen toen ik derde was
geworden op de balk. Ook ben ik
blij met hoe mijn leven tot nu toe
verloopt. Ik maak namelijk veel
leuke dingen mee en heb allemaal
leuke mensen om mij heen. Daar
ben ik toch best dankbaar voor.

Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Wanneer het regent vind ik het
altijd heel erg leuk om te gaan
tekenen. Ik vind het ook altijd leuk
om een spelletje te gaan spelen
met iemand anders die daar dan
ook zin in heeft.

Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit van iemand hebt
gekregen?
Ik heb twee goede adviezen die ik
altijd erg belangrijk vind. Het eerste advies dat ik heb gekregen, is
dat je altijd in jezelf moet geloven. Dus wanneer je denkt dat je
iets niet zou durven, je het toch
gewoon een keer moet proberen. Het andere advies dat ik had
gekregen, was dat je altijd gewoon
jezelf moet blijven en dat je je niet
anders moet voordoen dan dat je
eigenlijk bent.

Wat zou je nooit meer over
willen doen?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tessie Peeters
12 jaar
Helden
Bouwens van der
Boijecollege

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto waar ik samen met
één van mijn vriendinnen op sta.
Ik vind het namelijk altijd heel erg
leuk om foto’s te maken samen met
vriendinnen, vooral als we er wat
grappiger op staan. Hier krijgen we
dan namelijk altijd de slappe lach van
wanneer we de foto’s terugkijken.

Wat is je favoriete drankje?
Mijn favoriete drankje is Ice Tea Green.
Het heeft namelijk een hele lekkere
en verfrissende smaak. Dat is vooral
lekker als je het bijvoorbeeld op een
warmere zomerdag zou drinken.

Wat doe jij als je een keer niet
zou kunnen slapen?
Ik kan meestal gewoon rustig

slapen zonder echte problemen.
Maar als ik dan een keertje echt
helemaal niet zou kunnen slapen,
ga ik meestal even lezen in de
tijdschriften op mijn kamer totdat
ik vanzelf een keertje in slaap val.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Een superkracht die me echt heel
erg cool zou lijken om te hebben, is
de superkracht om terug te kunnen
gaan in de tijd. Als je dan bijvoorbeeld eens een fout zou maken.
zou het niet erg veel uitmaken,
omdat je gewoon de tijd terug kunt
draaien om die fout te herstellen.

Wie is je favoriete leraar?
Ik heb nog niet echt een favoriete
leraar gevonden bij mij op school.
Ze hebben namelijk allemaal
iets wat ze leuker of minder leuk
maakt. De ene leraar geeft bijvoorbeeld veel meer huiswerk op,
een ander is wat aardiger of juist
weer strenger.

Heb jij een bijbaantje op dit
moment?
Nee, op dit moment heb ik nog
niet echt een bijbaantje. Ik ben er
nu ook niet echt goed naar aan
het zoeken, want ik vind dat ik nu
nog niet echt een bijbaantje nodig
heb.

Is er een liedje waar je misschien een speciale herinnering aan hebt?
Ik denk niet dat er echt liedjes zijn
waar ik een heel speciale herinnering aan heb, maar ik heb bijvoorbeeld heel veel mooie liedjes van
Marco Borsato die ik heel erg mooi
vind. Er komt alleen niet echt een
speciale herinnering aan naar
boven bij mij.

Wat is de slechtste film die je
ooit gezien hebt?
Ik denk dat ik nog nooit echt een
film heb gehad waarvan ik dacht
dat dat echt een slechte film was.
Laatst waren we met school naar

Ik heb eigenlijk niet iets in gedachten waarvan ik echt denk ‘dit wil
ik nooit meer overdoen’. Ik maak
natuurlijk wel eens in de zoveel
tijd vervelende dingen mee, maar
daarvan zeg ik niet meteen dat ik
het nooit meer over zou doen.

Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Als ik een dag onzichtbaar zou
zijn, zou ik vooral andere mensen
laten schrikken. Ik ben namelijk
benieuwd hoe mensen zouden reageren en of ze misschien iets door
zouden hebben.

Welk verhaal vertellen je vrienden altijd over jou?
Ik heb eigenlijk geen idee wat zij
over me vertellen, maar ik denk
dat ze me wel als een vrolijke en
gezellige meid zien. Zo zie ik dat
bij hen ook. Ze zouden natuurlijk
ook niet over mij roddelen, dus ik
denk dat alle verhalen positief zijn.

Hoi

Column

2020
Op het moment dat u dit leest is
het al januari 2020, maar nu ik
dit schrijf is het nog net een van
de laatste dagen van december.
En in deze laatste dagen voor
Nieuwjaar kijken we vaak terug
op hoe het afgelopen jaar
gegaan is. In deze laatste dagen
denken we ook na over wat
leuke dingen waren die gebeurd
zijn en wat minder fijn was om
mee te maken.
Die gebeurtenissen kunnen kleine
herinneringen van je zijn, zoals hoe
het was om voor het eerst 2019
ergens als datum op te schrijven,
maar het kunnen ook dingen zijn
die echt heel veel voor je hebben
bepaald of betekend, zoals een
nieuwe baan of de geboorte van
een nieuw familielid.
In de laatste dagen staan we ook
op het punt onszelf te vragen of we
ons aan onze goede voornemens
hebben gehouden, maar besluiten
we dat we dat misschien beter toch
niet kunnen checken, omdat het
antwoord waarschijnlijk teleurstellend zal zijn. We kijken ook naar
het jaar in het algemeen. Zou je
het nog een keertje over willen
doen, of had je 2019 liever overgeslagen als je de kans had? Wat je
gedachte over 2019 ook mag zijn,
we denken zo in de laatste dagen
van december niet alleen na over
het oude jaar dat dan bijna voorbij
is. We kijken ook naar het nieuwe
jaar dat dan op het punt staat om
te beginnen.

Zou je 2019 nog
een keer over
willen doen?

Op dit moment ligt 2020 voor ons
als een ongeschreven boek, met
365 witte, ongeschreven vellen.
We kunnen misschien wel nadenken over wat we hopen voor het
nieuwe jaar, of we er zin in hebben en of we goede voornemens
hebben, maar tot nu toe weten we
nog maar weinig van hoe dit boek
zich gaat vullen. Wat het ook mag
zijn, ik hoop dat het voor iedereen
een mooi verhaal wordt met veel
geluk. Een fijn 2020 gewenst!

Tekst: Lieke Stevens
Beeld: Jac Willekens
Lisa
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CDA Peel en Maas

Sjoën Helje-Dörp
Tijdens de laatste vergadering van 2019 heeft de raad ingestemd met
de kredietaanvraag voor het toekomstbeeld centrum Helden. Met
deze toekenning kunnen de inwoners aan de slag om samen ‘HeljeDörp’ nog mooier, maar zeker ook veiliger te maken. Een langgekoesterde wens van de inwoners, die we ook in het
CDA-verkiezingsprogramma van 2018 hebben opgeschreven.
Het raadsvoorstel omvatte meerdere
kredieten tegelijk, van het voorbereidingskrediet voor ‘Het toekomstbeeld
centrum Helden’ tot het uitvoeringskrediet voor het realiseren van circa
35 parkeerplaatsen op de onlangs

VVD Peel en Maas

door de gemeente aangekochte locatie Molenstraat 19/19a. Dit laatste
onderdeel valt onder de portefeuille
van onze CDA-wethouder Rob Wanten.
Het realiseren van de extra parkeerplaatsen aan de Molenstraat zorgde

Lokaal Peel&Maas

realiseren. Natuurbeleid staat ook
vast vanwege de stikstofneerslag. Er zijn plannen om veel meer
bomen te planten. In Limburg
1 miljoen extra.
De duurzaamheid van energie
vraagt hectares voor zonneweides. Zoveel hectares zijn er niet.
Kringlooplandbouw wordt al veel
toegepast. Het is niet nieuw.

Alleen het verdienmodel is er
niet. Dit maakt het extra moeilijk.
Mijn advies aan de minister: minder regels. Doe bij omslagbeleid in
overleg met sector, hele hoofdstukken deleten. Praktisch en functioneel.
Ongetwijfeld heeft u ook genoten
in ons mooie buitengebied deze
dagen. Als je in bossen rondkijkt

is er een ware kaalslag van omgewaaide bomen. Door de droogte
komen hier nog extra bomen bij.
Laat de eigenaren hier nieuwe
bomen planten. Liefst gebiedseigen
loofbomen. Op termijn goed voor
de omzetting van stikstof. Goed
voor de instandhouding van bossen. En besparing van vele broodnodige hectares.
Duurzaamheid met zonneweides
kan (gelukkig) op een eenvoudige
wijze. Op vele daken van agro- tot

logistieke bedrijven kunnen zonnepanelen gelegd worden.
Ik zie ook niets over een integrale
aanpak. Ieder is weer voor zich aan
de gang. Toch wil ik hiervoor pleiten en me ervoor inzetten. Dat de
stikstofproblemen een praktische
oplossing gaat krijgen binnen een
uit te voeren beleid.

Angela van Roij en
Sandy Janssen, raadsleden

Jeanne Hesen, raadslid

Vergunningaanvragen duurzame energie
Allereerst namens Lokaal Peel&Maas de beste wensen voor 2020.
Lokaal Peel&Maas is helemaal niet tegen duurzame energie, maar
omdat wij veel onrust en onzekerheid onder de burgers proefden bij de
plannen voor de mega windmolens die hoger zijn dan 250 meter,
hebben wij een motie en een initiatiefvoorstel ingediend tijdens de
raadsvergadering van 17 december. Wij kregen daarbij de steun van
het CDA en AndersNu. Tijdens de vergadering sloot ook de VVD zich
aan bij de motie.
Met de motie en een initiatiefvoorstel heeft de gemeenteraad van
Peel en Maas besloten voorlopig tot
juni 2020 geen nieuwe vergunning-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

aanvragen meer in behandeling te
nemen voor windmolens hoger dan
150 meter en voor de bouw van zonneweiden.

Wij zijn van mening dat de uitgangspunten windenergie, gezien de huidige omvang van mega windmolens,
opnieuw tegen het licht gehouden
moeten worden. Ook vinden wij het
belangrijk dat met name de definitie van ‘draagvlak uit de omgeving’
veel duidelijker omschreven moet
worden, zodat burgers ervan uit kunnen gaan dat er ook serieus met hun
inbreng rekening wordt gehouden.
Hierbij dienen gelijktijdig beleidsuitgangspunten voor zonneweiden en

biomassa-installaties geformuleerd te
worden. Maar ook de ontwikkelingen
voor de Regionale Energie Strategie
zullen meegewogen worden in de
nieuwe uitgangspunten die wij als
raad begin 2020 gaan opstellen.
Lokaal Peel&Maas vindt het belangrijk om naar de signalen van de
omgeving te luisteren en daar waar
nodig het beleid hiervoor te herzien
of aan te passen.
Henk Boots, raadslid

Oppositie wezenlijk kenmerk van democratie

Bij de coalitievorming in 2018 hebben wij als PvdA/GroenLinks de oppositierol gekregen in de lokale
politiek. Die rol spelen we met verve. Dat is ook nodig, omdat 23 van de 27 raadsleden tot de coalitie horen.
Die kwantitatieve overmacht pareren wij met kwalitatieve inbreng. Wij geloven in de kracht van argumenten, ook al wordt dat geloof menigmaal op de proef gesteld. Dat gebeurt in raadsvergaderingen
waarin de brave volgzaamheid van coalitiepartijen het wint van twijfels over de wenselijkheid en degelijkheid van menig collegevoorstel.
Als oppositiepartij blijven wij ons in
2020 inzetten voor een socialer en
duurzamer beleid in Peel en Maas.
Meer sociale woningbouw, opdat ook
mensen met een kleine portemonnee fatsoenlijk en betaalbaar kun-

het dorp ziet er goed en professioneel
uit. Het CDA ondersteunt deze van
harte. We zijn zijn benieuwd hoe de
parels van Helden worden opgepoetst
en hoe het ‘Heljes Pedje’ de trekkers
van het dorp gaat verbinden. Wij wensen alle betrokken inwoners veel
succes toe de komende jaren met het
realiseren van hun ambities voor hun
‘Helje-Dörp’. Samen voor elkaar.

Stikstof enzo

Allereerst wensen we u en uw familie een gelukkig gezond en voorspoedig 2020. In mijn vorige artikel over
stikstof schreef ik voorstander te zijn van een integrale aanpak.
De minister worstelt bij haar beleid
maken nog met deze omvangrijke
problematiek. Doordat er diverse
partijen bij betrokken zijn, tot en
met Brussel, maakt het extra complex.
Zelf heeft ze kringlooplandbouw op
haar agenda staan. Besef wel dat
elk agrarisch bedrijf meer grond
nodig heeft per bedrijf om dit te

nog wel voor enige discussie in de
raad, maar het CDA vindt dit hard
nodig om de Molenstraat veiliger te
maken. Hiermee is een eerste stap
gezet in het veiliger maken van deze
drukke weg. In november heeft de
gemeenteraad overigens nog een
brief naar de provincie (eigenaar
van de Molenstraat-Roggelseweg)
gestuurd met de vraag om extra aandacht voor de verkeersveiligheid bij
toekomstig onderhoud. De gepresenteerde dorpsontwikkelingsvisie van

nen wonen. Meer aandacht voor het
opknappen van het buitengebied:
minder plastic op de velden, bouwvallen en asbest-daken opruimen en veel
meer respect en ruimte voor biodiversiteit. Meer geld voor de aanleg

en fatsoenlijke banen die jonge mensen in staat stellen hier een mooie
toekomst op te bouwen. Meer durf en
visie op het terrein van energietransitie met als harde eis dat milieuvriendelijke vormen van energieopwekking
minstens voor 50 procent eigendom
van fietsroutes, voor recreanten, maar moeten zijn van burgerinitiatieven,
zeker ook voor de schooljeugd en voor zodat de opbrengsten ten goede
het woon-werkverkeer, opdat de auto komen van gemeenschappen in Peel
minder gebruikt wordt. Meer bedrijven en Maas. Voor deze en voor andere
zaken, waaronder zeker de positie van
binnenhalen die geen kortstondige
mensen met een kleine portemonnee
pulpbanen creëren, maar duurzame

en de positie van arbeidsmigranten,
blijven we aandacht vragen.
Het belangrijkste thema van het
komende jaar is ongetwijfeld het klimaatvraagstuk. Ook lokaal moet daar
een passend beleid voor ontwikkeld
worden. Op dat terrein zullen we zeker
onze stem laten horen. We hopen dat
we daarbij mogen blijven rekenen op
brede steun.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Kerstbomen zelf
wegbrengen
Wij halen de kerstbomen niet meer aan huis op. U kunt uw
kerstboom (zonder pot en versieringen) zelf gratis inleveren
bij een van de verzamellocaties of bij het Milieupark.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op maandag 6 januari 2020 is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners,
verenigingen, bedrijven en instellingen van Peel en Maas. Dit jaar extra bijzonder, de gemeente
Peel en Maas bestaat 10 jaar!
Vanaf 19:00 uur bent u van harte welkom in het Huis van de Gemeente.
Wij wensen u prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling.
Tot 6 januari!
Gemeentebestuur Peel en Maas

Adres: Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen

De inleverdag is zaterdag 11 januari 2020:
Baarlo
10.30 - 12.00 uur Sprunklaan (parkeerplaats)
Beringe
10.30 - 11.30 uur Ber Vullingsstraat (parkeerplaats)
Egchel
11.30 - 12.30 uur Jacobusstraat (bij de kerk)
Grashoek
09.30 - 10.30 uur Past. Vullinghsstraat 3 (parkeerplaats)
Helden
11.00 - 12.30 uur Kloosterstraat 14 A (parkeerplaats voetbalclub)
Kessel
12.45 - 14.00 uur Roode Eggeweg 6 B (voetbalclub Kessel)
Kessel-Eik
12.30 - 13.30 uur Mariaplein
Koningslust 08.30 - 09.30 uur Poorterweg 52 (parkeerplaats bij kerk)
Maasbree
08.30 - 10.00 uur Sevenumseweg 2 (voormalige gemeentewerf Maasbree)
Meijel
08.45 - 10.15 uur Alexanderplein
Panningen
13.15 - 14.45 uur John F Kennedylaan 212 (Gemeentewerf)

WhatsApp

Openingstijden
tijdens feestdagen

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via WhatsApp
nummer 06 12 36 09 04. Wij beantwoorden WhatsApp
berichten maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Huis van de Gemeente
• Maandag 6 januari vanaf 16.00 uur gesloten

Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Bibliotheek
• Maandag 6 januari vanaf 16.00 uur gesloten
Wegwijzer
• Maandag 6 januari zijn wij geopend van 08:30 uur tot 12:00 uur.
De avondopenstelling is verplaatst naar maandag 13 januari 2020 van 17.00-19.00 uur.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert
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Laatste raadsvergadering 2019

Krediet voor Toekomstbeeld Helden, pilot Hulp
bij de Huishouding in aangepaste vorm verder
Op dinsdag 17 december vond de laatste raadsvergadering van dit jaar plaats, onder ruime publieke belangstelling. Behalve de drie onderwerpen waarover de raad een besluit zou
nemen werden twee moties en een initiatiefvoorstel ingediend. Uiteindelijk werden alle voorstellen en moties aangenomen.
Vragen over biomassacentrale
Na de opening door de voorzitter, burgemeester Wilma Delissen, kreeg de fractie van
PvdA/GroenLinks het woord in het kader van het vragenhalfuurtje. Fractievoorzitter
Annigje Primowees stelde een aantal vragen over de biomassaverbrandingscentrale,
die wordt gebouwd op het terrein van de firma Wijnen in Egchel.
Portefeuillehouder Rob Wanten gaf aan dat voor een installatie van deze relatief kleine
vermogen alleen een meldingsplicht geldt, en dat er dus geen besluit van het College voor
nodig is. De initiatiefnemer heeft al in 2015 en 2018 melding gemaakt van zijn plannen, aldus
wethouder Wanten, en deze zijn bekendgemaakt volgens de gebruikelijke wijze.
Verder wees hij erop dat voor de bouw weliswaar geen gemeentelijke vergunning nodig is,
maar voor de installatie moet de provincie nog wel goedkeuring verlenen.
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Primowees, gaf portefeuillehouder Rob
Wanten aan dat het initiatief past binnen de Regionale Energiestrategie. ”We staan voor een
enorme opgave om lokaal duurzame energie op te wekken, omdat we in 2050 energie- en
klimaatneutraal zijn.”
Raadslid Primowees constateerde dat alleen de provincie Limburg de plannen nog kan
tegenhouden. ”Maakt men zich in Egchel zorgen om niks?” vroeg ze daarop aan de wethouder.
Die reageerde door te stellen dat de Rijksoverheid regels heeft opgesteld en dat dit initiatief
daarbinnen valt. Ten slotte wilde PvdA/GroenLinks weten of de gemeente gaat handhaven als
de installatie voortijdig in gebruik wordt genomen. ”Bij het ingebruiknemen van de installatie
wordt een meting uitgevoerd. Als deze voldoet, dan mag de installatie in gebruik worden
genomen” zo gaf de wethouder aan.
Zorgen over veiligheid, stank en kwaliteit van wonen
Na de vaststelling van een aantal besluitenlijsten kreeg mevrouw Cuijpers-Beeks het
woord. Zij maakte gebruik van het recht om in te spreken, eveneens over de geplande
biomassacentrale bij Wijnen. Namens 137 buurtbewoners sprak zij haar grote zorgen uit over
de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van wonen in Egchel. ”Deze plannen kwamen voor ons
als complete verrassing; wij wisten van niks.” Mevrouw Cuijpers-Beeks gaf aan dat de centrale
het hele jaar door zal draaien. ”Dit betekent dat elke week 20 vrachtwagens af en aan rijden
om houtsnippers aan te voeren. In de winter draait de centrale op volle kracht maar ’s zomers
niet, wat mogelijk meer overlast met zich kan meebrengen door onvolledige verbranding.
De vragen van de omwonenden overlapten deels die van PvdA/GroenLinks. Ze hadden
zich deugdelijk voorbereid, wat bleek uit de vragen en de suggesties. ”Is het bekend dat de
schoorsteen slechts 12 meter hoog wordt, wat waarschijnlijk niet voldoende is. Beter zou
het zijn een schoorsteen van 20 meter te plaatsen, maar daar is een bestemmingsplan
voor nodig.” Verder wilde de inspreker weten of en hoe de gemeente gaat handhaven als er
klachten van omwonenden zijn over stankoverlast.
De zorgen van de buurtbewoners zijn zo groot, dat die een aantal toezeggingen vroegen
van het gemeentebestuur. Zo wil men onder meer een tijdelijke stop op de bouw, een
onafhankelijk geuronderzoek, en een beoordeling van de plannen door een bureau dat een
soortgelijk initiatief in Gilze en Rijen heeft beoordeeld. Als de plannen dan toch doorgaan,
willen de bewoners dat er adequaat toezicht en handhaving plaatsvindt bij klachten. En vooral
wil men tijdig en volledig worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen in de plannen.
Burgemeester Delissen zegde toe dat de inspreker tijdig antwoord krijgt op haar vragen.
Waarop die spitsvondig vroeg ”En wat is tijdig? Staat daar een termijn voor?” Burgemeester
Delissen zei daarop dat de termijn normaal gesproken zes weken is, maar dat geprobeerd
wordt om zo snel mogelijk een reactie te geven.
Daarna was het tijd voor het opiniërende gedeelte van de vergadering. De drie onderwerpen
die aanvankelijk op de agenda stonden waren tijdens de voorgaande beeldvormende
vergadering al uitgebreid aan de orde gekomen. Daarnaast werden er enkele moties en een
initiatiefvoorstel ingediend, met een aantal schorsingen van de vergadering als gevolg.
Toekomstbeeld Helden
Het eerste onderwerp dat aan de orde kwam was het toekomstbeeld Helden. Hiervoor werd
een krediet gevraagd van bijna 750.000 euro, waarvan een half miljoen voor de aankoop en
sloop van een pand om plaats te maken voor een aantal parkeerplaatsen.
Lokaal Peel en Maas kreeg bij monde van raadslid Joep Hermans als eerste het woord.
De vragen van zijn fractie waren voldoende beantwoord, zodat Lokaal Peel en Maas kon
instemmen met het voorstel.
Raadslid Peter Craenmehr van AndersNu wilde een reactie op zijn vragen over de mogelijkheid
om de parkeerplaats van Club Ultra te gebruiken als alternatief voor de relatief grote
investering. Toen duidelijk werd dat zijn vragen al waren beantwoord, kon ook hij instemmen
met het voorstel.

Namens het CDA sloot raadslid Angela van Roij zich aan bij de woorden van Lokaal Peel en
Maas. De CDA-fractie staat ook achter de plannen van het Dörper Overleg.
De VVD staat vol achter de voorbereidingskredieten, aldus fractievoorzitter Geert Segers.”
Maar wij blijven de aankoop van de woningen gekunsteld vinden. Toch gaan we niet
dwarsliggen” zo zei raadslid Segers, waarmee hij aangaf dat de VVD kon instemmen met het
voorstel. Anders was dat bij PvdA/GroenLinks. Raadslid Frits Berben verduidelijkte dat zijn
fractie de plannen in beginsel wel kan steunen, maar toch ”problemen blijft houden met de
aankoop van de woning en we onze twijfels hebben over de bijdrage aan de veiligheid.”
Pilot hulp bij het huishouden
Ook de pilot hulp bij de huishouding was al eerder uitgebreid besproken. En hoewel de
standpunten van de partijen op voorhand nagenoeg duidelijk waren, was er toch nog discussie
over dit onderwerp. Het CDA begon met het voorlezen van een al eerder aangekondigd en op
enkele onderdelen gewijzigd amendement door raadslid Lon Caelers. Dit amendement werd
ondersteund door Lokaal Peel en Maas, AndersNu en PvdA/GroenLinks.
Fractievoorzitter Geert Segers van de VVD reageerde als eerste en herhaalde de bezwaren
van zijn fractie tegen de pilot. De VVD is niet voor een inkomens- of vermogensafhankelijke
bijdrage en wil niet dat de gemeente op afstand wordt gezet. Bovendien zet de VVD ”grote
vraagtekens bij de juridische haalbaarheid en houdbaarheid van dit construct. Navraag leert
ons dat een en ander schaatsen op juridisch flinterdun ijs betekent.” Wat de VVD betreft is
de pilot onvoldragen en raadslid Segers haalde in dat kader een briefje van de wethouder
aan, waarin zij aangeeft dat de invoering voor de zorgaanbieders in een te snel tempo gaat.
Raadslid Segers vroeg zich af of ”het slechts een winstwaarschuwing [is]: als het misgaat kunt
u mij niets verwijten. Ik heb het u immers laten weten dat er nog wat obstakels op de weg
liggen.”
Verder wilde raadslid Segers weten of de wethouder of het College druk heeft uitgeoefend
op Hallo Peel en Maas, om plaatsing van aan artikel over de pilot te voorkomen. Voorafgaand
aan een bijeenkomst van het Sociaal Domein kondigde de wethouder aan dat een dergelijk
artikel zou verschijnen met onwaarheden, waarvan het College zich nadrukkelijk zou
hebben gedistantieerd. De VVD vroeg dit omdat de partij wil weten ”wie kritiek heeft op het
democratische besluitvormingsproces zoals zich dat hier voltrekt. We willen weten wie we
kunnen vertrouwen en wie niet.”
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In haar reactie stelt portefeuillehouder wethouder Anget Mestrom dat zij prima kan
leven met het aangepaste voorstel. ”Dit gaat in op de beweging die de dorpen, de
dorpsgemeenschappen en wij als gemeente met onze waarden van zelfsturing willen
voorstaan, dus dat sluit naadloos aan.”
Dat het voorstel onvoldragen zou zijn, sprak wethouder Mestrom met klem tegen.
”Natuurlijk, er kleven risico’s aan, dat staat ook beschreven in het voorstel, maar
het is niet onvoldragen.” Ze wees daarbij op de gesprekken die zijn gevoerd met de
dorpsgemeenschappen en zorgaanbieders.
Over het niet-verschenen artikel in Hallo Peel en Maas zei wethouder Mestrom dat ze had
vernomen en er “met zeer grote waarschijnlijkheid” een artikel zou verschijnen, en dat daar
ambtelijk op gereageerd was. “Omdat we namelijk met elkaar hadden afgesproken dat we de
communicatie samen zouden oppakken.”
De VVD nam daar geen genoegen mee en vroeg of de raad het artikel kon inzien. Na een
toezegging van wethouder Mestrom dat ze dit “met liefde en plezier” wil doen, kon de
discussie over dit onderwerp worden afgesloten.
Verordeningen Jeugdhulp en Individuele inkomenstoeslag
Het laatste onderwerp op de agenda was de herziening van de verordeningen Jeugdzorg
en Individuele Inkomenstoeslag. Ook dit was tijdens voorgaande raadsvergadering al
uitgebreid aan de orde gekomen. Raadslid Wie Naus diende namens Lokaal Peel en Maas
een amendement in, dat erop neer kwam dat de individuele inkomenstoeslag alsnog met
terugwerkende kracht wordt geïndexeerd. Dit voorstel werd ondersteund door het CDA,
AndersNu en PvdA/GroenLinks.
Na een korte schorsing, aangevraagd door de VVD, bleek dat deze fractie het vijfde beslispunt
van het amendement - waarmee wordt besloten om voor cliënten die in de periode van 2016
tot en met 2019 in aanmerking kwamen voor een individuele inkomenstoeslag alsnog met
terugwerkende kracht vanaf 2016 de indexering uit de afzonderlijke jaren uit te keren - wel
steunde, maar de overige punten van het voorstel niet. Dat komt, zo zei raadslid Heldens,
“omdat wij een stapeling van toeslagen en uitkeringen zonder dat daar iets tegenover staat
niet goed kunnen keuren“.
Oproep aan College: herzie beleid duurzame energie
Raadslid Henk Boots van Lokaal Peel en Maas diende samen met raadslid John Timmermans
van het CDA een motie in over duurzaamheid. In de motie, die ondersteund werd door
AndersNu, roepen de fracties het College op om het beleid over windenergie te herzien en te
komen tot nieuw beleid dat gaat over, zonne-energie en biomassa-installaties. Belangrijk voor
de partijen die de motie indienden is vooral dat ervoor wordt gezorgeddat er voldoende
draagvlak is voor dergelijke initiatieven.
De VVD reageerde bij monde van raadslid Heldens door aan te geven dat ook zijn fractie zich
zorgen maakt over het beleid. Hij gaf aan dat zijn fractie de motie mee-indiende en samen met
de beide andere partijen nog een initiatievoorstel zou indienen.
Raadslid John Timmermans van het CDA benadrukte dat het bij dit soort grote projecten
vooral om goede communicatie gaat, zodat burgers zich gekend voelen. Raadslid Primowees
van PvdA/GroenLinks voegde eraan toe dat haar fractie graag zou zien dat beleid over de
verschillende vormen van duurzame energie niet afzonderlijk maar als geheel worden
opgepakt. Ook vroeg ze aandacht voor een sociale paragraaf.
Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders reageerde als portefeuillehouder. “Ik snap
heel goed dat, met name bij grote ontwikkelingen (…), dat de buurt daar in opstand tegen
gaat komen.” Verder verwacht wethouder Sanders dat er geen nieuwe aanvragen voor
biomassacentrales meer komen, omdat de subsidie daarvoor eind dit jaar komt te vervallen.
Wat betreft zonneparken daarover komt het College begin volgend jaar met een voorstel, zoals
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toegezegd naar aanleiding van een eerdere motie. Bij windturbines ligt het “een stuk lastiger”,
zo zei de portefeuillehouder. Dit heeft te maken met het feit dat er op dit gebied gemeentelijk,
provinciaal en landelijk beleid is. De provincie kan de gemeente overrulen en de rijksoverheid
kan de provincie overrulen.
De gemeente Peel en Maas heeft als het gaat om windmolenparken het profijtbeginsel (dat
wil zeggen dat de omliggende gemeenschap mee profiteert van een windmolen) toegevoegd
en hecht ook veel waarde aan draagvlak in de omgeving. Maar een indiener kan besluiten om
direct naar de provincie te stappen, en die toetst alleen ruimtelijk. Hoe dan ook, “De motie die
voorligt (…) ziet er goed uit. Ik denk dat het heel goed is om nog eens met uw raad te praten
(…) en misschien nog wel een stapje verder te kijken (…) naar de Regionale Energie Strategie”.
“Want de opgave die er ligt is enorm groot.”
Aandacht voor infrastructuur Noord-Limburg
Raadslid Roel Boots van het CDA diende mede namens de fracties van de VVD, Lokaal Peel
en Maas en AndersNu een motie met als onderwerp bidbook infrastructuur Noord-Limburg.
Hierin roepen deze fracties het College op om samen met de andere Noord-Limburgse
gemeenten een bidbook op te stellen, met een lijst van infrastructurele projecten die prioriteit
zouden moeten krijgen. Het College wordt verder opgeroepen dit bidbook krachtig onder de
aandacht te brengen van de provincie en de landelijke politiek.
Raadslid Primowees van PvdA/GroenLinks reageerde door te stellen dat dit wel sympathiek
klinkt, maar dat het alleen over wegen gaat. ”We moeten veel meer inzetten op het openbaar
vervoer en daar lees ik in deze motie niks van. (…) Als dat er nu in zou staan dat u zou u vooral
op openbaar zou willen inzetten, op vervoer via rivieren en kanalen en spoor, dan zouden wij
er nog wel wat sympathie voor kunnen opbrengen.”
Na nog een schorsing van de vergadering dienden de fracties van Lokaal Peel en Maas, het
CDA en de VVD een initiatiefvoorstel in. Hierin worden vergunningaanvragen voor hoge
windmolens en voor zonneweiden per direct voor zes maanden aangehouden, totdat hierop
beleid is geformuleerd.
Verantwoordelijk wethouder Sanders reageerde door te stellen dat de eerder genomen motie
over zonnepanelen al wordt uitgevoerd, en dat hij geen aanvraag verwacht voor windturbines.
Wel gaf hij de raad een advies mee, namelijk om zijn rol op te gaan eisen in de Regionale
Energiestrategie. ”Want daar wordt straks bepaald hoe het lokaal eruit gaat zien.”
Na nog een korte schorsing reageerde raadslid Raf Janssen van PvdA/GroenLinks dat de
motie wat zijn fractie betreft ”inhoudelijk weinig op de kous” heeft. ”De kern van de zaak is:
hoe komen zo’n initiatieven tot stand: worden ze van bovenaf opgelegd door firma’s die er
geld mee willen verdienen of komt het van onderop vanuit gemeenschappen. (…) Je moet de
omgeving eigenaar maken (…) dan is er draagvlak.”
Alle voorstellen aangenomen
In het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering bleek dat alle voorstellen werden
aangenomen. Bij het voorstel over het Toekomstbeeld Helden was alleen PvdA/GroenLinks
tegen, bij de pilot hulp bij het huishouden was het de VVD die tegenstemde. Dat was ook het
geval bij de verordeningen Jeugdhulp en Individuele inkomenstoeslag, met de aantekening
dat de VVD wel de indexering van de uitkering ondersteunde. De motie over wind- en zonneenergie en biomassa en het initiatiefvoorstel over windmolens en zonneweiden werd
aangenomen doordat alleen PvdA/GroenLinks tegen stemde.
De motie over het bidbook infrastructuur Noord-Limburg werd unaniem aangenomen,
nadat erin was opgenomen ook aandacht te hebben voor alternatieve vormen van vervoer.
Daarmee was de laatste raadsvergadering van 2019 ten einde. De eerstvolgende vergadering
van de gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 21 januari van het volgend jaar, zoals
gebruikelijk in het Huis van de Gemeente.
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Hef statiegeld op sigarettenpeuken
In twee uur tijd verzamelden tien vrijwilligers ruim vier kilo sigarettenpeuken in Panningen en Maasbree (zie pagina 04). In totaal 4 kilo chemisch afval, bestaande uit kunststofvezels met 4.000 chemische stoffen zoals arsenicum en ammonia. Kan statiegeld deze vorm van milieuvervuiling voorkomen?
Het achteloos weggooien van peuken is niet
meer nodig, dankzij de gratis zakasbakjes die
Peel en Maas Schoon uitdeelt. Statiegeld heffen op sigarettenpeuken is daarom een logisch
gevolg.
Bram Van Braeckevelt van het stadsbestuur
van Gent in België pleitte reeds voor een der-

gelijke heffing op sigaretten die net zo moet gaan
werken als statiegeld op flessen. In Duitsland werd
afgelopen jaar een petitie maar liefst 57.000 keer
ondertekend. De initiatiefnemers van deze peiling stellen 20 cent per sigaret voor, ofwel 4 euro
per pakje. Dit statiegeld krijgt de roker vervolgens
weer terug bij de verkooppunten waar ze hun zak-

asbakjes kunnen legen.
Wat vindt u? Moet er statiegeld komen op sigarettenpeuken? Heeft dat wel zin? En drijven we daarmee rokers nog verder in een hoek?

‘Hef statiegeld op sigarettenpeuken’. Wat vindt u?

Bespreking poll week 51

Een vuurwerkverbod voor particulieren is de enige oplossing
56 procent van de respondenten op Facebook ziet een vuurwerkverbod wel zitten. Net als Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.
In een interview met De Telegraaf liet hij weten een totaal vuurwerkverbod te overwegen. Want ook een meerderheid van de Nederlanders is al
jaren voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk, zo blijkt uit opiniepeilingen.
Melissa Clauwers uit Baarlo is tegen een verbod. “Als je thuis niet weg kan, zie je dus geen
vuurwerk”, concludeert zij. “En dat is nou net dat
heerlijke op oudjaarsavond. Even naar buiten om
te genieten van het vuurwerk en dan weer lekker naar binnen.” Zij stelt voor strenger te controleren op het vuurwerk zelf.
Clauwers staat met haar mening niet alleen.
Maar liefst 44 procent vindt dat het moet kunnen: één keer per jaar. Ook al vallen er jaarlijks

één of enkele doden en honderden gewonden.
Tijdens het ter perse gaan van deze HALLO waren
de resultaten van de jaarwisseling nog niet bekend,
maar gemiddeld zijn er elk jaar meer dan tweehonderd slachtoffers met oogletsel en vinden er zo’n
tien amputaties plaats, het overgrote deel bij minderjarigen.
Mensen met longaandoeningen als astma kunnen de
straat niet op vanwege het fijnstof. De uitstoot van
stikstof en CO2 is aanzienlijk. En dan hebben we het

nog niet over alle plastic vuurwerkresten die tot ver
in het voorjaar de straten vervuilen en het schadebedrag voor particulieren van 15 tot 20 miljoen euro.
Maar tijdens de jaarwisseling geeft het wel een
mooi plaatje. Het is een traditie die deze jaarwisseling weer hevig gekoesterd werd. Misschien was het
de dreiging van een naderend eind aan het vuurwerk waardoor de vuurwerkverkoop wederom de
records brak. Nooit eerder gaven Nederlanders samen zo’n 74 miljoen euro aan vuurwerk uit.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek
naar kandidaten voor de volgende functie:

1e Monteur (m/v)
Tractoren en landbouwwerktuigen

Wij vragen:
• MBO werk- en denkniveau;
• Kennis en ervaring met landbouwmachines in de ruimste zin van het woord;
• Enkele jaren ervaring in soortgelijke functie;
• Kennis van elektro en hydraulica is een pré;
• Accuraat en zelfstandig kunnen werken;
• Enige beheersing van de Engelse taal;
• Kennis van Windows;
• Rijbewijs B.
Wij bieden:
• Een zelfstandige functie in een klein
en prettig teamverband;
• Mogelijkheden tot bijscholing;
• Salaris overeenkomstig leeftijd en ervaring;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een afwisselende baan bij een gerenommeerd bedrijf.

1

Column

Op een rijtje
Zo rond de jaarwisseling heerst
het lijstjesvirus, met groot
risico op weloverwogen goede
voornemens, hoogtepunten,
beste foto’s en alles wat in
lijstjesvorm gegoten kan
worden. ‘Hate it or love it’,
de lijstjes zijn ‘here to stay’.
De overzichten dienen als gids.
We kampen tegenwoordig meer
dan ooit met een overdaad aan
informatie en daarin bieden
lijsten houvast. We zijn in een
maatschappelijke chaos op
zoek naar overzichtelijkheid
en ordening. Of in ieder geval
de farce daarvan. Ik moet
namelijk nog de persoon
ontmoeten die zijn complete
to-do-list voor het jaar 2019 (of
de jaren daarvoor) succesvol
heeft afgerond. En mocht ik die
persoon ontmoeten, dan vraag ik
waarschijnlijk als advocaat van de
duivel of de doelen die hij heeft
opgesteld dan wel voldoende
uitdaging boden. Viel er niet nog
veel meer uit het jaar te halen? Je
kunt het ook nooit goed doen.

tel. 077 477 15 90

Sinds 1967 zijn wij een naam in de landen tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn
wij een landbouwmechanisatie bedrijf
dat dealer is van diverse A-merken, en
anderzijds zijn we producent van COENDERS
speciaal machines welke met name worden ingezet in de land- en tuinbouw en de
plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden
op onze website: www.coenderslottum.nl

ADVERTENTIE W E E K

Jill’s

Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V. Horsterdijk 96a, 5973 PR Lottum
Of per e-mail: p.bouten@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!

Viel er niet meer
uit het jaar te halen?
Maar goed, hoe komen we tot
zulke mooie momenten van
reflectie, zonder eerst het één
en ander op een rijtje te zetten?
Juist daar zit wat moois in, de
jaarinventaris opmaken en kijken
naar de toekomst. Je hoeft er niet
in door te slaan of alles per se op
te schrijven, maar even stilstaan
is al heel wat. In alle hectiek van
de dag, met 24/7 appjes, mailtjes
en verplichtingen, schiet dat er
al gauw bij in. Hoe was dit jaar?
Wat heb ik al bereikt en wat zou
ik nog willen bereiken? Ben ik
het mens dat ik wil zijn? Des te
eerlijker je hiernaar kijkt, des te
meer vruchten het afwerpt. Dat is
de eerlijkheid van het leven.
Enfin, genoeg over lijstjes en
reflectie geëpibreerd (- mag in het
lijstje met leukste Nederlandse
woorden). Tijd om zelf naar
2019 te gaan kijken en het een
en ander op een rijtje te zetten.
Op naar 2020.

Jill
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Januari

Het duo Pim van Wylick en Chantal
Het jaar 2019 begon relatief rustig en zonder noemenswaardige incidenten. De brandweer hoefde alleen
enkele keren uit te rukken voor buitenbrandjes in Helden en Meijel. Traditiegetrouw vond bij recreatieplas Spreeuwenberg-Peeters won de
eerste prijs en het Lindebumke.
BreeBronne de nieuwjaarsduik weer plaats.
Baarlo vierde in 2019 haar 800jarig bestaan. De stichting Baarlo
Leeft! gaf op maandag 7 januari
het startsein voor een serie speciale activiteiten. Onder andere
de optocht van carnavalsvereniging De Kook, de Kastelendag en
Volksfeesten Baarlo stonden in het
teken van het jubileum. De tien
Doprsdagvoorzieningen in Peel

en Maas veranderden op 1 januari
hun naam van Dorpsvoorziening
naar Dorpsontmoeting. Bestuurders
lieten weten af te willen van het
stoffige imago dat rondom de traditionele Dorpsdagvoorziening hangt.
In Helden keerde in januari het
discotheek-leven van weleer terug.
In het weekend van vrijdag 11 en
zaterdag 12 januari opende Club

Ultra, voorheen bekend als Palladio,
haar deuren. De jonge initiatiefnemers Jip Haanen en Remco Heussen
werden later in het jaar genomineerd voor de ondernemersprijs
van Peel en Maas. Twaalf acts uit
de gemeente Peel en Maas en
Neer brachten tijdens het P&M
Liedjesfestival in Kessel op zaterdag
12 januari hun liedjes ten gehore.

In Panningen werd daarnaast het
Leerwerkhuis geopend. Gemeente
Peel en Maas helpt daar statushouders met hun inburgering en integratie waardoor zij zo snel mogelijk
aan het werk kunnen. Voor de
Kessel-Eikse parochie begon het
jaar minder goed. In de kerk vond
namelijk een inbraak plaats. De dieven waren op zoek naar contant
geld, maar konden dat niet vinden.

Wel brachten ze veel schade aan.
Onder andere de geluidsinstallatie,
de verwarming en meerdere deuren werden vernield.
Vanuit Den Haag was er woensdag 30 januari hoog bezoek.
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en vice-premier
Hugo de Jonge waren te gast in
Meijel. Hij bezocht daar zorgcentrum Sint Jozef en ging op bezoek
bij Jac Heeskens.

Februari

Panningen werd in februari opnieuw opgeschrikt door een grote brand op het industrieterrein.
Het gebouw van Lampenproducent en- groothandel Masterlight werd door brand totaal verwoest. In
september 2018 brandde het gebouw van Snijcentrum Zuid-Nederland, ook gelegen op het industrieterrein, al volledig af.
Discotheek Apollo in Helden maakte
bekend haar deuren te gaan sluiten.
De bezoekersaantallen liepen terug
waardoor ondernemer Stephan
Jansen besloot te stekker eruit te
trekken. In Maasbree werd een
57-jarige man opgepakt vanwege
een verkrachtingszaak in Lottum in
2002. Hij liep tegen de lamp door

een DNA-match. De man moest DNA
afstaan vanwege vernielingen die
hij in Maasree aanrichtte. Later in
het jaar werd hij voor de verkrachting veroordeeld tot een celstraf van
drie jaar.
De Breurkes eindigden in
de finale van het Limburgse
Vastelaovesleedjes Konkoer op

vrijdag 15 februari als zestiende.
De Panningse broers René en
Ludgard Scheres stonden voor de
vijfde keer in de finale van het
LVK. De fractie Lokaal Peel & Maas
stelde een nieuwe fractievoorzitter aan. Sander Janssen uit Baarlo
nam het stokje over van Meijelnaar
Rob Willems.

In de tweede maand van het jaar
werd ook bekend dat speelgoedwinkel Intertoys met moeilijkheden kampte en uitstel van betaling
moest aanvragen. In Nederland sloten diverse Intertoys-vestigingen,
maar de winkel in Panningen
bleef voortbestaan. “Wij zijn
een zelfstandige winkel in hartje
Panningen die na 39 jaar nog
altijd zorgt voor mooi speelgoed”,
liet eigenaar Jan Bouten destijds
weten. In Maasbree werd bekend
dat recreatiepark BreeBronne over-

genomen werd door de Hermans
Groep. De familie Van Gerven is
eigenaar gebleven van het huisvestigingsbedrijf Work and Stay
en de woonunits en het logiesgebouw voor de huisvesting
van arbeidsmigranten nabij het
Maasbreese recreatiepark. De naam
van het park bleef wel hetzelfde.
Eigenaar van de Hermans Groep
Roy Hermans wil het park weer
aantrekkelijk maken voor kampeerders en dagrecreatie.
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Maart

Vijf dagen lang stond Peel en Maas weer op de kop met de vastelaovend. In Baarlo werd voor de eerste
keer een grote optocht georganiseerd voor kinderen van de twee basisscholen. Samen met prins Eric II
en zijn raad van elf trokken de kinderen door de Baarlose straten. Op het plein van voor het Huis van
de Gemeente in Panningen vond voor de derde keer het buitenevenement Bonte Boete Belaeving
plaats.
De storm speelde parten op het
Maasbreese parcours D’n Heijakker
van trialclub BTC Baarlo.
Daar vond het Open Nederlands
Kampioenschap trial plaats.
Vanwege de harde wind werd
het parcours ingekort. De harde
wind op zondag 10 maart was

op meerdere plekken te merken.
Bomen waaiden met wortel en al
uit de grond, dakpannen vlogen
van de daken en sportwedstrijden moesten worden gestaakt.
Basisschool Nieuweschool uit
Panningen won de Nationale
Onderwijsprijs vanwege de bijzon-

dere vorm van onderwijs die ze
aanbiedt.
De Meijelse motorcross kreeg in
maart een tijdelijke vergunning.
Aanvankelijk zou de motorcrossclub Meijel in de Simonshoekse
Bossen moeten stoppen met de
organisatie van crossen, nadat een

aantal bewoners van het nabijgelegen bungalowpark bezwaar
had aangetekend. Gemeente Peel
en Maas besloot toch een vergunning te geven. In maart vonden
opnieuw diverse schoonmaakacties
plaats. Tussen 15 en 24 maart ruimden zo’n 370 vrijwilligers afval op.
De actie begon in Egchel en eindigde in Baarlo.
Maart was ook de maand van de
verkiezingen voor de Provinciale
Staten en het Waterschap. Het CDA
bleef in gemeente Peel en Maas

de grootste partij. Forum voor
Democratie en VVD werden respectievelijk tweede en derde.
De opkomst was met 52,3 procent
fors hoger dan de 44,0 procent in
2015. Teun Heldens uit Meijel (VVD),
Marlou Absil (CDA) en Nico Vincken
uit Egchel (FvD) hebben namens
Peel en Maas inmiddels zitting
genomen in de Provinciale Staten.
Meijelnaar Fred Bongers werd
namens Waterbelang Horst-HeldenBeesel gekozen in het algemeen
bestuur van Waterschap Limburg.

lendorp. Allerlei typische middeleeuwse bezigheden konden
bekeken worden, allemaal in het
teken van 800 jaar Baarlo.
Voetbalvereniging MVC’19 uit
Maasbree vierde feest. In het paasweekend werd met diverse evenementen het honderdjarig jubileum
gevierd. Tijdens Koningsdag, dat
niet in de boeken ging als de meest
zonnige dag van het jaar, reikte
burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo zes Koninklijke onderscheidingen uit. Cris Hinssen,

Tiny Dietz-Janssen, Jeu Janssen,
Ans Stals-Peters, Ans NelissenTeunissen en Nel Steeghs-Verbugt
kregen werden onderscheiden.
In Egchel stond de tijd even letterlijk stil. De kerkklok bleef op
vrijdagavond 5 april namelijk angstvallig stil. Door een technische
storing was de klok vast komen te
zitten. Brandweer Panningen wist
met behulp van een kraan het uurwerk te bereiken en te ‘bevrijden’
uit de benarde positie.

April

Volleybalclub VC Peelpush uit Meijel vierde in april feest. Het eerste damesteam werd op zondag 14 april
kampioen waardoor het dit seizoen uitkomt in de eredivisie. VV Utrecht werd in de laatste wedstrijd van
het seizoen met 3-0 verslagen. Bijzonder was dat het kampioenschap plaatsvond in het jaar waarin de club
vijftig jaar bestond.
In april werden de lokale sportprijzen uitgereikt. Sporter van het
jaar werd judoka Mark van Dijk.
De Egchelnaar wist verschillende
internationale podiumplekken
te veroveren en mocht vanwege
zijn goede prestaties afreizen
naar de Jeugd Olympische Spelen
in Argentinië. Daar wist hij een

bronzen medaille te veroveren.
Handbalclub Herpertz Bevo Hc werd
uitgeroepen tot sportploeg van het
jaar vanwege het winnen van de
nationale beker in 2018. Voormalig
eredivisie-scheidsrechter Ed Janssen
uit Meijel kreeg de gemeentelijke
sporttrofee.
De Heldense Kermis werkt opge-

schrikt door een ongeluk. Een jongen van vijf jaar raakte gewond
toen hij uit de rups viel. Hij werd
met een traumahelikopter naar het
ziekenhuis vervoerd. Uiteindelijk
viel het mee en hield hij er ‘slechts’
een hersenschudding aan over.
In Baarlo waren op paasmaandag
de ridders de baas in het kaste-
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Mei

Mei staat jaarlijkse in het teken van de herdenking aan de oorlog. In 2019 werd er extra aandacht aan
besteed vanwege het feit dat het de bevrijding 75 jaar geleden was. Op zaterdag 4 mei zou een historische bommenwerper een vlucht maken over onder meer Grashoek en Kessel, maar vanwege technische mankementen ging die niet door. Wel vonden er meerdere indrukwekkende herdenkingen plaats.
Bisschop Harrie Smeets bracht
op zondag 5 mei een bezoek
aan hospice en verblijfshuis
‘t Plattelandshoés in Panninngen.
Het bezoek maakte deel uit van een
kennismakingsronde waarbij de bisschop alle dertien dekenaten van
het bisdom Roermond, waaronder
die van Horst-Helden, bezocht.

In Kessel vond op zaterdag 18 mei
de tiende editie van de hardloopwedstrijd Guus Wokke Opticienloop
plaats. Normaliter liepen de lopers
in Panningen, maar voor de tiende
editie week de organisatie uit naar
Kessel. Een voormalig inwoner
van Helden, Jan Kerkhofs, spande
zich in voor de bevolking in Sri

Lanka. Hij woont op een steenworp
afstand van de plek waar op paaszondag 21 april meer dan 250 mensen omkwamen.
Donderdag 23 mei vonden de
Europese Verkiezingen plaats.
In totaal brachten 11.955 kiezers
hun stem uit in Peel en Maas.
Dat betekende een opkomstpercen-

tage 34,765 procent. Dat is hoger
dan in 2014, toen 31,38 procent
de gang naar de stembus wist de
vinden. Het CDA werd de grootste
partij met 3.456 stemmen, gevolgd
door PvdA (2.622) en VVD (1.458).
SV Grashoek greep net naast de
titel in de vijfde klasse, maar wist
wel via de nacompetitie promotie naar de vierde klasse veilig te
stellen. VV Kessel verloor in de
halve finale van de nacompetitie, waardoor de club een tweede
promotie op rij in rook zag opgaan.

Helden en Maasbree, uitkomend
in de derde klasse, kwalificeerden
zich niet voor de nacompetitie.
Baarlo handhaafde zich ternauwernood op de laatste dag van de
competitie in de derde klasse.

dat nieuwbouw aan het einde van
2021 voltooid moet zijn.
Het politiekorps Horst aan de Maas/
Peel en Maas schorste in juni
opnieuw drie agenten. Daarmee
kwam het totaal aantal agenten
die op inactief zijn gezet op zeven.
De agenten zouden zich onprofessioneel gedragen hebben. Een onderzoek naar de gebeurtenissen loopt
nog.
De NLW Groep, de organisatie die

sociale werkvoorziening regelt
voor 1.100 mensen uit gemeenten Peel en Maas, Horst aan
de Maas en Venray, kende op
bestuurlijk gebied een roerig jaar.
De Ondernemingsraad en directeur
Peter Fleuren konden niet meer door
één deur. Fleuren, ex-wethouder van
gemeente Peel en Maas, maakte
eind juni bekend op te stappen.

Beeld: Dick Holthuis

Juni

In Grashoek was het in juni feest want het dorp vierde haar eeuwfeest. In het laatste weekend van juni
stonden er tal van activiteiten op het programma. Ruim 1.950 wandelaars deden mee aan de 54e Rabobank
jeugdvierdaagse. De eerste dag op woensdag 19 juni, werd nog afgelast vanwege noodweer, maar de
overige dagen konden gewoon doorgaan.
Team Maasbree fietste en liep op
woensdag 5 en donderdag 6 juni
negen keer de Franse berg op voor
het goede doel. De Maasbreenaren
wisten 12.500 euro op te halen voor
onderzoek naar genezing van kanker op te halen. In totaal haalden

alle teams van Alpe d’HuZes samen
11,8 miljoen euro op.
Vakantiepark De Berckt in Baarlo
kreeg in deze maand toestemming
om de arbeidsmigranten te verhuizen naar het naastgelegen voormalig racecircuit. Met de komst van de

700 arbeidsmigranten is er definitief een einde gekomen aan circuit
De Berckt. De Meijelse basisschool
Den Doelhof kreeg zekerheid over
een bedrag van 500.000 euro waarmee de school de nieuwbouwplannen moet realiseren. Het plan is dat

Beeld: Jac Haenraets

Dit was het eerste deel van het HALLO-jaaroverzicht van 2019. In de editie van donderdag 9 januari blikt HALLO terug op de maanden juli tot en met december.
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Volleybal

VC Olympia in de subtop
Zo vlak voor de Kerst moesten de heren van Olympia nog één keertje vol aan de bak. In de eigen hal werd op
zaterdag 21 december gespeeld tegen de Eindhovense studenten van Hajraa. Met een ruime winst konden de
Panningenaren zich verzekeren van een plekje in de subtop, het werd 4-0.
De start van Olympia was niet denderend. Het sterke spel van vorige
week was nauwelijks terug te zien.
Dit kwam mede door een goed spelend Hajraa. De Eindhovense studenten hadden een goed blok staan
waar de thuisploeg zich meerdere
malen door liet verrassen. De heren
van Olympia lieten zich echter niet
van de wijs brengen. Bij een 19-17
achterstand werd een tandje bijgeschakeld. De Eindhovense verdediging werd met de service onder
druk gezet en het blok werd slim
uiteen gespeeld. Met overtuigende
slagen wisten de Panningenaren

met 25-20 de set binnen te halen.
In de tweede en derde set zette
Olympia door. De Panningse verdediging stond goed en er werd
effectief omgegaan met de gecreëerde kansen. Hajraa had het moeilijk en de spelers hoopten met hun
geschreeuw de Panningenaren uit
hun concentratie te brengen. Dit
lukte hen een beetje aan het eind
van de derde set, maar het gat was
al te groot. De Panningenaren wonnen twee keer met ruime cijfers.
De overwinning voor Olympia was
binnen. Om met een goed gevoel
de kerst in te gaan, zou het laat-

ste setje een welkome opsteker
zijn. Hajraa nam echter verrassend
de leiding. De heren van Olympia
lieten zich niet van de wijs brengen en stonden halverwege alweer
met 14-7 voor. Dit bleek uiteindelijk
voldoende voor de setwinst, maar
Hajraa kwam op het einde nog akelig dichtbij (25-23). Met de tweede
4-0 overwinning op rij hebben de
heren van Olympia zich genesteld
in de subtop van de ranglijst halverwege de competitie.
Tekst: Bart Gommans,
volleybalvereniging Olympia

Zesde op ranglijst

De Treffers boekt maximale winst
Na de zeperd van vorige week tegen Helden 1 waarmee De Treffers 1 met 5-0 verloor, behaalde de club uit
Maasbree op zondag 22 december nu de maximale winst van 5-0 tegen hekkensluiter Hoogeloon 1.
Daarmee plaatste De Treffers zich weer terug op de zesde plaats van de ranglijst.

VVD Peel en Maas
wenst u een goed en gezond

Jo Hendrix opent tegen Adriaan van
Heijst en lange tijd gaat het gelijk op.
Op het eind flatst Adriaan en kan Jo de
partij binnenhalen met 30-26.
Hem Hendrix nam het op tegen
Wim van de Broek, Hem speelde een
ongemakkelijke wedstrijd. Een flats
en een kamerbol pakten niet zo goed
uit. Op 28-28 wist Hem een bol van
Wim perfect vast te zetten terwijl de
andere bol van Wim boven op slag lag.
Wim moest deze proberen vast te zetten, maar dit mislukte en Hem sloeg
de op slag liggende bol en pakte alsnog de winst, 30-28.
Als derde mocht Joris Wijnen zijn

beugelkunsten vertonen. Hij nam het
op tegen Gerrit Bullens. Joris beugelde een gecontroleerde wedstrijd.
Hij kwam al snel vier punten voor,
wist deze voorsprong uit te bouwen
en won met 30-22, inmiddels 3-0 voor
Maasbree.
Guido Sonnemans staat als vierde aan
de lat, en zo ook de invaller Nol Maas.
Ze doen er allebei door en beginnen
met een 4-4 stand. Guido neemt al
snel een voorsprong van vier punten
en geeft deze niet meer af: 30-26 en
een ruime overwinning is reeds binnen.
Als laatste mocht jarige job Jac Lintjens

de kers op de taart proberen te plaatsen. Het ging gelijk op tot 24-24.
Toon Somers speelde een bol door
de poort tot op ongeveer 30 cm van
de bol van Jac en maakte hiermee de
26-24. Jac speelde deze bol terug door
de poort en bracht daarmee die bol
op slag. Hij sloeg deze bol en draaide
hiermee de wedstrijd om. Toon probeerde nog op 28-28 een bol vast te
zetten, maar kwam hiermee op slag te
liggen. Jac sloeg de bol in de greppel
en won verdiend.

Tekst: Hem Hendrix

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK
Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

2GEN-toernooi Kessel
De woensdagavondclub van de Kesselse Sport Vereniging (KSV) die badminton speelt, sloot het badmintonjaar op zaterdag 28 december traditioneel af met het 2GEN-toernooi. Elk jaar strijden twee generaties,
ouders tegen hun kinderen, aan het einde van het jaar om de eerste prijs van het toernooi. Tijdens de editie
van 2019 hadden zeventien vaders en hun zonen zich opgegeven. Het duo 2Paupen werden in de zinderende
finale nipt verslagen door het team Jac en Simo, die zich het komende jaar de 2GEN-winnaars mogen
noemen. Tekst: breedtesport-vereniging KSV Kessel
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Sandra en Erik winnen koppeltoernooi

Podiumplaatsen

Sandra Kleynen en Erik Zeelen mogen zich winnaar noemen van het 35e koppeltoernooi van beugelvereniging
OVU uit Kessel.

Atletiek Helden scoort
in Roermond

Met wat minder koppels dan gewend
ging het koppeltoernooi op zondag
8 december van start met de poulewedstrijden. Op zondag 15 december
werden er nog 24 afgewerkt zodat
het toernooi traditioneel afgesloten
werd op tweede kerstdag met de resterende poulewedstrijden, de knockout fase vanaf de kwartfinales én de
fameuze tombola tussen de halve- en
de grote finale.
In de laatste poule-schermutselingen op tweede kerstdag sneuvelde
het winnend koppel van vorig jaar

Sjors Verstraeten en Kim van Wijlick.
Daarna volgden de kwartfinales
waarin het koppel Maikel Leenders
en Sjoerd Driessen het moest afleggen tegen Jac Naus Jr. en Henk van
Meegen. Sandra Kleynen en Erik
Zeelen bleken te sterk voor Nek en
Peter Saris, Pubbe en Rik Leenders
werden het slachtoffer van de dadendrang van Eric Kleynen en Harold
Giesbertz. Roel Ottenheim en Daan
Zeelen wonnen van Herman Claessen
en Jan Zeelen.
In de halve finale werd Junior en

Henk met 30-22 de pas naar de finale
afgesneden door Eric en Harie. In de
tweede halve finale vochten Sandra
en Erik met Roel en Daan wat eindigde in een 30-28 overwinning voor
Sandra en Erik.
In de finale maakten Sandra en Erik
korte metten met Eric en Harold en
werd de editie 2019 een prooi van
het koppel dat zo vaak in het zicht
van de haven struikelde.
Tekst: Coy Sieben,
beugelvereniging OVU Kessel

Jolanda Verstraten was op de korte cross de snelste vrouw bij de
V3 tijdens de Neelder Veldloop in Roermond op zaterdag 21 december. Ron Koster was op de lange cross M40 de snelste man.
Atletiek Helden haalde mooie resultaten tijdens de Neelder veldloop,
een veldloop op het sportveldencomplex in Maasniel georganiseerd
door Swift Atletiek. Zoals elk jaar is
dit een redelijk zwaar parcours door
het gras met enkele natte plekken
met modder.
Wim Janssen liep naar een mooie

Prijzen bij dressuur en springen
Simone Salemans-Dusch van PSV Caprilli behaalde met haar paard Hollywood Hills in de klasse B de eerste
prijs op zondag 29 december bij een dressuurwedstrijd van rijvereniging de Peelbergen op Equestrian Centre
de Peelbergen.
Die eerste prijs behaalde ze in de eeste
proef met 210 punten. In de tweede
proef haalde ze 200,5 punten, goed
voor een tweede prijs.
John Steeghs nam met zijn paard
Gesture S haalde in de klasse Z1 met de
eerste proef 239 punten, goed voor een
eerste prijs op. De tweede proef was
met 238 punten goed voor de tweede
prijs.
Damaè Hanssen van PSV De Cavaliers

Helden behaalde met Kalief op zaterdag 28 december tijdens een springwedstrijd in Geldrop een derde prijs in
de klasse DE-BB. In Helden werd datzelfde weekend de wedstrijd van LRV
Heibloem gesprongen bij Manege de
Vosberg. Op zaterdag wist Petra Coppus
van de Caveliers de overwinning op
haar naam te zetten in de klasse M
met Glennis Grace en in de klasse L
behaalde ze een 15e prijs met Korida.

Op zondag 29 december behaalde
Janine Maassen in de klasse B een 8e
prijs met Kiekiviola, in de klasse L een
4e prijs met Hevade en een 9e prijs
met Jelena. Linda Peeters behaalde
in de klasse L een 6e prijs met
Gentlemen.
Ook De Maasruiters uit Kessel
waren aanwezig op de Vosberg.
Danice Giesbertz behaalde met Whoopi
in de klasse B een tweede prijs.

Voetbal

Bekerwinst MVC’19 mentale opsteker
Derdeklasser MVC’19 sloot 2019 op zaterdag 28 december af met een 3-2 bekeroverwinning op vierde klasser
RKMSV. De Maasbreese ploeg kan na de winterstop met meer vertrouwen beginnen aan de inhaalrace in de
derde klasse C.
MVC’19 liet in de bekerwedstrijd tegen
RKMSV uit Meijel zien dat de ploeg
weer kan scoren en kansen benutten. Trainer Tom van Bergen had
voor onder meer Job Bartels, Django
Peeters en Juul Bots basisplaatsen
ingeruimd.

Aansluitingstreffer
RKMSV startte effectief. Don Nijssen
en Jordi Puts rondden de eerste twee
aanvallen van RKMSV doeltreffend af.
MVC’19 liet zich niet van de wijs brengen door de 2-0 achterstand. In de 29e

minuut maakte Joris Timmermans de
aansluitingstreffer. MVC’19 wilde voor
rust nog de gelijkmaker scoren. In de
43e minuut was het raak en kwam
MVC’19 verdiend langszij door Daan
Peters.

Wissels succesvol
In de rust bleven aanvoerder Ron van
den Kerkhof en Clim Moonen in de
kleedkamer. Mike Peeters en de herstelde Rody Berben kwamen in het
veld. Frank Haenen werd aanvoerder. Met deze wissels had MVC’19 al

snel succes. In de 54e minuut bracht
Juul Boots Mike Peeters in stelling.
De Maasbreese spits scoorde: 3-2.
MVC’19 was duidelijk de bovenliggende partij na rust. De ploeg had met
ruimere cijfers kunnen winnen. In de
67e minuut viel het licht uit op het
hoofdveld. Na enkele minuten kon er
echter verder gespeeld worden op het
ook verlichte veld 6. MVC’19 speelde
de wedstrijd professioneel uit en gaat
met een goed gevoel de winterstop in.
Tekst: Mat Nellen

Herpertz Bevo Hc klopt landskampioen
Herpertz Bevo Hc heeft op zaterdag 21 december de laatste wedstrijd in de BENE-league voor de winterstop tegen landskampioen Greenpark Aalsmeer met 33-28 gewonnen. De Panningse ploeg handhaafde zich
op een gedeelde derde plaats in de BENE-league.
Wedstrijden tussen Herpertz Bevo
Hc en greenpark Aalsmeer zijn altijd
spektakelstukken. Ook deze editie stond bol van de spanning met
in de eerste helft een wisselend
scoreverloop. De vechtmachine uit
Aalsmeer bestreed Herpertz Bevo
Hc met alle middelen. In de slotfase
waren de bezoekers beter in het
afronden van de kansen. Herpertz
Bevo Hc, dat voor haar doen erg
slordig speelde, ging met een 15-13
achterstand rusten.
Na de pauze knokte Herpertz

Bevo Hc zich terug in de wedstrijd.
De defensie stond weer als een vesting met een uitblinkende doelman
Bram van Grinsven. Breekpunt in de
wedstrijd was de fase dat Herpertz
Bevo Hc een 18-20 achterstand
omboog in een 23-20 voorsprong.
Herpertz Bevo Hc liep zelfs uit tot
29-25. Uiteindelijk won de ploeg met
33-28. Herpertz Bevo Hc liet zien dat
de ploeg gegroeid is tijdens het seizoen. Alle posities zijn dubbel bezet.
Opvallend is dat liefst negen spelers wisten te scoren. Niek Jordens

was topscorer met zes doelpunten.
Bij wijze van spreken kunnen alle
spelers scoren. De ploeg is blessurevrij. In 2020 heeft Herpertz Bevo
Hc zich gekwalificeerd voor de Final
Four. Daar heeft de ploeg alle kansen
in eigen hand. De eerste weken van
2020 is Herpertz Bevo Hc vrij.

Tekst: Mat Nellen,
handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
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ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

derde plaats bij de M55 net als
Nico Verstraten bij de M60. Bij de
meisjes junioren A stond Anouk
Bussemakers op het hoogste
podium.
Met nog vijf wedstrijden te gaan
bevindt het Limbra cross cirquit zich
op de helft. De eerstvolgende cross
is op zondag 5 januari in Asten.
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Nog één keer: Die Lustigen Freunde

KBO gaat naar Vledder

De Wieksjlaag Beringe stroomde zaterdag 28 december helemaal vol voor het concert van het reünieorkest
van Die Lustigen Freunde.

KBO Peel en Maas gaat van 30 mei tot 6 juni op vakantie naar
Vledder. Ook wie geen lid is van de KBO mag mee op reis.
In Vledder wordt op vier middagen een excursie afgelegd. Voor de
liefhebbers zijn er fietstochten,
voor de rest is er een alternatief programma. In de avond zijn
er diverse activiteiten zoals een

kwisavond, kienavond, hunnebed-
sjoelen en een muziekavond.
Voor aanmeldingen en informatie: Leo Koopmans 307 49 18 of
Annemie Bruynen 307 15 47
(06 29 15 41 55).

Kepèlse Initiatiefgroep

Bijeenkomsten over
klimaat in Kapel
Wat is er aan de hand met het klimaat en de aarde? Wat zijn oorzaken van de klimaatverandering? Is er een samenhang tussen het
milieuvraagstuk en het armoedevraagstuk? Hoe kijken we daartegen aan? Wat kunnen we eraan doen? Op vier avonden organiseert
de Kepèlse Initiatiefgroep bijeenkomsten in de Lazaristenkapel.

Die Lustigen Freunde werd opgericht in 1961 en hield op te bestaan in
2016. Onder leiding van de dirigenten
Hans Lammers, Theo Verhaegh en Leo
Zinzen gaf het reünieorkest een concert
met het repertoire uit de topjaren van
het orkest. Er was een duidelijke link

naar het internationale Blaaskapellen
Festival dat ongeveer een halve eeuw
Beringe tijdens de Pinksterdagen op de
internationale kaart heeft gezet.
Behalve het reünieorkest stond ook het
zangduo Frans en Thera op het podium.
Na de pauze hebben de Breethaler met

het zangduo Thera en Fred het publiek
vermaakt. De opbrengst van de avond
gaat naar de jeugdopleiding van fanfare Sint Jozef Beringe.

Beeld: Rob Claesens

Uitgangspunt voor de gedachtewisseling zijn enkele korte passages
uit de encycliek Laudato Si’ van
Paus Franciscus. We lezen een passage en stellen dan de vraag: wat
doet deze passage met ons, wat
roept ze op? Samen van gedachten
wisselen over een actueel vraagstuk leidt tot een bredere en diepere kijk op zaken en mogelijk her
en daar tot gedragsverandering.

Wie belangstelling heeft om deel
te nemen aan deze serie dialoogbijeenkomsten of meer informatie
wenst kan terecht bij kepelseinitiatiefgroep@gmail.com De dialoogbijeenkomsten vinden plaats
op 6, 13, 20 en 27 januari 2020
om 19.30 uur in een nevenruimte
van de Lazaristenkapel aan de
Kerkstraat in Panningen.

Nieuwe toekomstvisie
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OPEN DAG

a.s. zondag 5 januari van 10.00 - 16.00 uur
Onbeperkt sporten inclusief live groepslessen!
Altijd GRATIS begeleiding en persoonlijke schema’s op maat.
10% extra korting op ons al zéér voordelige
voedingsbegeleiding pakket!
Aanvullend verzekerd? Vergoeding door uw zorgverzekeraar*

Ook voor fysiotherapie kunt u bij ons terecht!
Wij hebben een samenwerking met alle zorgverzekeraars.

De nr. 1 FITcircle in Peel&Maas: Fit in 30 minuten!
Maak vrijblijvend kennis met het revolutionaire eGym concept!
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* Informeer naar de voorwaarden.
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Zoals gebruikelijk betaal je géén inschrijfgeld en administratiekosten!
Meer info? www.balancepanningen.nl | 077-307 77 49 | J.F. Kennedylaan 205 Panningen

Volledig nieuw bestuur
Omroep P&M
Met ingang van het nieuwe jaar treedt een geheel nieuw bestuur
aan bij Omroep P&M, de lokale omroep in de gemeente Peel en
Maas. De Kesselse ondernemer Maurice Vervoort neemt het voorzittersstokje over van Rob Pieroen, die vijf jaar bij de omroep
betrokken was.
Voorzitter Rob Pieroen stopt na vijf
jaar. Ook bestuurslid Johan Docters
van Leeuwen stopt met ingang van
2020. “Rob vond het goed geweest
en Johan besloot vanwege zijn
verhuizing afscheid te nemen van
zijn bestuursfunctie bij de lokale
omroep”, laat hoofdredacteur Bart
Nelissen weten.
Voor Pieroen en Docters van
Leeuwen komen zes nieuwe
bestuursleden in de plaats.
Maurice Vervoort wordt de
nieuwe voorzitter van de omroep.
De Kesselnaar is eigenaar van
Les Artistes en Praedé kappers,
met kapsalons in Kessel, Horst en
Roermond. Daarnaast was hij voorzitter van de organisatie van het
LVK in Kessel in 2018.
Henk Vorst uit Kessel treedt aan
als penningmeester. Hij is onder
andere bestuurslid bij Stichting
Zwembad Kessel, zat in de organisatie van het LVK 2018 in Kessel
en is zaalhockeycoördinator bij
Hockeyclub Peel&Maas. Koene Rem
uit Maasbree maakt de overstap
van het programmabeleidbepalende orgaan (PBO, het kijken luisterteam) van de omroep
naar de functie van secretaris. Frans Willems uit Maasbree
(secretaris en coördinator van de

Plattelandscoöperatie), Noortje
Rutten uit Egchel (Consendo) en
Joshua Schers uit Beringe, voorheen
hoofd techniek van Omroep P&M,
vullen het bestuur verder aan.
Het nieuwe bestuur is door de
omroep zelf samengesteld, laat
hoofdredacteur Nelissen weten.
“We hebben zelf mensen benaderd
die in onze ogen de juiste competenties hebben om het bestuur van de
omroep te gaan vormen. Het bestuur
zoals het nu wordt gepresenteerd,
kan dat in onze ogen.” Volgens
Nelissen is het nu de taak aan het
nieuwe bestuur om de toekomstvisie te bepalen. “Daarbij hoort
het nog zichtbaarder maken van
de omroep in de gemeente en het
versterken van de regionale en
financiële positie. Daar zijn al wat
ideeën over, maar hoe dat concreet
gaat gebeuren is nog niet bekend.”
Nelissen blijft hoofdredacteur van
Omroep P&M. “Inhoudelijk gaan we
zo door; het bestuur bemoeit zich
niet met de inhoud.”
Omroep P&M werd in 1993 opgericht als Radio Helden. De naam
werd later veranderd in Omroep
P&M, refererend aan het gebied
waar de uitzendingen voor worden
gemaakt. Er werken momenteel
110 vrijwilligers bij de omroep.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 5 januari
H. Mis Driekoningen 09.30 uur met
koor
Woensdag 8 januari
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 12 januari
H. Mis 09.30 uur met KBO-koor,
t.i.v. alle levende en overleden
leden.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 5 januari
Geen H. Mis
Zondag 12 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Pieter Wijnen
(b.g.v. verj.)

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 januari
– Feest van Driekoningen
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten –
Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen.
Mededelingen
Vrijdag 3 januari
– Eerste vrijdag van de maand
Vanaf 09.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.
Zondag 5 januari
- Eerste zondag van de maand
Na de H. mis van 11.00 uur is er

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 4 januari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Gods zegen voor
het nieuwe jaar
Zaterdag 11 januari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Ben Drissen en
Mien Drissen-Berden, Mathijs Drissen,
Hubertina Drissen-Janssen en alle
overl. familieleden

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 3 januari
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 5 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Anna
Janssen (jaardienst); Giel van Lier en
Leen van Lier-vd Hurk (jaardienst)
Zondag 12 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.

gelegenheid om samen met kapelaan
gezellig bij te praten onder het genot
van een kop koffie of thee.
U bent van harte welkom in de
Doopkapel.
Datum Vormsel
Vrijdag 24 januari zullen in de
Eucharistieviering die begint om 19.00
uur de meisjes en jongens van groep
8 van de basisscholen het Sacrament
van het Heilig Vormsel ontvangen.
Voorganger in deze viering is Mgr.
Maessen. Willen de ouders van leerlingen op andere scholen, die zich
nog niet hebben aangemeld, contact
opnemen met kapelaan te Boekhorst –
telefoon 477 1275.
Datum Eerste H. Communie
Zondag 17 mei zullen de kinderen van
groep 4 van de basisscholen voor het
eerst de H. Communie ontvangen tijdens de viering om 10.30 uur.

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

Jan Van Mullekom (zeswekendienst);
Harrie Klompen (b.g.v. verj);

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 4 januari
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 11 januari
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 5 januari
H. Mis 11.00 uur Driekoningen met
Herenkoor, uit dankbaarheid, t.i.v. Toon
en Nel Joosten en overleden familie
leden; Joannes Reijven (jaardienst)
Maandag 6 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Kerkdiensten
Zaterdag 4 januari
19.15 uur Voor de overleden ouders Lei
Sturme en Mien Houba en overleden
familie.
Woensdag 8 januari
9.00 uur Voor de zieken van de parochie.
Zaterdag 11 januari
19.15 uur Zes weken dienst voor de
Heer J>M.Roessen. Voor de Z.E.H. Jan \
Lenders.
Mededeling
Onze oprechte deelneming aan de
familie Peeters - Thijssen met het overlijden van jullie Mam en Oma Truus.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 3 januari
vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij ouderen en zieken thuis.

Dinsdag 7 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.
Donderdag 9 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 11 januari
19.00 uur H. Mis met Dameskoor, t.i.v.
-Jac Steeghs (coll); Jacques en Netje
Geraets-Lenders en fam, Jean en
Agaath v.Berlo-Foss en fam, Karel en
Greet Horning en fam, fam. Wedding;
overl. fam. Beckers (Vader, Moeder,
Anneke, Toke, Jan, Hub en Annet); Mie
Nijssen-Thijssen, Dries Nijssen en overleden familieleden Nijssen-Thijssen; H.
Mis uit dankbaarheid.
Zondag 12 januari
12.30 uur Jubileum-mis mw. Engelen
bgv. 100ste verjaardag, met gezin en
familie.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 3 januari
H. Mis 09.00 dagkapel De zieken
communie wordt thuisgebracht
Zaterdag 4 januari
H. Mis 19.00 uur Drie Koningen

Zaterdag 4 januari
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 5 januari
- Feest van Driekoningen
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Nelly en Ton HendrixKallen.
Donderdag 9 januari
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
Vrijdag 17 januari om 19.00 uur zullen de kinderen van groep 8 het H.
Vormsel ontvangen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 5 januari
- Feest van Driekoningen
9.30 uur
Zondag 12 januari
9.30 uur Jaardienst Miet BongersBergs

gemengd koor t.i.v. Piet Janssen en
To Janssen-van der Linden en zoon
Sjraar (gest. jaard.); Lei Gommans
voor zijn verjaardag (vw coll.)
Zondag 5 januari
H. Mis 10.30 uur in het Missiehuis
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 11 januari
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; overleden ouders
Bertus Reinders en Dora ReindersGommans en zoon Jan Reinders en
overleden familieleden ReindersGommans
Zondag 12 januari
H. Mis 10.30 uur in het Missiehuis

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Mededelingen
Iedereen hartelijk dank, die op
welke manier dan ook in 2019 bij
heeft gedragen aan onze parochie
kerk.
“SAMEN STERK VOOR ONZE
PAROCHIE KERK’’
Voor 2020 iedereen een gezond
en gelukkig jaar.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Nieuwjaarsconcert Fanfare Eendracht met Quint
Fanfare Eendracht uit Baarlo nodigt het Vocaal Ensemble Quint uit Venlo voor een bijdrage aan het nieuwjaarsconcert op zondag 12 januari in zaal Unitas in Baarlo.
Quint telt ongeveer twintig dames en
staat onder leiding van Esther Zaad.
Het koor onderscheidt zich met een
mix van klassieke en lichte muziek.
Quint won afgelopen jaar goud bij het
Internationaal Korenfestival in Maastricht
en op het Open Limburgs Korenfestival

veroverde Quint de titel ‘Excellent koor’.
Een jaar eerder werd Quint zelfs uitgeroepen tot Limburgs Koor van het Jaar
2018. Het koor heeft zich geplaatst voor
de World Choir Games 2020. Het gezelschap staat onder leiding van Esther
Zaad, onder meer Dirigent van het Jaar

2016. Fanfare Eendracht staat sinds
begin 2019 onder leiding van dirigent
Maurice Daemen. De fanfare blaast het
nieuwe jaar in op zondag 12 januari
vanaf 14.00 uur in zaal Unitas aan de
Wilhelminastraat in Baarlo. Voor meer
informatie zie www.fanfarebaarlo.nl.
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pantalon+kolbert
* Actie geldig tot 31 januari.
De overhemden worden
hangend terug geleverd.

www.vanhalstomerij.nl

Garagebedrijf
W. Aarts

WIJ WENSEN
U EEN VEILIG
NIEUWJAAR

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

WWW.GARAGEAARTS.NL

20

cultuur \ 0301

Agenda t/m 09 januari 2020

do
02
01

Expositie ‘5 jaar tussen hoop en
vrees’ met gids

vr
03
01

Expositie ‘5 jaar tussen hoop en
vrees’ met gids

Tijd: 17.00-22.00 uur
Organisatie: Zvv Beringe
Locatie: sporthallen Piushof Panningen

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

Prissentatie Booregezelschap
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Boorebroelöf Jong Nederland Maasbree
Locatie: De Blokhut Maasbree

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

Expositie 75 jaar bevrijding Egchel
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

za
04
01

ZvvB Doet Mee-toernooi

met instrumentale
ma Zingen
begeleiding
06 Tijd: 19.30-21.30 uur
01 Organisatie: KBO Panningen

wo
08
01

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders

do
09
01

Kienmiddag

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Oudercontactgroep Ietsje Anders
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl, Panningen

Bridgeclinic

Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl, Panningen

Tijd: 14.00-16.30 uur en 19.00-21.30 uur
Organisatie: bridgeverenigingen Baarlo, Helden
en Maasbree
Locatie: restaurant De Flierenhof Maasbree

Repair Cafe Helden

Dialoogbijeenkomst over klimaat

Nieuwjaarstreffen

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Kepèlse Initiatiefgroep
Locatie: Lazaristenkapel Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: Kloosterstraat 12, Helden

Nieuwjaarsborrel dorpsontmoeting
Helden

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 13.30-16.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

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

IJszwemmen/nieuwjaarsduik
Tijd: 15.30-18.00 uur
Organisatie: Reddingsbrigade Peel en Maas
Locatie: Laco Zwembad Panningen

di
07
01

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

