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Peel en Maas

Koude duik
Reddingsbrigade Peel en Maas organiseerde zaterdag 4 januari een nieuwjaarsduik met ijszwemmen. Onder het mom ‘een goede voorbereiding is het halve werk’ leerden alle deelnemers hoe ze zichzelf en anderen kunnen redden uit ijswater en kon er droog geoefend worden hoe je een te water geraakte auto moet verlaten. Om iedereen te laten ervaren hoe het is
om in ijskoud water te vallen, stond er buiten een grote afzetcontainer klaar waar echte waaghalzen een nieuwjaarsduik in konden nemen. “Ook zonder ijs is buitenwater héél koud”,
aldus Nico Bots van de reddingsbrigade. “De ‘cold shock’, een schrikreactie waardoor je een snelle ademhaling, verkrampte spieren en soms paniek ervaart, was goed zichtbaar bij de
deelnemers. De meesten verlieten dan ook snel weer het koude water.” / Beeld: Reddingsbrigade Peel en Maas

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

‘Elke dag iets positiefs’
Met trots kijkt ze terug op de afgelopen tien jaar die de gemeente Peel en Maas nu jong is. Op wat er samen
is bereikt en dat iedereen in de gemeente ook samen verder moet. Maar burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo schonk tijdens haar nieuwjaarstoespraak op maandag 6 januari ook aandacht aan het soms
ontbreken van ruimte voor een andere mening.
Het was op 1 januari precies 10 jaar
geleden dat gemeente Peel en
Maas ontstond uit een fusie tus
sen de gemeenten Helden, Kessel,
Maasbree en Meijel. Wilma Delissenvan Tongerlo werd op 1 oktober 2010
benoemd tot burgemeester van de
toen nieuwe gemeente. “Onze uit
gangspunten diversiteit, zelfsturing
en duurzaamheid zijn niet zomaar
loze kreten. We hebben ze omarmd,
we hebben er samen uitvoering aan

gegeven. (...) Peel en Maas, dat zijn
we samen”, aldus de burgemeester
in haar toespraak.
Ze is trots op wat ‘we’ de afgelopen
tien jaar voor elkaar hebben gekre
gen, maar wilde ook vooruit kijken.
“De leden van onze gemeenteraad
en het college zijn volop bezig om
samen met u verder te bouwen aan
Peel en Maas. Een mooi democratisch
proces dat in onze gemeente geluk
kig naar behoren verloopt. Daar moe

ten we samen aan blijven werken.”

‘Niet direct op
achterste benen staan’
Dat was meteen de inhaker voor
een kritische noot in haar toespraak.
Als burgemeester is Delissen-van
Tongerlo ook verantwoordelijk voor

het nemen van besluiten rondom vei
ligheid, handhaving en vergunning
verlening. “Daarbij merk ik dat we als
samenleving snel aan het verande
ren zijn, aan het verharden. Past iets
niet helemaal in ons straatje, ben je
het ergens een keer niet mee eens,
dan hoef je niet direct op je achter
ste benen te staan en ‘schande!’ te
roepen. Het is helemaal niet erg om
eens van mening te verschillen”, stelt
ze. Er zou meer ruimte moeten zijn
voor discussie en voor de mening van
een ander. “Jouw mening hoeft niet
dé mening te zijn. Misschien moeten
we eens met elkaar in gesprek over
de norm van Peel en Maas.”

Samen koesteren
Toch sloot de burgemeester haar toe
spraak met een positieve boodschap
af. “Laten we niet vergeten hoe
veel goeds en moois er om ons heen
gebeurt.”
Ze wil zoveel mogelijk persoonlijke
bezoekjes blijven brengen aan de
inwoners, bijvoorbeeld bij huwe
lijksjubilea en bijzondere verjaarda
gen. “Dat kan net dat verschil maken
in deze soms ingewikkelde wereld.
Ik gun ons dat we die momenten
samen koesteren. Het moet toch
mogelijk zijn om elke dag iets positiefs
voor een ander te doen? Deze onder
linge verbinding maakt ons sterk.”
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Oad Bree: nieuw café in Maasbree
Na bijna 25 jaar aan horeca-avonturen en faillisementen gaat eigenaar
Wien Hermans (60) het bedrijf aan de Sevenumseweg in Maasbree zelf
runnen. Met dj Paul wordt Oad Bree officieel geopend. Het is zonde als
het leeg blijft liggen, vindt Wien en met het faillissement van Niens is de
tijd rijp. Maar als zich een huurder aandient, dan laat hij het graag aan
een ander over. Hij is zelf, naar eigen zeggen, te zeer een avonturier.
Het horeca-aanbod in Maasbree werd
een stuk schraler met het faillissement
van Niens. De komst van Oad Bree
heeft daar verandering in gebracht.
Wien Hermans, die het pand in 2006
kocht van brouwerij Grolsch, heeft het
gebouw al enkele keren verhuurd.
Na enkele faillissementen pikt hij het nu
zelf op.
“Je moet het graag doen. Er gaat veel
tijd in zitten.” Uitbaters in het verleden
hebben zich daar wel aan verkeken, zo
verklaart hij de uitbaterswisselingen
van de afgelopen jaren. Ook moet je
vriendjes zijn met de gemeente. En daar
schort het aan. Bij de voormalige uit
baters, maar ook bij Wien zelf. Hij is de
eerste om dat te erkennen. “Ik heb geen
grote mond, maar zeg wel waar het op
staat. En ik weet niet of dat tactisch is.”

Failliet
Het begon in 2006 met De Mök.
De huurder van toen had eerst een
compagnon die teveel zoop en daarna
één waar het mee botste, vertelt Wien.
Begin 2017 nam Eetcafé Jans zijn intrek.
Na drie maanden ging dit ook failliet,
de uitbater feestte zelf te graag, meent
Wien.
Daarna kwam het Griekse restaurant
Mediterranos die het tot de zomer
van 2018 volhield. Daarna kwam
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Bezorgklachten

café D’n Dolle met als uitbater Kwint
Nelissen. Wien: “Van de gemeente
heb ik nooit medewerking gehad.
De gemeente heeft Niens altijd de hand
boven het hoofd gehouden en mij en
mijn huurders alleen maar tegenge
werkt.”
Hij wil er niet te veel over uitweiden,
“maar als de ambtenaren en de politie
zich anders hadden gedragen was het
niet uit de hand gelopen.” Kwint had de
rechtszaak tegen de gemeente eigen
lijk door moeten zetten, vindt Wien.
“Het dossier heb ik nog.”
Na bijna een jaar leegstand wil Wien
wil het café weer openen. Maanden
heeft hioj besteed aan het opknappen.
“Het is zonde als het leeg blijft liggen.
Mijn dochters hebben geen interesse,
maar ik heb vijf kleinkinderen. Als zij er
over een jaar of tien in willen stappen,
wil ik dat dat kan.”
En nu is het moment. “Nu Niens er
niet meer is, is het horeca-aanbod in
Maasbree echt minimaal.” En hij staat
er niet alleen voor. Hij runt het bedrijf
samen met vrachtwagenchauffeur
Henk van Asten, zijn compagnon.

Discobollen
Hermans verdient zijn geld met het leg
gen van parketvloeren, maar ook met
de verhuur van het appartement en

de zes woonstudio’s boven het café.
Een uitgebreid café met een grote zaal
om te darten en feesten te organiseren.
Discobollen en zwaardere geluidsboxen
komen nog. “De dj hoeft dan alleen
maar in te pluggen.”
Er is een terras met vloerverwarming
aan de straat en een terras op de bin
nenplaats dat van de zomer wordt
aangekleed met een zandstrand, palm
bomen en een cocktailbar, grenzend aan
een aparte ruimte waar eveneens een
café is. En sinds Mediterranos kent het
pand een professionele keuken.

Jeugd
“Laat mij maar achter de bar staan”,

zegt Wien. De organisatie van evene
menten laat hij zo veel mogelijk aan
de jeugd over. “Zij zijn fanatiek in het
organiseren. We hebben alle faciliteiten,
er kan hier van alles.” Feesten met fris
voor 1 euro bijvoorbeeld. “Want voor de
jeugd vanaf veertien is er in Maasbree
weinig te doen.” Maar ook verenigingen
zijn welkom. “Ik heb hier alle ruimte.
Ik vraag niet meteen huur.”
Wien ziet het helemaal zitten, al ziet hij
zichzelf niet de rest van zijn leven ach
ter de bar staan. Daarvoor is hij te veel
een avonturier. Drie tot vier weken per
jaar gaat hij voor een paar weken naar
Guatemala. “Daar heb ik een vriend
wonen en ik heb er vier hectare sier

planten. Als hobby.” Hij heeft nog een
reis naar Azië in de planning en wil nog
met een vriend naar Ibiza.
Die vrijheid kan hij moeilijk opgeven.
“Ik wil morgen naar Ibiza kunnen, als
ik zin heb. Die vrijheid heb ik nu. Ik leg
parketvloeren, ik kan weg wanneer ik
wil. Met een horecazaak kan dat niet.”
Daarom wil hij het bedrijf het liefst ver
huren. “Als iemand me 1.000 euro per
maand geeft, ben ik hier weg.”
En de naam: Oad Bree? “Die heeft mijn
compagnon verzonnen. Henk vindt dat
mooi. En ik vind het wel best.”

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Veiligheidsregio trekt zich terug voor pilot
Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft laten weten niet mee te doen als proefregio met de pilot rondom de aanpassing van opkomsttijden van de brandweer. In eerste instantie meldde Limburg-Noord zich wel aan, maar vanwege de veranderende landelijke richtlijnen trekt de regio zich alsnog terug.
Vorig jaar besloot Ferd Grapperhaus,
minister Justitie en Veiligheid, dat er
gebiedsgerichte opkomsttijden komen
voor de brandweer in plaats van de
huidige objectgerichte tijden. Dat wil
zeggen dat de brandweer niet meer
gaat kijken naar hoe snel ze op basis
van de afstand bij een object zoals
een woonhuis, industrie of verpleeg
huis kan zijn. In plaats daarvan wordt
gekeken naar de risico’s in een gebied.
De gebiedsgerichte opkomsttijden
maken deel uit van een dekkings
plan dat de organisatievorm beschrijft
en de snelheid waarmee de brand
weer ter plaatse kan zijn. Waar nodig

worden aanvullende maatregelen
voorgesteld. In een aantal regio’s in
Nederland start een proef met dit
‘dekkingsplan nieuwe stijl’, voordat dit
model landelijk wordt uitgerold.
Volgens een woordvoerder van
Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn
de gemeenten in de regio nog niet op
de hoogte gesteld dat Limburg-Noord
afziet van de pilot. “Voor het bereke
nen van de gebiedsgerichte opkomst
tijden wordt landelijk een uniforme
systematiek ontwikkeld en dat willen
we afwachten. Ook wordt er gekeken
naar aanvullende maatregelen die het
bestuur kan nemen. Deze ontwikke

ling zal de komende jaren tot stand
komen.”
De Veiligheidsregio sluit zich aan
bij oud-burgemeester Gillissen van
gemeente Venray, die onlangs aangaf
geen inhoudelijke winst verwachtte
van de proef. “De huidige objectge
richte opkomsttijden, afhankelijk van
het soort object 5, 6, 8 of 10 minuten,
zijn niet haalbaar en ook niet goed
onderbouwd. Het nieuwe stelsel moet
leiden tot reëlere opkomsttijden van
de brandweer door onder andere te
kijken naar de risico’s in een gebied en
andere factoren die de veiligheid ver
groten. Het stelsel op zich leidt niet tot

snellere opkomsttijden.”
Zowel bij Veiligheidsregio LimburgNoord als bij de bijbehorende
gemeenten en de inspectie van het
ministerie is bekend dat de normtij
den niet overal haalbaar zijn. In 2018
maakte de veiligheidsregio nog
bekend dat de opkomsttijden tussen
2011 en 2017 naar verwachting waren.
“Gemiddeld 9 minuten en 4 seconden.
In vergelijking met andere veiligheids
regio’s relatief langzaam, maar dit
komt door de uitgestrektheid en het
landelijke karakter van onze regio.”

garcon.nl
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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.

Vragen over klachten arbeidsmigranten Maasbree
De fractie Lokaal Peel&Maas zegt diverse klachten en vragen te hebben gehad van omwonenden van Lange
Heide in Maasbree over de Work and Stay-locatie bij BreeBronne in Maasbree. Daarover heeft Lokaal
Peel&Maas-raadslid Sander Janssen vragen gesteld aan het College van B&W van Peel en Maas.
Janssen wil weten of de gemeente
bekend is met de door zijn partij
gehoorde klachten. Die gaan vooral
over overlast die de daar woonach
tige arbeidsmigranten zouden veroor
zaken. “Denk hierbij aan veel auto’s,
de busopstap en -uitstap voor de deur
van omwonenden in de nacht, planten
die worden uitgetrokken, fietsers en
voetgangers die slecht zichtbaar zijn,
veel afval in de bermen, veel mensen
die niet weten waar ze moeten zijn

en overnachtingen bij omwonenden”,
aldus raadslid Janssen.
Zijn partij wil daarom weten welke
afspraken er met Work and Stay zijn
gemaakt om overlast te voorkomen of
te verminderen, hoeveel meldingen
en klachten er eigenlijk in 2019 zijn
gedaan door omwonenden op maxi
maal 500 meter van de locatie en hoe
vaak er door de buitendienst van de
gemeente zwerfafval is opgeruimd in
de omgeving.

Ook vernam de partij dat het college
terughoudend zou hebben gereageerd
op een gesprek met omwonenden
van Work and Stay in Maasbree over
de overlast die zij ervaren. Daarnaast
vraagt Janssen zich af hoe het toezicht
op de locatie geregeld is en of het
klopt dat de politie het terrein niet zou
durven betreden wanneer er ongere
geldheden zijn tussen bewoners.
Ten slotte vraagt het Lokaal
Peel&Maas-raadslid hoe het zit met

de geplande uitbreiding van het stuk
BreeBronne waar de arbeidsmigran
ten gehuisvest zijn. “Is het college
bekend dat de uitbreiding ten zuiden
van de huidige locatie zal plaatsvin
den en daardoor dichter richting de
Lange Heide komt?” Ook wil hij weten
of de uitbreiding met 250 bedden al
vergund is of dat de datum hiervan
bekend is en welke afspraken er met
Work and Stay zijn gemaakt om over
last als gevolg van de uitbreiding te
voorkomen of in ieder geval te ver
minderen.
Het college heeft de vragen in behan
deling genomen.
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Pluim voor Omroep P&M
Hoofdredacteur Bart Nelissen van Omroep P&M heeft maandag 6 januari een pluim in ontvangst mogen
nemen voor de verbindende rol van Omroep P&M in de afgelopen 10 jaar die Peel en Maas bestaat.
Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente.

Griffier Peel en Maas vertrekt
Raadsgriffier Ita Joosten stopt met haar werk bij gemeente Peel en
Maas. Ze gaat aan de slag bij een adviesbureau.
Joosten was sinds 2010 werkzaam
als raadsgriffier bij de gemeente, die
toen werd gevormd. Ze gaf als raads
griffier leiding aan de griffie-organi
satie, was het eerste aanspreekpunt
van de raad, ondersteunde deze
waar nodig en was bij alle gemeen
teraadsvergaderingen aanwezig in
de functie van secretaris. Sinds mei
2019 was ze vanwege ziekte niet
meer actief bij de griffie en werd
haar werk overgenomen door Twan

Huyskens. Inmiddels is het hele team
griffie vernieuwd, laat gemeente
Peel en Maas weten. Math Steijvers
ging na kerst met pensioen en
Twan Huyskens is elders werkzaam.
Nick Jansen is benoemd tot tijdelijk
griffier en wordt door twee interne
collega’s ondersteund. Joosten laat
weten aan de slag te gaan bij advies
bureau Geerts&Partners werken,
waar ze zich gaat richten op advise
ring en interim-management.

Politie waarschuwt voor
oplichters
De politie van Horst/Peel en Maas waarschuwt op Facebook voor
oplichters die professioneel gereedschap aanbieden.

Bart Nelissen en burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo na afloop van de pluim-uitreiking

Nelissen kreeg de pluim (een beeldje)
en een bijbehorende oorkonde uit
gereikt van burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo. “We willen
hiermee onze grote waardering uit
spreken voor de wijze waarop jullie
de afgelopen tien jaar vorm gegeven
hebben aan onze gemeente Peel en

Maas”, aldus de burgervrouw. “En dat
jullie de verbinding hebben weten te
leggen tussen al die mooie activitei
ten en alles wat er in deze gemeente
te beleven valt. Dat vonden we een
cadeautje waard en dat hebben jullie
en al jullie vrijwilligers verdiend.”
De hoofdredacteur, die sinds februari

2015 deze functie bekleedt, was ver
rast door de onderscheiding. “Trots op
iedereen die dit mogelijk maakt.
Het jaar kan niet beter beginnen”,
liet hij via Facebook weten.

De oplichters spreken mensen in de
regio aan op een parkeerplaats of
staan voor hun deur. “Er wordt je
een aanbieding gedaan die te mooi
is om waar te zijn”, schrijft de Politie.
“Je hoeft bijvoorbeeld enkel de BTW
te betalen.”
Na het betalen met een mobiel pin
automaat wordt een groter bedrag

afgeschreven dan het scherm toont.
Ook blijkt achteraf het gereedschap
van slechte kwaliteit. Verkopers heb
ben volgens de politie een ‘vlotte
babbel’, maar wie geen interesse
toont kan een kwaad en verbaal
agressief antwoord verwachten.
Deze manier van oplichting is vol
gens de politie lastig te bewijzen.

Tekst en beeld: Kim Jacobs

Hondenpoepzakjes in riool
Gemeente Peel en Maas is een campagne gestart tegen plastic zakjes met hondenpoep die in het riool belanden. Ze doet daarom een oproep aan hondenbezitters om de ‘prut in de put’ te voorkomen.
De gemeente en Waterschap Limburg
zeggen steeds vaker te maken te krij
gen met verstoppingen in het riool en
vervuild water door bladeren, verf
resten en poepzakjes. Dit zorgt voor
hogere onderhoudskosten, waar

voor de belastingbetaler uiteindelijk
opdraait. Om hier aandacht voor te
vragen werd de actie ‘Geen prut in de
put’ in het leven geroepen.
“Straatputten zijn alleen bedoeld voor
regenwater”, aldus de gemeente. Ze

doet daarom een oproep aan alle hon
denbezitters om zakjes met honden
poep thuis weg te gooien in de grijze
restafvalzak. “Grote boodschap, kleine
moeite.”

Weer in Peel en Maas

Winter is kwijt
De stroming blijft overwegend westelijk en daarbij trekken soms in afgezwakte vorm regenstoringen over ons
heen die voor een natte grond zorgen, zoals hier in de buurt van de Baarloseweg in Helden. De temperaturen
rijzen deze dagen de pan uit en horen meer bij de maand april dan januari, maar desondanks is het nog geen
terrasjesweer. De winter is in geen velden of wegen te bekennen! / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Geplukt

Nico Verstraten Koningslust
Met tuinen die hij aanlegde in binnen- en buitenland is hij niet alleen een succesvol hovenier, hij is ook prijswinnend atleet en wint zelfs prijzen
met zijn honing. Als hij zou willen. Deze week wordt Nico Verstraten (66) uit Koningslust geplukt.

Vaardigheden hoef je hen niet meer
bij te brengen. Zij hebben een coach
nodig die vooral de tactiek bespreekt.
Je moet slim trainen. Opbouwend trai
nen is heel anders dan wanneer je al
in de wedstrijdfase zit.”
Nico is nu 66. “Als je ouder wordt ver
lies je aan kracht, snelheid en lenig
heid” weet de sportman. “Dat moet
je accepteren. De meesten gaan, met
het ouder worden, langzamer lopen
en langere afstanden. Ze kiezen dan
vaker voor de marathon. Maar juist
van langer lopen word je stijf. Je spie
ren worden korter, waardoor je steeds
langzamer gaat lopen. Daarmee gaat
ook het verouderen dubbel zo snel.”
Beter kun je lenigheidsoefeningen
doen en krachttraining. “Zelf doe ik
tijdens het werk genoeg aan kracht
training en conditietraining. Ja, ik zit
ook wel binnen om te tekenen, maar
ben toch vooral buiten aan het werk.
Na een hele dag werken hoef ik geen
lange duurloop meer te doen. Dan kan
ik beter twee series doen van 10 keer
150 meter.”

Honing

Dit jaar viert hij zijn derde veertig
jarig jubileum op rij. In 1978 begon
hij zijn hoveniersbedrijf in Nijnsel bij
Sint Oedenrode, in 1979 trouwde hij
met Riet en in 1980 verhuisde Nico
naar Koningslust.
Hier bouwde hij zijn bedrijf uit.
Hij bediende heel Zuid-Nederland,
maar legde ook tuinen aan in
België, het Ruhrgebied en de Eifel.
“Ik heb nooit reclame hoeven
maken. Ik was ooit trendsetter met
mijn pottentuin. En alles ging van
mond tot mond.”
Een mooie tuin is zijn reclame
object. “Zo heb ik een tuin aange
legd bij een anesthesist in Maasbree
die vervolgens een tuinfeest orga
niseerde. Dat feest leverde mij toen
veel klanten op, vooral dokters.
En een tuin bij een tandarts sloeg
erg aan bij zijn oud-studiegenoten.
Zo heb ik toen bij zeven tandartsen
een tuin mogen aanleggen.”
Als hovenier ben je eigenlijk een
soort kunstenaar, legt Nico uit.

“Je moet iets ontwerpen wat bij de
klant past. Dus je moet goed kunnen
luisteren. En dan moet je iets ontwer
pen wat bij de persoon past, maar
ook bij de woning en de omgeving.
Het geheel moet tuintechnisch verant
woord zijn.”

Huisarts
In zijn hoogtijdagen had hij ruim tien
personeelsleden in dienst. Hij had drie
busjes rijden. Een onderhoudsploeg en
twee in de aanleg. Maar omdat zich
geen opvolger aandiende ging hij het
bedrijf afbouwen. Maar toen kwam
schoonzoon Joost. Een jaar geleden
heeft hij het bedrijf overgenomen.
Nico is blij dat daarmee de continuï
teit is gewaarborgd. En Joost wil het
bedrijf weer uitbouwen.
Joost is getrouwd met Nico’s dochter
Jolanda (36), de huisarts in Beringe.
Net als Nico haalt zij veel prijzen bin
nen voor Atletiek Helden. “Jolanda
heeft negen keer met de Europese
kampioenschappen meegedaan. Ze is

ooit vierde geworden en is verschil
lende keren Nederlands kampioen
geweest.”
De familie Verstraten is een atletiek
familie. Michiel (34) en Marlieke (32)
doen allebei aan hardlopen, maar
winnen ook prijzen met kogelsto
ten, hoogspringen en verspringen.
Michiel is bouwkundig ingenieur,
Marlieke is combinatiefunctiona
ris sport bij de gemeente. Daar is ze
ook JOGG-coach (Jongeren Op Gezond
Gewicht) en sportcoördinator. “En mijn
vrouw Riet leerde ik kennen met hard
lopen.” Zij fietst en wandelt nu alleen
nog recreatief.

Prijzen
Zelf wint Nico elk jaar prijzen met
hardlopen. Afgelopen jaar sleepte hij
vijf prijzen in de wacht. Brons met de
tien kilometer op het Nederlands kam
pioenschap veldlopen, zilver bij het NK
steeplechase en bij het NK veldcross,
brons bij de Zuid-Nederlandse kam
pioenschappen op de vijf kilometer

vintage • industrieel • brocante
Pannen, leien, platte
en kunststof daken

en goud op de Limburgse kampioen
schappen veldlopen. “Ik eindig altijd
bij de eerste drie.”
De hardloper is veelzijdig. Hij doet aan
verschillende disciplines mee, behalve
marathon. “Ik heb wel ooit een halve
marathon gerend, maar niet voor de
kampioenschappen. Ik ben meer van
het kortere, snelle werk.” Een mara
thon heeft heel veel impact op het
lichaam. “Dat zou ik wel kunnen, maar
ik heb ook nog een bedrijf. Ik werk zes
dagen in de week en moet dan ook
nog werk kunnen verzetten.”

Langzamer
De sportman is tevens trainercoach op niveau vijf voor hardlopen.
Het hoogste niveau. “Sporters op dat
niveau hebben geen trainer nodig.

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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2.500lomop
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Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding

8

2

Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk

7
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Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak
J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

Wat ook meewerkt aan zijn conditie
is honing. “Dat bevat veel koolhydra
ten en snelle suikers die direct worden
opgenomen. En het werkt ontstekings
remmend.” Nico eet elke week een
pot honing. Dat kan, want hij heeft
zelf bijen. Ooit had hij vijftig kasten,
nu nog zo’n vijfentwintig. “Daarmee
ben ik ook al een grote imker. En ik
kan er niks mee verdienen, dus meer
moet het niet zijn.”
Zijn opa had al bijen, dus die passie
had hij al toen er ongeveer dertig jaar
geleden een zwerm in zijn tuincen
trum kwam hangen. Die heeft hij toen
geschept. Daar is het mee begonnen.
Het is geen modern ras, vertelt de
imker. “Het is iets regionaals. De bijen
zijn niet héél vriendelijk, maar de
kwaliteit honing is ontzettend goed.”
Ooit deed hij met een landelijke wed
strijd mee om zeker te zijn van de
kwaliteit. “Ik won meteen de eer
ste prijs. Toen wist ik genoeg. Ik heb
daarna nooit meer meegedaan.”

0901 \ jaaroverzicht
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Dit is het tweede deel van het HALLO-jaaroverzicht van 2019. In de editie van vrijdag 3 januari blikte HALLO terug op de maanden januari tot en met juni.

Juli

Een zomer van drie hittegolven brak aan. Een zomer waarin Meijel d’n Um won en het Nederlandse Beringe Nienke de Bruin, Tanicha van de
Kruijs, Lilian van de Kruijs, Cindy
de overwinning binnenhaalde van de strijd der Beringens in Peel en Maas.
Peel en Maas maakte zich op voor
nog een hittezomer. Meijelnaar
Hans Lansbergen, bestuurslid bij de
Limburgse Land-en Tuinbouwbond
(LLTB), maakte zich begin juli al zor
gen over de waterstand. “We heb
ben nu al een waterachterstand door
de hittezomer van vorig jaar. Die is
nog lang niet ingehaald. Wel hebben
we nog een opslag van één jaar. Dit

moet genoeg zijn voor een normale
zomer.”
Die zomer bleef uit. Het werd
opnieuw extreem droog en warm,
met maar liefst drie hittegolven.
Ondanks de regenval van de afgelo
pen periode moet er nu, in januari,
nog 500 tot 600 millimeter vallen
om de grondwaterstand weer op
peil te brengen.

Beringe stond in het weekend van 6
juli in het teken van het internatio
nale 5xBeringen Treffen. 450 gas
ten uit de Beringens van Duitsland,
Luxemburg, België en Zwitserland
vermaakten zich prima tijdens het
driejaarlijkse treffen. Hoogtepunt
was het Spel zonder Grenzen waarbij
de Nederlandse equipe uiteindelijk
de meeste punten wist te scoren.

Lemmen, Huub Lemmen en Mark
Stemkens haalden d’n Um binnen.
Dankzij dit zestal van schutterij Sint
Willibrordus komt het OLS dit jaar
naar Meijel.
Met liefst vier vrouwen in de gele
deren van wie er ook nog eens
twee erg jong zijn ten opzichte van
de gemiddelde schutter, miste de
Meijelse vereniging geen enkel
bölke tijdens het OLS op zaterdag

13 juli in Sevenum.
Peel en Maas ging met drie schutte
rijen de kavelzaterdag in, maar Sint
Lambertus Helden en Sint Hubertus
Beringe misten in een eerder sta
dium. Uiteindelijk bleven alleen
‘t Zandakker Gilde St. Jan Venray en
Sint Willibrordus over. In de vijf
tiende kavelronde miste Venray het
allerlaatste bölke.
Beeld: Jordy Strijbos,
Susan Keijsers, 5xBeringen

Augustus

Een tractor in de meterkast in Meijel, failliete horecazaken in Maasbree, gesloten drugspanden en droogte
door het warme zomerweer. Er valt genoeg op terug te blikken in deze zomerse maand.
Het liep tegen het middaguur van
maandag 5 augustus toen een
Fendt 516 Vario met zo’n 150 pk
dwars door de gevel van het huis
van Ans Peeters aan de Donk in
Meijel kwam rijden en tot stilstand
kwam in de meterkast. Ans zat net
buiten te lunchen toen ze een hoop
kabaal hoorde en rook zag ver
schijnen vanaf de voorkant van het

huis. Tot haar grote schrik stond er
een tractor in de gang. De ravage
was haast niet te overzien, maar
de opluchting was groot toen bleek
dat er geen slachtoffers waren.
De Maasbreese horecazaken Niens
en Bruiz werden door de rechtbank
in Roermond op dinsdag 20 augus
tus failliet verklaard. Eigenaren
Yvonne en Roy Niëns stelden dat

de Rabobank geen mogelijkheid
gaf om een reëel overnamebod te
accepteren. Daarop vroeg de bank
het faillissement aan. “Dat doet ons
groot verdriet”, vertelde Yvonne.
In drie maanden tijd werden twee
drugspanden gesloten aan de
Roomweg in Grashoek en aan de
Servaashof in Helden. In Grashoek
vond de politie hennep, apparatuur

voor de verwerking van hennep,
een grote hoeveelheid geld en een
echt lijkend vuurwapen. Aan de
Servaashof in Helden werden twee
plantages aangetroffen.
Vissen in de Kwistbeek in Baarlo
hadden last van de droogte, hitte
en watergebruik door de tuin
bouw. Daardoor verdween er veel
water uit de beek, waardoor nog
maar een klein stroompje over
bleef voor het leven onder water.
Enkele bewoners in Grashoek

meenden dat de beuken op het
kerkplein van Grashoek niet vol
doende water kregen. Vanwege
de klinkers op het plein zou al het
water weglopen. Onduidelijk bleef
of de bomen nog te redden waren.

Beeld: Henk Steeghs
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September

Het voormalige vmbo-college in Panningen wordt een woonzorgcomplex voor dementerenden, een
Maasbreenaar werd veroordeeld voor een verkrachting in 2002, de Open Monumentendag was ook in de
Lazaristenkapel in Panningen en in Kessel werd de neergestorte Lancaster-bommenwerper herdacht.
Dit is de terugblik op de maand september.
In het voormalige vmbo-college aan
het Dr. Poelsplein in Panningen gaat
’t Poelsplein heten en is bestemd voor
bewoners met dementie. Daarnaast
komen er ook reguliere woningen in
de sociale huursfeer. Het is de bedoe
ling dat in februari de bouw van start
gaat en in oktober de eerste bewo
ners hun intrek kunnen nemen.

Zeventien jaar na dato kwam er
voor een vrouw gerechtigheid.
De rechtbank achtte bewezen dat
de 58-jarige Ton R. uit Maasbree
de vrouw op 17 september 2002
verkrachtte in Lottum en ver
oordeelde hem tot drie jaar cel.
De Maasbreenaar kwam in het vizier
nadat zijn DNA voor een andere straf

zaak werd afgenomen en bleek te
matchen met de gevonden sporen
op het lichaam van de vrouw. Hij gaf
aan dat het om vrijwillige seks ging,
maar het gedetailleerde verhaal van
het slachtoffer, haar moeder, broer
en toenmalige vriend overtuigden de
rechtbank van het tegendeel.
Twee Harvards uit de Tweede

Wereldoorlog vlogen dinsdag 16 sep
tember over de Maas bij Kessel uit
eerbetoon aan de slachtoffers die
75 jaar geleden vielen toen een
Lancaster bommenwerper neer
stortte in het dorp. Dit jaar wordt
het nog eens dunnetjes overgedaan,
omdat op de Keizersbaan in Helden
nog een Lancaster neerstortte.
Ter herinnering daaraan wordt een
tweede monument onthuld.
De beheerders van het culturele
erfgoed van de paters Lazaristen in
Panningen openden de deuren van

een deel van het klooster tijdens de
Open Monumentendagen op zater
dag 14 en zondag 15 september.
Bezoekers konden de gerenoveerde
kapel met het unieke Mutin-orgel, de
sacristie én de grafkelder bezoeken.
Tijdens de open dagen werd er een
concert gegeven en gaven vrijwilli
gers rondleidingen door het gebouw.

het verwijderen van het beestje;
25.000 euro meer dan normaal.
Volgend jaar gaat Peel en Maas
extra maatregelen nemen om op
andere manieren de rupsen te
bestrijden. Omdat de plaagdruk
nog toe zal nemen, verwacht de
gemeente dat er ook dan extra uit
gaven nodig zijn.
In de wedstrijd van vakblad
de Hovenier rond de mooi
ste rotonde van Nederland is de
rotonde Kennedylaan-Kerkstraat
in Panningen als derde geëindigd.

Daarmee werd het ‘autokerkhof’
de mooiste van Zuid-Nederland.
‘Groenjuwelier’ Ves Reynders, die
de rotonde aanlegde, vond de com
motie die deze rotonde teweeg
bracht nog het mooiste: “Anders
wordt alles saai en voorspelbaar.”

Beeld: Jac Willekens

Oktober

In oktober leerden we dat Panningen de mooiste rotonde van Limburg heeft. Na 75 jaar werden de kazematten aan de Vossenberg in Meijel weer geopend, werd er xtc-parfum gepresenteerd en kostte de eikenprocessierups-plaag de gemeente 25.000 euro meer dan andere jaren.
Tijdens de Week van de Veiligheid
lanceerde justitie een parfum met
de geur van xtc. Onder de naam
‘Eens geroken wordt later herkend’
wilde het OM burgers kennis laten
maken met de typische anijs-ach
tige geur. Dit om zoveel mogelijk
inwoners met de geur in aanraking
te laten komen en uiteindelijk meer
drugslabs op te rollen.

De vrijwillige brandweer uit Meijel
opende op maandag 14 oktober
de kazematten aan de Vossenberg
in Meijel, zodat ze na 75 jaar
weer hersteld konden worden.
De opknapbeurt is onderdeel van
het project Vesting en Belfort de
Vossenberg. Met het project wil
len de initiatiefnemers de gebeur
tenissen in 1940 en in 1944 bij de

slag om Meijel in beeld brengen.
Er wordt nog gewerkt aan het reali
seren van een uitkijktoren.
De eikenprocessierups-plaag
bleek dit jaar groter dan voor
gaande jaren. De bestrijding
daarvan liep voor gemeente Peel
en Maas flink in de papieren, zo
werd in oktober bekend. In totaal
werd er 65.000 euro besteed aan

Beeld: Jordy Strijbos
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November

De kleinste dijk van Nederland in Kessel werd officieel geen dijk meer, het voedselbos in Grashoek werd
geopend, de Cultuurprijs ging naar Baarlo en in Kessel waren er zorgen over plannen voor een woonzorgcomplex.
Het 145 meter lange dijktraject
Kessel, aan de Haagweg, werd in
1996 als nooddijk aangelegd. In 2005
werd de dijk als primaire waterke
ring in de Waterwet opgenomen.
Het is de kleinste primaire dijk van
Nederland en beschermt slechts één
rij huizen. De woningen daarachter
liggen op hogere gronden en hoe
ven niet door de dijk beschermd te

worden. Dijkpaal 72.031 werd vrijdag
1 november verwijderd en was daar
mee niet langer een waterkering.
In Kessel zijn er plannen voor het
realiseren van een woonzorgcom
plex met dertien appartemen
ten op Veersepad 13. Stichting
Onze Toekomst kocht het perceel
en hoopt dat de eerste bewoners
over tweeënhalf jaar in het nieuwe

woonzorgcomplex terechtkunnen.
De actiegroep Red Karakteristiek
Maasdorp Kessel, bestaande uit
buurtbewoners van het Veersepad,
is fel tegen de plannen en beticht de
gemeente van achterkamertjespoli
tiek. Een Kesselse kwestie die in 2020
vervolgd wordt.
Wethouder Paul Sanders van
gemeente Peel en Maas opende

zaterdag 9 november officieel het
voedselbos aan de Kwakvors in
Grashoek. Het perceel maakt deel
uit van het al bestaande Struinpad
van stichting VEEN dat van Grashoek
naar Meijel loopt. Een voedselbos is
een stuk land waar bomen en strui
ken geplant worden die eetbaar zijn
of waar eetbare zaken aan groeien.
Bezoekers mogen deze vruchten en
noten plukken. Wethouder Sanders
onthulde samen met enkele kinderen
een informatiebord en plantte twee
tamme kastanjebomen en frambo

zenstruikjes.
Er was vrijdag 29 november reden
voor een feestje in Baarlo. Stichting
BaarloLeeft!, organisator van festivi
teiten rond het 800-jarig bestaan van
het dorp, won de Cultuurprijs Peel
en Maas 2019. Stichting Baarlo Leeft!
organiseert al tien jaar vele cultu
rele activiteiten in Baarlo, zoals het
Theater op Straat.

dorp te behouden.
Daarnaast werd er bijna 750.000 euro
beschikbaar gesteld voor de cen
trumvisie van Helden. Volgens het
Dörper Overleg in Helden moet de
Molenstraat worden aangepakt,
moet de Kaupman meer uitstraling
krijgen en het dorp zelf meer beeld
kwaliteit krijgen.
In Egchel en Helden ontstond enige
onrust toen begin december bekend
werd gemaakt dat Wijnen Square
Crops een biomassacentrale gaat
bouwen en tweehonderd arbeids

migranten gaat huisvesten tegen
dorpskern aan. De omgeving en
politiek maken zich zorgen over de
effecten van biomassa op de lucht
kwaliteit, de volksgezondheid en de
natuur, maar wethouder Rob Wanten
liet tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 17 december weten dat de
bouw van de centrale door kan gaan
omdat het binnen alle wettelijke
kaders valt.

Beeld: Jac Willekens,
Dick Holthuis en Ger Peeters

December

Een plofkraak zonder resultaat in Baarlo, geld voor een basisschool in Koningslust en een nieuw Heldens
centrum, arbeidsmigranten aan de Midden Peelweg in Maasbree en een biomassacentrale in Egchel. De
laatste maand van 2019 bracht nog een hoop nieuws.
In totaal 79 chalets zijn er begin
december aan de Midden Peelweg
in Maasbree geplaatst; goed om
316 arbeidsmigranten onderdak te
bieden. Volgens huisvester Kafra
Housing gaan de nieuwe bewoners
van het mini-dorp voornamelijk aan
de slag bij agrarische en logistieke
bedrijven in Beringe en Maasbree,
maar vooral op Greenport Venlo en

op Venlo Tradeport West.
Buurtbewoners van Rabobank in
Baarlo werden in de vroege och
tend van maandag 9 december
opgeschrikt door een plofkraak.
Criminelen probeerden de sealbagau
tomaat voor bedrijven op te blazen,
maar gingen er uiteindelijk zonder
buit weer als een haas vandoor.
De gemeenteraad van Peel en Maas

stelde 750.250 euro beschikbaar
voor het bouwen van een nieuwe
basisschool in gemeenschapshuis
De Sprunk in Koningslust. Het hui
dige schoolgebouw is verouderd en
het aantal basisschoolleerlingen in
het dorp neemt af. Met schoollokalen
in een gemeenschapshuis is er met
minder financiële middelen meer te
organiseren om de school voor het
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Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen,
hebben wij afscheid genomen van
onze lieve man, vader, schoonvader en opa

Lei Verbugt
Puk
* 6 AUGUSTUS 1939

† 3 JANUARI 2020

Vol enthousiasme en met een grote lach genoot je van het
leven.
We hadden graag nog zoveel langer samen met je willen
genieten.
Lieve Wies, mam en oma, je hebt ons veel geleerd,
je leerde ons alleen niet wat het is om je te moeten missen…

Louise de Rijck – Teeuwen
12 juni 1959 – 3 januari 2020

60!

echtgenote van

Louis de Rijck
Echtgenoot van Jeanne Van Gog
Mirjam & Roel, Sjors, Anne en Guus, Lotte
Mark & Saskia, Floor en Corné, Eef
Alex & Esther, Jip
We willen graag samen met jullie afscheid nemen van Puk
op donderdag 9 januari om 14:00 uur in het crematorium
op de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo.
Puk is opgebaard in Rouwcentrum & Afscheidshuis Panningen,
Ingang Schout van Merwijckstraat. U kunt persoonlijk afscheid
van hem nemen op woensdag 8 januari van 18:30 -19:15 uur.
In plaats van bloemen zou de familie een donatie aan de
Parkinson Vereniging erg op prijs stellen.
Voor uw bijdrage zijn collectebussen aanwezig.

Liefste mam en oma van
Elles en Sander, Sterre, Faas, Melle
Linda en Peter, Senn, Dani
Christel
Ninnesweg 34, 5981 PC Panningen
We zwaaien Louise uit op vrijdag 10 januari om 11.00 uur
bij Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden.
Aansluitend zullen wij als gezin haar begeleiden naar het
crematorium.

Intens verdrietig hebben we afscheid moeten nemen van
mijn vriendin, onze lieve dochter, zus en schoonzus

Trudy Minkenberg

* 4 november 1964
Kessel:
Kessel:
Leverkusen (DE):
Panningen:

† 28 december 2019

Johan Wilbers
Pap en mam
Marion
Suzanne en Har

Grevenbroekstraat 16
5995 CK Kessel
We hebben in besloten kring afscheid van Trudy genomen in het
crematorium te Blerick.
Een bijzonder woord van dank aan huisartsenpraktijk Kessel en de
Zorggroep Thuiszorg, team Kessel.

Zomerhuis te huur Mallorca
100m v/h strand voor- en najaar
huisbertcati.com- facebook huisbertcati
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Leren mediteren? Cursus bij Guus
Verheijen, huisarts. info@het-frame.nl.
Niet vergoed door verzekering.
Brasserie VIOS - Beringe
Nieuwe menukaart!
BrasserieVIOS.nl
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Zoek de Spaanse zon op!
Mooi vakantiehuisje in La Marina a.d.
Costa Blanca www.casarutten.com

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Gratis 3 autorijlessen bij Rijschool
bij Ellen rijschoolbijellen.nl
rijschool.ellen@outlook.com
Zondag 19 januari Winter Yin Yoga
met Stilte wandeling en lunch op
Kaldenbroeck Lottum, van 10.00-13.00
uur inlicht./aanmelden 06 46 32 00
39 jeanne.verdellen@hotmail.com
Ben je klaar met rennen, springen,
vliegen en weer doorgaan?
Kom dan ook naar de Mindfulness
groep op woensdag 15/1 of
donderdag 16/1 van 19.30-21.30 uur
in Panningen. Nog ‘n paar plaatsen
vrij. Vergoeding vaak mogelijk.
www.mindfulnesscentrumpanningen.nl
of 06 13 74 75 29.
Nieuwe meubels nodig? Bezoek
Lenders Wonen in het centrum van
Panningen. Thuis in wonen, met o.a.
mooie stoelen, (hoek)banken en een
complete (relax-)fauteuil afdeling.
Levering aan huis en tot 5 jaar garantie
op uw aankoop! Lenders Wonen Markt
99 Panningen 077 307 79 38.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

In plaats van bloemen graag een donatie in de collectebus voor de
Hartstichting.

‘Hoije Sjraar’

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Een dierbaar lid van de veteranen van MVC’19 is er niet meer

t. 077-3078642

Sjraar Peeters
Waarom zoveel pijn
en zoveel verdriet
Er voor elkaar zijn,
meer konden we niet

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

‘Sjraar van De Pool‘

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Zijn gastvrijheid en betrokkenheid blijven we ons herinneren.
Heel veel sterkte voor Annie en de kinderen.
De veteranen van MVC’19

Dankbetuiging
Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart
Via deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken
voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woorden en kaarten,
die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van
mijn allerliefste man, onze lieve pap en trotse opa.

Toon Wijnen
Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund.
Mien Wijnen-Verlinden,
kinderen en kleinkinderen
Maasbree, 30 december 2019

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

De zeswekendienst voor Toon
zal gehouden worden op zondag 12 januari 2020
om 11.00 uur in de St. Aldegundiskerk te Maasbree.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten
en bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Jan Van Mullekom

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

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

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Een speciaal woord van dank aan de huisartsen
dokter Van Kemenade en dokter Deckers.

Lien Van Mullekom-Janssen
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl
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15-vragen aan

Nina Manders Kessel
ik juist het meest over een tropisch
eiland waar de zon de hele dag schijnt.
Dan ben ik aan het ‘big wave’ surfen.
Waar ik het meeste over dagdroom ligt
dus aan de tijd van het jaar.

Welke sport is helemaal niet jouw
ding?
Ik vind heel veel sporten leuk en ben
ook best sportief. Sporten waar ik niet
moe van word, daar heb ik niet zoveel
mee. Ik ben lekker actief en ik moet
wel iets doen waar ik moe van word.
Als ik dan moet kiezen voor een sport
waar ik niks mee heb, dan kies ik voor
dammen of darten.

Waar maak jij je zorgen over?
Eigenlijk maak ik me bijna nergens
zorgen over. Ik ben best positief inge
steld en denk dat alles wel goed komt.
Misschien dat ik me toch heel af en toe
zorgen kan maken over een toets als
ik niet zo goed heb geleerd, maar daar
blijft het bij.

Wat vind je het leukste aan jezelf?

wel mijn moeder met kerst een notitie
boekje cadeau gegeven waar ze al haar
dromen in op kan schrijven, zij droomt
namelijk wel iedere dag. Dan kan ik het
boekje bewaren voor later.

ik denk. Een geheim kun je dan voor
jezelf houden. Als ik weet hoe anderen
over mij denken, weet ik ook meteen
wat ze van mij vinden en of ze het
waard zijn.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?

Ik maak heel veel foto’s samen met
mijn vriendinnen. Ook ben ik een
echte dierenvriend. Van mijn hond
Puk, een teckeltje, heb ik dan ook de
meeste foto’s. De laatste foto die ik heb
gemaakt is van Puk die in de bossen
aan het spelen is.

Ik lig dan het liefst heel lang te slapen
totdat ik vanzelf wakker word. Dan ga
ik beneden in mijn pyjama met mijn
hond Puk op de bank voor de tv chil
len. Ook zit ik graag op mijn telefoon
te videobellen met mijn beste vrien
dinnen.

Heb je een bijbaantje?

Waar ben je het meest trots op?

Nee, ik heb nog geen bijbaantje.
Er zijn ook niet zoveel bijbaantjes
voor 12-jarigen. Wat ik wel soms
in de zomervakantie doe, is samen
met mijn vriendin kistjes maken
voor frambozen die haar ouders
telen. Hier verdien ik dan ook wat
geld mee, maar dat is niet echt een
baantje met contract.

Dat we vorig jaar twee keer achter
elkaar hockeykampioen zijn gewor
den met ons team. Dit jaar wonnen
we met 9-0 van Dame Alice Owen’s uit
Engeland. We hebben een heel leuk
team bij Hockeyclub Peel en Maas en ik
hoop dat we samen nog veel wedstrij
den mogen winnen.

Aan welk liedje heb je een speciale
herinnering?

Hoe verras jij iemand het liefst?
Met iets waar die persoon gelukkig
van wordt. Ik heb mijn oma bijvoor
beeld een keer zo verrast. Ik heb
toen een gedichtje gemaakt voor
haar, waarin stond dat we samen
een keer naar de Lion King zouden
gaan in Scheveningen. Ze vond het
zo mooi dat ze ervan moest huilen.

Wat is je raarste droom?
Ik droom bijna nooit en kan me
ook geen dromen herinneren, dus
ik zou het echt niet weten. Ik heb

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat iedereen denkt?
Ik hoor liever wat iedereen denkt.
Ik vind het niet fijn als zij weten wat

koop nu een
halve seizoen
kaart!

Ik heb eigenlijk nog geen speciale
herinnering aan een bepaald liedje.
Wel heb ik drie jaar geleden het liedje
over Flappie van Youp van ’t Hek
gehoord. Het was kerstavond en ik heb
toen heel hard moeten huilen. Nu kan
ik er gelukkig om lachen.

Waar dagdroom je het meest over?
In de winter dagdroom ik over skiën of
snowboarden in Oostenrijk. Dan pak ik
de eerste lift en is de piste helemaal
voor mij alleen. In de zomer dagdroom

SA
LE

Nina Manders
12 jaar
Kessel
Bouwens van der
Boijecollege

Wie is je favoriete docent?
Mijn favoriete docent is meneer Beeks,
mijn aardrijkskundeleraar. Het vak zelf
vind ik niet zo leuk, maar de mees
ter heeft wel humor en maakt er toch
iedere keer weer een leuke les van.

Zou je je woonplaats ooit verlaten?
Waarom wel/niet?
Ja, ik zou Kessel wel kunnen verlaten.
Het is namelijk een heel klein dorp.
Ik zou liever in een stad willen wonen,
daar is meer te beleven. Er zijn meer
sportmogelijkheden en meer winkels.
Het lijkt me gewoon wat gezelliger om
daar te leven.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Het lijkt me supergaaf als ik zou kun
nen vliegen. Dan heb ik niks te maken
met het verkeer en dan hoef ik niet
naar school te fietsen. Ook zou ik op
vakantie kunnen gaan waar ik maar wil
zonder transportmiddel. Het lijkt me
een heerlijk gevoel om in de lucht te
zweven.

DAMESCOLLECTIE

2e stuk € 1,- of 25% kassakorting*

HERENCOLLECTIE
2e stuk halve prijs*
of 20% kassakorting*

SCHOENEN EN LAARSJES
sterk afgeprijsd

*Tenzij anders aangegeven

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ik vind het moeilijk om dat over mezelf
te zeggen, maar als ik iets moet noe
men dan is dat dat ik mezelf grappig
vind. Toch vindt niet iedereen mijn
grappen zo grappig als ik. Vaak lach ik
het hardst om mijn eigen grappen.

Graag tot ziens bij:

43% KORTING T.O.V. LOSSE TICKETS
TOEGANG TOT #VVVPSV & #VVVFOR
VASTE PLEK IN HET STADION

vs

Hoi

Column

Na de
vakantie
Hoera! School gaat na de
kerstvakantie weer lekker
door. Je mag nu weer heerlijk
vroeg opstaan en je dagen
weer bezighouden met het
maken van huiswerk en het
leren voor proefwerken.
Wat hebben we hier toch
allemaal zo ontzettend lang
naar uitgekeken. Niet dus.
Ik weet niet of iedereen dit heeft,
maar voor mijn gevoel is die
eerste week die na de vakantie
begint het ergst. Vaak ben je dan
sommige informatie van vóór de
vakantie een beetje vergeten, en
heb je weer even de tijd nodig
om het weer terug op te pakken.
Ik weet natuurlijk niet of dit bij
iedereen zo is, maar ik heb dit
gevoel in ieder geval wel bijna
altijd na de vakantie. Vooral bij
vakken waar je je veel aan ver
schillende regels moet houden is
het dan misschien wat moeilijker
om die weer op te pakken.

Fijn om vriendinnen
te zien
Er zijn natuurlijk wel een paar
voordelen aan het beginnen van
school na de vakantie. Als je
vriendinnen bijvoorbeeld op
vakantie zijn gegaan of gewoon
geen tijd hadden, waardoor je
niet in de vakantie niet met ze
hebt kunnen afspreken. Dan is
het natuurlijk fijn om ze dan aan
het begin van de eerste school
dag weer te zien en weer met ze
te praten, maar bij veel mensen
is dit waarschijnlijk niet echt het
geval.
Aan het eind van de dag kom
je in die eerste week altijd nog
eens terug op de vakantie, die
dan nog vers in je geheugen ligt.
Je bedenkt je dan hoe leuk die
was, en misschien ook wel hoe
snel die voorbij was. Maar je zet
hem dan weer snel uit je gedach
ten. Die eerste week na de
vakantie is nu dus echt wel voor
bij. Dit betekent weer de, hope
lijk, volledige focus op school.
Nou ja, bijna volledig.

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Lieke
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Adver torial

Trees van Rensch bezorgt al ruim zeven jaar

Rondbrengen HALLO:
‘Goed voor lichaam en contacten’
Trees van Rensch (70) uit Horst is in Horst een bekend gezicht als bezorgster van
HALLO. Ruim zeven jaar trekt ze er al iedere week op uit om het huis-aan-huisblad
te bezorgen. “Het is goed voor je lichaam, voor de contacten en je maakt mensen blĳ
met een krant.”
‘Oma, wil je mij helpen?’ vroegen de
kleinkinderen van Trees jaren geleden
toen ze HALLO nog bezorgden. “Nadat zij
ermee stopten, vroeg ik aan hen of ze het
goed vonden of oma ermee door zou gaan.
Dat vonden ze gelukkig geen probleem”,
lacht Trees. Tot op de dag van vandaag
gaat ze iedere week met veel plezier de
deur uit. “Het geeft veel voldoening om
mensen iedere week blij te maken met
HALLO. Sommigen zitten er zelfs op te
wachten”, vertelt ze.

Gezondheid
Het onderhouden van haar eigen
gezondheid is voor Trees een belangrijk
argument om iedere week de route te
lopen. “Het is goed voor mijn lichaam,
want door die 2,5 uur die ik dan loop en
fiets, blijf ik fit. Lekker de frisse lucht in,
heerlijk!”, vertelt ze enthousiast. In al die
jaren dat Trees bezorgt, kent ze de wijk
op haar duimpje en heeft ze er leuke
contacten aan overgehouden. “Even een
praatje maken is gewoon harstikke leuk”,
zegt ze.

nu is dat verruimd naar uiterlijk zaterdagmorgen 12.00 uur. “Ik denk dat het voor
mensen die werken of naar school gaan
een goede zet is. Ze hebben dan meer tijd
om te bezorgen. Maar ik probeer HALLO
altijd zo snel mogelijk te bezorgen hoor”,
haast ze zich te zeggen.
Trees hoopt dat meer ouderen haar voorbeeld volgen. “Het is goed voor je lichaam,
voor de contacten en je maakt mensen blij
met een krant.” De samenwerking met
bezorgdienst Garcon bevalt haar goed.
“Ik heb leuk contact met eigenaren Hans
en Mike. Wanneer er iets geregeld moet
worden, dan wordt dat altijd snel opgepakt.”
Voor meer informatie over Garcon kijk
op www.garcon.nl of neem contact op
via info@garcon.nl

Bezorgtĳd
Bezorgdienst Garcon liet onlangs weten
dat de tijd waarin bezorgers HALLO mogen
rondbrengen verruimd is. Voorheen moest
HALLO op donderdag bezorgd worden,

Handelstraat 17 5961 PV Horst
garcon.nl

Grote
vlooienmarkt
Tegelen

Zondag 12 januari

1 ARTIKEL
% ARTIKELEN
% ARTIKELEN
DAMESKLEDING
& SCHOENEN

%
%
%

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

BEZORGERS
GEZOCHT!

niemans-markten.nl

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:
Gezocht Zundapp brommer voetschakel.
Wie heeft er nog een? Opknapper
geen probleem. Bel 06 22 78 41 98.
Seizoen opruiming breiwol. Breimode
en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75
volg ons op facebook en instagram.
Tennisarm? Bel gerust. Huisarts G.
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl

Panningen rondom Loo € 10,00
Panningen rondom Ringovenstraat € 10,00
Panningen rondom Ruijsstraat € 7,00
Kessel rondom Heldenseweg € 7,50
bedragen per week

Vanaf vrijdag 10 januari

NU
emden
en
2 ovenrh
en strijk

gratis

w as se

*

Kostuum
reinigen

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

pantalon+kolbert
* Actie geldig tot 31 januari.
De overhemden worden
hangend terug geleverd.

www.vanhalstomerij.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Peel en Maas moet werken aan
fatsoensnormen
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo is trots op wat de gemeente de afgelopen tien jaar voor elkaar heeft gekregen (zie pagina 01). “Onze
uitgangspunten diversiteit, zelfsturing en duurzaamheid zijn niet zomaar loze kreten.”
“Peel en Maas, dat zijn we samen”, sprak ze in
haar nieuwjaarstoespraak. Toch waren het niet
enkel lovende woorden. Ze merkt dat ook in
Peel en Maas de samenleving verhardt. “Past
iets niet helemaal in ons straatje, ben je het
ergens een keer niet mee eens, dan hoef je
niet direct op je achterste benen te staan en
‘schande!’ te roepen. Het is helemaal niet erg

om eens van mening te verschillen”, vindt ze.
Er zou meer ruimte moeten zijn voor discussie en
voor de mening van een ander. “Jouw mening
hoeft niet dé mening te zijn. Misschien moeten
we eens met elkaar in gesprek over de norm van
Peel en Maas.”
Wat vindt u? Is het tijd voor een maatschappe
lijk debat over normen in Peel en Maas? Moet de

gemeente een uitgangspunt toevoegen? Zodat
naast diversiteit, zelfsturing en duurzaamheid ook
fatsoensnormen voorop staan? Of is dit betutte
lend en moet een overheid zich niet bemoeien
met de manier waarop wij met elkaar omgaan.
Peel en Maas moet werken aan fatsoensnormen.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 01

Hef statiegeld op sigarettenpeuken
In twee uur tijd verzamelden tien vrijwilligers ruim vier kilo sigarettenpeuken in Panningen en Maasbree.
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?
Ja, denkt iets meer dan de helft van het aantal
stemmers op deze poll. Zo ook Boukje Horsten
die op Facebook reageert: “Eens, als tenminste
de supermarkten, Primera’s en benzinestations
waar sigaretten gehaald worden de peuken ook
weer innemen, net als dat nodig is in het geval
dat statiegeld op kleine blikjes en flesjes inge

voerd wordt. Ben alleen bang dat deze onderne
mers hier niet op zitten te wachten.”
Het achteloos weggooien van peuken is niet meer
nodig, dankzij de gratis zakasbakjes die Peel en
Maas Schoon uitdeelt. Statiegeld heffen op siga
rettenpeuken is daarom een logisch gevolg. Bram
Van Braeckevelt van het stadsbestuur van Gent in
België pleitte reeds voor een dergelijke heffing op
sigaretten die net zo moet gaan werken als statie
geld op flessen. In Duitsland werd afgelopen jaar
een petitie maar liefst 57.000 keer ondertekend.

Peel en Maas Schoon twijfelt aan de noodzaak.
“We begrijpen heel goed dat in grotere steden
waar peuken echt een plaag zijn, om statiegeld
wordt gevraagd. Vooralsnog zijn we voorstanders
van voorlichting gecombineerd met zakasbakjes,
die momenteel tijdelijk gratis te verkrijgen zijn bij
verschillende verkooppunten binnen de gemeente.
Omdat voorlichting bij blikjes overduidelijk en fles
jes niet werkte, zijn we daar wel voor statiegeld en
gelukkig nadert dat nu ook.”

Oproep

Nieuwe columnist (m/v)
Heeft u overal een mening over? Bent u op de hoogte van het wel en wee in onze gemeente? Schrijft u graag, maar zoekt u een (groter)
publiek? Of heeft u gewoon een vlotte pen en een scherpe tong? Dan is HALLO Peel en Maas op zoek naar u!
Wekelijks verschijnen op de opi
niepagina van HALLO Peel en Maas
bijdragen van enkele vaste columnis
ten. Deze gaan over actuele zaken in
de gemeente, zijn juist heel persoon
lijk of hebben als bedoeling de lezer
aan het denken te zetten. HALLO is

op zoek naar een nieuwe man of
vrouw die aan de opiniepagina bij
wil gaan dragen.

Wat vragen wij van u?
Eén keer in de vier weken verschijnt
er, volgens een vast schema, een

bijdrage van u in HALLO. De column
is maximaal 350 woorden lang en
u bent helemaal vrij in het bepalen
van een onderwerp.
Wilt u uw scherpe tong met de
gemeente Peel en Maas delen? Stuur
dan een bericht naar

redactie@hallopeelenmaas.nl of
bel met Kim Jacobs van de redactie
via 077 208 32 21. Een proefcolumn
meesturen (maximaal 350 woorden)
is gewenst!

Ingezonden brief

De Biomassacentrale in Egchel
De komst van de biomassacentrales is een besluit dat de nationale overheid heeft genomen. Een besluit dat de nodige vraagtekens oproept en
waarbij sowieso weer miljarden aan publiek geld besteed, zo niet verspild, gaat worden. Wetenschappers zijn totaal niet overtuigd over de
milieuwinst bij deze wijze van energieopwekking, integendeel.
Dan naar de biomassacentrale in
Egchel. Het bedrijf voorziet momen
teel zijn energie middels de WKK
(WarmteKrachtKoppeling) op grond
van gasverbranding. Deze metho
diek is de meest efficiënte en schone
wijze van energie- en warmteopwekking. De overheid, die nu als
een blind paard achter de biomas
saverbranding aanloopt, wist met
de invoering van de WKK toentertijd
niet hoe ze hun euforie over deze
methodiek moesten uiten. En nog
steeds verdient deze methodiek lof.
Het bedrijf in Egchel heeft beslo

ten een biomassacentrale te bou
wen met toestemming van overheid
en gemeente. Op vragen van de
raad van de gemeente Peel en
Maas zegt het college dat de raad
niet geconsulteerd behoeft te wor
den. Alles valt binnen kaders,
waarbij B&W zelf goedkeuring kan
geven voor de bouw. Maar heeft
het gemeentebestuur en het col
lege dan geen verantwoordelijkheid
met betrekking tot de gezond
heid en welzijn van de burger?
Dat een complete kern van pakweg
5.000 inwoners, alleen al door de

windrichting, vrijwel zeker hinder
gaat ondervinden in de vorm van
fijnstof, rook en de hinderlijke geur
van deze installatie, is dat dan niet
relevant? Het schijnt ook dat de
provincie nog zal beoordelen of de
“Natura 2000-gebieden”, waaronder
in dit geval het natuurgebied Leudal,
getroffen kan worden door deze
bio-installatie. Snapt u het nog: een
natuurgebied 10 kilometer zuidelijk
van de betreffende locatie weegt
blijkbaar zwaarder dan een groot
woongebied op 300 meter afstand.
Dat is lekker!

De raad had om uitstel kunnen vra
gen ten behoeve van een nader
onderzoek omtrent de impact van
deze, zeker geen kleine, centrale op
het luchtklimaat in combinatie met
de nabijheid van de grote woonkern
Helden. Alleen al de veranderende
inzichten, inmiddels ook vanuit
het eiland Den Haag, hadden een
meer kritische houding van de raad
gerechtvaardigd.

Mat Kersten, bewoner van
toekomstig rokerig Helden-dorp

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

Marcs mening

Column

Offline
Laatst zat ik in een afhaalrestaurant aan de Markt in
Panningen aan de balie te
wachten op m’n bestelling.
Aan een tafeltje zaten een
vader, een moeder met twee
kleine kinderen. Zij kwamen
niet om gezellig met z’n viertjes
te eten, zij zaten ook te wachten. De moderne wachtende
mens is duidelijk te herkennen
aan z’n smartphone.
De oudste dochter van een jaar
of vijf, mocht gezellig samen met
haar moeder snapchatten. De jong
ste dochter zat bij vader en vond
zijn toestel reuze-interessant.
Maar vader was duidelijk een DDoSaanval op de Europese Centrale
Bank aan het voorkomen. Of hij
was aan het onderhandelen met
de Russische minister van energie
over de Nord Stream 2-gasleiding.
Misschien was hij een drone-aanval
in Irak aan het uitvoeren of had hij
bijna een zestienletterwoord gevon
den voor Wordfeud.
Hoe dan ook, het waren zaken van
cruciaal belang waarbij kinderen
alleen maar een blok aan het been
zijn. Zijn jengelende dochtertje
wilde duidelijk ook met de smart
phone van vader spelen, maar zij
was nog van de leeftijd waarop
kinderen bezig zijn met de ont
wikkeling van de grove motoriek.
Vader was online, het viel hem
zwaar zijn rotkind op een afstand te
houden.
Vanaf een kruk bij de balie zag
ik het tafereel even aan en
besloot mijn eigen apps te chec
ken. Zelf was ik immers ook
een moderne wachtende mens.
Eenmaal online zie je niet wat
zich offline in je directe omgeving
afspeelt, maar het kind moet het
toestel van vader te pakken hebben
gekregen.
De ruimte vulde zich achtereen
volgens met het geluid van een
telefoon die plat tegen de grond
klapt, een zware vloek en een
aanhoudend gekrijs van een kind
van amper twee. Vader raapte het
toestel van de grond. Het apparaat
bleek nog te werken.
Gelukkig maar.
Vader kon gelukkig weer online.
Offline was de sfeer totaal verziekt,
maar dankzij de smartphone kon hij
zich daar gemakkelijk voor afsluiten.
En gelukkig was mijn bestelling
klaar.

Marc van der Sterren
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CDA Peel en Maas

Even pas op de plaats
Tijdens de laatste raadsvergadering van 2019 heeft het CDA samen
met Lokaal Peel&Maas en VVD een aanhoudingsbesluit ingediend om
tot 17 juni geen vergunningaanvragen voor windmolens hoger dan
150 meter en zonneparken in behandeling te nemen. Gelijktijdig
hebben we ook nog een motie hiervoor ingediend. Het aanhoudingsbesluit en de motie werden ook gesteund door AndersNu.
Onze fractie krijgt regelmatig reacties
van bezorgde burgers over de ont
wikkeling van windmolens en zon
neparken. Reacties over de hoogte,
gezondheidsrisico’s, geluidsoverlast,
et cetera. De snelle ontwikkelingen

VVD Peel en Maas

op het gebied van duurzame energie
en berichten over mogelijke gezond
heidsrisico’s van windmolens en
mogelijke gevolgen voor de bodem
gezondheid door zonneparken, heeft
het CDA doen besluiten om dit aan

houdingsbesluit en de motie in te
dienen.
Hierdoor kunnen we als raad het
huidige beleid nog eens tegen het
licht te houden en toetsen aan de
kennis die er nu beschikbaar is over
windmolens en zonneparken. Indien
nodig passen we het beleid aan. Ook
nemen we de laatste inzichten en
ontwikkelingen mee in onze inbreng
voor de Regionale Energie Strategie.
Laat duidelijk zijn dat we als CDA niet
tegen de ontwikkeling van duurzame

energie zijn. Draagvlak, gezondheid
en goede communicatie met burgers
en de omgeving zijn voor CDA Peel
en Maas echter belangrijke voor
waarden.

in Peel en Maas.
Welke plannen ook daadwerkelijk
gekozen en uitgevoerd gaan worden,
zal tijdens de volgende vergaderin
gen dit jaar van de kinderraad door
de kinderraadsleden zelf worden
bepaald. Maar wát een geweldige
voorstellen, als initiatiefnemers zijn
we nu al enorm trots op onze kin
deren in de gemeente. Ook zijn we
benieuwd hoe de kinderen denken
over het nieuwe beleid speelvoor
zieningen, want ook daar worden ze

door ons als raad dit jaar bij betrok
ken en mogen ze ons er advies over
gaan geven.
Wij kijken uit naar de eerstvolgende
kinderraadsvergadering op woens
dag 22 januari om 15.00 uur. Bent u
ook benieuwd? De vergaderingen zijn
live te volgen via de livestream op de
website van de gemeente.

John Timmermans
en Roel Boots, raadsleden

Plannen kinderraad
Na een mooie en indrukwekkende installatie van de kinderraad zijn de
scholen aan de slag gegaan met het bedenken van plannen. Over deze
plannen hebben de kinderwethouders zich vervolgens gebogen.
De plannen die het beste binnen de kaders vielen, zijn gekozen.
Afgelopen dinsdag hebben de
kinderwethouders, de griffier en de
mediakids de scholen van de geko
zen plannen ‘overvallen’ om het
goede nieuws te brengen dat hun
plan is gekozen om te worden voor
gedragen aan de kinderraad. Het zijn
uiteenlopende plannen die gaan van

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

het plaatsen van watertappunten
binnen de gemeente, meer activitei
ten voor ouderen met kinderen, meer
aandacht voor een beter klimaat,
speeltoestellen voor kinderen met
een beperking en oudere kinderen
een leukere speelplek geven, tot een
schone omgeving voor speelplaatsen

Biomassa is een achterhaald concept

In Egchel wordt een biomassacentrale gebouwd. Met rijkssubsidie, omdat het een duurzaam alternatief
zou zijn. Dat idee heeft men inmiddels wel losgelaten en de rijkssubsidie wordt niet voortgezet. Maar het
kwaad is al geschied: er staan al meer dan 600 kleinere biomassacentrales op stapel in Nederland.
En dat terwijl al lang gebleken is dat
biomassa een heel slechte energie
bron is. Veel CO2-uitstoot bij het ver
branden en het oogsten van hout, bij
het drogen en vermalen tot blokjes
en het verslepen ervan over heel de
wereld.
Het duurt 30 jaar voordat de bomen
die nu voor biomassacentrales

Karin Jacobs en Suzan Hermans,
raadsleden

gekapt worden, weer door volgroeide
exemplaren vervangen zijn. Ter
onderbouwing van biomassa wordt
gedaan alsof de CO2 die vrijkomt bij
het verstoken meteen weer opge
nomen wordt door nieuwe bomen.
Hiermee houdt men zichzelf en de
rest van de wereld voor de gek. Op
termijn hebben we daar allemaal

last van vanwege de temperatuur
stijging. En op korte termijn erva
ren mensen in de omgeving van de
biomassacentrales directe negatieve
gevolgen: luchtvervuiling vanwege
het verstoken van biomassa en ver
keersoverlast vanwege de aanvoer.
Mensen zijn terecht bezorgd. En boos
dat ze opeens geconfronteerd wor

den met voldongen feiten. Als fractie
PvdA/GroenLinks hebben we daar
meteen vragen over gesteld aan het
college. Ook omwonenden hebben
in de raad blijk gegeven van hun
bezorgdheid en boosheid. De wet
houder heeft daarop nogal luchtig
gereageerd. Voor zo’n relatief kleine
biomassacentrale is geen vergunning
nodig en verder gaan wij er niet over,
maar moet je bij de provincie zijn.
Daarmee worden verontruste bur
gers afgescheept. Dat is geen goede

gang van zaken. Wij vinden dat
alternatieve energieopwekking altijd
moet gebeuren in samenspraak met
omwonenden en als het aan ons ligt
moeten dergelijke alternatieven altijd
in eigendom zijn van gemeenschap
pen. Pas dan krijg je een eerlijke ver
deling van lusten en lasten.

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.

VACATURE

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding:

Sucadelappen
Runderpoulet

Ben je op zoek naar een afwisselende en uitdagende functie binnen een sterk
groeiend en internationaal opererend bedrijf met leuke, enthousiaste en
professionele collega’s, een prettige werksfeer, ruimte voor eigen initiatief en
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen?
Plantenkwekerij De Kemp is op zoek naar nieuwe collega’s:

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

Logistiek medewerker
Accountmanager
Teeltmanager
Voor uitgebreide functiebeschrijvingen, kijk op onze website:
http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures.
Jouw CV met motivatie kun je sturen naar Esther Litjens-Keijsers:
e.keijsers@dekemp.nl.

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430
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Beperkte dienstverlening
16 januari
Donderdag 16 januari 2020 is er geen publieke dienstverlening mogelijk voor
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met
077 - 306 66 66 of whatsapp 06 - 12 36 09 04

Eigen bijdrage Wmo
verandert per 1 januari 2020
De Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verandert in 2020. Dit betekent dat er
mogelijk iets verandert in de eigen bijdrage die u betaalt. De zorg en ondersteuning blijft
zoals u die gewend bent.
Maatwerkvoorziening Wmo van de gemeente
Heeft u ondersteuning vanuit de Wmo via de gemeente? Dan verandert mogelijk de eigen
bijdrage voor u. Belangrijk om te weten:
• de eigen bijdrage voor ondersteuning van de Wmo wordt maximaal € 19,00 per maand (was €
17,50 per 4 weken);
• bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4
maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u, net als nu, geen eigen bijdrage te betalen;
• het CAK blijft de eigen bijdrage innen;
• Het CAK heeft u eind vorig jaar hierover een brief gestuurd.
Meer weten?
Heeft u vragen over de betaling van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK, tel.
0800 - 1925.
Hulp bij het huishouden via de pilot
Heeft u hulp bij het huishouden geregeld via het dorp/uw dorpsondersteuner? Dan verandert
mogelijk de eigen bijdrage voor u. Belangrijk om te weten:
• de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden wordt maximaal €19,00 per maand;
• net als nu heeft u, afhankelijk van uw inkomen, misschien recht op korting;
• heeft u ook een Wmo-voorziening via de gemeente? Dan betaalt u maar één keer een eigen
bijdrage. Het CAK int deze eigen bijdrage voor de Wmo-voorziening vanuit de gemeente. Voor
de Hulp bij het huishouden via de pilot wordt uw bijdrage op nul gezet;
• Stichting KernKracht blijft de eigen bijdrage innen voor de pilot;
• Stichting KernKracht heeft u een brief gestuurd met alle belangrijke informatie op een rijtje.
Meer weten?
Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw dorpsondersteuner.
Inge Hanssen, Kessel en Kessel-Eik, T. 06-24132565, dorpsondersteunerkessel@kkpm.nl
• Jacqueline Janssen, Koningslust, T. 06-31688503, dorpsondersteunerkoningslust@kkpm.nl
en Egchel, T. 06-31688503, dorpsondersteuneregchel@kkpm.nl
• Lien Hartman, Meijel, T. 06-23987425, dorpsondersteunermeijel@kkpm.nl
• Ans Peeters, Beringe, T. 06-42711252, dorpsondersteunerberinge@kkpm.nl
en Grashoek, T. 06-10420374, dorpsondersteunergrashoek@kkpm.nl
• Lonneke Kempen, Helden, T. 06-28724199, dorpsondersteunerhelden@kkpm.nl
• Liset Janssen, Maasbree, T. 06-18608314, dorpsondersteunermaasbree@kkpm.nl
• Mia Ewalts, Panningen, T. 06-21613635, dorpsondersteunerpanningen@kkpm.nl
en Maasbree T. 06-18834757, dorpsondersteunermaasbree@kkpm.nl

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.
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)

Containers niet leeg?
Het komt regelmatig voor dat we meldingen krijgen van
containers die niet zijn leeggemaakt.
De vuilnisauto gaat niet terugrijden voor verkeerd aangeboden
containers, vastgevroren containers of voor containers die te
laat buiten gezet worden. Het afval wordt vanaf 7 uur ’s morgens
opgehaald!
Zorg dat het afval op tijd buiten staat.
De komende tijd gaat het weer vriezen: schud of steek vooraf de
inhoud los zodat de container beter leeg gaat.

WhatsApp

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

Glas in de glasbak
of naar Milieupark
Verpakkingsglas zoals glazen potten en flessen gooi je in de
centrale glasbak bij u in de buurt. Glazen potten en flessen mag
u met deksel en kleine restjes in de container gooien.
Andere glassoorten glas zoals: hittebestendige drinkglazen en
schalen, spiegels en vensterglas kun je gratis inleveren bij het
milieupark. Het plaatsen van glas naast de centrale inzamelcontainer is onveilig en leidt ook
vaak tot vernieling

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
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Toernooien

Podium voor Judoclub Helden
in zuiden
Judoclub Helden deed in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 januari mee aan toernooien in MeeuwenGruitrode in België en in het Maastrichtse Amby. In België bereikte 75 procent van de Heldense judoclub het
podium en ook in Maastricht mochten leden het podium bestijgen.

Atletiek

Limburgse prijzen bij
Brabantse kampioenschappen
Atletiek Helden behaalde maar liefst vier podiumplaatsten tijdens
de zesde cross in de Limbra-competitie in Asten op zondag 5 januari. Deze Jaspercross gold tegelijkertijd als de Brabantse kampioenschappen.
Ron Koster werd eerste,
Wim Janssen en Nico Verstraten
behaalden een tweede plaats
en Daniek Grommen een derde.
Het was een gevarieerd parcours
met veel heuveltjes en bochten

maar niet al te zwaar. In Boekend
behaalde Judith de Bruin intussen
een derde plaats op de 5 kilome
ter in 23:31 minuten. Op 19 januari
komt de Limbra met de verloscross
naar de Helden Bossen.

Springwedstrijden
Ayden van Zuilen van de Maasruiters in Kessel behaalde met Amy
de overwinning tijdens het springen klasse A. Zij reden tijdens de
Bixiewedstrijd in Helden op zondag 5 januari.
De pony’s en paarden van PSV
De Cavaliers uit Helden gingen
intussen naar de Peelbergen in
Kronenberg om te springen bij
Jumping Indoor Leunen. Linda
Peeters behaalde op vrijdag
3 januari een achtste prijs in de

Aron Theunissen en Owen van Dijk, eerste en tweede in Meeuwen-Gruitrode

Marlouk Colbers won in België op
zaterdag 4 januari al haar partijen en
werd eerste. Bo van den Brand won
drie partijen, maar verloor de finale en
werd daarmee tweede. Lindsay van
Os verloor in de klasse tot 52 kilo haar
eerste partij en knokte zich daarna
terug naar een tweede plaats. Barbara
Konings was overtuigend en werd
eerste. Noa Janssen verloor de halve
finale, herstelde zich en werd derde.
In de klasse tot 60 kilo kwam Owen
van Dijk op voorsprong, maar de
partij werd beslist in het voordeel
van Aron Theunissen. Bij de seni
oren begon Bart Cuppens met drie
ippons en hij verloor de halve finale.

Het brons werd binnen 10 seconden
beslist. De dag werd afgesloten door
Guus Manders, die vier wedstrijden
met ippon wist te winnen. De finale
verloor hij van een sterke Duitser.
Het leverde een tweede prijs in het
clubklassement op.
Voor Ryan Dielissen, Line Bos en Zack
Wilms was op zondag 5 januari het
eerste toernooi in de -15-categorie.
Ondanks dat wist Ryan zijn eerste
drie partijen te winnen. In de kruisfi
nales won hij nog een keer waardoor
hij derde werd. Line werd tweede,
Zack derde, Rens Legué tweede en
Demi Zegers en Viggo Wilms derde.
Bij de meisjes tot 12 jaar was de eer

ste plaats voor Sanne van Sundert
en Romy Zegers die beiden drie keer
wisten te winnen. Meggy Hermans,
Pleun Janssen en Fleur van Sundert
werden tweede.
Bij de jongens tot 12 jaar wisten de
gebroeders Reff en Djow Joris vijf
keer te winnen. Ook Frits Hermans,
Kep Verkoeijen en Justin Thijssen
werden eerste. Luuk van den Berg,
Sten Luijten en Ralf Relou werden
tweede en de derde plaats was voor
Jules en Yannick Verheijen en Thyke
Verstegen.

klasse L met Gentleman. Op zon
dag behaalde Janine Maassen
een vijfde prijs in de klasse B met
Kiekiviola en een tweede prijs met
Jelena in de klasse L. Isa Snijkers
behaalde een vierde plaats met
Daylight in de klasse D-B.

33 prijzen voor Meijelse
vogelaars
Leden van vogelvereniging Meijels Pracht zijn in het weekend van
donderdag 2 tot en met zondag 5 januari in de prijzen gevallen op
het Nederlands kampioenschap van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers in Zwolle. De drie leden namen samen 33 prijzen
mee naar huis.

Tekst en beeld:
Frans Manders, judoclub Helden

Theo Minten, Coen Steeghs en Anton van Spronsen van Meijels Pracht

Reünie Berkele Heem
1958-2020
Zaterdag 23 mei 2020 - 15.00 tot 20.00 uur
Terrein PETC - Pastoor Debeijstraat 64 - Hegelsom - Kosten 25 euro

JIJ KOMT TOCH OOK?!
Aanmelden kan via: aldebhs@gmail.com (vóór 15 februari 2020)
Meer informatie: www.facebook.com/reunieberkeleheem

Bijna 9.000 wedstrijdvogels bevolk
ten de IJsselhallen in Zwolle.
Theo Minten behaalde zes kam
pioenschappen; drie keer zilver
en één keer brons met zijn pos
tuurkanaries. Dit waren de rassen
Zwitserse Frisé, Llargett Espanol,
Fiorino, Rheinländer en Münchener.
Anton van Spronsen behaalde
drie kampioenschappen met
zijn zebravinken: vier keer zilver
en drie keer brons. Een Japanse
Meeuw behaalde het kampioen
schap, de rijstvogels waren goed
voor het kampioenschap én zilver.
Coen Steegs behaalde drie kampi

oenschappen. Vier keer zilver en
twee keer brons met zijn Belgische
Bulten en Scotch Fancy’s.
De a-stam Scotch Fancy’s van
Coen was goed voor het predikaat
mooiste en hoogstgewaardeerde
stam van alle postuurkanaries van
de gehele show. Hiervoor was
voor Coen een speciale huldiging.
Hij kreeg uit handen van de voor
zitter van de Nederlandse Bond
voor Vogelliefhebbers (N.B.vV) een
standaard.
Tekst en beeld:
vogelvereniging Meijels Pracht
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Vijftien leden

Tennis Wintertreffen 2019

RKMSV huldigt jubilarissen
Tijdens de Nieuwjaarsloop van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel werden maar liefst vijftien jubilarissen gehuldigd.

Wout Sleegers, René Naus, Jeroen
Nijssen, Roy Vissers, Twan Steeghs, José
Tulkens en Monique Lammers werden
gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaat
schap. Leon Daems, Hugo van Lier,
Carlo Joosten, Johan Ewalts en Bert-Jan

Trines zijn 40 jaar lid.
Mart Gommans is al 50 jaar lid van
RKMSV. Peter Thijssen is maar liefst
60 jaar lid en de 88-jarige Jo Lenaers
is al 75 jaar lid van de voetbalclub uit
Meijel.

Edwin Meijer werd benoemd tot Lid van
Verdienste vanwege de verschillende
functies die hij al jaren binnen de voet
balclub bekleed. Momenteel is hij voor
namelijk actief als wedstrijdsecretaris
voor zowel de jeugd als de senioren.

In totaal 45 jeugdleden van diverse tennisverenigingen uit Peel en
Maas namen op zaterdag 21 december deel aan het Wintertreffen
2019. Daar werd gestreden om de Peel en Maas trofee.

Het Wintertreffen is een ten
nistoernooi waarbij in een com
petitie door tennisverenigingen
TC Kessel, LTC Maasbree, LTC Meijel,
TV Grootveld uit Panningen en
LTC Tonido Baarlo wordt gestreden
om de Peel en Maas trofee.
In Panningen werden alle deel
nemers in categorie rood beloond
met een medaille en in oranje
werd Wesley Nehrkorn uit Kessel
de winnaar. Ook in Maasbree wer
den veel wedstrijden gespeeld en
ondanks het frisse winterweer was

er veel publiek. Lucas Joosten en
Koen Jans, beiden uit Maasbree,
waren uiteindelijk de winnaars.
Uiteindelijk kreeg iedere deelne
mer na afloop een opwarmertje,
aangeboden door gemeente Peel
en Maas. “Een geslaagd, sportief
Wintertreffen waarbij de tennis
jeugd uit Peel en Maas elkaar beter
heeft leren kennen”, aldus de orga
nisatie.
Tekst: Erica Horward,
LTC Tonido Baarlo

545 jaar lidmaatschap

VV Helden huldigt vijftien jubilarissen
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van VV Helden werden een recordaantal van 15 jubilarissen gehuldigd, goed
voor 545 jaar lidmaatschap.

VV Helden feliciteert Chris Fleuren,
Lars Hanssen, Paul Heijnen, Edwin
Heuvelmans, Mark Peters, Rick

Teeuwen, Jeroen Voorter (25 jaar),
Ton Thijssen, Ramon Leenen, Stan
Philipsen, Ton Verbruggen, Ron van de

Voort (40 jaar), Giel Peeters (50 jaar),
Thijs Teeuwen en Arno Huijs (60 jaar).

Menvereniging Peel en Maas organiseert op zaterdag 11 en zondag 12 januari de indoor Districtskampioen
schappen minimarathon voor Mendistrict Zuid in het hippisch centrum De Vosberg te Panningen.
Op zaterdagmiddag 11 januari wor
den de rubrieken Jeugd, Impuls, Jonge
Paarden en de rubriek Overige verre
den. Als primeur voor Limburg is voor
de zaterdagavond de rubriek Onder
het Zadel uitgeschreven. Dit houdt in
dat het paarden niet voor de menwa

Proper Jetje Gezocht! 2 CLEAN Panningen zoekt per direct een

ENTHOUSIASTE SCHOONMAAKSTER

Districtskampioenschappen mennen
Dit is de derde en laatste selectie
wedstrijd voor de Strijd der Districten.
Eerder werden twee menwedstrij
den gehouden in Boxtel en Geldrop.
De twee besten van de drie wedstrij
den mogen deelnemen aan de lande
lijke kampioenschap.

15

gen staat maar onder de man wordt
gereden.
Na enkele voorrondes op zondagmor
gen vindt die middag de grote finale
plaats om de kampioenstitels van
mendistrict Zuid.

Wie ben jij:
• Van ma t/m vr flexibel inzetbaar tussen 7.00 – 15.00 uur
• Je bent representatief en klantgericht
Wat bieden wij:
• Leuke werksfeer met fijne collega’s
• Mooi salaris conform schoonmaak CAO
• Een parttime baan in dagdienst (in de avonden en weekenden
ben je lekker vrij!)

Nieuwsgierig?
Neem dan snel contact op via info@2cleanpanningen.nl
Of met Mandy Janssen 06 - 45 46 00 41.
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Voetbalvereniging

Mountainbiken

Rundje Koeberg organiseert
Kwistneetdettoapaedjeswoare
Behalve de routes voor hardlopers en wandelaars is er bij de start
van het jaar voor Rundje Koeberg opnieuw weer een toertocht
voor mountainbikers op zondag 12 januari.

Jubilarissen MVC’19
Derdeklasser voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag
4 januari twaalf jubilarissen gehuldigd. Ook werd de nieuwe hoofdsponsor bekendgemaakt.

De elf aanwezige jubilarissen. De gouden jubilarissen Ebie Eickes (uiterst linksonder) en Twan Daniëls (uiterst rechtsonder).

Kwistneetdettoapaedjeswoare
wordt georganiseerd door TC Everlo.
Net als vorig jaar zijn er volledig
uitgezette routes van 25, 40 en
50 kilometer over bekende en min
der bekende paadjes naar de Peel.
De route loopt vanuit het Heldense
Kerkeböske naar het Meijelse par
cours van TWC de Velo en gaat via
de Neerkantse wielervriendenroute
weer terug naar het Kerkeböske.

Hier is koffie en vlaai voor de
deelnemers, onderweg is er een
pauzeplaats met thee en cake.
Mountainbikers starten vanaf het
Kerkeböske tussen 8.30 en 9.30 uur.
Naast de MTB-tocht zijn er de
gebruikelijke routes voor wan
delaars en hardlopers, deze keer
over afstanden van 7, 13 en 19 km.
Starten kan tussen 8.00 en 9.30 uur.

Wij zijn per direct op zoek naar een

allround
productiemedewerker

De twaalf jubilarissen, waarvan er elf
aanwezig waren tijdens de nieuw
jaarsbijeenkomst, werden in het zon
netje gezet omdat ze 25, 40 en 50 jaar
lid zijn van de Maasbreese club. Ebi
Eickes en Twan Daniëls zijn het langste
lid: in totaal 50 jaar. John Heuvelmans,
Toon Maes en Gorio Vaessen zijn veer
tig jaar lid en werden daarvoor gehul
digd. Erik van den Ekker, Hayco van

Golsteijn Brouwers, Frank Haenen, Jaco
Hermans, Paul van den Kerkhof en Hay
Leijsten vieren hun 25-jarig lidmaat
schap bij MVC’19.
Tijdens de bijeenkomst werd ook de
nieuwe hoofdsponsor van de voet
balclub onthuld. Danny Vestjens
Dakwerken uit Maasbree volgt voor
malig hoofdsponsor Niens op. “Na een
goede en jarenlange samenwerking

met Niens, zijn de sponsorcommissie
en het hoofdbestuur van MVC’19 blij
dat een lokale en betrokken onder
nemer, die wekelijks als enthousiast
vader op de velden actief is, bereid is
gevonden de club te ondersteunen”,
aldus de Maasbreese voetbalvereni
ging.
Beeld: Math Geurts Fotografie

Tijdens nieuwjaarsreceptie

VV Koningslust huldigt zeven
jubilarissen
Maar liefst zeven jubilarissen kon VV Koningslust huldigen, onder wie de voormalig voorzitter. De huldiging
vond plaats op zaterdag 4 januari.

voor 32 - 40 uur per week op onze hoofdlocatie in Horst.
Als productiemedewerker doe je alle werkzaamheden
die ervoor zorgen dat er goede podotherapeutische steunzolen
worden gemaakt.
De belangrijkste taken bestaan hierbij uit;
• Het vervaardigen van zolen m.b.v. een 3D-freesmachine;
• Het bewerken van de steunzolen m.b.v. slijpmachines;
• Afwerken van de zolen met diverse toplagen;
• Verzendklaar maken van de zolen;
• Magazijn werkzaamheden;
• Alle voorkomende werkzaamheden.
Wat vragen wij:
· Handig
· Secuur
· Inzet
· Technisch inzicht
Wie zijn wij en wat bieden wij:
Podotherapie Hermanns is een jong en enthousiast familiebedrijf. In 15 jaar is het uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf
met meer dan 100 vestigingen verspreid over Zuid- en Midden
Nederland. Ons team bestaat uit circa 70 enthousiaste medewerkers. Bij ons kom je te werken in een jong en gemotiveerd
team. Wij zijn een energieke, professionele maar ook informele
organisatie. Het beloningspakket is marktconform met o.a. een
goede pensioenregeling.
Enthousiast?
Stuur je CV & motivatie naar j.thielen@depodo.nl

Mats Janssen (25 jaar lid), Leon Kurvers (50 jaar lid), Stan Vissers (25 jaar lid), Roel Wijnands (25 jaar lid),
Jos Lormans (50 jaar lid), Jeu Teeuwen (50 jaar lid).

Voormalig voorzitter Jos Lormans van
VV Koningslust werd tijdens de nieuw
jaarsreceptie gehuldigd wegens zijn
vijftigjarig lidmaatschap. Hij werd in

hetzelfde jaar lid als drie andere jubi
larissen Leon Kurvers, Jeu Teeuwen en
Wim Smets.
Vier andere jubilarissen werden

gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaat
schap. Op de foto staan de jubilaris
sen, met uitzondering van Bas van
Mullekom en Wim Smets.
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68e prins

De Graasvraeters

Freek en Els heersers
Grashoek
Freek van Oijen en Els Gommans zijn zaterdag 4 januari uitgeroepen tot het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging
De Graasvraeters in Grashoek. Ze gaan als prins Freek I en prinses
Els deze ‘vastelaovend’ voorop in Grashoek.

De onthulling gebeurde in
‘Graasvraetertempel’ Leanzo in
Grashoek door middel van een
kort introductiefilmpje, gevolgd
door een toneelstukje op het
podium. Vorst Rick was in de act,
net als Peter van der Vorst, op
zoek naar ‘sterren’ uit het verleden
en de toekomst. Hij eindigde zijn
zoektocht door aan Annemie van
Leanzo te vragen om in de keuken
te kijken of de nieuwe sterren al
klaar waren. Prins Freek I en prin
ses Els kwamen vervolgens door

de dubbele keukendeuren de zaal
in gelopen.
Freek en Els zijn beide nog zoe
kende naar de juiste studie en
waren vorig jaar al lid van de
Vrienden van de Graasvraeters.
Ze zijn vaste gasten bij ‘Kiët op
de Maris’ en Els heeft met haar
vriendinnengroep ‘Neet van
unne vrimde’ verschillende lied
jes gemaakt in Grashoek. Zij gaan
deze vastelaovend voorop met de
spreuk ‘Vol gaas mit get shotjes
op, viere wae dit fiësje non-stop!’.

Nieuwe heerser

Prinsebal CV D’n Hab
Prins Tom I van CV d’n Hab uit Maasbree draagt op zaterdag 18 januari zijn scepter over aan de nieuwe heerser over het Habberiëk.
Dit jaar zal het Prinsebal ook weer
plaatsvinden op zaterdagavond
in `t MFA, de deuren zijn open
vanaf 19.11 uur. Om 19.44 uur
stipt betreedt prins Tom I voor de
laatste keer de bühne waarna de
Prins van 2020 wordt onthuld.

Tot 17 januari kan er nog naar
de nieuwe prins worden gera
den. Dit kan bij de Kantine van de
sporthal, `t Mafcentrum, Knipcafé
Rootz, Café de Pool, Café Oad
Bree en Voetbalclub MVC`19.

Rechtgezet

Nieuw bestuur Omroep
P&M
In de HALLO Peel en Maas van vrijdag 3 januari werd gemeld dat
bij Omroep P&M een volledig nieuw bestuur is aangetreden met
ingang van het nieuwe jaar. Hierin werd gemeld dat Joshua Schers
uit Beringe voormalig hoofd techniek is van de omroep.
Het gaat echter om zijn nieuwe
functie. Schers was al vrijwilliger bij
de omroep en bekleedt sinds 1 janu
ari de functie van hoofd techniek.
Maurice Vervoort is aangetreden als
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voorzitter, Henk Vorst is de nieuwe
penningmeester, Koene Rem secre
taris en naast Joshua Schers vullen
Frans Willems en Noortje Rutten het
bestuur verder aan.

Prins Pascal I in Meijel
Pascal Stappers is zondag 5 januari uitgeroepen tot de 68e prins van carnavalsvereniging De Kieveloeët uit
Meijel. Als prins Pascal I heerst hij deze ‘vastelaovend’ met de spreuk ‘Groeët òf kléénj van stuk, belééve wéj
vastelaovesgeluk’.

De onthulling gebeurde door mid
del van een afvalrace met potentiële
prinsen, waarbij uiteindelijk Pascal
als laatste overbleef. De nieuwbak
ken prins is getrouwd met Marjan,
lid van hofkapel Goe Gehusseld.
Samen hebben zij twee zonen,

Luuk en Merlijn, die prins van de
Véngneuze in 2017 was.
Pascal en Marjan zijn jaren lid
geweest van CV De Kieveloeët,
waarvoor Pascal bij hun afscheid in
2018 nog is onderscheiden als lid
van verdienste. “Vastelaovend vie

ren is hen dus wel toevertrouwd”,
aldus de vereniging.

Beeld: CV De Kieveloeët

vacature
Vullings B.V. te Horst is toeleverancier van
mechanisch bewerkte producten van metaal,
non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert
en installeert machines voor diverse toepassingen.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek
naar een:

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

m/v

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

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

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl
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Informatieavond over
OLS 2020 Meijel
OLS2020 houdt op maandag 20 januari een informatieavond over
de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) dat dit
jaar plaats gaat vinden in Meijel. De avond is speciaal bedoeld voor
de vierhonderd verenigingen in Peel en Maas, die geïnteresseerd
zijn om de handen uit de mouwen te steken tijdens het evenement.
Er zijn zo’n 1.000 tot 1.500 vrijwil
ligers nodig voor het evenement,
aldus de organisatie OLS2020.
“Die zijn nodig voor de op- en
afbouw van het terrein, tijdens het
OLS, op het Kinjer-OLS en bij de
andere OLS-activiteiten.” Door vrij
willigers te ‘leveren’ kunnen vereni
gingen hun clubkas spekken als er
een positief resultaat behaald wordt.
Vrijwilligers kunnen zich vanaf eind

januari aanmelden. Meer informatie
over het OLS, de werkzaamheden,
tegenprestatie en activiteiten wordt
gegeven op de informatieavond op
maandag 20 januari. Inloop is vanaf
19.00 uur en om 19.30 uur begint de
bijeenkomst. De organisatie vraagt
de verenigingen die aanwezig wil
len zijn een afvaardiging te sturen.
Aanmelden voor de avond is gewenst
en kan via vrijwilligers@ols2020.eu

Valpreventie

Regio wil valincidenten verminderen
Het aantal doden door ongelukkige vallen is de afgelopen jaren gestegen. Om het aantal valincidenten terug
te dringen, ondertekenden zorgverzekeraar VGZ en zeven gemeenten een intentieverklaring voor een Health
Impact Bond (HIB) Valpreventie Noord-Limburg. Ook Peel en Maas was hierbij.
Dagelijks vallen er in Nederland der
tien doden door ongelukkige vallen,
blijkt uit CBS-cijfers. Vijf jaar geleden
waren dit er nog acht. De oorzaak
ligt bij de stijgende leeftijd terwijl
ouderen langer thuis blijven wonen.
Volgens cijfers van VeiligheidNL vin
den in de regio Noord-Limburg zo’n
20.000 valincidenten per jaar plaats
onder ouderen. Dit leidt tot 7.000
medische behandelingen, 600 zie
kenhuisopnames en 16 miljoen euro
aan directe medische kosten.
Om het aantal valincidenten te
voorkomen is een regionale pro
jectgroep ontwikkeld, samen met

zorgaanbieders en Coöperatie VGZ
onder begeleiding van VeiligheidNL
en Vilans. In de komende vijf jaar
worden zo’n 7.000 ouderen uit de
regio gescreend op valrisico en
mobiliteitsproblemen. Ook wordt
hen geleerd hoe een val te voorko
men. Dit kan bijvoorbeeld door meer
verlichting in huis of de bril vaker
te laten controleren. 2.500 van de
ouderen met verhoogd valrisico krij
gen ondersteuning op maat.

Maatschappelijke baten

private partijen. De investeerders
krijgen uitbetaald door de gemeen
ten en Coöperatie VGZ wanneer het
beoogde resultaat behaald is.
Onderzoek van VeiligheidNL, Vilans
en Erasmus MC laat zien dat deze
interventie 1,60 euro aan maat
schappelijke baten oplevert per
geïnvesteerde euro. Social Finance
NL is gespecialiseerd in het opzet
ten van soortgelijke financieringen.
Nu de intentieverklaring getekend is,
gaat deze organisatie op zoek naar
investeerders.

Het valpreventietraject wordt
betaald met investeringen van

Breetanque

Maasbrees nieuwjaarstoernooi
jeu de boules
Voor de derde keer organiseerde de Maasbreese jeu-de-boulesclub Breetanque een nieuwjaarstoernooi.
Deze vond plaats op dinsdag 7 januari in de hal van petanqueclub Venlo in Boekend. Peter Thiede liet de
veertig andere deelnemers achter zich en ging er met de eerste prijs vandoor.

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Peel en Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview jij
een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Peel en
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen wie
je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

Er waren 41 deelnemers die mid
dels loting via de computer in iedere
ronde aan een willekeurige partner
gekoppeld werden. In drie rondes
zou worden uitgemaakt wie de win
naar werd van dit toernooi. Omdat
de de hal gehuurd was tot 16.30
uur, werden de wedstrijden ‘op tijd’
gespeeld. Iedere wedstrijd duurde
maximaal 45 minuten en bij een
gelijke stand mocht nog een extra
mène gespeeld worden.
Uiteindelijk waren er vijf deelnemers

met drie gewonnen partijen. Rond
16.30 uur waren de rondes gespeeld
en de prijswinnaars bekend. Peter
Thiede had een saldo van +27 en
werd eerste. Op de tweede plaats
eindigde Niek Lenders ( +26) en
Juergen Liebscher werd derde met
een score van +25.

pakketten die waren samengesteld
door Riet Vaessen. De uitgelote fruit
pakketten werden gewonnen door
Ber Roefs, Mien Janssen en Gerda
Bivert. De twee flessen speciaalbier,
geschonken door BPG Wijnen uit
Maasbree, werden gewonnen door
Broer Bruijnen en Huub Hermans.

Uitgelote prijzen
Naast de prijswinnaars van de eind
rangschikking waren er nog drie
uitgelote prijzen. Dit waren zes fruit

Tekst: jeu-de-boulesclub
Breetanque Maasbree

Jong Nederland

Jeugdprinsentrio Grashoek
Prins Sem, prinses Anne en vorstin Guusje zijn zaterdag 4 januari gepresenteerd als het nieuwe jeugdtrio van
Jong Nederland Grashoek. Ze gaan deze ‘vastelaovend’ als trio voorop bij de Grashoekse jeugd.

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
n Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Peel en Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallopeelenmaas.nl of bel
met 077 208 32 21. Kim Jacobs, redacteur, kan je hier alles over vertellen!

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Peel en Maas en dat wordt uitgegeven
door Kempen Media.

T 077 208 32 21 • www.hallopeelenmaas.nl

Prinses Anne, prins Sem en vorstin Guusje

De Kwaekers van Jong Nederland
Grashoek werden tijdens de ont
hulling naar het podium geroepen.
De jongens en meiden hadden een
cowboydans ingestudeerd, die uit
liep op een vuurgevecht. Iedereen
in de salon moest zich verstoppen.

Graasvraeters-vorst Rick had ech
ter alles gezien en wist zeker dat de
schietende jeugd iets met het trio
te maken moest hebben. Nadat hij
vroeg of ze zich bekend wilden
maken, kwam het nieuwe jeugd
trio van Jong Nederland Grashoek

van 2020 tevoorschijn: Sem Horsten,
Anne Maessen en Guusje Gommans.
Zij gaan als prins, prinses en vorstin
regeren met de spreuk ‘Wae hange
de fiets, potloëd en gitaar in de
buim, en viere ozze vastelaovesd
ruim!’.
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In het zonnetje

Booremoosbal

Martijn Jacobs en Josje Nijssen
boerenbruidspaar Maasbree
Martijn Jacobs en Josje Nijssen zijn zaterdag 4 januari bekendgemaakt als het nieuwe boerenbruidspaar van Maasbree. De organisatie ligt dit jaar in handen van Jong Nederland Maasbree en de
Aod Prinse Kompenie (APK).

Na weken van voorbereiding,
geheimzinnige vergaderingen
en het verzwijgen van opdrach
ten en rollen, werd in de Blokhut
van Jong Nederland Maasbree
het gezelschap bekendgemaakt.
De veldwachter, de ceremonie
meester, de bruidsmeisjes, sui
keroom en -tante, getuigen en de
vader en de moeder van de bruid
en bruidegom.
De bruidegom is de kamplei
der van Jong Nederland, Martijn
Jacobs. Hij is ook wel bekend als
Martijn van Franka van Sjraar
van Til van Toeter Gradus ziene
Danjel en An Elbers. En van Thei
van Nel van Smeets Theike en
Jeu van Klerken Jaer. Het bruidje
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is dit jaar Josje Nijssen, secreta
ris van het groepsbestuur van
Jong Nederland. Josje van John
van Roet ziene Niëssen Sjang en
Luus van Til van Toeter Gradus
ziene Danjel. En van Ans van Joep
Kerkhof en Theunis Leen.
Zowel bruid als bruidegom stam
men af van de Britse tak van Til
van Toeter Gradus ziene Danjel.
Achterneef en -nicht in de zesde
graad.
Het ‘Britse booremoosbal’ in
Mafcentrum Maasbree vindt
plaats op zaterdag 1 februari.
Het huwelijk wordt op carnavals
dinsdag 25 februari in de onecht
voltrokken in café De Pool in
Maasbree.

Vrijwilligers SV Grashoek
gehuldigd
Voetbalvereniging SV Grashoek heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 januari haar leden in het
zonnetje gezet. Er werd een kampioenschap gevierd, er werden jubilarissen bedankt en enkele vaste vrijwilligers gehuldigd.

De gehuldigde vrijwilligers van SV Grashoek vlnr Jac Haenraets, Riek Pijnenburg en Truus Janssen

Het jeugdteam JO13-2 sloten de
najaarscompetitie, zonder puntver
lies, soeverein bovenaan af. Hun kam
pioenstitel werd daarom gevierd
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
club.
Vice-voorzitter André Rijs vroeg
daarna aandacht voor de vier jubi
larissen van de club. Jan Haenraets
is 25 jaar lid. Jack Hunnekens,
Frans Vanlier en Huub Houben hou

den de clubkleuren al 50 jaar hoog.
Daarvoor werden ze door SV Grashoek
in het zonnetje gezet.
Ook drie club-iconen werden gehul
digd. “De verrassing was compleet
bij deze drie bescheiden kan
jers”, aldus de club. Truus Janssen,
Riek Pijnenburg en Jac Haenraets
werden op aangeven van het vereni
gingsbestuur door de KNVB geëerd
met de zilveren waarderingsspeld

voor hun jarenlange inzet voor de
vereniging. “Uit de toelichting, die
op een gevatte manier door Jan
Heijkers werd verwoord, bleek een
gemene deler de verwevenheid
met SV Grashoek. De waardering is
gemeend en gegund.”

Beeld: SV Grashoek

Broekstraat Maasbree

Jong en oud samen in de
moestuin
De Broekstraat in Maasbree krijgt een eigen moestuin.
De Zorggroep, Wonen Limburg en basisschool de school in Maasbree
hebben onlangs toegezegd gezamenlijk de tuin te realiseren. Dit met
als doel een plek te creëren waar kinderen van de school en bewoners van de zorgwoningen samen gebruik van gaan maken.
Naast zorglocatie Broekstraat in
Maasbree ligt al jaren een stuk
grond braak, laat Wendy Peeters,
coach dagbesteding en welzijn bij
De Zorggroep, weten.”Medewerkers
van de zorglocatie zijn daardoor gaan
nadenken op welke manier dit even
tueel gebruikt kon gaan worden. Ze
zijn in gesprek gegaan met Wonen
Limburg, die eigenaar is van het stuk
grond.” Die zag het wel zitten dat er
een maatschappelijke functie aan de
grond gegeven zou worden.
“Uiteindelijk kwamen we in con
tact met Jolanda Hertogs, de direc
teur van De School in Maasbree”,
vertelt Peeters. “Zij wilde voor de

school graag een moestuin en een
plek om verschillende generaties
te verbinden. Wij wilden hetzelfde,
maar dan voor de mensen die in de
zorgwoningen of zorgappartemen
ten wonen. Eén en één is twee en al
snel waren er voldoende raakvlak
ken om samen aan de slag te gaan.”
De grond werd beschikbaar gesteld
door de woningcorporatie en vanuit
De School, de buurt en De Zorggroep
werd een achterban gecreëerd om
tot een plan te komen. De komende
maanden wordt het moestuin
plan verder uitgewerkt en is het de
bedoeling dat deze daadwerkelijk
wordt gerealiseerd.

Jubilarissen Slaagwerkgroep Beringe
Slaagwerkgroep Beringe heeft zaterdag 28 december vier jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de
jaarlijkse feestavond van de vereniging. Samen zijn de gehuldigden goed voor 210 jaar slagwerkervaring. Els Truijen, Wilma Bos en Lei Timmermans zijn gehuldigd voor hun vijftig-jarig
lidmaatschap. Erelid Arno Houwen is door de slagwerkgroep gehuldigd voor 60 jaar inzet als lid.
/ Beeld: Slaagwerkgroep Beringe

20

cultuur \ 0901

Bonte dagen bij De Kieveloeët
De traditionele Bonte Avond en Bonte Middag van carnavalsvereniging De Kieveloeët vinden op zaterdag 25 en zondag 26 januari plaats bij
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Er zijn diverse muziek- en dansoptredens, buuttes en sketches van ‘Méélse’ bodem.

Aanstormend
cabarettalent
in Pannings
theater
Cabaretier Martijn Kardol staat
op vrijdag 10 januari op de
planken van het DOK6 Theater in
Panningen met zijn tweede
voorstelling Welkom.

Spèùtj Éllef eerder op het podium van De Kieveloeët

De Bonte Avond is op zater
dag 25 januari om 19.45 uur, de
Bonte Middag op zondag 26 janu
ari om 14.00 uur. In de buutteton
nemen dit jaar Theo Nellen (fina
list Limburgse buuttekampioen

schappen 2020) en Riza Tisserand
(Amsterdammer en comedy-maa
tje van Rob Scheepers) plaats.
De Méélse sketches worden dit jaar
weer ingevuld door Spèùtj Éllef én
De Érpelemèèntjes.

De winnaars van de liedjesmid
dag laten hun schlagers van dit jaar
horen en Let’s Do It! staat op het
podium met een dans. Nieuw dit
jaar is de muzikale omlijsting van
Goe Gehusseld en een muzikale ode

Mobers & Smolenaers notarissen te Panningen
zoekt op korte termijn een:

Secretaresse/
front-office medewerker (m/v)
Functie
jij bent het gezicht van het bedrijf en ontvangt
op een gastvriendelijke wijze onze cliënten en
bezoekers en maakt ze wegwijs binnen ons
kantoor. Je bent het eerste aanspreekpunt
en beantwoordt ook de eerste vragen zowel
telefonisch als aan de balie.
De overige werkzaamheden bestaan uit het
behandelen van e-mails en het invoeren
van dossiers. Samen met 2 collega’s ben je
verantwoordelijk voor een goed beheer van
de agenda, telefoonverkeer en de gehele
organisatie op de benedenverdieping. Kort
samengevat komt het erop neer dat je min of
meer een duizendpoot bent, makkelijk kunt
schakelen en van aanpakken weet.
Hou er rekening mee dat dit bij voorkeur een
functie is voor 38 uur per week!
Wat wij jou bieden:
• een baan in en voor een dynamisch bedrijf;
• een marktconform salaris en bijpassende
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Onze perfecte kandidaat:
• heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke
functie en minimaal in bezit van een
MBO juridisch/secretarieel diploma of
een Schoevers-diploma;
• is van nature dienstverlenend ingesteld
en stelt de klant voorop;
• heeft oog voor detail, is oplossingsgericht
en heeft een praktische instelling;
• ziet er representatief uit en heeft een
vriendelijke uitstraling;
• heeft een goede beheersing van
de Nederlandse taal;
• is woonachtig in de omgeving van Panningen.
Sollicitatieprocedure
Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in
bovenstaande vacature, stuur dan een mail
of brief met pasfoto en cv naar
laura@samenbeternotarissen.nl of naar:
Mobers & Smolenaers notarissen, Postbus 7003,
5980 AA Panningen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

aan het Limburgse ‘vastelaovend
lied’ door De JanSelveria’s.

Kardol is een aanstormend talent na
BNN University, de eigen opleiding
van BNN, werkte als producer van
verschillende radioprogramma’s.
Hij won alle prijzen op het Groninger
Studenten Cabaret Festival en ging
er in 2016 ook met alle prijzen op
het Leids Cabaret Festival vandoor.
Hij is radiocolumnist op Radio 538
en 3FM en was wekelijks bij RTL
Late Night te zien met zijn rubriek
‘Martijn zegt sorry’. Eerder trad hij
op met zijn debuutvoorstelling Bang,
die nu wordt opgevolgd door de
show Welkom. Daarin maakt Martijn
contact met de wereld en de men
sen om hem heen. “Want alles is
beter dan in eenzaamheid te eindi
gen. Daarom zet hij zijn voordeur op
een kier. Maakt hij hem verder open
of gooit hij hem dicht?”, omschrijft
DOK6 hem. De voorstelling op 10
januari begint om 20.15 uur.

Beeld: CV De Kieveloeët

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Mantelzorgforum
Peel en Maas zoekt leden
Het Mantelzorgforum Peel en Maas bestaat uit een groep
(ex-)mantelzorgers die samen meedenken over het beleid
van de gemeente en over de activiteiten die het steunpunt
aanbiedt voor mantelzorgers. Tevens wordt gevraagd en
ongevraagd advies gegeven aan de gemeente.
Het forum komt een aantal keren per jaar samen om thema’s
te bespreken. Wil jij als (ex-)mantelzorger ook meedenken
over hoe we mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen,
meld je dan aan via ondersteuning@vorkmeer.nl. of voor
meer informatie kun je ook bellen met Vorkmeer (077) 307 73 50.
Het Mantelzorgforum is vooral op zoek naar verjonging.
Het zou heel fijn zijn als een of meerdere jonge mantelzorgers
bij het forum zouden willen aanschuiven.

John F. Kennedylaan 6 • Panningen • 077 307 14 90 • samenbeternotarissen.nl

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Film van Daniël Lambo
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Adver torial

Ademloos, film over asbest
Filmmaker Daniël Lambo groeide op tussen het asbest van Eternit in Kapelle-op-den-Bos. Dankzij de
Stichting Mondiaal Burgerschap is zijn documentaire over de asbestcrisis gratis te zien in DOK6.

Eternit zorgde voor werkgelegen
heid en welvaart in Vlaams-Brabant.
Ook Daniëls vader was arbeider en
vakbondsman in de fabriek. Wanneer
de eerste slachtoffers vallen, zijn
er maar weinigen die het opnemen
tegen het bedrijf. Ook Daniëls vader
niet. Hij wil weten waarom en gaat
op onderzoek. Hoewel asbest sinds
’98 verboden is in België, behoort het
nog lang niet tot het verleden.

Over dit verhaal maakte Lambo de
documentaire Ademloos. Na suc
cesvolle voorstellingen voor alle
basisscholen in Peel en Maas en
het Bouwens van der Boije College,
organiseren Stichting Mondiaal
Burgerschap en DOK6 Cinema op
dinsdag 14 januari een filmvoorstel
ling met verdiepingsprogramma
over wereldburgerschap voor vol
wassenen.

Om 19.30 uur is de zaal open en
om 19.45 uur presenteert schrijver
Gerlinda Heywegen de nieuwe DOK6
Filmspecials. Daarna komt gastspre
ker Eric Jonckheere, een hoofdperso
nage uit de documentaire Ademloos.
Na afloop is er een afsluitend pro
gramma met gelegenheid voor vra
gen. De toegang is gratis.

‘Laup nao de pômp’

Maasbree krijgt eigen
dorpsquiz
In navolging van Grashoek, Koningslust en Helden krijgt nu ook Maasbree een eigen dorpsquiz. Stichting
‘Laup nao de pômp’ organiseert op zaterdag 11 april de eerste editie van de gelijknamige dorpsquiz.
De opzet van een dorpsquiz is heel
anders dan bijvoorbeeld een pubquiz,
legt de organisatie uit. “Een dorps
quiz wordt op allerlei locaties in één
dorp gespeeld, terwijl een pubquiz
op één locatie is. Naast offline en
online vragen zijn er bij een dorps
quiz ook diverse opdrachten, waar
voor je soms de straat op moet.
Een derde verschil is dat alle hulp
middelen zijn toegestaan en je de
vragen in het quizboekje in willekeu
rige volgorde kunt beantwoorden.”
De uitslag van de ‘Britse Dörpskwis’
wordt op een later moment bekend
gemaakt. “Dit gebeurt tijdens een
feestavond op vrijdag 8 mei in de
tent bij café De Pool.”

Edities in andere dorpen
In Grashoek, Helden en Koningslust

zijn eerder dorpsquizzen georga
niseerd. In Grashoek werd in 2016
voor het eerst dorpsbreed gekwist
en in november 2018 vond de eer
ste editie van Dörp Kwis’t plaats
in Helden. Volgens de website van
Dörp Kwis’t volgt er dit jaar een
nieuwe editie. In Koningslust vond
afgelopen november de tweede
editie plaats van de quizavond
‘Koningslust weet ‘t’.

‘Britse’ vragen getest
Vijf werkgroepen met in totaal
zestien personen van Stichting
‘Laup nao de pômp’ zijn nu bezig
met het voorbereiden van de eer
ste Maasbreese dorpskwis. “Er zijn
al heel veel vragen gemaakt én
getest en er wordt hard gewerkt
aan de website”, aldus de organisa

tie. “We hebben door diverse acties
en een subsidiebijdrage van de
gemeente al de eerste euro’s bin
nen. Maar er is meer geld nodig om
het evenement mogelijk te maken
en daarom zijn we sponsoren aan
het werven.”
Wie mee wil doen met de ‘Britse
Dörpskwis’, kan zich vanaf zaterdag
1 februari aanmelden. “Iedereen
kan meedoen”, aldus de stichting.
“Er zijn teams van minimaal tien
personen nodig. Vijftien is beter,
twintig is genoeg. De teams kun
nen overal spelen; in een huiskamer,
een café, keet of wat dan ook.”
Meer informatie over ‘Laup nao de
pômp’ is te vinden op Facebook en
via www.lndp.nl Neem voor meer
informatie contact op via
info@lndp.nl

P&M Liedjesfestival uitverkocht

Het verhaal van
Sandra Geurts
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen
verhaal. Neem het verhaal van Sandra Geurts. Sandra is al jaren een
gewaardeerd collega bĳ NLW Groep en werkt sinds kort als
Meewerkend voorvrouw bĳ Dentsply Sirona in Sevenum waar ze een
team bestaande uit acht medewerkers aanstuurt. Iedere werkdag
vertrekt het NLW team vanuit Panningen richting Sevenum waar ze
verpakkingswerkzaamheden van diverse tandheelkundige producten
verricht. Medewerkers die al jarenlang op één van de werklocaties
van NLW zitten, vinden de stap naar een externe werkplek vaak
moeilĳk. Het is een uitdaging om mensen met een arbeidsbeperking te
laten inzien dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Werken op locatie
kan vervolgens een opstap zĳn naar structureel werk. Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Nederweerterdijk € 12,00
Meijel rondom Heldensedijk € 10,00
Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00
bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

‘Pieëlgeluk övver de breug’ is het thema van het P&M Liedjesfestival 2020. Alle winnaars van de liedjesavonden van de elf kerndorpen van gemeente Peel en Maas, plus Neer komen immers naar Meijel.
De twaalf artiesten strijden op zater
dag 11 januari om het Lindebuimke.
Deze trofee gaat naar het beste vas
telaovesnummer van 2020. Daarnaast

zijn er optredens van de Breurkes,
dansgroep Let’s do it en van de
Meijelse Brummerkes. DJ Willie en DJ
Basje Basman maken het festijn com

pleet. D’n Binger is inmiddels uitver
kocht, het P&M Liedjesfestival Peel
& Maas is echter live te volgen op
Omroep P&M.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Agenda t/m 16 januari 2020

do
09
01

vr
10
01

Kienmiddag

Expositie 75 jaar bevrijding Egchel

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

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Bridge-clinic

P&M Liedjesfestival

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: bridgevereniging Brits Bridge
Locatie: restaurant De Flierenhof Maasbree

Tijd: 19.00
Organisatie: Omroep P&M
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Nieuwjaarstreffen

Spokentocht en jeugddisco

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

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbre

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

zo
12
01

Jeugdprins ‘oetkome’

wo
15
01

Open Repetitie Femmes Vocales
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Femmes Vocales
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Groninger Studenten Cabaret Festival
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

wo
16
01

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

Cabaretier Martijn Kardol

Prinsebal Beringe

Bridgecursus voor beginners (t/m april)

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: bridgeverenigingen Baarlo, Maasbree
en Helden
Locatie: restaurant De Flierenhof Maasbree

Club Kojack

Nieuwjaarsconcert met de band
Heading Back

Workshop Groepsvorming bij 8- tot
12-jarige meisjes

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Fanfare Sint Jozef
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Kinderdroom J.F. Kennedylaan 247, Panningen

Natuuronderhoud

Prinsenbal Koningslust

Joris Linssen & Caramba

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-lokaal Helden

Tijd: 17.11-23.11 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Jongerencentrum Sjiwa Baarlo

za
11
01

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Stichting Mondiaal Burgerschap
Locatie: DOK6 Cinema Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-lokaal Helden

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: TC Everlo
Locatie: start gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Film Ademloos

Natuurcursus Zoogdierensporen
herkennen

Mountainbike-toertocht
Kwistneetdettoapaedjeswoare

Nieuwjaarsconcert met Vocaal
Ensemble Quint

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: jeugdcarnaval De Dörper Kuus
Locatie: ‘t Café Helden

di
14
01

Documentaire Noord-Korea
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

over klimaat
ma Dialoogbijeenkomst
Tijd: 19.30 uur
13 Organisatie: Kepèlse Initiatiefgroep
01 Locatie: Lazaristenkapel Panningen

Workshop MamaCafé Peel en Maas

Het gedrag van
opgroeiende meiden

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

Vier generaties

‘Groepsvorming bij 8 tot 12-jarige meisjes en meidenvenijn’ is het thema
van de eerste bijeenkomst van het jaar van MamaCafé Peel en Maas op
donderdag 16 januari. De ontwikkeling en het gedrag van deze leeftijdsgroep wordt besproken door basisschooldirecteur en gedragsspecialist
Judith Ueberbach bij Kinderdroom aan de John F. Kennedylaan in
Panningen.
Bij de ontwikkeling van kinderen
vanaf 9 jaar, hoort dat zij zich meer
en meer gaan vergelijken met ande
ren en hun rol in de groep belangrij
ker wordt, stelt MamaCafé Peel en
Maas. “Deze groepsvorming gaat bij
meiden anders dan bij jongens. Zaken
als buitengesloten voelen, meelopen,
pesten en onzekerheid kunnen leiden
tot een bepaalde rolvorming.” Hoe je
daar als ouder mee omgaat en hoe je
je dochter hierin kunt ondersteunen, is
hetgeen dat aan bod komt tijdens de
workshop.

Gedragsspecialist
Judith Ueberbach is de spreker tijdens
de avond. Ze is directeur van basis

school De Groenling in Panningen
en heeft dertien jaar ervaring in het
speciaal onderwijs als gedragsspecia
list. Zij is zelf moeder van drie meisjes
en heeft de nodige ervaring met het
onderwerp.

Ontwikkeling
Tijdens de workshop gaan de aan
wezigen actief aan de slag en leren
ze meer over de ontwikkeling van
het opgroeiende meisje. De work
shop duurt van 20.00 tot 21.30 uur en
wordt gehouden bij Kinderdroom op
de John F. Kennedylaan in Panningen.
Aanmelden kan tot donderdag
16 januari via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Vier generaties in Kessel-Eik
‘Grote’ oma Tina Bergs-Janssen (92) uit Kessel-Eik is in november voor de derde keer overgrootmoeder
geworden. Aan het einde van vorig jaar mocht ze een achterkleindochter verwelkomen. Op 14 november
werd Rosalía Goeloe geboren, die een dochter is van Desirée Goeloe (31). Oma Gerdy Unterberger (63) is maar
wat trots op haar kleindochter. Door de komst van Rosalía zijn er vier generaties in Kessel-Eik compleet.

0901 \ service
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Kerkberichten
Vincentiusparochies

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
Parochie Beringe
A. Cruijsberg
Misintenties
077 307 52 93
NL21RABO 0141939583
Spreekuur
Een H. Mis opgeven kan tijdens
In kerk entree
het parochiespreekuur op dins
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
dagochtend. Ook bij kapelaan
Kerkdiensten
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
Zondag 12 januari
per email roger.maenen@ziggo.nl.
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Ben Drissen en
Spreekuur
Mien Drissen-Berden, Mathijs Drissen,
Iedere dinsdag van 10.30 tot
Hubertina Drissen-Janssen en alle
11.30 uur in de sacristie.
overl. familieleden
Kerkdiensten
Zaterdag 18 januari
Zondag 12 januari
H. Mis 09.30 uur met KBO-koor, t.i.v. H.Mis 19.00 uur
alle levende en overleden leden.
Woensdag 15 januari
Parochie Helden
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Misintenties
Zaterdag 18 januari
NL61 RABO 0120795094
H. Mis 17.30 uur Carnavalsmis CV
pastorie Rochusplein 3
de Beringse Kuus met BonApart
077 3071488,
en Mingelmoos, bgv ‘Eupening
kerkbestuurhelden@home.nl
Seizoen’ in aanwezigheid van aftre Spreekuur
dend Prins Freek I.
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Zondag 19 januari
Kerkdiensten
H. Mis 09.30 uur
Zondag 12 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Jan Van Mullekom (zesweken
Parochie Egchel
dienst); Harrie Klompen (b.g.v. verj);
Misintenties
Doopviering 11.30 uur: Yann en Lola
NL83 RABO 0120795086
Tockook
G. Sillekens Eemsestraat 12
Zondag 19 januari
077 3079530
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Kerkdiensten
overl. fam. Cox-v.d.Beucken;
Zondag 12 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Pieter Wijnen Gerardus Peeters en Henrica Bruijnen
en overl. kinderen; Louis Bouten en
(b.g.v. verj.)
Leen Bouten-Coenen en kleinzoon
Zondag 19 januari
Dennis
Geen H. Mis

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 januari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren –
Mevr. Marianne Verhappen
Intenties: Overl. ouders Gerardus
van der Sterren en Klara Fischer
en Piet en Ed van der Sterren.
Gon Scholtz-Peeters en Gerard
Scholtz.
Jaardienst Ben van Gaal en echtge
note Toos van Gaal-Vaessen. Hein
Maessen (verjaardag).

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 11 januari
Geen H. Mis
Zaterdag 18 januari
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 11 januari
H. Mis 19.00 uur 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;
overledenen van de Familie Beckers:
vader, moeder, Anneke, Toke, Jan, Hub
en Annet; Mie Nijssen-Thijssen, Dries
Nijssen en overleden fam. NijssenThijssen; H. Mis uit dankbaarheid.
12.30 uur Jubileum-mis mw. Engelen
bgv. 100ste verjaardag, met gezin en
familie.

Mededeling
Aan iedereen een oprecht zalig nieuw
jaar 2020

Jaardienst Sraar Engels.
Zeswekendienst Toon Wijnen.
Mededelingen
Overleden
Sjraar Peeters, Dorpstraat 82, 77 jaar

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 11 januari
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 12 januari
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Josephina Meerts en tevens
verjaardag en voor overleden ouders
Meerts-Pouwels en zoon Harry.
Donderdag 16 januari: 8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 17 januari

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 11 januari
19.15 uur Zes wekendienst voor de
Heer J.M.Roessen.
Voor de Z.E.H. Jan Lenders.
Woensdag 15 januari
9.00 uur Voor de zieken van de parochie.
Zaterdag 18 januari
19.15 uur Voor de leden en over
leden leden van de schutterij
St.Serbastianus.
Jaardienst voor Pierre Wolters.

Prinsebal bij De Brookhaze
Prins Marco I van CV de Brookhaze uit Koningslust neemt op zondagmiddag 12 januari samen met
adjudant John afscheid van zijn functie bij carnavalsvereniging de Brookhaze.
Op deze middag wordt tevens
bekendgemaakt wie de nieuwe
heersers worden van het
‘Brookhazeriëk’. Om 15.11 uur
gaan de deuren van de Sprunk

open, om 16.11 uur zal prins Marco
voor de laatste keer op de bühne
staan en officieel worden opgeno
men bij de oud prinsen.
Om 17.00 uur begint de grote

onthulling met het uitkomen van
’t nieuwe kingerboorebroedspaar,
de nieuwe prins en prinses van de
Brookhaeskes en de prins en adju
dant van de Brookhaze.

Maandag 13 januari
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 14 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.
Donderdag 16 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding
Zondag 19 januari
11.00 uur H. Mis met Herenkoor t.i.v.
Jac Geraats en Nellie Geraats-Corsten;
Sjra en Lies Gommans-Janse; Jo Relouvan Stiphout; -Hubertus Stultiëns,
Johanna Stultiëns-Steegs, Kapelaan
Antoon Stultiëns, Rien StultiënsVerstappen, Sjef Stultiëns, Hannie
Kessels-Spee, Piet Spee, Sjef van Bree,
John Stultiëns, Mia Stultiëns-v.Roy;
H. Mis uit dankbaarheid.

Zondag 12 januari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 18 januari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor
Zondag 19 januari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 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 Reinders-Gommans
en zoon Jan Reinders en overleden
familieleden Reinders-Gommans

8.00 uur Broederschap St. Antonius en
St. Urbanus.
19.00 uur Vormselviering.
Overleden: Marius van den Broek,
Zuivelstraat 5.
Mededeling
Vrijdag 17 januari wordt om 19.00
uur het H. Vormsel voor de kinde
ren van de basisscholen toegediend.
Voorganger Mgr. Maessen.
De voorste banken zijn gereserveerd
voor de vormelingen en hun ouders.

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

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

Zondag 19 januari
9.30 uur Lei Reinders.

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

Aanmelden kan nog

Bontje Aovond Kessel-Eik
De Bontje Aovend van CV de Eikkaters uit Kessel-Eik op 25 januari om
19.30 uur kent hoofdzakelijk optredens van eigen bodem.
Verschillende artiesten van vooraf
gaande jaren hebben zich weer aan
gemeld met een act. Toch blijft het
mogelijk om als groep of individueel
een optreden te verzorgen. Meld je

dan aan vóór vrijdag 17 januari bij
eug.linden@home.nl
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Jij maakt ‘m super

SHOWROOM 50%
UITVERKOOP!

42%

38%

50%
49%

44%

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
-35%

-38%
295 x 200 cm

€2.597,-

Grayson

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

185 x 335 cm

€4.199,-

295 x 200 cm

€2.597,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

Bellmer

€9.149,-

180 + 250 x 95 cm

UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Valentina
187 x 285 cm

-32%
€9.499,-

,
7
9
9
.
5
€
R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

€6.497,-

Franchetti

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

310 x 305 cm

-48%

-45%
Sorrento Plus

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

€3.097,-

€7.999,-

245 x 245 cm

€4.997,-

,
7
9
4
.
3
€
-25%

-38%
Beethoven

€4.499,-

€5.399,-

€4.199,-

Livorno

-31%

-37%
€6.299,-

€6.499,-

Beethoven
275 x 295 cm

50%

38%

,
7
9
2
.
3
€
R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
JA
MET 5

Nardini

€3.997,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

300 + 190 cm

ELKE ZONDAG
GEOPEND!

44%

50%

