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Vastelaovesseizoen
weer van start
Officieel begint het vastelaovesseizoen op de elfde van de elfde, maar dat wordt altijd nog gevierd met de ‘oude’ prins carnaval. Op zaterdag 7 januari kwam de eerste
nieuwe prins van Peel en Maas uit de hoge hoed. Die eer kwam Joeri Rijs uit Grashoek toe. De 19-jarige mag zich de komende tijd prins van carnavalsvereniging
De Graasvraeters noemen. Een dag later werden ook de nieuwe heersers in Meijel en Helden gepresenteerd. In Meijel kwam John Lenders tevoorschijn als prins van
De Kieveloeët en bij de Dörper Kuus uit Helden viel die eer de beurt aan Jeu Hermans. Opmerkelijk genoeg beginnen de namen van de drie gekozen prinsen allemaal met een J
en alle prinsen zijn de eerste in hun dorp met de naam. De komende weken worden ook in de overige acht dorpen de nieuwe heersers gekozen. Carnaval begint dit jaar
officieel op zondag 26 februari en duurt tot en met dinsdag 28 februari.

Gemeente houdt bijeenkomst met partijen

Plan aankoop ‘statushouderswoningen’
lijkt van de baan
Het plan van het College van B&W van Peel en Maas om vier woningen aan te kopen voor de huisvesting van
statushouders lijkt van de baan. De gemeenteraadsleden van Peel en Maas bezochten op dinsdag 10 januari een
bijeenkomst van de gemeente over statushouders. Daar konden de raadsleden alternatieve ideeën aandragen om
het ‘statushoudersprobleem’ op te lossen. Daarmee lijkt de aankoop van woningen van de baan.
De gemeente krijgt ieder jaar
vanuit het Rijk een aantal status
houders toegewezen waarvoor
huisvesting geregeld moet worden
op straffe van een boete. Het College
van B&W wilde eind 2016 vier huizen
aankopen om de elf statushouders

die nog een woning moesten krijgen,
daar in te huisvesten. Dat plan riep
grote weerstand op bij de verschillende
partijen in de gemeenteraad en de
wethouder stelde vervolgens de beslis
sing uit. Eenmansfractie Ton Hanssen,
één van de felste tegenstanders van het

aankopen van woningen, is blij dat de
gemeente geluisterd heeft en de alter
natieven in behandeling neemt. “We
konden bij de bijeenkomst onze ideeën
inleveren en toelichten en die zijn
netjes genoteerd.” Hanssen gaf eerder
al aan dat hij graag zou zien dat panden

die al in bezit zijn van de gemeente
worden gebruikt voor tijdelijke huis
vesting. “Daarnaast zou ik ook graag
willen dat de gemeente niet alleen met
woningstichtingen, maar ook met zake
lijke vastgoedpartijen om de tafel gaat
zitten”, aldus Hanssen. “Die hebben
ook goede ideeën, zoals het plan van
SatinVastgoed om tijdelijke apparte
menten te plaatsen in de leegstaande
Rabobank-gebouwen in Maasbree en
Kessel.” De gemeente laat weten dat

alle voorstellen die bij de bijeenkomst
zijn ingediend, bekeken gaan worden.
“De feiten zijn op een rij gezet en
duidelijk getoond aan de raadsleden”,
laat een woordvoerder weten. “Verder
hebben we laten zien wat we gedaan
hebben en waarom het voorstel van
de aankoop van de vier woningen
werd ingebracht. Nu gaan we de
voorstellen bekijken en beslissen wat
er verder gaat gebeuren.”
Lees verder op pagina 03
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Organisatie De Brookhaze

P&M Liedjesfestival in Palladio
De 23e editie van het P&M Liedjesfestival voor alle winnaars van de
liedjesavonden in de gemeente Peel en Maas en Neer vindt plaats op
vrijdag 13 januari. De organisatie ligt dit jaar, naast Omroep P&M, in handen
van carnavalsvereniging CV De Brookhaze uit Koningslust. Zij kozen als
locatie voor Club Palladio in Helden. De vereniging begon een jaar geleden
met de voorbereidingen en is blij dat het festival na al het harde werk er nu
echt aankomt.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Schoenmakerij Meijel
alleen in Meijel

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

“We hebben er heel veel zin
in”, laat de vereniging weten.
“Een commissie bestaande uit zes
personen begon een jaar geleden
al met regelen en heeft voor een
groot gedeelte de organisatie op zich
genomen. Zij moesten zaken regelen als
de locatie, sponsors, verkeersregelaars,
garderobe, artiestenopvang, juryzaken
enzovoorts. We hebben dat allemaal
kunnen regelen met onze eigen leden,
zonder dat we hulp van buitenaf nodig
hadden. Daar zijn we wel behoorlijk
trots op.” De vereniging koos voor de
Heldense locatie Club Palladio, omdat in
Koningslust zelf maar weinig geschikte
locaties zijn. “We hadden een tent neer
kunnen zetten, maar dat is behoorlijk
duur en een risico”, aldus de organi
satie. “Dan hadden we bijvoorbeeld
het drinken, de wc’s, een plek voor de
garderobe en het personeelzelf moeten
regelen. Dat is lastig voor elkaar te
krijgen. In ‘Kubke’ is dat allemaal
geregeld. Natuurlijk waren er meer
geschikte locaties, maar wij kregen het
beste gevoel bij Palladio.”

Gratis bussen voor
Koningslusters
Omdat het liedjesfestival niet in
Koningslust, maar Helden plaatsvindt,

De deelnemers namens Koningslust: Sjots, sjeif en oeht de maot
moeten de inwoners van het dorp een
stukje fietsen. Om die moeite weg te
nemen, regelde de vereniging gratis
bussen op de heen- en terugweg.
“De mensen uit Koningslust die zich
hebben aangemeld, maken gebruik
van een gratis bus die drie keer vanuit
Helden naar Koningslust rijdt”, laat
de organisatie weten. “Zo hoeven
de Koningslusters niet zelf iets te
gaan regelen om bij Palladio en weer
thuis te komen. Dat vonden wij als
organisatie wel zo netjes naar de
inwoners toe.”
De presentatie ligt in handen van

William Schers en Peter Lormans.
De twee hebben al vaker op een
podium gestaan. William als vorst
van De Brookhaze en Peter als zanger
van de Hampelemen. “Hij heeft met
de Hampelemen al een paar keer als
winnaar van de Koningsluster liedjes
avond op mogen treden bij het P&M
liedjesfestival en William heeft als vorst
op het podium gestaan. Zij weten dus
wel hoe het er aan toe gaat”, aldus
De Brookhaze. Namens Koningslust
treedt dit jaar Sjots, sjeif en oeht de
maot op met het nummer ‘Te zaate
hermenie’. “Die hebben al eerder bij

ZijActief en parochie

Onderscheiding voor Panningse
Nellie Nouwen
Tijdens de nieuwjaarsborrel van vrouwennetwerk ZijActief Panningen ontving de Panningse Nellie Nouwen
donderdag 5 januari een koninklijke onderscheiding. Deze kreeg ze uit handen van burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening 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.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

het liedjesfestival opgetreden. We
verwachten dat ze hoge ogen gaan
gooien, want het is een hartstikke leuk
nummer.” De zaal van Club Palladio
gaat rond 19.00 uur open. Dj Rob
Zelen warmt het publiek op en daarna
volgt een verrassingsoptreden. Na een
optreden van alle deelnemers uit Peel
en Maas en Neer volgt de prijsuitreiking
rond 23.00 uur, waarbij het Lindebumke
en de presentatieprijs, de PJP-bokaal,
worden uitgereikt. Dj Rob Zelen en
de bekende carnavalsartiest Fabrizio
maken de avond vol. Het liedjesfestival
is rond 02.00 uur afgelopen.

Nellie Nouwen-van Bergen (65)
is benoemd tot Lid in de Orde van

Oranje-Nassau. Dit vanwege haar
maatschappelijke verdiensten voor de

Panningse parochie, vrouwennetwerk
ZijActief en de Planten- en Bloemen

club Peel en Maas. Al 25 jaar zet
Nellie zich in als vrijwilliger bij de
parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven
Smarten in Panningen, dat onderdeel
is van de Vincentius parochies.
Ze is lid van de werkgroep Missie,
Ontwikkeling en Vrede (MOV) en van
de bloemengroep.
Ook is de onderscheiden
Panningse sinds 2005 vrijwilliger en
bestuurslid bij het vrouwennetwerk
ZijActief in Panningen. Sinds 2011
heeft ze daarbij nog de functie van
secretaris en vice-voorzitter. Van 2008
tot 2009 was ze penningmeester.
Bij de club houdt ze zich onder andere
bezig met het maken en bezorgen
van infobladen, het regelen van
sprekers en het organiseren van
activiteiten. Ook is ze webmaster en
sinds 2014 secretaris van de kring
Helden van ZijActief.
Sinds 2011 is Nellie bestuurslid
van de Planten- en Bloemenclub
Peel en Maas, dat onder andere
tuinbezoeken, lezingen en
creatieve avonden organiseert.
De gedecoreerde is medeorganisator
van diverse activiteiten voor de leden
van de club.
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Stichting vraagt gemeente nieuwe bijdrage

Piushallen komen bijna drie ton te kort
De verbouwingen aan de Piushallen in Panningen vallen bijna drie ton duurder uit dan van tevoren gedacht werd.
SSH, de stichting achter de sporthal, vraagt de gemeente om de extra kosten van 288.000 euro grotendeels voor haar
rekening te nemen. In maart stemde de gemeenteraad al in met een toezegging van 1,5 miljoen euro voor de
verbouwingen aan de sporthallen. De gemeenteraad beslist op dinsdag 31 januari of er extra geld wordt toegekend.
Al vóór de zomervakantie meldde
het bestuur van de sporthallen een
overschrijding van 70.000 euro bij de
gemeente. Die tegenslag konden de
sporthalen voor eigen rekening nemen.
“Daarna openbaarde zich gedurende de
zomermaanden juli en augustus, tijdens
de piek van de hoeveelheid werkzaam
heden, verder noodzakelijk te achten
meerwerk bij enkele voorzieningen”,
schrijft het College van B&W van Peel
en Maas.
“Tevens kwam in deze periode aan
het licht dat tijdens het maken van de
investeringsbegroting bij twee renova
tieonderdelen verkeerde inschattingen
waren gemaakt. Dit alles leidde tot
aanzienlijk meerwerk dat (sport)nood
zakelijk en onomkeerbaar was.”

Onvoorziene zaken en foute beoor
delingen bij twee renovatieonderdelen
zorgden dus voor de overschrijding
van het geplande budget. Zo had de
stichting de legionellabestrijding in Hal
2 over het hoofd gezien, waardoor een
extra bedrag van 63.000 nodig was. Ook
kostte de dakbedekking 92.000 euro
meer dan begroot door een gewijzigde
productkeuze.
De vloer en de wanden bleken ook
meer te kosten dan gedacht. Zo werd
gekozen voor een nieuwe afwerking van
de vloer in plaats van deze schoon te
maken. Tevens was in de begroting niet
meegenomen dat er ook plinten in Hal 2
geplaatst moeten worden. De stichting
was in de veronderstelling dat vrijwilli
gers die werkzaamheden op zich zouden

nemen. Ook de scheidingswanden zorg
den voor een hogere kostenpost. Er was
uitgegaan van een offerte van 16 janu
ari 2015. Naderhand bleek die alleen te
gaan over onderhoud van de wanden en
een nieuw doek. Dat leverde een extra
kostenpost van 58.000 euro op.

‘Alternatief is
faillissement’
De sporthallen gaan een bedrag
van 100.000 euro voor eigen rekening
nemen. De rest, 188.000 euro, vragen
ze als investeringsbijdrage van de
gemeente. Als alternatieven voor de
bijdrage van de gemeente geeft het
College twee opties. De eerste is om
niet bij te dragen en de sporthallen

Broertje met acute leukemie

Jeugdlintje achtjarige Cas
De Baarlose Cas Crienen (8) uit Baarlo heeft woensdag 4 januari het eerste jeugdlintje van de gemeente
Peel en Maas in ontvangst mogen nemen. Hij kreeg het lintje omdat hij op een bijzondere manier is omgegaan met
de ziekte van zijn broertje Mick.

failliet te laten gaan. “Dat houdt in
dat SSH (Stichting Sporthallen Helden,
red.) de sleutel zal inleveren bij de
gemeente om de exploitatie en het
beheer van de sporthallen over te
nemen.” Een andere alternatief is om
een hoger aandeel van SSH te vragen
in de bekostiging van de overschrijdin
gen. “Gelet op de huidige meerjaren
exploitatie van SSH is dat nu geen reëel

alternatief”, stelt het College. “Mocht
de exploitatie van SSH in de toekomst
overigens verbeteren, dan krijgt SSH
sowieso minder exploitatiesubsidie
omdat volgens het vastgestelde beleid
deze subsidie als een maximumsub
sidie geldt.” De gemeenteraad beslist
bij de raadsvergadering van dinsdag
31 januari of de gemeente een extra
bijdrage aan de sporthallen gaat doen.

Herinneringen aan
hoge Maas
Voor de nieuwe HALLO-serie ‘In strijd met de Maas’ is de redactie op
zoek naar inwoners van Baarlo, Kessel en Kessel-Eik die hun herinneringen of ervaringen met hoogwater willen delen.
‘Mooder Maas’ is de afgelopen
decennia regelmatig buiten haar
oevers getreden. De overstromingen in
1993, 1995 en 2011 staan bij velen
nog in het geheugen gegrift. Het
meest recent is de heftige regenval in
juni 2016, toen akkers en landbouw
velden onderliepen en de oogst van
tuinders en boeren werd verpest.
HALLO duikt de komende weken in de
historie over de strijd die met de Maas

gevoerd wordt. Woont u aan de Maas
in Baarlo, Kessel of Kessel-Eik of heeft
u daar gewoond ten tijde van
hoogwater? De redactie van HALLO
komt dan graag met u in contact. Wilt
u vertellen over uw herinneringen aan
ervaringen met hoogwater? Of heeft u
foto’s ervan? Neem dan contact op met
de redactie via 077 396 13 57 of stuur
een mailtje met uw contactgegevens
naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Brand in
caravanloods Baarlo
Op de Hei in Baarlo is vrijdag 6 januari brand uitgebroken in een
opslagloods. De caravans die erin waren gestald, zijn in vlammen
opgegaan. Er vielen geen slachtoffers.
Even na 18.15 uur werd er mel
ding gemaakt van een kleine brand
aan de Hei in Baarlo. Drie ploegen
uit Baarlo en Venlo werden daarvoor
opgeroepen. Al snel bleek het om een
grotere, uitslaande brand te gaan,
waardoor de melding werd opge
schaald naar middelbrand.
In de loods stonden enkele cara
vans en voertuigen gestald, zo laat de
bandweer Limburg-Noord weten. Ook
konden er door de brandweer enkele

Bij Mick werd enkele jaren geleden
acute leukemie geconstateerd, een
vorm van bloedkanker. Cas vertelde in
klassen op basisschool De Bolleberg
in Baarlo over het ziekteproces, wat
de ziekte inhoudt, wat voor impact
dat op het gezin had en wat zijn broer
allemaal moest meemaken. Ook liet hij
de Kanjerketting zien aan de klas. Dit is

een beloningssysteem en wegwijzer
in één voor kinderen met kanker.
Elke kraal staat voor een bepaalde
behandeling, onderzoek of gebeurte
nis. Er zijn kralen voor bijvoorbeeld een
chemokuur, een scan, haarverlies, een
supergoede dag of juist een rotdag. De
kralen worden aan een ketting geregen.
De Kanjerketting vertelt zo het verhaal

van het kind dat kanker heeft. Cas kreeg
het lintje opgespeld door burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo. “Wat een
kanjer”, aldus de burgemeester.
“Zo jong en al zo betrokken.” Naast Cas
waren nog drie jongens genomineerd
voor het jeugdlintje: Guus Heijnen,
Joep Verhofstad en Tom Dautzenberg.
Zij ontvingen een oorkonde.

Vervolg voorpagina

Plan aankoop ‘statushouders
woningen’ lijkt van de baan
”Gezien de grote weerstand
tegen het aankoopplan, gaat die
hoogstwaarschijnlijk niet nog een
keer ingebracht worden in de raad.
Wat betreft de boete vanuit de
provincie weten wij net zoveel als de
raadsleden: niets.”

Over de vermeende boete vanuit
de provincie bestaat dus nog veel
onduidelijkheid. Hanssen: “De boete
zal wel loslopen. Er moet eerst een
voorstel door de Tweede Kamer komen
en dat duurt nog wel even. We hebben
de cijfers gezien bij de bijeenkomst

en het blijkt dat we het als gemeente
gewoon goed hebben gedaan. Zeker
in vergelijking met omliggende
gemeentes. We hebben 111 van
de 122 statushouders huisvesting
gegeven, dat is, zoals de VVD eerder
ook al aanhaalde, een prima resultaat.”

opgeslagen gasflessen veilig worden
gesteld. Er raakte niemand gewond.
De brand was rond 19.45 uur onder
controle, maar er moest wel nog
enige tijd worden nageblust.
Bij de brand kwam asbest vrij uit
de dakbedekking, zo laat de brand
weer Limburg-Noord weten. De ver
spreiding van asbest is echter beperkt
gebleven tot de locatie van de brand.
Hoe de brand kon ontstaan, is nog
niet bekend.

Wij zijn op zoek naar een

TRANSPORT
PLANNER m/v
Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met
agrarische producten en reststromen en het kunnen werken in teamverband.
De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van agrarische bulkstromen en
reststromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst
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Hoera een broertje!

Daan
4 januari 2017

Geboren

Zoontje en
broertje van:
Marc, Lotte, Bas en Iris
Linders-Nijman

Lotte

5 januari 2017
Dochter van Luc van Roij
& Marieke Peeters
Sterappel 48
5988 ES Helden

Groeze 13
5986 NT Beringe

Geboren

Welkom lief ventje!

Gies

Geboren
5 januari 2017

28 december 2016
Zoon van
Peter Stammen en
Karin Bruijnen
Ruijsstraat 29
5981 CL Panningen

Tygo
Zoon van
Ramon Teeuwen &
Rian Reinders
Kampweg 34
5986 NP Beringe

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of mailen naar
info@heikevastgoed.nl
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling, enz.
Tevens nog enkele tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Goed gewicht in zicht! Workshop: Als
we nu weer eens gewoon gaan eten!
Zaterdag 21 jan, 13:00-14:30 Fit2b
Panningen (boven Hema) € 12,50.pp
Extra: persoonlijk voedingsadvies.
Meld je nu aan: info@fit2b.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
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Private Label Meubelatelier
voor uw inbetween gordijnen. Keuze
uit 8 kleuren. Kamerhoog. Inclusief
confectie!! 0,55 ct per cm. Pepijnstraat
92 5921 HP Venlo 077 390 37 15.

Vastenactie San Salvador
Door middel van een wandeltocht willen de missionaire groepen van Peel en Maas aandacht vragen voor de
stad San Salvador in Midden-Amerika. Dit is onderdeel van de Vastenactie 2017.
Het doel van de actie is niet om
geld op te halen, maar op een spor
tieve manier ‘Eiland van hoop in San
Salvador’ onder de aandacht brengen,
aldus de organisatie. De hoofdstad
van El Salvador gaat gebukt onder
veel geweld door criminele bendes.
“Mensen worden bedreigd, afgeperst
en beroofd. Buiten kindercentra, staan
de kinderen constant bloot aan gevaar
en de verleiding om ook lid te worden

van de bendes”, aldus de organisatie
achter de wandeltocht. De Eilanden van
hoop zijn in dit geval de jeugdcentra
die met de wandeltocht extra aandacht
krijgen.
De wandeltocht vindt plaats op
zondag 2 april en start om 12.30 uur
vanuit de kerk in Panningen.
Deelnemers kunnen kiezen uit
afstanden van vijf, tien of vijftien
kilometer naar andere kerken die op de

route liggen. In de godshuizen wordt
gezorgd voor een hapje en drankje.
Alle routes eindigen vervolgens bij
restaurant De Houbereij in Panningen,
waar iets te drinken en soep wordt
geserveerd. Aanmelden kan tot
zondag 26 maart door te mailen naar
peelenmaaswandeltvoorsansalvador@
outlook.com en het aantal personen en
de afstand te vermelden. Telefonisch
aanmelden kan ook via 06 23 52 92 80.

Initiatief CDA

Discussiebijeenkomst over ouderenzorg Koningslust
De Peel en Maasfractie CDA houdt op zaterdag 21 januari in gemeenschapshuis De Sprunk in Koningslust een
bijeenkomst over de ouderenzorg. Er komen vijf thema’s aan bod waarover enkele deskundigen met de aanwezigen
in gesprek gaan.
“We willen als fractie van de
mensen zelf horen hoe ze de zorg in
onze gemeente ervaren”, aldus de
partij. “Er wordt al veel van de mensen
gevraagd, maar de laatste jaren zeker.
Er wordt van mensen verwacht dat ze
langer thuis blijven wonen en gemeen
ten zijn tegenwoordig verantwoordelijk
voor de zorg aan langdurig zieken

en ouderen.” De thema’s demen
tie, zorgverzekeraars, dagbesteding,
huishoudelijke zorg en voltooid leven
komen tijdens de bijeenkomst aan
bod. In de zaal worden enkele tafels
neergezet waaraan deskundigen van de
verschillende thema’s zitten om met de
mensen in gesprek te gaan. Bij de bij
eenkomst zijn ook Tweede Kamerleden

Mustafa Amhaouch en Mona Keizer
van het CDA aanwezig. Vanaf 12.45
uur is de zaal geopend, waarna om
13.00 uur de bijeenkomst begint. Rond
15.00 uur is de bijeenkomst ten einde.
Aanmelden voor zondag 15 januari is
gewenst. Mail naar cdazorggroep@
gmail.com of bel met Vivian Moonen
via 06 37 38 47 37.

Woningbrand Panningen
Bij een woning aan de Ninnesweg in Panningen is in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 januari brand
uitgebroken. Er raakte niemand gewond.
De brandweer Panningen werd
rond 04.00 uur gealarmeerd omdat
er brand was uitgebroken in een
woonboerderij aan de Ninnesweg in
Panningen. Ter plaatse bleek het niet
om een uitslaande brand te gaan, maar

er was wel veel rookontwikkeling.
Alle personen die in de woning
aanwezig waren, konden op tijd het
huis verlaten.
De brandweer Limburg-Noord liet
weten dat de brand was ontstaan in de

omgeving van de verwarmingsketel.
Wat de oorzaak precies is geweest,
moet nader onderzoek uitwijzen.
Ongeveer een uur nadat de melding
was gemaakt, was de brand onder
controle.

Ansichtkaarten en bidprentjes.
Gevraagd voor mijn verzameling
ansichtkaarten en bidprentjes van
Helden en omgeving. Twan Niessen
Molenstraat 30, 307 13 97.

Hatha Yoga Ahimsa. Goede voornemens? Meer tijd en aandacht voor
jezelf? Kom yoga doen op dinsdagof donderdagavond. Voor info of
aanmelden: Trix Beckers-van Rossum:
06 12 30 13 25. www.yogahelden.nl

ez

Oppe Koffie in Meijel. Ma, wo, vr, za
en zondag open van 9.30 tot 16.30
uur. Voor een gezellig kopje koffie met
knapkook of een kroessel.

Alleenstaande man (48 jaar) zoekt met
spoed van particulier kamer met
gebruik van keuken en badkamer, omg
Helden. Hallo Peel en Maas br.o.nr. 502
Raadhuisstraat 168 Panningen.

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

Elk

Kringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl

Peel en Maas wandelt voor San Salvador

uu

r

• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen belana frieslanders
bintje. Het adres voor verse en
gezonde ook wintergroenten en niet
duur, prei 750 gr voor 1 euro. Kwekerij
Brummans Vosberg 16 Panningen.
Mindfulness workshop Panningen.
Het leven wordt steeds jachtiger.
Alles moet sneller, efficiënter en beter.
Hoe houd je in drukke tijden je balans?
Hoe ga je slim om met stress of (werk)
druk? 25 jan. van 19.30-21.15
www.sensus-pvs.nl
Woninginrichting bij u thuis. Al ruim
12 jaar de woninginrichting aan huis:
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt v.a. € 150,00.
Veel keuze in tapijtsoorten en
kwaliteiten. Gratis offerte bel
06 16 37 45 14.
Tulpen te koop. Dagelijks 8.30-15.30
vrij-zaterdag 9.00-12.00 vrijdagmiddag
op de Markt in Panningen. Zorgtuinderij
Kaate Zandberg 10 Helden.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Ontbijt voor KWF in Helden
Alpe d’HuZes-team Peel en Maas Guft Gaas had op zondag 8 januari een ontbijtbuffet georganiseerd
in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. De opbrengst hiervan, ruim 1.500 euro, komt volledig ten
goede aan KWF Kankerbestrijding. Diezelfde middag werd het team voorgesteld Peel en Maas Guft Gaas
en werden de nieuwe tenues gepresenteerd in de kleuren rood, geel, blauw en groen van de gemeente
Peel en Maas. De komende weken vinden er meer wervingsactiviteiten plaats. Zo staat er nog een
wandeling op het programma, een indoor cycling marathon, een feestavond en enkele
verkoopactiviteiten om meer geld op te halen. Het team beklimt op 1 juni zo vaak mogelijk de
Alpe d’Huez voor het goede doel.
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Over het spoor
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Nelly van der Vorst

Misschien niet zo bekend meer onder de bevolking van Peel en Maas, maar in lang vervlogen tijden reed
door veel dorpen een tram. Jongeren gingen er mee naar school, mannen naar hun werk en huisvrouwen
duwden de post in de brievenbus die aan de buitenkant van de tram hing. In de laatste editie vertelt Nelly van
der Vorst, beter bekend als Nelly van Boonen, haar verhaal.

De tram baant zich een weg door het centrum van Panningen
tijdens de Limburgse Jaarbeurs in 1926 (Foto: Heemkundevereniging Helden)
Nog altijd woont Nelly (88)
in het huis waar ze geboren werd
aan de Steenstraat in Panningen.
Precies bij die woning, met
sigarenwinkel was in de jaren
van de tram een halte. “Het
hele huis trilde als er een tram
buiten stond. Er stond hier ook

een bord met ‘Maas-Buurtspoorweg
halte Everloo’ er op”, vertelt Nelly.
“Mijn vader schreef de goederen
brieven voor alle spullen die uit de
tram kwamen en er weer in gingen.
Ik weet het niet zeker, maar ik denk
dat we dankzij het werk van mijn
vader gratis mochten reizen. We had

den in ieder geval wel een tram
vrijkaart.”

Drie doden door
de tram
Die vrijkaart betekende niet dat
Nelly en haar broers en zussen alles

met de tram deden. “We mochten
van ‘ons mam’ vaak niet meegaan.
Wij stonden thuis te springen als we
wel een keer met de tram mochten.”
Dat het niet mocht van haar moeder
belette Nelly niet altijd om een ritje
mee te pakken. “Soms gingen we
stiekem met de tram mee naar Beringe
en dan bleven we zitten als die zich
omdraaide en dan stapten we hier
thuis weer uit. Dan waren we zomaar
effe op en neer geweest.”
Haar moeder waarschuwde Nelly
altijd dat ze goed moest opletten als
ze naar school ging. “Als we de tram
hoorde, moesten we meteen van de
rails af gaan, zei ze altijd”, vertelt
Nelly. Dat haar moeder niet voor niks
angst had, bleek uit de verschillende
dodelijke ongelukken die Nelly zich nog
kan herinneren. “Ik weet nog dat er
een jongen en een oudere man onder
de tram zijn gekomen. Ook een vrouw
die een paar huizen verderop woonde,
overleed na een aanrijding. Die was
boos op de maatschappij omdat de rails
vlak langs de stoep liep. Bij het poetsen
van de stoep is ze een keer met bezem
en al geschept.”

Waarschuwen voor
razzia’s
Nelly kan zich voornamelijk nog
goed herinneren hoe het er in de
oorlog aan toe ging. “De mensen uit
de stad kwamen hier in de buurt eten

halen en dan kwamen ze bij ons
binnen wachten op de tram die hen
terugbracht. Dan kregen ze van ons
een warme beker melk. Daar waren
ze heel erg blij mee.” In die tijd
mocht er geen licht van de huizen op
de straat schijnen. Nelly: “Er moest
elke keer iemand naar buiten om
een stukje papier in brand te steken,
zodat dat tram zag waar die moest
stoppen. Anders reed ie gewoon
voorbij.” De telefoon die de familie
in huis had vanwege de tramhalte
kwam goed van pas in de oorlog.
“Als er razzia’s waren in Helden
om onderduikers op te pakken,
beldenze hier thuis op. Dan kon ons
pap iedereen hier in de buurt snel
waarschuwen.”
Er zijn ook genoeg leuke dingen
die Nelly zich kan herinneren over
de tram. “Af en toe stond het hele
huis vol met kuikentjes. Die waren
voor een buurtgenoot en werden
hier uitgeladen. Een gepiep was
dat, ongelooflijk.” Als Nelly samen
met haar broers en zussen aan het
spelen was, kwamen ze vaak aan de
poort kijken als de tram langskwam.
“We speelden ook vaak de tram na.
Dan gingen we in een rijtje achter
elkaar met de bezem in de hand
staan en mijn broer was dan de
machinist. Die maakte de geluiden
en dan liepen we de hele tuin door
naar achteren en weer naar voor. Dat
was een mooie tijd.”

Zaak tegen raadslid Jos Wilms geseponeerd

‘Burgemeester heeft onzorgvuldig gehandeld’
De zaak tegen raadslid in Peel en Maas en fractievoorzitter van AndersNu Jos Wilms voor het lekken van
geheime informatie aan de pers is geseponeerd. Vanwege een gebrek aan bewijs staakt het Openbaar Ministerie
het onderzoek. De Maasbreese politicus is opgelucht dat de zaak is afgesloten, maar hij noemt de gang van zaken
‘vernederend’ en een ‘soap’.
“Deze zaak heeft mij enorm dwars
gezeten”, vertelt Wilms. “Ik zit al 33
jaar in de politiek en ik heb al wat eelt
op mijn ziel, maar dit deed veel met
me. De burgemeester, die de aangifte
deed, heeft me vier maanden lang als
een boef door het leven laten gaan.”
Vooral het feit dat Wilms als een crimi
neel op het politiebureau moest ver
schijnen, deed hem pijn. “Er werd een
foto van me genomen en ik moest mijn
vingerafdrukken achterlaten. Dat was
een heel erg vernederend moment.”

‘Aangifte was eigen
keuze burgemeester’
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo maakte bij de raadsvergade
ring van dinsdag 13 september bekend
dat ze aangifte had gedaan van het
lekken van geheime informatie over de
financiering van het SIF-gebouw door
Jos Wilms. Het pand op het industrie
terrein in Panningen was toen nog in
bezit van de gemeente. In november
werd bekendgemaakt dat sociale
onderneming Rendiz het gebouw
gekocht heeft. De AndersNu-politicus
las tijdens die raadsvergadering in sep
tember een mail van wethouder Paul
Sanders voor waaruit volgens Wilms
bleek dat de ‘gelekte’ informatie open

baar was volgens het College van B&W.
“Ik ben overtuigd van mijn onschuld en
ik zie het onderzoek met vertrouwen
tegemoet”, zei Wilms toentertijd.
De burgemeester zei bij de
raadsvergadering in september dat ze
wettelijk gedwongen was om aangifte
te doen. “Onzin”, zegt Wilms. “Het was
haar eigen keuze. De burgemeester
moest helemaal niets.” De politicus van
AndersNu was toen al verbijsterd dat
er aangifte werd gedaan. “Ik neem het
de burgemeester zeer kwalijk dat ze
onzorgvuldig gehandeld heeft. Bij zoiets
ingrijpends moet je honderd procent
overtuigd zijn dat het klopt. Dan had ze
ook overleg met mij moeten plegen. De
burgemeester heeft mij alleen bij een
toevallige ontmoeting meegedeeld dat
ze aangifte ging doen. Mijn verzoek dat
niet te doen, vond geen gehoor. Was
dat wel gebeurd, dan had ik de eerder
genoemde brief van wethouder Sanders
kunnen laten zien. Die brief is ook de
reden dat ik nu vrijgesproken ben.”
Hoe de zaak aan het rollen is
gebracht, zorgt bij Wilms voor opgetrok
ken wenkbrauwen. “Bij een vergadering
van fractievoorzitters en de wethouder
op een maandag in september deelde
wethouder Paul Sanders mee dat er
gelekt was naar de media. Ik heb toen
meteen gezegd dat ik het geweest

was, omdat het volgens mij helemaal
geen geheime informatie was die ik
doorgestuurd had. Ik heb later met de
burgemeester gebeld, die toen met
vakantie was, en alles netjes verteld.
Burgemeester Delissen-van Tongerlo is
toen speciaal voor dit onderwerp terug
geroepen van haar vakantie. Volgens
mij is er iets gebeurd tijdens een colle
gevergadering toen zij op vakantie was.
Wat precies, is mij een raadsel.”

‘Echte onderwerp
onderbelicht geraakt’
Juist vanwege die aangifte is het
échte onderwerp onderbelicht geraakt,
vertelt Wilms. “Het gaat over het
SIF-gebouw en de zaken die daar fout
zijn gegaan. Er is voor miljoenen aan
gemeenschapsgeld betaald aan een
paar mensen. Dáár ligt het echte pro
bleem. Het is toch te gek voor woorden
dat vragen vanuit onze fractie tot twee
keer toe niet beantwoord zijn, terwijl
de gemeentewet dat wel voorschrijft.
De wethouder heeft inmiddels toege
zegd dat de gemeenteraad in week 2
een overzicht krijgt van het financiële
plaatje van het SIF.”
Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo is ook blij dat de zaak is
afgedaan. “Evenals de heer Wilms ben

ik opgelucht dat de zaak is afgerond.
Integriteitskwesties zijn altijd beladen
en raken mensen persoonlijk”, laat ze
weten in een reactie. “Soms voorzien
burgemeester en wethouders de
raadsleden van vertrouwelijke, of zo
u wilt ‘geheime’ informatie. Dat doen
B&W niet omdat ze achterkamertjes
politiek willen bedrijven, zoals men
u soms wil doen geloven. Dat doen
we bijvoorbeeld omdat we de privacy
van betrokkenen willen beschermen
of om onderhandelingsposities niet te
schaden”, laat ze weten.

Strafrecht zeggen iets over schending
van de vertrouwelijkheid”, vervolgt
de burgemeester. “Gezien het boven
staande en in aanmerking nemende
wat wordt bepaald in de wet, kan
een burgemeester niet anders dan
aangifte doen in geval van vermeende
schending van de vertrouwelijkheid.
Een burgemeester kan niet marchande
ren met de wet. En in geen enkel geval
kan een burgemeester een vermeende
schending van de vertrouwelijkheid
door de vingers zien. Immers, voor
eventuele toekomstige gevallen zou
dan een precedent worden geschapen.
Vervolgens is het de verantwoordelijk
heid van het Openbaar Ministerie de
Alléén geldig op 12, 13 en 14zaak
januari
te beoordelen. Het OM heeft nu
besloten de zaak te seponeren. Ik kan
“De Gemeentewet, de Algemene
do vr za
Alléén geldig op 12, 13 en 14 januari
Wet Bestuursrecht en het Wetboek van dat besluit alleen maar respecteren.”

Burgemeester ook
opgeluchtWEEKENDPAKKER do vr za
WEEKENDPAKKER
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Zonder mam, oma is alles anders. Uw aanwezigheid bij
de uitvaartdienst, de troostende woorden en kaarten
bij het afscheid van

Met weinig woorden veel zeggend

Bert van Klooster
* 30 maart 1947

† 9 januari 2017
echtgenoot van

Sie Janssen-Zeelen
heeft ons getoond dat wij niet alleen staan. Dit neemt niet de
pijn van het verlies weg, maar geeft ons wel steun en kracht om
verder te gaan met ons leven. Wij willen iedereen hiervoor van
harte bedanken!

Tineke Bode
Lieve pap van en voor
Vincent en Nikki
Christiaan en Renée
Manon en John

Een speciaal woord van dank aan dokter Yes van de Wouw,
buurtzorg Peel en Maas en aan alle medewerkers van hospice
de Ark in Roermond voor alle goede zorgen.

Trotse opa van
Thijs
Loena, Arthur
Nick, Stef

Ondersestraat 1 - 5988 EA Helden
De crematieplechtigheid wordt gehouden zaterdag 14 januari
om 12.00 uur in Evers Uitvaarthuis,
Heythuyserweg 23 - 6085 NH te Horn.
Vrijdag 13 januari van 19.00 - 20.00 uur bent u in de gelegenheid
om persoonlijk afscheid te nemen van Bert in het Uitvaarthuis.
Liever geen bloemen.
Een gift voor de Buurtvereniging De Bosrand en Omroep P&M
stellen wij op prijs. Dit was Bert zijn wens.
Collectebussen voor uw donatie staan bij de condoleance.

Eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan
je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

Wil en Anita Janssen-Hertsig, Laura,Iris
Jan Janssen
Leon en Susan Janssen-Lim, Ellen, Tim
Paul en Lianne Janssen-Kurstjens, Veron, Jente
Mariëlle en Jan Verbrugge-Janssen, Tren, Wout
Panningen, januari 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 14 januari om
19.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.

Dankbetuiging
Zonder Jacqueline, mam, oma is alles anders.
Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende
woorden, belangstelling en medeleven te hebben
ontvangen na het plotselinge overlijden van

Jacqueline Gielen - Quicken
Ruud
Roel en Claudia, Quinn
Sanne en Robert

Dien Vercoulen - Verlinden
echtgenote van

Karel Vercoulen

Maasbree, 12 januari 2017

† 23 november 2016
* Meijel, 31 januari 1932

† Meijel, 8 januari 2017

Meijel: Caroline en Jack Thijssen - Vercoulen
Joris
Sjors
Familie Verlinden
Familie Vercoulen

Familie Vercoulen
De Bemde 7, 5768 XW Meijel
De crematiedienst zal worden gehouden op vrijdag 13 januari
om 11.00 uur in de aula van crematorium Midden - Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
Dien is thuis.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op woensdag en
donderdag van 15.00 - 17.00 uur of in overleg met de familie.

-

Man van Petra van den Beuken-Martens
Pap van Brendy
Schoonvader van Ard
Lieve opa van Bram en Dirk
Bedankt voor uw medeleven, in welke vorm dan ook.
Speciaal dank aan familie, vrienden, bekenden,
dokter L.M. Habets en dokter P.M.A. Wout.
Het heeft ons goed gedaan!

Workshop Mindfulness. Mindfulness
draagt bij aan meer rust in je hoofd.
Je leert bewust keuzes te maken i.p.v.
automatisch te reageren. Benieuwd
wat het inhoudt? Kom 25 jan. naar de
workshop. www.sensus-pvs.nl /
T: 06 13 74 75 29.
Private Label Meubelatelier voor
het repareren en herstofferen van uw
bank, fauteuil, boot, caravan etc
Ook nieuwe banken relaxfauteuils
met sta-op functie. Woninginrichting
Vloeren Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.
Benieuwd wat 2017 je brengt?
Bel dan eens met een medium van
www.betrouwbaarmedium.nl
Voor vooruitzichten op levensvragen;
liefde & relatie, kinderen, hsp, autisme,
financiën, werk etc etc.
Bijles/Cursus Frans. Bijles Frans
alle niveaus met oog voor maatwerk.
Cursus Frans gericht op persoonlijke
wensen. Voor meer info
www.francaissansfautes.nl of
bel 077 811 00 24 (Maasbree).
Computerproblemen? Trage of
slechte WiFi? Apk voor veilige pc,
netwerk en back-up. Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15 verdere info:
www.karelheines.nl

Nel Janssen - Janssen
Dit heeft ons diep getroffen
en is voor ons een grote steun geweest.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
januari, 2017

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

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

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling
die wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de begrafenis
van onze moeder en (over)grootmoeder

Til Verhaegh-van den Broek
Beringe, januari 2017

Meijel, 3 januari 2017

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Wij willen u bedanken voor de wijze
waarop wij samen afscheid hebben genomen van

Ben van den Beuken
Meijel, 2 november 1948

Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of mailen naar
info@heikevastgoed.nl

Dankbetuiging

Familie Verhaegh
In Memoriam

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

De ontelbare kaarten, bezoekjes, bloemen en de overweldigende
belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden
en bij de uitvaart van

Harry Janssen
hebben ons een enorme steun gegeven om dit verlies te verwerken.
Bedankt!
Toos, Monique, Suzanne, Ellen en Piet.
De 6-wekendienst vindt plaats op 22 januari om 10.30 uur
in Missiehuis Panningen.

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
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Sneeuwpret in Peel en Maas
In de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 januari viel er een laagje sneeuw en ijzel in Peel en Maas. Dat zorgde niet alleen voor witte daken, maar ook voor gladde stoepen en wegen
waardoor een hoop ongelukken gebeurden in de provincie. Toch werd er ook plezier gemaakt in het winterse weer. HALLO Peel en Maas riep haar lezers via Facebook op hun mooiste
of leukste sneeuwfoto te delen.

Marco Hermans uit Helden zag het weer zaterdag als hét moment om prachtige winterse taferelen te fotografen

De Baarlose Juus, het zoontje van Karlijn Nillesen,
ging zaterdag voor de eerste keer op de slee

Roel Boots uit Kessel ging samen met zoontje Brent
naar buiten. “Op de slee in spekglad Kessel”, aldus Roel

De driejarige Ziya Smeets uit Meijel had de grootste lol op
haar slee. Mama Kim legde het op de gevoelige plaat vast

Cynthia Willems uit Panningen nam haar zoontje Fabian, lekker warm ingepakt, voor
het eerst mee naar buiten. “De eerste sneeuw, dus even stiekem ‘piepen’”, aldus Cynthia
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Doorgang naar naastgelegen lunchroom

Boekhandel Panningen flink verbouwd
Boekhandel Bruna van Marianne en Hans van ’t Hof in Panningen wordt de komende weken flink verbouwd.
De winkel verandert van Bruna-filiaal in een winkel van de keten Blz en de naastgelegen lunchroom oNz wordt
deels bij de boekwinkel betrokken.

Na tien jaar wisselen de
eigenaren daarnaast ook van keten
met hun boekhandel. Bruna wordt
Blz. “Het geeft ons meer vrijheid
als zelfstandige ondernemers en
we hebben meer eigen inbreng”,
legt Marianne uit. “Bruna bepaalde
bijvoorbeeld grotendeels het
assortiment, terwijl we nu ook zelf
kunnen aangeven hoeveel exemplaren
we van een bepaald boek willen
hebben. Ook betalen we nu een vast
bedrag, een soort lidmaatschap, aan
Blz. Bij Bruna ging een percentage van
de omzet naar het hoofdkantoor.”

Boekhandel
De Gouden Leeuw
overgenomen

De komende weken gaat er een
hoop gebeuren in de boekhandel aan
de Markt in Panningen. De eigenaren
van de naastgelegen lunchroom oNz,
hebben onlangs de begane grond
waarin de boekhandel gevestigd is,
gekocht. Samen met Marianne en Hans
is het idee bedacht om een doorgang
te maken van de lunchroom naar de
boekwinkel. “In het voorste gedeelte
van de boekwinkel komen tafeltjes te

staan waar je bijvoorbeeld koffie kunt
drinken”, aldus Marianne (61).

Bruna wordt Blz
“Ter hoogte van de huidige pilaren
komt een wandje met glazen deuren,
zodat het boek- en lunchgedeelte
samen, maar toch ook gescheiden zijn.
Een doorkijkje naar elkaar wordt het
eigenlijk.” Daarnaast komen er enkele
nieuwe kasten, worden de muren

In oktober zijn Marianne en Hans
tien jaar eigenaar van hun eigen
boekhandel. Ze namen in 2007
Blz-boekhandel De Gouden Leeuw
over. Ze hebben vier zonen, komen
oorspronkelijk uit ‘het Hollandse’ en
wonen inmiddels alweer twintig jaar
in Sevenum. “We hebben elkaar leren
kennen op de speelgoedvakopleiding”,
vertelt Marianne. Zowel zij als haar
opgefrist en is er een nieuwe balie in
echtgenoot hebben jarenlange ervaring
de maak. Marianne: “Die komt ver
derop in de winkel te staan. We hebben in de detailhandel. Vanwege een
nieuwe baan van Hans besloten ze naar
enorm veel zin in alle veranderingen.”

Sevenum te verhuizen. Enkele jaren
daarna diende de kans zich aan
hun eigen boekhandel te bezitten.
“We zouden eigenlijk de zaak van
mijn ouders overnemen, maar dat
is uiteindelijk nooit gebeurd”, aldus
Marianne. “Het is altijd onze droom
geweest om een eigen boekwinkel te
hebben en die droom kwam uit.”
Boeken zijn en blijven de grote
passie van het Sevenumse stel en
hun werkneemsters Yvonne en Karin,
ondanks de digitaliserende wereld.
“Lezen is één van de leukste dingen
die je met je kleren aan kunt doen”,
grapt Hans. “Een winkel moet als een
huiskamer voelen”, aldus Marianne.
“Het gaat om de beleving. Als mensen
terugkomen om te vertellen dat het
boek dat we hen hadden aangeraden
zo leuk was, doet dan ons goed.”
Hoewel er zichtbaar een hoop
dingen gaan veranderen, blijven de
lunchroom en boekhandel op zichzelf,
benadrukt Marianne. “We blijven twee
aparte winkels en blijven ons eigen
ding doen”, aldus Marianne. “Wij gaan
geen biefstuk bakken en bij oNz
gaan ze geen boeken of tijdschriften
verkopen. Het wordt gewoon een
heel nieuwe beleving.” Eind januari
of begin februari hopen de lunchroom
en de boekhandel hun nieuwe deuren
te openen.

Oh, zit dat zo!

Auto Maas wordt Lukoil

Tankstation Kessel
overgenomen

Wat kleuren
met ons doen
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Onze vormgevers zijn dagelijks bezig met ontwerpen en met kleuren:
wat straalt een kleur uit, welk gevoel roept het op en welke kleur past bij
de betreffende klant? Maar kleuren zijn niet alleen belangrijk bij het
ontwerpen van logo’s of advertenties: kleuren kunnen ook veel betekenen voor de sfeer van je huis of hoe anderen je zien.

Het BP-tankstation aan de Baarloseweg in Kessel is onlangs over
genomen door de Russische oliemaatschappij Lukoil. De overname hoort
bij de overname van in totaal negentien tankstations landelijk die in bezit
waren van de groep Auto Maas.
Begin 2015 werd al bekend
gemaakt dat Lukoil een aantal tank
stations van de exploitant Auto Maas
ging overnemen. De oliemaatschappij
is, na Gazprom, het grootste olie- en
gasconcern van Rusland met ruim
tweehonderd tankstations in België,
Nederland en Luxemburg. Met de over

name zijn er ook zichtbaar veranderin
gen aangebracht aan het tankstation.
Het groen in en aan het tankstation
is vervangen door de kleuren rood en
wit, de brandstoffen zijn aangepast
naar Lukoil-brandstoffen en de tankpas
wordt vervangen. De winkel, carwash
en het aanhangwagenverhuur blijven.

Boekhandel
Panningen
Ook tijdens de
verbouwing
gewoon geopend
Kom gerust binnen kijken
of het al mooi wordt
Markt 29 Panningen

Hoewel een kleur niet bij
iedereen hetzelfde gevoel oproept,
zijn er wel trends waar te nemen.
‘Blauw van de kou’, ‘groen van
jaloezie’, het ‘schaamrood op de
kaken’ of ‘de wereld door een roze
bril zien’: in onze taal zijn kleuren
onlosmakelijk aan bepaalde emoties
verbonden. Denk maar eens aan
een reclame voor een romantisch
weekend in een knus hotel. Grote
kans dat je meer richting rood- of
oranjetinten dacht dan richting
blauw of wit. Maar als je denkt aan
een milieubewust bedrijf, kom je
eerder bij groen uit.
Hetzelfde geldt voor je huis,
kleding of andere zaken. Roodtinten
geven een warm effect. Heb je een
grote woonkamer, dan maken deze
kleuren de ruimte voor je gevoel
kleiner en knusser. Kleuren die meer
weg hebben van blauw, hebben
een koudere uitstraling en zorgen

juist voor een ruimtelijker gevoel en
een frisser effect. Aan kleuren worden
ook betekenissen toegekend. Rood
staat bijvoorbeeld voor liefde, passie
en warmte, terwijl blauw geassocieerd
wordt met helderheid en betrouwbaarheid. Bij geel denken mensen vaak aan
energie en vreugde. Iemand die altijd
zwart draagt, zal vast wel eens gehoord
hebben dat ze wat vrolijker moet
kijken. Terwijl iemand die altijd knalkleuren in drukke patroontjes draagt,
misschien juist moeite heeft om serieus
genomen te worden.
Kleurassociaties zijn ook cultuurgebonden. In sommige talen hebben ze
helemaal geen woorden voor groen,
blauw of geel. Maar Eskimo’s hebben
bijvoorbeeld al zeventien woorden voor
wit. Je kunt daar bijvoorbeeld rekening
mee houden in je kledingkeuze op
reis: waar men hier wit draagt als men
trouwt, is het in sommige Aziatische
landen de kleur van rouw.

Naast locatie kunnen ook
zaken als leeftijd, geslacht, religie en
mentale gezondheid een rol spelen
in hoe we kleuren zien en vooral in
hoe we ze beleven. Vaak waarderen
ouderen zachtere kleuren en
kiezen tieners voor neonvarianten.
De meeste mannen houden van
felle kleuren, terwijl vrouwen voor
zachtere tinten kiezen. Maar let
op, dit zijn algemeenheden.
Kleur blijft toch ook een kwestie
van smaak, maar met een beetje
doordachte keuze kun je toch
vaak nét iets meer bereiken. Meer
weten over kleurgebruik of andere
communicatie-onderwerpen? Kijk
dan op blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst
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GEPLUKT Wil Wijnhoven

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

van de Maas, in Tegelen. “Ik ben de
middelste van drie kinderen. Peter is
de oudste en Marcel de jongste
broer”, vertelt Wil. “In die tijd best een
bescheiden gezin. Mijn ‘kammeraoj’
hadden vaak nog achttien broers en
zussen.” Hoewel hij inmiddels al bijna
veertig jaar in Helden woont, blijft Wil
naar eigen zeggen een Tegelse.

Vernoemd naar
Oostenrijkse berg

Menig schoenenliefhebber zou jaloers zijn op de inhoud van zijn schoenenkast. Maar Wil Wijnhoven uit Helden
heeft nog meer liefhebberijen: bluesmuziek, fotografie, wielrennen en het natuurschoon in Oostenrijk bezoeken
met zijn vrouw. Deze week werd Wil geplukt.
Wil (59) leerde zijn vrouw Nel
kennen bij Kubke in Helden, waar hij
halverwege de jaren zeventig met zijn
neef uitging. “Ik speelde in livebandjes,

onder andere bij Kubke. We zijn er een
paar keer blijven hangen en zo heb ik
uiteindelijk Nel ontmoet.” Ze trouwden
in 1977, waarna Wil in dienst ging en

PUZZEL

Sudoku

zich erna met zijn vrouw in Helden
vestigde. Inmiddels woont hij al sinds
1979 in Helden. 59 jaar geleden werd
hij echter geboren aan de andere kant

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl
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Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Nu bijna alle broeke

Oplossing vorige week:

Dat niet alleen vrouwen veel
van schoenen houden, bewijst Wil
wel met zijn uitgebreide collectie.
“Zo’n twintig paar heb ik er, van Clarks
tot Dr. Martens. In allerlei kleuren
van de regenboog. Knalblauw, rood,
bruin, zwart, wit, met een printje en
blauw met gele veters. Binnenkort
kan ik een geel paar aan mijn collectie
toevoegen.” Daarnaast vindt Wil het
heerlijk om op de wielrenfiets te
stappen en maakt hij graag foto’s van
natuurschoon. “Ik fiets geen wedstrij
den, maar wel tochten in binnen- en
buitenland. Toen een goede vriend
en mijn vaste fietsmaatje overleed,
heb ik een tijdje geen lol meer in het
wielrennen gehad. Gelukkig heb ik dat
uiteindelijk wel teruggevonden.”
Wil werkt voor een drukkerij in
Duitsland, waar hij al dertig jaar in
de buitendienst zit. “Ik kan vanuit
thuis werken, wat heel erg prettig
is”, aldus Wil. “Ik heb nooit precies
geweten wat ik voor studie of werk
wilde gaan doen. Nadat ik uit dienst
kwam, ben ik bij de zetterij van een
krant begonnen en heb ik in de week
enden doorgeleerd. Ik heb diverse
opleidingen gedaan, van de Grafische
School in Eindhoven tot een opleiding
hbo-management. In die tijd heb ik
het drukken van een krant met lood
nog meegemaakt, terwijl nu alles
digitaal gebeurt. Het is een branche
die in ontwikkeling blijft en dat maakt
het ontzettend leuk.”

VOOR SFEER IN HUIS

Alles moet weg!

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Twintig paar
schoenen

Hadé Collection

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.

9

Samen met Nel heeft Wil een zoon,
Maroi van 27 jaar. Die is inmiddels
uitgevlogen en woont op zichzelf,
niet ver van het ouderlijk huis. “Hij is
vernoemd naar een berg in Oostenrijk”,
legt Wil de bijzondere naam van zijn
zoon uit. “Begin jaren zestig gingen
we met het gezin voor het eerst op
vakantie met de auto naar Oostenrijk.
Zo ben ik verliefd geworden op
Oostenrijk. Ik kom al meer dan dertig
jaar op dezelfde camping. Af en toe
gaan we naar een andere camping,
maar uiteindelijk komen we altijd op
dezelfde terug. Daarbij is mijn broer
Marcel net zo’n grote Oostenrijkgek
als ik. Een reis naar Oostenrijk met
mijn twee broers staat nog op mijn
verlanglijstje.”
Wils grootste passie is
bluesmuziek. “Vroeger ging ik al naar
concerten toe”, vertelt hij. “Mijn neef
en ik delen die passie al jaren.
De muziek vertolkt het alledaagse
leven en dat spreekt me zo aan.
Het is niet altijd ‘halleluja’, iedereen
heeft zijn ups en downs. En dat hoor
je terug in de muziek.” Toen hij jaren
geleden als bladmanager werkte bij
een streekbode, ging Wil zelf naar
concerten om er verslagen en foto’s
van te maken. Na een tijdje voor een
blueswebsite gewerkt te hebben,
zette hij in 2007 zijn eigen website
Bluesbreeker op. “Ik doe het puur

hobbymatig, maar heb alle festivals
wel zo’n beetje gezien en ontzettend
veel artiesten ontmoet. Paul Lamb,
een Britse blues harmonicaspeler,
is mijn grote favoriet. Mijn grootste
wens is Chris Rea een keer ontmoeten
en fotograferen.”

Ondergoed actie:

op Beeren-ondergoed
20% kassakorting

16 t/m 21 jan.
Bij 4 Uw Slager burgers

2e 4 stuks
lekker
voor niks!

(op de stuksprijs)

Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Van den Beuken

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

www.vandenbeuken.uw-slager.nl
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Bespreking Poll week 52

Ik ben blij dat 2016 afgelopen is
De grote meerderheid van de stemmers op de laatste poll van 2016 was
klaar voor een nieuw jaar. In totaal liet 75 procent weten blij te zijn dat het jaar
ten einde was. In allerlei opzichten kan worden gezegd dat het een bewogen
jaar was. We kregen te maken met aanslagen, het overlijden van sterren als
David Bowie, Prince en George Michael en Donald Trump die verkozen werd
tot president van de Verenigde Staten. In de gemeente Peel en Maas kregen
we te maken met verhitte discussies over woningen in het Ringovenpark

in Panningen, flinke wateroverlast bij onder andere boeren en de spanning
rondom de komst van een nieuwe busvervoerder in de provincie.
Toch vindt een kwart van de stemmers dat er niet zo zwaar getild moet
worden aan negatieve gebeurtenissen in een jaar. Elk jaar heeft zo zijn leuke en
minder leuke dingen en die zijn voor iedereen persoonlijk. Waarom dan ook vol
opluchting roepen dat het jaar ten einde is? Niemand weet immers wat 2017
gaat brengen. Nieuwe ronde, net zo veel kansen.

De Piushallen moeten meer geld krijgen van
de gemeente
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Stichting Sporthallen Helden (SSH) vraagt gemeente Peel en Maas extra geld
om de verbouwingen aan de Piushallen in Panningen voort te zetten. De kosten
voor de dakbedekking, de legionellabestrijding, de vloer en wanden zijn samen
veel duurder dan de stichting dacht. Daarvoor is 288.000 euro extra nodig. Aan de
gemeente Peel en Maas wordt 188.000 euro als investeringsbijdrage gevraagd.
Een ton betaalt de stichting zelf.
Gemeente Peel en Maas kan de stichting maar beter het geld geven.
Als ze dit niet doet, gaat de stichting failliet en wordt de gemeente volledig

verantwoordelijk voor de sporthallen. Dan is de gemeente ook verantwoordelijk
voor de exploitatie en het beheer. Samen met de 1,5 miljoen euro die Peel en
Maas al betaalt, wordt dat een flinke last en niet alleen financieel.
Aan de andere kant is de gemeente natuurlijk geen geldschieter en werkt
het niet om steeds maar de hand op te moeten houden. Dus kan de gemeente
de verbouwingen aan de Piushallen beter geheel in eigen beheer overnemen.
Want hoe is het mogelijk dat het budget met bijna drie ton wordt overschreden?
De Piushallen moeten meer geld krijgen van de gemeente. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 01) > Carnaval mag van mij morgen al beginnen > eens 48% oneens 52%

Schuttingen en Betonwaren

LOONBEDRIJF GRONDVERZET CONTAINER TRANSPORT

Wij zijn op zoek naar een

trekkerchauffeur
en een monteur
Heb jij ervaring en affiniteit met loonwerk
in de land- en tuinbouw? Dan bieden wij:

De specialist
in erfafscheidingen, schuttingen en poorten!
www.alexsysteembouw.nl
Wij zoeken een
info@alexsysteembouw.nl
06 46 355 169

Productie medewerker
m/v voor onze nieuwe locatie in Meijel

Kom jij ons team versterken?

• een afwisselende en uitdagende job
• een prettige werksfeer
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Bij interesse ontvangen wij graag uw gegevens,
CV en motivatie.
Mail naar: info@alexsysteembouw.nl t.a.v. Joyce Seuren,
wij zullen dan contact opnemen voor een persoonlijk gesprek.

Voor inlichtingen en reacties kun je altijd contact met ons opnemen

Neem ook een kijkje op

Lanterdweg 23, Kessel • T 077 462 13 57 • E info@maaskessel.nl

www.alexsysteembouw.nl

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/weder
hoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Respect!
Er is één ding dat iedereen wil: respect. Maar wat is respect eigenlijk?
Respect wordt omschreven als ‘een gevoel van bewondering, ontzag of
eerbied’. Respect is een verbindende factor en helaas onvoldoende
aanwezig in onze samenleving.
Ik behandel één voorbeeld:
sport. Respect en sportiviteit zijn
allebei nodig voor een optimale
sportbeleving. De naam Lesly
Hoefnagels zal de meeste mensen
weinig zeggen. Tenzij ze bekend zijn
met de vechtsport taekwondo. Lesly
is mijn vroegere taekwondotrainer.
Ik heb heel veel respect voor Lesly.
Hij is iemand die het verschil weet
te maken in iemands leven en heeft
dat zeker gedaan in mijn leven.

Hij gaf me als elfjarig jochie aandacht
en vertrouwen. En als het nodig was
kreeg ik ook op mijn kop. Lesly was
in die tijd meer dan alleen de trainer
of wedstrijdcoach. Hij was ook een
soort vader of grote broer voor mij.
Ik was een jong gastje met een grote
passie voor sport. Ik wilde winnen en
grenzen verleggen. Hij nam een aantal
zorgen en verantwoordelijkheden
op zich, waardoor ik die doelen
kon bereiken. Het eindresultaat is

dat ik in 25 jaar vele Limburgse en
Nederlands kampioenschappen heb
gewonnen. Inmiddels ben ikzelf ook
jarenlang coach geweest en zijn Lesly’s
lessen voor mij een grote bron van
inspiratie geweest.
Nederland kent natuurlijk vele
Lesly’s. Mensen die het verschil weten
te maken en een positieve bijdrage
leveren aan de vorming en ontwikke
ling van jongeren. Kortom, mensen die
heel veel respect verdienen. Dat mogen
we best wat meer laten zien. Daar
wordt Nederland nog beter van.
Mustafa Amhaouch,
lid Tweede Kamer en kandidaat
Tweede Kamerverkiezingen 2017

Een kwestie
van centen
Op een verjaardag werd ik
aangesproken over ‘die rijke
kerk’. Altijd een geliefd onderwerp. Ik zei dat hij wel een kerk
kon overnemen voor één euro.
Maar dan moest hij wel het dak
laten repareren en de verwarming en de goten vernieuwen
en nog meer van dat soort
zaken. Want daar is nu meestal
geen geld voor. Verbaasde
gezichten. Toen ik vertelde dat
bijna alle parochies in Nederland
ieder jaar in hun huishoudboekje
rode cijfers schrijven, werd het
stil. “Maar die collectes dan?”,
vroeg een ander. Ik zei: “Kom die
maar eens tellen. Dan ben je
meestal snel klaar. Al was het
met Kerstmis wel een prachtig
gevulde schaal.” Een ander
bekende: “Ik gooi nooit iets op
de collecteschaal. Ik denk altijd:
die hebben toch geld genoeg”.
Nee dus. En ik ging verder:
“Bij een weekendviering kunnen
de onkosten van die Mis echt
niet uit de collecte betaald
worden. Alleen al de verwarming. Sommigen geven royaal,
maar er zijn nog altijd mensen
die denken dat ze met vijf of
tien eurocent een royale
offergave op de schaal gooien. Je
stuurt een kind nog niet met
tien cent weg voor een ijsje.
Als iedereen een euro zou
offeren, zou het geweldig zijn.
Ik hoorde een deskundige laatst
voorspellen dat het over tien
jaar waarschijnlijk al zover is dat
sommige parochies hun priester
geen loon meer kunnen geven.
Gelukkig krijg ik al AOW”. Maar
serieus: natuurlijk gaat het in
iedere parochie om geloof,
hoop en liefde, maar
als het lekkende dak
niet meer gemaakt kan
worden, de verwarming niet meer
gestookt en de organist
of dirigent niet meer
betaald, dan ziet het er
slecht uit. Gelukkig is
binnenkort weer de
Aktie Kerkbalans. De
opbrengst is helemaal
bestemd voor de eigen
parochie. Je hoeft geen
kerk te kopen.
Meedoen is voldoende.

pastoor
Peter van der Horst
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gemeente

nieuws

week 02 / 12 januari 2017 / Informatie van en over de gemeente

Beperkte gemeentelijke
dienstverlening

• Vrijdag 27 januari is het Huis van de Gemeente tot 13.00 uur geopend.
Inloopspreekuur Werk en Inkomen en Wmo komt die dag te vervallen.
• Zaterdag 28 januari zijn we gesloten.
• De bibliotheek is op beide dagen normaal geopend.

Peel en Maas aangesloten
op Landelijke Voorziening WOZ
Peel en Maas is op 27 december 2016 aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ.
Daardoor kunnen inwoners uit Peel en Maas de WOZ-waarde vanaf 16 januari 2017
opvragen via het WOZ Waardeloket. Tot die tijd kunnen zij de WOZ-waarde voor woningen
nog opvragen op de website www.wozview.nl
WOZ waardeloket
De WOZ-waarde kan worden opgevraagd via de website: www.wozwaardeloket.nl Dit loket is
een centrale landelijke voorziening en dat betekent dat iedereen de WOZ-waarde van woningen
door het hele land kan opvragen. De WOZ-waarden worden samen met een kaart van de
omgeving of een luchtfoto getoond. Ook zijn objectkenmerken zichtbaar zoals bouwjaar en
gebruiksoppervlakte. Bij de start op 1 oktober waren alleen de WOZ-waarden zichtbaar van de
80 gemeenten die op dat moment waren aangesloten op LV WOZ. Vanaf 16 januari hoort Peel en
Maas daar ook bij. Meer informatie vindt u ook op de website van de BsGW: www.bsgw.nl

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas
Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan u niet weet
wie de eigenaar is? Meld het dan via www.verlorenofgevonden.nl of via
www.peelenmaas.nl -> melden bij de gemeente. Als digitaal melden
van een voorwerp voor u niet mogelijk is, kunt u bij het Klant Contact
Centrum van de gemeente hulp krijgen bij het digitaal invullen.
U kunt het voorwerp vervolgens thuis bewaren of inleveren op het
gemeentehuis.

Vogels voeren
trekt ongedierte aan
Hoe leuk en onschuldig lijkt het om als ouder of grootouder met jonge kinderen eendjes
te voeren. Maar is dat ook echt zo? Vaak blijven er brood- of etensresten liggen. Dit trekt
ongedierte aan, zoals ratten en muizen.
Het levert overlast op voor de bewoners in de buurt die te voorkomen is. Dat doet u door het
liefst helemaal niet te voeren. Toch even met uw (klein)kind de eendjes voeren? Neem hooguit
twee sneetjes brood mee. Te veel (oud) brood en overgebleven etensresten gooit u in de GFTcontainer.
Vogels voeren zonder ongedierte
Ratten en muizen eten graag mee van geknoeid vogelvoer. Eenmaal ratten en muizen rondom
het huis maakt bestrijden heel lastig. Leg strooivoer op een hoge plek boven bijvoorbeeld een
tafel om geknoeid voer op te vangen. Hang vet- of mezenbollen hoog op en zorg er voor dat de
plek eronder goed opgeveegd kan worden. Wordt het voer na een aantal uur niet gegeten, haal
het dan weg. De vogels hebben het niet gevonden of gewoon (nog) geen behoefte aan voer. Na
een aantal dagen eten ze misschien wel, maar als het er te lang ligt is het een lekker hapje voor
ongedierte. Verder kan het gaan schimmelen.Ratten en muizen kunnen heel goed klimmen.
Staande vogelhuisjes zijn voor hun makkelijk te bereiken. Ook zijn er speciale voersystemen te
koop voor strooivoer. Deze hebben kleine openingen en knoeien minder. Ratten kunnen ziektes
verspreiden, waaronder de ziekte van Weil. Haal op tijd de voersystemen weg.
Ziekte van Weil
Dit is een besmettelijke ziekte die wordt
overgebracht door de urine van ratten.
De bacterie komt in het lichaam via wondjes
of slijmvliezen. Besmetting zorgt voor ernstige
griepverschijnselen. Behandeling gebeurt met
antibiotica.

Afspraak maken

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

Openbare bekendmakingen
De gemeente Peel en Maas maakt openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het
gemeenteblad op de website http://www.officielebekendmakingen.nl Heeft u thuis geen
internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het Huis van de
Gemeente raadplegen.
Aanmelden bij Overheid.nl
U kunt zich via https://zoek.overheid.nl/ aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen.
U ontvangt dan automatisch berichten over Peel en Maas. Handig en u mist geen berichten.
U kunt zelf aangeven hoe vaak u de informatie wilt ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw
mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Weblog

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

Aankondiging
Opiniërende Raadsvergadering
Op dinsdag 17 januari 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen. De uitgebreide
agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de
website: https://www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/ -> opiniërende
raadsvergadering -> datum 17 januari 2017
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Pratwinkel ongenummerd Baarlo (2017-003).
7. Bestemmingsplan wijziging bouwvlak Sorteerloods Kesselseweg 32a Helden (2017-004).
8. Bestemmingsplan uitbreiding Peelweg 40 Meijel (2017-001).
9. Renovatie Piushallen (2017-006).
10. Dekking uitvoeringsregeling afkoppeling hemelwater privaat terrein (2017-005).
11. Benoeming nieuwe toezichthouder Prisma (2017-002)
12. Aanvullende financiering accountant (2016-099).
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot
en met agendapunt 12 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad
om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende
raadsvergadering op 17 januari 2017 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van
31 januari 2017.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Reumavereniging Peel en Maas e.o.

Voorlichtingsavond podotherapeut
Reumavereniging Peel en Maas en omstreken houdt op donderdag 19 januari een voorlichtingsavond bij
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Een podotherapeut komt die avond een presentatie geven.
De therapeut vertelt de aanwezigen
welke klachten bij een podotherapeut
behandeld kunnen worden, welke
adviezen er voor reumapatiënten
interessant zijn en wanneer een

orthopedische schoen nodig is
bijvoorbeeld.
Reumatische klachten die voorbij
komen in de presentatie zijn bijvoor
beeld scheefgroei van de tenen, een

knobbel aan de grote teen en knobbel
tjes in peesplaten.
De voorlichtingsavond, die ook voor
niet-leden te bezoeken is, begint om
19.30 uur bij het gemeenschapshuis.

40-jarig jubileum

Jubileummis Meijels Mannenkoor
Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum wordt op zondag 1
 5 januari een speciale jubileummis gehouden
voor het Meijelse Mannenkoor. Deze vindt plaats in de Sint Nicolaaskerk in Meijel.
Het koor bestond op woensdag
11 januari precies veertig jaar.
Om dit te vieren staat de mis in
het teken van het koor. Onder
leiding van dirigente Sylvia Berghs

en met organist Paul Keijsers,
sopraan Ellen Valkenburg,
Johan Theeuwen op trompet,
Gwenny van de Ven op hobo,
Lidy Vervoordeldonk op de dwarsfluit

en Femmes Vocales wordt de mis
muzikaal opgeluisterd.
Kapelaan Roger Maenen en
pater Piet Derckx gaan de viering
voor. De mis begint om 11.00 uur.

VV Koningslust huldigt
jubilarissen
Bij de nieuwjaarsreceptie van voetbalclub VV Koningslust
werden zeven jubilarissen gehuldigd. Johan Wijnands, Williams
Schers en Hans Pollaart vierden hun 40-jarig jubileum. Frens Wilms,
Lei Snijders, Wim Boonekamp en Leo Wijnands werden in het
zonnetje gezet vanwege het feit dat zij al vijftig jaar lid zijn.
De jubilarissen zijn niet alleen voetballend actief geweest voor de
vereniging, maar veel van hen ook bijvoorbeeld in een bestuursfunctie of ze waren op een andere manier betrokken bij de club.
Op de foto staan Frens Wilms, Wim Boonekamp en Leo Wijnands.
Daarvoor zitten Johan Wijnands, William Schers en Hans Pollaart.
Lei Snijders ontbreekt op de foto.

Erelid schutterij Helden

Gijs Gerris is tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Koninklijk Schuttersgilde Sint Lambertus uit Helden
benoemd tot erelid. Gedurende zijn lidmaatschap heeft Gijs meerdere functies vervuld voor de club.
Daarnaast is hij sinds 1955 lid van het schuttersgilde, is hij zeven keer koning geweest, heeft hij vijftig
jaar lang het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) geopend als standaardruiter. Ook is hij bestuurslid.
Het erelidmaatschap is hem toegekend voor al het werk wat hij al die jaren voor het gilde heeft gedaan en
specifiek voor zijn inzet als voormalig beheerder van Gildehuis ’t Hasenacker in Helden. (Foto: Gerard Blokzijl)

www.haardstede.nl

SNS Betalen
meer dan zomaar
een betaalrekening
SNS
Met
rente Betalen
over je saldo tot € 5.000
meer dan zomaar
een betaalrekening

Check al de 4 voordelen en de voorwaarden op snsbank.nl
of kom langs:
Raadhuisplein 38
Met rente over
5981 AT Panningen

je saldo tot € 5.000

Check al de 4 voordelen en de voorwaarden
op snsbank.nl of kom langs:

Jubilarissen bij voetbalclub BEVO
Zeven jubilarissen van voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe werden bij de nieuwjaarsreceptie van
de club op vrijdag 6 januari gehuldigd. Peter Minten, Pieter Kuijpers en Jeroen Gielen vierden hun
25-jarig jubileum. Richard Stammen en Hilliam Schroen zijn alweer 40 jaar lid. Henk Bos en Staf
Martens kregen een aandenken voor hun 50-jarig lidmaatschap van de voetbalclub.
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Onderscheiding KNVB

Gouden Speld voor afge
treden voorzitter VV Baarlo
Sjack Janssen, de recent afgetreden voorzitter van voetbalvereniging VV Baarlo, heeft tijdens de nieuwjaars
receptie van de club op vrijdag 6 januari een onderscheiding van voetbalbond KNVB ontvangen. Hij kreeg de
Gouden Speld uitgereikt.

Nieuwjaarstreffen
St. Willibrordus
Het nieuwjaarstreffen van schutterij St. Willibrordus uit Meijel
stond op zondag 8 januari in het teken van de jubilarissen.
Vijf leden werden gehuldigd. Henny van der Asdonk is 25 jaar lid,
Mark Stemkens en Lilian van de Kruijs zijn al 40 jaar bij de vereniging. Thijs Verhaag, al zestig jaar lid van de schutterij waarvan de
laatste jaren als steunend lid, en Tjeu Verheijen, al meer dan vijftig
jaar steunend lid, werden ook door de vereniging gehuldigd.

Sjack kreeg de hoogste
waarderingsonderscheiding voor
verenigingsbestuurders van de
voetbalbond. Naast de speld ontving
hij het bijbehorende officiële certificaat
uit handen van Jan Puper, namens de
KNVB. Zijn echtgenote Elma ontving
een bos bloemen.
Ruim 25 jaar was Sjack kaderlid in
diverse functies binnen de vereniging.

Hij zat bij het wedstrijdsecretariaat,
de jeugdcommissie en het algemeen
bestuur, waar hij diverse functies
vervulde. In 2006 werd hij benaderd
het voorzitterschap op zich te nemen
van de voetbalvereniging. Deze functie
heeft hij tien jaar lang vervuld. In
de periode van zijn bestuursfunctie
wist Baarlo tussen 2004 en 2010 van
de zesde naar de tweede klasse te

promoveren. Daarnaast werden de
kleedlokalen, velden en het gebouw
van de club gerenoveerd. Momenteel
loopt het project Toekomst VV Baarlo
nog, in samenwerking met de
voetbalbond. Hoewel hij zijn functie als
voorzitter heeft neergelegd, blijft hij
in functie als kantinecoördinator. Jules
Dorssers volgt Sjack op als voorzitter
van VV Baarlo.

Nieuwjaarstoernooi Baarlo

Seizoensopening jeu de boulesclub
Door: Jeu de Boules Club Baarlo
Jeu de Boules Club Baarlo opende op maandag 2 januari het seizoen met het inmiddels traditioneel geworden
Nieuwjaarstoernooi in de Boekend.
In totaal namen er 32 spelers deel
aan het eerste toernooi van het jaar.
Bij het ingaan van de pauze hadden
acht deelnemers de eerste twee
rondes overleefd. Na de laatste ronde

waren dit er nog vijf: Cor, Rietje, Joep,
Wiel en Mia. De finale werd gespeeld
door Cor en Joep tegen Rietje en Wiel.
Eerstgenoemden wisten deze in hun
voordeel te beëindigen.

Uiteindelijk eindigde Cor van Wijlick
op de eerste plaats, gevolgd door Joep
Peeters op plek twee, Rietje Brugman
op de derde plaats en Wiel van Lier die
net naast een podiumplek greep.

Overwinning ’t Kogeltje
Door: schietvereniging ’t Kogeltje
Het eerste schietteam van ’t Kogeltje uit Koningslust is op zaterdag
7 januari de tweede helft van de competitie met een klinkende over
winning gestart. Het verschil in de thuiswedstrijd met een zwak
schietend EMS uit Meerlo was bijna honderd punten, 843-739.
De gemiddelden van de schutters
uit Koningslust lagen heel dicht bij
elkaar. Ook deze wedstrijd waren er
maar zes ringen verschil tussen de
hoogste en de laagste serie.
Ger Rongen was de hoogste schutter
met een prima serie van 282 ringen.
Jo Rongen en Thijs Fleuren schoten

beiden een serie van 279 ringen en
Manfred Boots sloot dit keer de rij
met een serie van 276 ringen.
Juul Joosten heeft dit weekend
zijn zesde serie in de competitie
opgelegd geschoten. Hij kwam met
een prima serie van 280 ringen uit
de baan.

Breetanque
nieuwjaarstoernooi
Door: jeu-de-boulesclub Breetanque
In de hal van Petanque Club (PC) Venlo in Boekend vond dinsdag
3 januari het eerste nieuwjaarstoernooi plaats van jeu-de-boulesclub
Breetanque uit Maasbree.
Er waren 32 deelnemers die elke
ronde aan een willekeurige partner
gekoppeld werden. In drie rondes
moest worden uitgemaakt wie de
winnaar van het toernooi werd.
Na twee rondes spelen waren er nog
zeven deelnemers over die twee
partijen gewonnen hadden. Er bleven
vijf deelnemers over met drie

gewonnen partijen. Uiteindelijk ging
Bep Manders er met de eerste prijs
vandoor, met drie gewonnen wedstrij
den en een saldo van 26. Jac Benders
zat haar op de hielen met een score
van 22. Trudy Hegger-Bos eindigde als
derde met evenveel gewonnen
partijen en 18 punten. De winnaars
ontvingen een erwtensoeppakket.

MamaCafé
over borstvoeding
Acht jubilarissen bij RKMSV

MamaCafé keert terug op woensdag 18 januari. Het onderwerp
van deze bijeenkomst is borstvoeding. Bij de inloopochtend schuift
lactatiedeskundige Lonneke Smits aan om alle vragen rondom het
onderwerp te beantwoorden. Ook is er voldoende gelegenheid om
informatie uit te wisselen met andere ouders.

Voetbalvereniging RKMSV uit Meijel heeft voorafgaand aan de Nieuwjaarsloop op zaterdag 7 januari
acht jubilarissen gehuldigd. Jo Lenaers werd gehuldigd vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap, Rosalie
Peijnenburg is 25 jaar lid, Sjaak Veltmans ook 70 jaar, Cock Langstraat en Peter van Lier 25 jaar,
Hans Smits, Ed Thijssen en Hans Hunnekens 40 jaar. Niet alle jubilarissen konden aanwezig zijn,
zij krijgen hun attentie op een later moment overhandigd.

Lactatiedeskundigen kunnen
onder andere helpen bij pijn bij het
voeden, spruw, veel stuwing, borst
ontsteking en kolven. Bij de bijeen
komst beantwoordt Lonneke Smits

alle vragen die opkomen rondom het
thema van de dag. Het MamaCafé
vindt plaats bij broodjeszaak Bufkes
in Panningen en duurt van 09.30 tot
11.00 uur.
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Derde plek voor JC Helden
Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
De judoka’s van JC Helden hebben op zaterdag 7 januari de derde prijs gepakt in het clubklassement bij het
toernooi van De Donderslag in Meeuwen-Gruitrode in België. Een dag later deed de judoclub mee aan het
Nieuwjaarstoernooi van Judoclub Amby in Maastricht.

grepen net naast het brons na een
aantal goede partijen. Voor Owen van
Dijk, Luna en Dali Lucker, Bram Titulaer,
Bart en Tim Cuppens, Joris Moors en
Cas Janssen eindigde het toernooi deze
keer na de eerste partij.
Een dag later werd er deel
genomen aan het Nieuwjaarstoernooi
van Judoclub Amby in Maastricht.
Meike Timmermans, Minke Boonen,
Noa Janssen, Daisy van Os en de

zusjes Isis en Vian van Dril werden
eerste. Milou Verlaek werd ook eerste
in haar eigen gewichtsklasse maar
deed daarna nog in een andere
klasse mee, waarin ze tweede werd.
Kep Verkoeijen, Dali Lucker, Aron
Theunissen, Lucas Colbers en Lindsay
van Os werden tweede. Brons was er
voor Daniël en Justin Thijssen en Sen
Boonen. Domper op deze dag was de
zware blessure van Sven Hoenson.

Jaspercross in Asten
Door: Atletiek Helden
De zesde Limbra cross competitiewedstrijd vond plaats op zondag
8 januari in Asten. Door de gevreesde gevaarlijke omstandigheden van
sneeuw en gladheid bleef een aantal atleten thuis. Echter niet de vaste
wedstrijdatleten van Atletiek Helden, liefst zeventien atleten van
de vereniging durfden het aan.

Bij De Donderslag pakten Eefje
Moors en Janine Janssen allebei zilver
na twee knappe overwinningen en
goed judo. Aron Theunissen en Umberto
Coopmans pakten met prachtige tech
nieken en mooie overwinningen het
brons. Kevin Janssen en Rick Manders

wisten na drie overtuigende overwin
ningen het goud in hun poule mee naar
huis te nemen. Goud was er ook voor
Mark van Dijk na vier overwinningen
en een op ippon gewonnen finale
tegen de Belgische kampioen. Artoer
Makartjan pakte eveneens goud door

vijf overwinningen met het voor hem
kenmerkende aanvallende en specta
culaire judo. Guus Manders won heel
sterk twee partijen in een lastige poule.
Tom van Dijk won één partij in deze
poule, net als Jarno Hoenson in zijn
poule. Brent Schuijers en Joris Fransen

Het parcours was weliswaar hier
en daar verraderlijk glad, maar door
goed geconcentreerd te blijven lopen,
viel het achteraf toch wel mee. Bij
de jongens pupillen wist Stijn Vissers
een mooie tweede plaats in de wacht
te slepen. Op de korte cross was
Jolanda Verstraten veel te sterk voor
de concurrentie, mede door goed
hazenwerk van Joost Blokland. Op
de lange cross werd Nico Verstraten

tweede en Hans Peters derde.
Onder de 12.500 atleten bij de
Egmond aan zee halve marathon op
zondag 8 januari waren ook twee
deelnemers van Atletiek Helden.
Rinie Ebisch werd vijfde in 1.46,55 uur
en Jan Vaessen eindigde in een tijd
van 1.48,59 uur.
Zondag 15 januari is de Heldense
Bossencross die georganiseerd wordt
door Atletiek Helden.

SPECTACULAIRE

ACTIE

MET
MET WAANZINNIGE
WAANZINNIGE KORTING
KORTING
Bij LUKOIL tankt u altijd snel en gemakkelijk brandstof van topkwaliteit en altijd
voor de scherpste prijs van de buurt. Bij LUKOIL vergelijken we namelijk
onze prijzen met die van de concurrenten in de buurt. En als het nodig is dan passen
we de prijs aan de pomp meteen aan. En alsof onze prijzen nog niet scherp genoeg zijn,
geven we van 10 januari tot en met 24 januari ook nog een knallende
korting van 18 cent per liter*.
Wacht dus niet en kom snel naar het LUKOIL station bij u in de buurt.

* Deze korting is van toepassing op de LUKOIL adviesprijs van Diesel Plus en Euro95+

LUKOIL - BAARLOSEWEG 48 - 5995 BL KESSEL
LUK_NL_Adv 263x200_Kessel.indd 1

WWW.LUKOIL.NL
25/11/16 15:55
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Barre omstandigheden
bij Jos Feron Cup
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar voor de rijders van MTB Baarlo vond plaats onder barre omstandig
heden. In Landgraaf stond op zondag 8 januari de dertiende wedstrijd om de Jos Feron Cup op het programma.
Slechts een handjevol renners van MTB Baarlo reisde af naar het zuiden van Limburg.
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Springwedstrijd in Leunen
Door: paardensportvereniging De Maasruiters
RV Ons Genot uit Leunen organiseerde van donderdag 5 tot en met
zondag 8 januari een springwedstrijd in Manege Hermkushof in Merselo
voor paarden en pony’s. Verschillende ruiters van De Maasruiters uit
Kessel stonden aan de start van de wedstrijd.
Vrijdagavond kwam Juul
Timmermans aan start in de klasse B
met Tamara. Hij reed een mooie, fout
loze rit en behaalde hier 73.5 stijlpunt.
Ook in de barrage was het duo foutloos
en ook hier kregen ze 73.5 stijlpunt.
Dat was goed voor een zesde prijs.

Zondag waren de pony’s aan de beurt.
Nina Vercoulen met LvS Abby reed
in de klasse C-L een foutloze eerste
manche. Ook in de barrage wisten ze
foutloos te blijven en met een snelle
tijd van 42.78 seconden mochten ze
zich opstellen voor een tweede prijs.

SSS Helden verliest
van Kerkrade
Door: turnvereniging SSS Helden
Bij de competitiewedstrijd op zondag 8 januari hebben de turnsters
van het team suppl E. van SSS Helden verloren van Kerkrade. Het was de
eerste wedstrijd van het seizoen voor het team uit Helden.
Er werd goed geturnd door de
meiden van SSS, maar Kerkrade bleek
net iets sterker dan het Heldense
team. Bij balk waren de turnsters
van SSS het meest stabiel en daar
werden dan ook de meeste punten
behaald. In totaal behaalde Kerkrade

In het eerste blok was het de
beurt aan de nieuwelingen/junioren.
Omdat het parcours er zo vroeg in
de ochtend nog erg slecht bij lag en
gedeelten bedekt waren met een
laagje ijs, werd er besloten de start uit
te stellen en eerst te strooien. Na een
half uur kon er toch gestart worden.
Kevin Laning had een goede start,
doordat hij goed de ruimte op zocht
waar hij voldoende grip had. Hij kwam
hierdoor als eerste door de bocht

en gaf zijn koppositie gedurende
de gehele wedstrijd niet meer af.
Daarmee sleepte hij zijn eerste
overwinning van 2017 in de wacht.
Noud Peeters zat er bij de start
ook direct goed bij. Door een valpartij
voor hem verloor hij de aansluiting
bij de koploper. Gedurende de
verdere wedstrijd streed hij om plek
2, maar in de eindsprint kon hij deze
plek niet vasthouden, hij werd derde.
Ook Glenn Caumans verscheen

aan de start op het verraderlijke
parcours. Hij reed naar een zesde
plaats.
In het middagblok verscheen
de jeugd van categorie 2 aan de
start. Hier waren het Finn Keunen
en Freek Bouten die de strijd
aangingen voor het podium. En niet
onverdienstelijk. Ook hier kleurde
het podium behoorlijk zwart-oranje,
met een eerste plaats voor Freek en
een tweede plaats voor Finn.

Onderling duel
GV Concordia

D2-2 op sprong, brug en vloer meer
punten bij elkaar weten te turnen,
wat resulteerde in een totaalscore
van 204,725 tegen 200,550 voor
de meiden van D2-1. Met een klein

Derbywinst voor Bree 4.5
Door: schietvereniging Bree 4.5
De schutters van het eerste team van Bree 4.5 uit Maasbree moesten
voor de eerste wedstrijd na de winterstop op bezoek bij HSV in Panningen.
Na een spannende strijd won het team uit Maasbree met zes ringen verschil.
HSV is de grootste concurrent
voor het Maasbreese team wat
de tweede plaats op de ranglijst
betreft. Marco Vissers bevestigde zijn
uitstekende vorm met een serie van
284 ringen. Thijs Philipsen schoot ook

zeer sterk met een totaal van 282
ringen. Bij al dit geweld bleef Drees
Wijnen met zijn serie van 269 ringen
achter op de rest. Met de overwinning
nestelt het vandaalteam van Bree 4.5
zich sterker op de tweede plaats.

Competitie hervat

Door: turnvereniging GV Concordia
Twee teams van de meiden van niveau D2 van GV Concordia uit Panningen zitten bij elkaar in de poule en zij
moesten de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen elkaar turnen. Op zaterdag 7 januari stonden de twee
teams tegenover elkaar in Panningen.

De meiden lieten op alle
toestellen mooie sprongen en
oefeningen zien. Alleen op de balk
waren een aantal vallen te noteren.
Uiteindelijk hebben de meiden van

182.75 punten en SSS Helden 179.00.
Bij de persoonlijke plaatsen
werd Lieke Teeuwen tweede, Niki
Meerts vierde, Lois Bongaerts zesde,
Sem Karremans negende, Melanie
Maessen tiende en Mette Hermans
elfde.

verschil hebben de meiden van D2-2
gewonnen. De individuele top 3 was
Mirthe op de eerste plaats, Aafke op
de tweede plek en Daisy op de derde
plaats.

Winst voor zaalvoetbalteam Beringe
Door: Bjorn Korsten, zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Het eerste zaalvoetbalteam van zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
heeft maandag 9 januari de competitie hervat met een winstpartij. In
sporthal Piushof in Panningen werd ’t Brökske 1 met 4-1 verslagen.
De tegenstanders uit Nederweert
werden dit seizoen al tweemaal
verslagen, maar hadden zich zichtbaar
verbeterd. Het jonge team verde
digde gedisciplineerd en maakte het
Zvv Beringe 1 lastig. De thuisploeg
begon de eerste tien minuten sterk
en geconcentreerd, wat leidde tot
een doelpunt. Na een lange pass van
Gilian de Bruijn was Bjorn Korsten zijn
tegenstander te slim af. Oog in oog
met de doelman punterde hij de bal
tegen de touwen. Na tien minuten
verslapte Zvv Beringe 1 en kregen de
bezoekers een aantal kansen. Jeremy
Caessens hield zijn doel schoon door
uitstekend keeperswerk. Beringe kreeg
in de eerste helft een aantal kansen,
maar tweemaal viel de bal er via de
kluts net niet in. In de tweede helft
begon Zvv Beringe 1 beter en kreeg
het kansen. Ilias Amhaouch miste
één op één met de keeper en in de
tegenaanval wisten de bezoekers de
gelijkmaker te produceren. Lang kon

’t Brökske 1 er niet van genieten, want
na een uitbraak van Bjorn Korsten kon
Guus Maessen de bal bij de tweede
paal binnen schieten. Ilias Amhaouch
wist even later oog in oog met de
keeper wel te scoren en zo stond
er snel een solide marge van twee
op het bord. De grootste misser van
de avond kwam op naam van Raoul
Bennenbroek. Na snel voetenwerk
omspeelde hij een tegenstander en de
keeper, maar schoot hij voor een leeg
doel vol op de paal. Vijf minuten voor
tijd werd de wedstrijd beslist door een
schot van Ron van den Kerkhof dat ter
gend langzaam over de doellijn rolde.
Een minuut later moest Zvv Beringe
1 tweeminuten met drie man verder
na een gele kaart van Guus Maessen.
Door gedisciplineerd verdedigen van
een blok, aangestuurd door Jeremy
Caessens, bleef de teller van ’t Brökske
1 op slechts één doelpunt steken.
De mannen uit Beringe zijn koploper in
de Hoofdklasse E.
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Goed begin seizoen DSG Expression
Door: show- en dansvereniging DSG Expression
Alle leden van DSG Expression uit Baarlo deden op zondag 8 januari mee aan een Gardefestival in Velden.
Het festival werd georganiseerd door carnavalsvereniging GMV De Wuilus uit Velden. Verschillende danseressen van
de vereniging gingen met een eerste plek naar huis.

deden het geweldig, ondanks dat er
een danseresje ontbrak vanwege de
griep. Ze lieten zeven groepen achter
zich en hoefden er maar één voor te
laten gaan. Ze waren heel blij met deze
behaalde tweede plaats.
De jury vond de groepsshow van
de iets oudere A-junioren de beste in
hun categorie. Zij mochten de beker
voor de eerste plaats in ontvangst

nemen. Ook showpaar Maud en
Robin, de G-groep en soloshow Elvera
behaalden de eerste plaats in hun
categorie. Na deze prijsuitreiking
waren de senioren aan de beurt.
Aniek Jacobs werd eerste bij de
gardesolo-danseressen. De gardegroep
én de showgroep w
 isten de overige
deelnemende g
 roepen voor te blijven
en behaalden beide de eerste plaats.

Beginners in de paardensport

Bixie-wedstrijd
manege Panningen
Bij manege De Vosberg in Panningen wordt op zondag 15 januari
een bixie-wedstrijd gereden. Beginnende ruiters maken hierbij kennis
met de wedstrijdsport.

De zeemeerminnetjes van de
Bambinoshowgroep behaalden op hun
allereerste toernooi een grote beker
voor de derde plaats. De junioren

gardegroep liet de andere vijf deel
nemende groepen achter zich en
behaalde de eerste plaats. De gardesolodanseresjes Danée en Sjoukje

BIJ AANKOOP VAN
4 ATAG APPARATEN,
EEN ATAG
VAATWASSER
CADEAU!*

k wamen uit in dezelfde categorie,
Danée behaalde de tweede plaats,
Sjoukje de eerste. Ook de brandweer
dametjes van de junioren B-groep

De wedstrijd wordt georgani
seerd door paardensportvereniging
De Cavaliers uit Helden. Ruiters die
aan de wedstrijd deelnemen, zijn
tussen de zes en dertien jaar oud
en rijden nog niet zo lang paard.
Het bixie-rijden is bedoeld om kennis
te maken met de wedstrijdsport door
te springen of een dressuurproef

te rijden met het paard. Tijdens de
middagpauze wordt een demonstratie
bixie-mennen gegeven, ofwel rijden
met pony en wagentje. Voor het eerst
in de regio vindt hiervan in maart
een wedstrijd plaats bij De Vosberg.
De eerste wedstrijd begint om
09.00 uur bij de manege, gelegen aan
de Ninnesweg.

SOMEREN
A.S. ZONDAG
GEOPEND
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Stefan Janssen
17 jaar
Panningen
Gilde Opleidingen Venlo

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik heb nog nooit een verre reis
gemaakt, maar ik zou later graag een
reis door Amerika willen maken. Ik kies
voor Amerika, omdat het een populair
land is. Het heeft ook veel historische
plaatsen, maar ik wil er vooral naartoe
omdat ik erg geïnteresseerd ben in de
ruimtevaart.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou graag in de film Iron Man:
Armored Adventures willen spelen.
Ik zou dan graag de rol van Iron Man
willen vertolken. In de film heeft hij
een pak aan waarin veel technologie
verwerkt zit. Bovendien kan hij praten
met computers. De film is één van mijn
favoriete films.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal ben ik precies op tijd, maar
dat hangt af van het tijdstip. Als ik in
de ochtenden of in het weekend een
afspraak heb, dan ben ik precies op tijd
of net te laat. In de avond ben ik altijd
ruim op tijd. Ik heb wel het liefst dat
mensen met wie ik een afspraak heb,
precies op tijd zijn.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is radio en
televisie maken bij de lokale omroep,
Omroep P&M. Dit doe ik al sinds januari
2014. Iedere zaterdagochtend heb ik

mijn vaste uren op de radio. Het liefst
help ik er iedere dag mee met het
maken van jingles, radio en televisie.
Heb je een bijbaantje?
Ik heb een bijbaantje als vulploeg
medewerker en kassamedewerker bij
de Albert Heijn in Panningen. Dit doe ik
ook al ruim tweeëneenhalf jaar. Dit doe
ik met veel plezier. Er hangt een leuke
sfeer daar.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om door te groeien
met radio en televisie maken en
terecht te komen bij de Publieke
Omroep. Het lijkt me leuk om
bijvoorbeeld bij 3FM te mogen werken.
Dit hoeft niet perse als radio-dj. Achter
de schermen werken lijkt mij ook leuk.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond ga
ik het liefst samen met vrienden bij
elkaar zitten of we gaan samen op
stap. Als we niet op stap gaan, dan ga
ik meestal gamen met mijn vrienden.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat
wanneer ik moe ben, ik heel irritant
kan zijn. Ik kan mensen dan echt
irriteren. Mijn beste eigenschappen zijn
dat ik altijd vrolijk en behulpzaam ben.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale media zijn
Facebook en Instagram. Deze media
zijn altijd actueel. Je kunt er de laatste
nieuwtjes op lezen en je kunt altijd zien
wat mensen aan het doen zijn.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?

jongeren 17

aan
Stefan Janssen

In een vriendschap vind ik het
belangrijk dat iedereen eerlijk tegen
elkaar is. Het werkt makkelijk als
iedereen open tegen elkaar is, dan

houdt een vriendschap ook het langste
stand. Bovendien moet je natuurlijk
plezier met elkaar hebben.
Hond of kat?
Ik heb het liefst een hond. Een hond
kun je trainen en trucjes laten doen.
Bovendien kun je er altijd mee gaan
wandelen, een kat daarentegen loopt
altijd weg. Ik heb zelf ook een huisdier.
Geen kat en geen hond, maar een
vogel.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Ik ben geen ijdel persoon, dus ik zou
liever twee keer zo slim zijn. Mooi zijn
interesseert mij niet zo. Ik heb vmbobasis gedaan en ik doe nu een mboopleiding niveau 2. Ik zou liever wat
slimmer willen zijn. Zo kom ik soms
namelijk niet over.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik ben altijd erg zenuwachtig als ik
iets voor de eerste keer moet doen.
Toen ik begon met mijn eerste radiouitzending was ik super zenuwachtig.
Ik raakte in paniek toen ik iets ver
keerd deed of zei. Dat is nu gelukkig
voorbij.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik wil dat mensen zien dat ik eerlijk
en betrouwbaar ben. Soms heb ik wel
eens het gevoel dat ik anders overkom
dan dat ik écht ben. Toch blijf ik altijd
positief.
Dag of nacht?
Het ligt eraan wat ik ga doen. Wanneer
ik op stap ga met vrienden is het
natuurlijk nacht, maar als ik moet
werken is het dag. Ik denk dat ik toch
voor nacht kies. Het is dan ook lekker
rustig in huis.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar
die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto
te gaan voor HALLO Peel en Maas? Geef diegene dan op!
Mail naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Scholieren / studenten
gezocht voor werkzaamheden
in de tomatenteelt

Ben jij:
• 13 jaar of ouder;
• enthousiast, gemotiveerd en weet je van aanpakken;
• geïnteresseerd in onze aantrekkelijke beloningsstructuur.
Wil jij:
• elke zaterdag en in de schoolvakanties iets bijverdienen;
• gezellig met je vrienden of vriendinnen in de tomaten werken.

Hebben wij jouw interesse gewekt,
neem dan contact op met
Emiel Verhaegh,
’t Brook BV,
Poorterweg 103,
Koningslust.
E: emiel@tbrook.nl

Spreken
Een paar weken geleden
stond ik op het podium in de
theaterzaal van DOK6.
Ik presenteerde er het Peel en
Maas Open Podium (POP).
Spreken in het openbaar voor
grote groepen heb ik altijd eng
gevonden. Als er op school werd
aangekondigd dat we een
spreekbeurt moesten houden of
een opdracht moesten doen,
en daar vervolgens een
presentatie voor moesten
houden, keek ik daar al direct
tegenop. Toen ik uiteindelijk
voor de klas stond begon ik heel
snel te praten op een eentonige
manier om er zo snel mogelijk
vanaf te zijn.
Maar sinds ongeveer een
jaartje heb ik dat gevoel niet
meer. Ik vind het leuk als we iets
voor de klas mogen vertellen en
in plaats van er tegenop te
kijken, probeer ik het als iets
positiefs te zien. Waar het
vandaan komt weet ik niet.
Dus niet alleen presentaties voor
de klas werden leuker, ik
probeerde de soms saaie stof
ook nog enthousiaster
te vertellen.
Zo vroeg mijn vriendin mij
dus een tijd geleden of ik samen
met haar dit Open Podium wilde
presenteren. Hier kon ik
natuurlijk geen nee tegen
zeggen. En al vond ik het
uiteindelijk toch nog best
spannend en lastig, ik heb die
zondag in DOK6 het Peel en
Maas Open Podium
gepresenteerd.
En dat vind ik er nu leuk aan:
ik heb nieuwe ervaringen
opgedaan en hier uiteindelijk
iets van geleerd. Bij de dienst
van mijn opa heb ik afgelopen
jaar ook een stukje verteld.
Toen ik daar stond en begon te
praten voor alle mensen, dacht
ik: hier ik wil later iets mee
doen. Dus wie weet? Misschien
ga ik nog wel meer ervaringen
opdoen als spreker of
presentator. Misschien ga ik hier
dus uiteindelijk wel iets mee
doen in mijn toekomst.
Daphne
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Slachtoffers pesten en misbruik

Prinsenbal Kessel
De grote prins en zijn twee adjudanten worden zaterdag 14 januari
gepresenteerd aan de inwoners van Kessel. Ook worden diezelfde dag de
jeugdprins en -prinses onthuld bij gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
Naast de onthulling van de grote
prins en de jeugdprins en –prinses,
wordt ook dit jaar een inwoner van
Kessel in het zonnetje gezet. Iemand
die veel of juist iets speciaals heeft
gedaan voor het verenigingsle
ven in het dorp Kessel wordt die

avond benoemd tot Kever van het
Jaor. Bas Verhagen werd vorig jaar
benoemd tot Kever van het Jaar,
vanwege zijn sociale bijdrage aan het
verenigingsleven.
Het bal begint om 19.11 uur bij
gemeenschapshuis De Paort.

Lezing ‘doorbreek de stilte’
Medium, healer en inspirator Marina Schrijvers geeft op maandag 16 januari een lezing in de bibliotheek in
Meijel. De avond is bedoeld voor mensen die gepest, mishandeld, misbruikt of aangerand zijn, of mensen die een
slachtoffer in hun nabije omgeving kennen.
Met het thema ‘doorbreek de stilte’
wil Marina vertellen welke invloed een
trauma op iemands leven heeft, wat
het innerlijk met een mens doet en
welke uitwerking dit op de persoon zelf,

De lezing begint om 19.30 uur bij de
bibliotheek aan het Alexanderplein in
Meijel. Aanmelden kan door te mailen
naar meijel@debibliotheekmaasenpeel.
nl of door te bellen naar 077 466 20 33.

Carnavalsvereniging Helden

Opvolger Patrick II

Jeu I prins van Dörper Kuus

Prinsenbal De
Kemphazen Egchel

Jeu Hermans uit Helden is zondag 8 januari uitgeroepen tot prins Jeu I. Hij is de 64e prins van carnavals
vereniging de Dörper Kuus. Ard Kranen is dit jaar adjudant van prins Jeu I.

De nieuwe machthebbers van het Kemphazenriek in Egchel worden
zondag 15 januari bekendgemaakt. Dit gebeurt bij gemeenschapshuis
’t Erf in Egchel.
Vanaf 15.00 uur kunnen de
kleinste Kemphazen zich laten
schminken, waarna om 16.00 uur
de nieuwe jeugdheersers bekend
worden gemaakt die Jordi en Meike
gaan opvolgen. Vanaf 18.11 uur
wordt de opvolger van prins Patrick II

maar ook de omgeving en in relaties
heeft. “Door middel van lezingen en
voorlichting hoop ik te bereiken dat
slachtoffers op hun eigen manier hun
stilte doorbreken”, aldus Marina.

Met zijn spreuk ‘Dit is al jaore
miene wins, sjloet mèr aan asse kins!’
regeert hij dit jaar als prins over het
Dörper Kuuzeriek. Zijn kameraad Ard
Kranen staat dit jaar aan zijn zij als
adjudant. Nadat prins Barry I en zijn
adjudant Yvo waren afgetreden, werd
ook afscheid genomen van vorst John
Manders. Hij was dertien jaar de vorst
van de carnavalsvereniging. In zijn
plaats is Matje Maessen gekomen, die
op de avond van de onthulling officieel
werd geïnstalleerd.
Jeu (50) is getrouwd met Carla
Boots en vader van Stan en Britt.
In het dagelijks leven werkt hij als
servicemonteur van fitnessapparatuur.
Hij is actief als vrijwilliger bij diverse
activiteiten in Helden, zoals de
carnavalsvereniging en de Parkfeesten.
Adjudant Ard Kranen is vijftig jaar,
woont samen met Lian Janssen en is
vader van zoon Sven en dochter Ivy.
Hij is werkzaam als grafisch vorm
gever/DTP’er en in zijn vrije tijd zeer
actief bij diverse verenigingen, zoals
de fanfare, buurtvereniging Dörperveld
en de Dörper Kuus. De receptie vindt
plaats op zondag 19 februari in
Kuuzetempel De Zoes in Helden.

onthuld. Dj Harald van Star zorgt voor
de muziek en draait tot 22.00 uur
plaatjes in de zaal. Bij café Manders
wordt de nieuwe heerser vervolgens
gefeliciteerd door de raad van elf en
worden de onderscheidingen uitge
reikt aan de raad.

Grashoek

Joeri I prins De Graasvraeters
Joeri Rijs uit Grashoek is
zaterdag 7 januari bij café Leanzo
uitgeroepen tot prins Joeri I van
carnavalsvereniging De Graasvraeters
uit Grashoek.

ADVERTENTIE W E E K

02

In ‘Graasvraetertempel’ Leanzo
vond de onthulling plaats. Eerst traden
prins Job en prinses Joy af en werden ze
ontdaan van hun prinselijke attributen.
Nadat de twee officieel in de
vereniging als lid waren opgenomen,
gaf vorst Luuk het stokje over aan
Rick van der Pasch.
Prins Joeri regeert in 2017 over
het Graasvraetersriek met de spreuk
‘Jonk en fit dus gae kint wel raoje,
dees daag bin ich neet te haoje!’.
Joeri is student en woont nog thuis bij
zijn ouders André en Erna Rijs. Zij waren
elf jaar geleden prins en prinses van
De Graasvraeters en zijn nog steeds
actief binnen de vereniging.
De receptie van de nieuwe prins
vindt plaats op vrijdag 27 januari
bij zaal Leanzo in Grashoek. Vanaf
20.11 uur kan de prins worden
gefeliciteerd.
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Foto-expositie Pierre Franssen Kasteel De Keverberg

‘Fotografie is veel meer
dan foto’s maken’

Een foto-expositie van Kesselnaar Pierre Franssen is in de hele maand januari in de weekenden te zien in Kasteel
De Keverberg in Kessel. Die locatie is niet zomaar gekozen, de foto’s bij de expositie hebben namelijk allemaal
hetzelfde onderwerp: De Keverberg. Zo’n veertig foto’s op groot formaat van Pierre zijn te bewonderen bij de expositie.

Lenny Kuhr
bij De Zonnebloem
De vrijwilligers van De Zonnebloem in Panningen genoten
woensdag 4 januari van een bijzonder optreden. Niemand minder
dan Lenny Kuhr kwam zingen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
2017. Ook burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo was aanwezig bij het optreden in de zaal van De Houbereij in Panningen.
Lenny Kuhr is vooral bekend dankzij haar deelname aan het
Eurovisie Songfestival in 1969, wat ze wist te winnen met het
nummer De Troubadour. “Bij de afsluiting met De Troubadour hing
de zaal aan haar lippen”, laat De Zonnebloem weten. “Het was
Genieten met een hoofdletter G voor de mensen in de zaal.”

Cultuur en historie

Wandeling voor
alleenstaanden
Een jaar lang was Pierre Franssen
bezig met het kasteel vastleggen op de
gevoelige plaat. “Het idee kwam bij me
op toen ik vanuit Baarlo richting Kessel
wandelde en de zon achter het kasteel
was verdwenen. Het gebouw werd op
een prachtige manier uitgelicht door
de zon en toen kreeg ik het idee om
De Keverberg als foto-onderwerp te
gebruiken. Die allereerste foto is overi
gens ook te zien op de expositie.”

maken. Er zijn veel elementen die het
verschil maken tussen een kiekje en
een goede foto. Over elke foto heb ik
nagedacht en ben ik van tevoren al een
keer langsgelopen om te kijken hoe het
eruit ziet. Tachtig procent van fotogra
feren doe je ook zonder camera. Een
groot gedeelte is gevoel en verbeel
ding. Als ik aan het wandelen of fietsen
ben, zie ik vaak plekken waarvan ik
denk dat het een mooi plaatje kan
opleveren. Daar kom ik dan nog een
keer terug.”

‘Fotograferen doe
je tachtig procent is
zonder camera’

Niet alleen thuis in
een album

Hij ging van start met het idee
De Keverberg op verschillende manie
ren en perspectieven in beeld te bren
gen. “Het was een test voor mezelf”,
vertelt Pierre. “Wat voor kwaliteit kan
ik leveren als amateurfotograaf? Ik leg
de lat daarbij hoog. Ik ben niet iemand
die heel veel foto’s maakt en er dan
achter komt dat er per ongeluk een
paar goede tussen zitten. Ik maak er in
principe zo weinig mogelijk. De digitale
fotografie heeft fotografie binnen hand
bereik gebracht. Als je je wil onder
scheiden, dan moet je met verbeelding
en kennis van techniek de foto’s uniek

Het juiste moment kiezen is
ook heel belangrijk, volgens Pierre.
“Je moet veel dingen in de gaten
houden, zoals het juiste licht en het
weer. Voor sommige foto’s waren maar
een paar momenten geschikt. Zo zit er
eentje bij die ik net na een onweersbui
gemaakt heb. Dan schijnt de zon heel
fel met een licht dat je op een ander
moment vrijwel niet hebt.” Voor een
foto met een spiegeling van het kasteel
in het rimpelloze Maaswater moest hij
een windstille dag hebben met de zon
op de juiste plek. Pierre: “Dat gebeurt
niet zo vaak. Wat mensen vaak niet

beseffen, is dat er zoveel meer bij komt
kijken dan alleen de foto maken.”
De expositie bestaat uit zo’n veertig
foto’s van het kasteel. Sommige foto’s
zijn van veraf en sommige van binnen
het kasteel. “Zo heb ik een aantal keer
geprobeerd om het contrast tussen het
oude en nieuwe gedeelte duidelijker te
maken”, vertelt Pierre. “Ook zitten er
foto’s bij van de tuinen en ook eentje
van een ronde brandtrap. Het zijn dus
ook wat abstractere foto’s die te zien
zijn en dus niet allemaal even herken
baar.” Het eerste weekend zit er al op
voor Pierre. Hij vond het spannend,
maar zeker ook heel leuk. “Ik ben al
langer actief als amateurfotograaf en ik
wil ook graag mijn foto’s laten zien aan
anderen”, vertelt hij. “Een expositie is
ook een graadmeter voor je ontwikke
ling. Die heb je niet als je mooie foto’s
thuis in een album stopt en er dan
niemand meer naar kijkt. Ik hoop dat
mensen mijn werk waarderen. Het was
in ieder geval een leuke uitdaging.”
De expositie is nog te bewonderen
op zaterdag 14, zondag 15, zaterdag
21 en zondag 22 januari. De expositie is
geopend op de normale openingstijden
van De Keverberg, op zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zondag
van 10.00 tot 18.00 uur.

De organisatie Plus Extra houdt op vrijdag 20 januari een cultuur-historische wandeling door Meijel. Deze is georganiseerd voor alleenstaande
mensen uit de gemeente Peel en Maas.
De gezamenlijke wandeling duurt
maximaal 1,5 uur en wordt begeleid
door een gids die de wandelaars langs
plekken met Meijelse historie leidt.
Na afloop is er koffie en thee met iets
lekkers. Het doel van de wandeling
is nieuwe contacten leggen, ideeën
en interesses delen op een laag
drempelige manier. Alle wandelaars

verzamelen zich vrijdag om 13.30 uur
bij Oppe Koffie aan het Raadhuisplein
in Meijel. Tussen 16.00 en 16.30 uur
wordt de middag afgerond.
Aanmelden kan vóór maandag
16 januari door te bellen met
Nel Kempen via 06 81 72 01 57 of
077 466 32 35 of met Toos van Lier via
06 22 09 48 69 of 077 466 34 71.

Kringloopspullen
ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568 voor een afspraak
J.F. Kennedylaan 211 - Panningen
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Dans met mij – dansen voor en met
dementerenden

in samenwerking met

Bluesband Mike’s Electric Mud

Finales NK beugelen

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Café Pierke Panningen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: beugelclub De Treffers Maasbree
Locatie: beugelclub Breetse Peelweg Maasbree

P&M Liedjesfestival

Flawless - Casino Royale

Prinsenbal

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Kessel

Doldwaze Bingo!

F1RSTMAN

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Tijd: 22.00 uur
Locatie: The Apollo Helden

Tijd: 13.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

Foto-expositie Pierre Franssen
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

zo
15
01

Bixie-wedstrijd
Tijd: 09.00 uur
Org: paardensportvereniging De Cavaliers Helden
Locatie: manege De Vosberg Panningen

ma
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Lezing ‘doorbreek de stilte’
Tijd: 19.30 uur
Locatie: bibliotheek Meijel

MamaCafé over borstvoeding
Tijd: 09.30-11.00 uur
Locatie: broodjeszaak Bufkes Panningen

Prinsenbal D’n Hab

Vogelmarkt Helden

Kienen

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Hab
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Prinsenbal

Foto-expositie Pierre Franssen

Lezing Wat is TBS?

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

DJ Daani

Jubileummis Meijels Mannenkoor

Tijd: 20.00-04.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Sint Nicolaaskerk Meijel

Optreden DOK Tribute – Bruce
Springsteen

Snertwandeling

Cabaretvoorstelling Eva Crutzen

Tijd: 11.00-12.00 uur
Locatie: start restaurant Op d’n Berg Helden

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.30-02.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Optreden coverband Chewy and
the Locals

Rondleidingen tentoonstellingen
streekmuseum

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café Centraal Baarlo

Tijd: start om 13.30 en 15.30 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas Helden

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Moeheid, Stress, Pijn, Weerstand
Ondersteuning Roken en Afvallen!

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Live on stage

zaterdag 14 januari

AANVANG 21.30 UUR

ENTREE GRATIS

Café Centraal Baarlo
www.cafecentraalbaarlo.nl

Voorlichtingsavond podotherapeut
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Livemuziek

“Doodgewone zaken Snert
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken. Mijn
bedrijf Consendo, uw steun voor nu en later,
begeleidt mensen rondom verliessituaties
met als doel om ze zolang mogelijk zelf de
regie in hun persoonlijke situatie te laten
behouden.
Een ziekte, een echtscheiding of een overlijden…allemaal gebeurte
gebeurtenissen die bij het leven horen. Gebeurtenissen waar we liever niet
mee geconfronteerd worden. Maar als we ermee geconfronteerd worden is het fijn als er iemand is op wie u kunt terugvallen, iemand die
u op weg helpt. En daarbij kan Consendo u van dienst zijn.
In mijn werk merk ik dat veel mensen vaak
liever niet met soms moeilijke levensvragen
bezig zijn. Daarnaast is er vaak ook onwetendheid bij mensen over wat er allemaal
kan gebeuren of wat er allemaal geregeld
kan worden.
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Om het onbespreekbare bespreekbaar te
maken en het onbekende bekend te maken
bij u als lezer, schrijf ik deze column. Ik vind
het belangrijk om de doodgewone zaken bespreekbaar te maken en
mijn ervaringen uit de praktijk en mijn kennis met u te delen. Graag
heet ik u van harte welkom als lezer van deze column en hoop ik dat
ik u op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis kan laten
maken met de doodgewone zaken van het leven.

wandeling
Heldense
Bossen

Bij restaurant Op D’n Berg in
Helden start zondag 15 januari
een snertwandeling. Deze is
bedoeld voor het hele gezin en
gaat door de Heldense Bossen.
De wandeltocht is zo’n vijf
tien à twintig kilometer lang en
gaat door de Heldense Bossen.
Het is ook mogelijk een verkorte
route te lopen.
Bij binnenkomst krijgen de
deelnemers koffie met appelgebak.
Tijdens de rust van de tocht wordt er
erwtensoep geserveerd en na afloop
staat er zuurkoolstamppot of hutspot
met braadworst en een glaasje
schrobbelaar klaar. De Dorstvlegels
uit Panningen zorgen voor de live
muziek.
De tocht start om 11.00 uur en
duurt tot 12.00 uur. Aanmelden
kan door te bellen naar restaurant
Op den Berg via 077 307 54 30.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

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

Parochie Beringe

John I nieuwe prins Meijel
John Lenders uit Meijel is tijdens het prinsenbal van carnavalsvereniging De Kieveloeët op zondag
8 januari uitgeroepen tot prins John I. In het Oranje Hotel werd diezelfde middag afscheid genomen van
prins Hidde I. Daarna werd officieel de nieuwe prins onthuld. Prins John I regeert dit jaar over Meijel bij
de carnavalsvereniging die 6x11 jaar bestaat. Met zijn spreuk ‘Dur blaow en géél bezééte, ’n vastelaovesrit um nòjt te vergééte’ gaat John voorop, samen met zijn vrouw Jolanda en kinderen Juul en Pien.

Limburgse cabaretière in DOK6
De Limburgse cabaretière Eva Crutzen staat donderdag 19 januari op de planken van het DOK6 Theater
in Panningen.
Eva won in 2012 de
publieksprijs van het Amsterdams
Kleinkunst Festival, won met haar
debuutprogramma Bankzitten het

Rabo Talenten Concours én kwam
binnen in de top vijf van beste
cabaretvoorstellingen van het
nieuwe seizoen. De Maastrichtse

cabaretière wordt tijdens de
voorstelling Spiritus muzikaal begeleid
door Jerry Bloem. De voorstelling begint
om 20.15 uur.

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 januari
H. Mis 9.30 uur
Doopviering 13.30 uur: Ruben
Coppelmans
Overleden: Mien DriessenTimmermans, 76 jaar
Woensdag 18 januari
H. Mis 9.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 15 januari
Geen H. Mis.
Zondag 22 januari
H. Mis 11.00 uur
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gezondheid
Met bijdrages van onder andere:

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 januari
Geen H. Mis i.v.m. tijdelijke vakantie
regeling
Overleden:
Mie Willems-Kessels, 79 jaar
Vrijdag 20 januari
H. Mis 19.00 uur In deze viering zal
door Deken de Graaf Woutering het
H. Vormsel worden toegediend aan
leerlingen van groep 7 en 8 van basis
school De Horizon.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 15 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Paul Verhees (zeswekendienst);
Gerardus Peeters en Henrica Bruijnen
en overl. kinderen; overl. fam. Cox-v.d.
Beucken; Hein Korsten (verj) en overl.
fam. Korsten-Gommans; Louis en Leen
Bouten-Coenen en kleinzoon Dennis
Hermkens
Overleden: Dré Hesen, 77 jaar.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 14 januari
Geen H. Mis

Zaterdag 21 januari
Geen H. Mis!
Zaterdag 28 januari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Henk Oostdam
(jaardienst / verj); fam. GeurtsDriessen (jaardienst)

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 12 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Vrijdag 13 januari
H. Mis 14.00 uur Gouden Huwelijk
Harrie en Mien Bruijnen-Heldens,
Steegstraat 5 ; met dameskoor
Zondag 15 januari
H. Mis 11.00 uur Jubileumviering
40 jaar Meijels Mannenkoor, t.i.v.
lev. en overl. leden; Mart Beerens;
Leo van der Elsen (coll); Truus
Lutters-op het Veld (coll); Toon en
Nel Joosten en overleden kinderen;
Sjra en Lies Gommans-Janse (jaard);
Joannes Antonius Reijven (jaard);
Qurien Lansbergen (jaard); Hubertus
Stultïens, Johanna Stultiëns-Steegs,
Kapelaan Antoon Stultiëns, Rien
Stultiëns-Verstappen, Sjef Stultiëns,
Hannie Kessels-Spee, Piet Spee, Sjef v.
Bree, John Stultiëns en Mia Stultiëns-v.
Roy (gest.jaard); uit dankbaarheid
Maandag 16 januari
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 17 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 19 januari
Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 14 januari
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Sie Janssen-Zeelen (zeswekendienst);
Riek Duijf-Joosten (jaardienst); Pierre
Vanmaris (jaardienst); Truus MestromJacobs (jaardienst); Joke Goes; Bertus
Reinders, Dora Reinders-Gommans en
zoon Jan en de overl. van de familie
Reinders en Gommans
Zondag 15 januari
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

NIEUW IN TEGELEN!
Onze nieuwe, tweemaal zo grote winkel opent 14 januari op de Engerstraat
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VIEREN
FEEST!

FEESTPRIJS!
79,-

59,-

SLEDESTOFZUIGER / VS01C110
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t.FUTUPG[BL JOIPVEMJUFS

Alle ﬁlialen vieren feest mee! Kom langs voor feestelijke acties!
1 5
4
0 5’’
cm
GRATIS BEZORGD &
GEINSTALLEERD!
GRATIS BEZORGD &
GEINSTALLEERD!
849,-

FEESTPRIJS!

FEESTPRIJS!

675,-

995,-

1299,-

WASMACHINE / WM16O5C2
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LED-TV / 55UH850
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Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond (Retailpark)

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt

Vanaf 11 februari
Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen

Vanaf 1 april
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

T. 0475-425262
T. 0475-440353
T. 077-3983021
T. 077-3738511
T. 0475-319595
TUMMERS
MAAKT
HET VERSCHIL
- ENTHOUSIAST,
GASTVRIJ
EN BETROUWBAAR!

