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Meijelse peuters
vieren kerst
In de Meijelse kerk werden op zondag 24 december traditioneel de kerstdagen ingeluid met verschillende missen. Dat begon ’s middags met de peuterviering. De ‘Méélse’
peuters kwamen naar de kerk en mochten op het priesterkoor zitten om te luisteren naar het kerstverhaal. Dat werd voorgedragen door Maurice van Mierlo. De muziek was
afkomstig van het Meijels Kinderkoor Mekiko. “Het was een groot succes”, zo laat de organisatie weten. “Tientallen peuters waren verzameld rond de kerststal en vele ouders,
broertjes, zusjes en grootouders zaten in de kerkbank om de kerstviering bij te wonen.” Na de peuterviering vond nog de familieviering plaats met een gelegenheidskoor van
vormelingen en om 22.00 uur was nog de nachtmis met het dames- en herenkoor van de kerk. (Foto: Floris Holscher)

Evaluatie Sociale Raad

Inwoners gaan zelf agenda
‘gelote raad’ bepalen
Uit een evaluatie die is gedaan om het succes van het experiment de Sociale Raad te onderzoeken, blijkt
dat het beter is de burgers zelf de onderwerpen te laten bepalen die tijdens de ‘gelote raad’ aan bod komen.
Dit om te voorkomen dat mensen het gevoel krijgen dat alles is voorgekauwd, zo raadt het onderzoeksbureau
Medeklanten aan.
Op basis van de evaluaties onder
het publiek en gemeenteraadsleden
heeft het onderzoeksbureau
Medeklanten aanbevelingen gedaan
over het vervolg van de Sociale
Raad. Uit het onderzoek komt onder
andere naar voren dat inwoners
van Peel en Maas meer inspraak

moeten krijgen in de onderwerpen
die voor de Sociale Raad worden
gekozen. “Men heeft soms het idee
dat er teveel wordt aangestuurd op
een bepaald resultaat”, aldus het
onderzoeksbureau. Om te voorkomen
dat burgers het idee krijgen dat alles
voorgekookt is en er weinig nieuws

bij te dragen is, moet deelnemers
gevraagd worden welk onderwerp zij
in de raad willen bespreken. Daarna
zouden de inwoners die voor het
meest genoemde onderwerp hebben
gekozen, moeten worden uitgenodigd
om dit te bespreken.
Lees verder op pagina 03
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Coaches vertellen over begeleiden gezin

Genoeg te leren van Syrische vluchtelingen
Welzijnsorganisatie Vorkmeer is
belast met het opvangen en
begeleiden van vluchtelingen.
Afgelopen januari begon de organisatie samen met vrijwilligers met die
taak en inmiddels worden dertien
vluchtelingengezinnen geholpen.
Francis Janssen-Peeters uit Panningen en Loek Ghielen uit Baarlo zijn
twee van de vrijwilligers die de
nieuwe Nederlanders zich welkom
helpen voelen.

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

Loek Ghielen (midden) en Francis Janssen-Peters (tweede van rechts) bij de familie Ishkeibar

Redactionele bijdragen
Toon Henkens, Renée Cox en
Lique Geraedts

Het begeleiden van vluchtelingen was voor Vorkmeer ook een hele
nieuwe belevenis. De pilot is echter
goed bevallen en de organisatie heeft
van de gemeente te horen gekregen
ook in 2018 verder te mogen gaan
met het project. “Natuurlijk zijn we in
dat jaar problemen tegengekomen,
maar over het algemeen zijn we zeer
tevreden”, vertelt Danielle Selen van
Vorkmeer. “Zo begonnen we met het
idee om per gezin één vrijwilliger aan
te wijzen, maar in de praktijk bleek het
met twee vrijwilligers veel handiger en
leuker te zijn.”

Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen

Communiceren met
handen en voeten

Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com

Dat kunnen Francis en Loek wel
beamen. De twee werken nog niet heel
lang samen, maar vullen elkaar naar
eigen zeggen goed aan. “Ik vind het
heel leuk om de gezinnen te begeleiden, maar van de financiën die zij allemaal moeten regelen, snap ik weinig”,
vertelt Francis. Ze meldde zich vorig
jaar meteen aan en begeleidt momenteel twee vluchtelingengezinnen. Een
Koerdisch gezin in Baarlo en samen

met Loek de familie Ishheibar, met zes
kinderen, in Panningen. “Loek komt uit
de financiële wereld en houdt zich daar
veel mee bezig. Ik ga bijvoorbeeld met
de kinderen naar de opticien of dokter.”
Beide coaches zijn verschillende
dagen in de week bij de familie in
Panningen aanwezig. Zeker in het begin
kostte het wat tijd om de vluchtelingen
op gang te helpen. “De leden van de
familie waren pas een paar maanden
in Nederland en spraken de taal dus
helemaal niet. Het was voornamelijk
handen- en voetenwerk”, aldus Francis.
Inmiddels gaan de kinderen, in leeftijd
variërend van 2 tot 14 jaar, naar school
en taalles en spreken ze een beetje
Nederlands. “Het is bij die kleine kinderen onvoorstelbaar hoe snel ze de taal
oppakken”, vertelt Loek.
Loek ging afgelopen jaar met pensioen en wilde graag iets betekenen
voor de medemens. Daarom meldde
hij zich aan bij Vorkmeer. “Ik wist dat
ik mensen wilde helpen, maar ik wist
niet precies in welke vorm. Toen zag
ik een oproep voor vrijwilligers en heb
ik besloten in de eigen gemeente te
blijven.” Met zijn achtergrond helpt
hij de familie veel op het gebied van

financiën. “Zaken als kinderbijslag,
belastingen en een eigen bankrekening openen zijn voor iemand die de
taal niet spreekt, niet te regelen. Het
is een ongelooflijke berg papierwerk.
Daar help ik bij.”
Het is niet de bedoeling dat
de coaches de families zo intensief
blijven helpen als in het begin, als ze
vaak verschillende keren per week
op bezoek gaan. “Na ongeveer een
jaar moeten de vluchtelingen toch
wel zelfredzaam zijn, dat wil zeggen:
de weg weten”, vertelt Danielle.
“We hebben onlangs het eerste
coachproject afgerond. Het leuke is
dat de man van het gezin dat begeleid
werd nu ook coach is van een ander
gezin.”

Eerste schooldag was
een feestje
Wat het de coaches vooral oplevert,
is dankbaarheid, zo vertellen Francis
en Loek. “De vluchtelingen willen zo
graag”, vertelt Loek. “Ze willen naar
school, werken, integreren, voetballen.
Ik ben mee geweest toen twee van
de kinderen voor de eerste keer naar

school gingen. Dat was een feestje.
Ze huppelden meteen rond en na tien
minuten hadden ze al geen aandacht
meer voor ons. Ze voelden zich helemaal thuis.”
Dat was bij de buren van het gezin
niet meteen het geval. Francis: “Een
van de buurmannen was gepikeerd dat
de gemeente niet had laten weten dat
er een vreemdelingengezin naast hem
kwam wonen. Toen één van de kinderen ’s nachts van de trap was gevallen,
hebben ze bij die buurman aangebeld. Die kende EHBO en heeft toen
geholpen. Sindsdien is het ijs volledig
gebroken en helpen ze elkaar graag.”
Want het is niet alleen zo dat
Nederlanders de vluchtelingen iets kunnen leren. “Op zoveel gebieden kunnen
wij juist nog iets van hen leren”, vertelt
Francis. “Zoals zij met familie omgaan
en ons verwelkomen in hun gezin,
geweldig. Zij hebben die gastvrijheid
en naastenliefde, die we hier een
beetje kwijt zijn geraakt, nog wél.”
Aanmelden voor coachwerk of als
taalcoach voor vluchtelingen kan door
contact op te nemen met Vorkmeer via
077 307 73 50 of door te mailen naar
Danielle Selen via d.selen@vorkmeer.nl

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

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

Stap verder in inburgering
Bij welzijnsstichting Vorkmeer ondertekenden 64 nieuwe inwoners van Peel en Maas met een vluchtelingenstatus een participatie
verklaring. Daarmee sloten zij een traject af waarbij ze diverse workshops volgden over normen en waarden, deelnemen in de maatschap
pij, wet- en regelgeving, gezondheidszorg en werken in Nederland. “Hiermee hebben zij een belangrijke stap gezet in hun inburgering”,
aldus de gemeente. “Ze gaan nu door met het leren van de taal en het opdoen van werkervaring.” (Foto: Maartje van Berkel)
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Automobilist lichtgewond
na crash Grashoek

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

Politie Peel en Maas is zaterdag 23 december opgeroepen vanwege een verkeersongeluk. In Grashoek was een
auto tegen een boom gereden, waarna deze op de kop was beland. Het slachtoffer zou met lichte verwondingen
naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Toeteren en zwaaien
bij de Truckrun
De Christmas Truckrun trok op zaterdag 23 december weer door
de straten van zes dorpen in Peel en Maas. Vele verlichte vracht
wagens en andere grote voertuigen reden door Koningslust,
Grashoek, Beringe, Egchel, Helden en Panningen, allemaal versierd
met onder andere kerstlampjes. De organisatie roept ook ieder jaar
de mooiste kersttruck uit. Dit keer won de Wensambulance Limburg
de titel. Jan Stammen van Dikker werd tweede en Pieter Klompen
eindigde op de derde plek.
De melding werd even na
18.00 uur gedaan. Volgens de politie
belde een getuige, die achter het voertuig reed, het alarmnummer. Ook bleef

deze getuige bij het slachtoffer, dat zelf
uit het voertuig was weten te komen
en aanspreekbaar was. Gezien de harde
klap tegen de boom en de schade aan

de auto is het slachtoffer door het oog
van de naald gekropen, zo schrijft de
politie op haar Facebookpagina.
(Foto: Johan Bloemers Fotografie)

Vervolg voorpagina

Inwoners gaan zelf agenda
‘gelote raad’ bepalen
Verder bleek uit het onderzoek
dat de resultaten van de Sociale Raad
transparant gecommuniceerd moeten
worden. Omdat de bijeenkomsten
enkel voor genodigden zijn, vindt het
onderzoeksbureau het belangrijk om
burgers beter te informeren over wat er
besproken is en wat de uitkomsten zijn.
In 2015 startte het experiment
Sociale Raad in Peel en Maas. Het is een
niet-permanente raad die de gemeente

adviseert. Door middel van loting wordt
een groep van willekeurig gekozen
inwoners van de gemeente samengesteld die tijdens de bijeenkomst met
elkaar in gesprek gaan over een vooraf
gekozen onderwerp. De Sociale Raad
geeft vervolgens een oordeel over dat
onderwerp. Met het experiment wilde
de gemeenteraad haar blikveld verbreden, de burger meer betrekken bij de
besluitvorming en de eigen afwegingen

die genomen moeten worden verder
verdiepen. De eerste bijeenkomst vond
in oktober 2015 plaats en daar kwamen
31 deelnemers op af. De tweede bijeenkomst vond in juni 2016 plaats; daar
kwamen twintig ingelote personen op
af en aan de derde bijeenkomst in april
2017 deden 39 personen mee. Zowel
het publiek als de gemeenteraadsleden
willen volgens de evaluatie de Sociale
Raad graag voortzetten.

Het mooiste vuurwerk
Het mooiste vuurwerk
koop je bij Welkoop
koop je bij Welkoop

Lekkere oliebollen!

V-antastic
32 schots waaierkomeet
V-antastic
met gekleurde bouquetten

NU VOOR
NU VOOR

95
29.
29.95

39.95
39.95

Bestel nu al je vuurwerk op
Bestel nu al je vuurwerk op

32 schots
waaierkomeet
en flinke
finaleknallen.
met gekleurde bouquetten
en flinke
finaleknallen.
■ Tijd: 40 sec
■ Hoogte: 20-25 m
■ Tijd: 40 sec
■ Aantal schoten: 32
■ Hoogte: 20-25 m
■ Breedte-effect: 20-25 m
■ Aantal schoten: 32
■ Breedte-effect: 20-25 m

482 GRAM
482 GRAM

Geldig t/m zaterdag 30 december 2017
Geldig t/m zaterdag 30 december 2017

Panningen JF Kennedylaan 12a Do 9.00/ 18.00 Vrij 9.00/21.00 Za 9.00/20.00 Zo gesloten
Panningen JF Kennedylaan 12a Do 9.00/ 18.00 Vrij 9.00/21.00 Za 9.00/20.00 Zo gesloten

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl
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We willen je rust gunnen
al is vol droefheid ons hart
Jouw lijden zien en niet kunnen helpen
dat was onze smart
Vandaag is rustig van ons heengegaan

Wim Daniëls
levenspartner van

Renate Becher
in de leeftijd van 81 jaar.
Beringe: Renate

Welkom lief ventje!

Geboren op
19 december 2017

Dies
Zoon van:
Xander en Elly
Alferink-Ottenheijm
Broertje van Brent
Poorterweg 70
5984 NP Koningslust

Familie Daniëls
Venlo, 21 december 2017
Beukerveldstraat 4
5986 AN Beringe
De afscheidsviering wordt gehouden op zaterdag 30 december om
11.00 uur in het crematorium, Grote Blerickse Bergenweg 30 te
Blerick.

Zonder os mam, schoonmoeder, oma en overoma
is alles anders. Het doet ons goed zoveel kaarten,
mooie woorden, belangstelling en meeleven te hebben ontvangen
na haar overlijden.

Mien Koopmans-Smeets
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Grashoek, december 2017

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.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. 2.3.4. schaar-wentelploegenfrees-kopeg-klepelmaaier-schijvenegmaiszaaimachine-kieper-mesttankbloter-weisleep-tractors enz.
Alles aanbieden 06 19 07 69 59.
Bouwkavel gezocht. Wij zoeken een
bouwkavel in Maasbree. Bij voorkeur in
het buitengebied. Tel. 06 14 45 19 53.
Rommelmarkt. Gezocht voor 2018
standhouders voor 14 jan in de Bosparel
in Bakel en voor 25 feb/25 ma/29 apr
/30 sep in de sporthallen van S.S.H
Panningen meer info mob 06 24 45 28 10
of op www.heldensmarkten.nl
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
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.
Kerstactie KinjerKriebel In de
Kerstvakantie SPELEN en Zwemmen
in KinjerKriebel met € 1,00 korting!
Dagelijks geopend van 11 tot 18 uur.
Op 25 & 26 december en 1 januari zijn
we gesloten. www.kinjerkriebel.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Weekend- en vakantiekrachten
gezocht voor binnenspeeltuin
KinjerKriebel. Ben jij spontaan,
enthousiast, zelfverzekerd & vind je het
leuk om met kinderen te werken? Stuur
jou motivatie naar info@beringerzand.nl
Voluit leven in 2018!
Wilmien coacht en traint. Waardevol
leven met meer veerkracht. Cursus in
MC WIEENHOF te Venray. Voluit Leven
kan ook op individuele basis. Kijk op
www.act4balance.nl/actueel voor
meer informatie.
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.

Dieet

&

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

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

Regio Peel en Maas
Tel. 06 - 53 87 43 60

www.dieetenleef.nl

Actiegroep gaat zienswijzen indienen

‘Tweede rij wind
molens is een dwaze
vertoning’
Windpark Egchelse Heide kreeg op maandag 18 december een
voorlopige vergunning van gemeente Peel en Maas om een windpark te
ontwikkelen. Daarmee zijn de windturbines in het buitengebied van
Egchel en Beringe weer een stukje dichterbij. De actiegroep tegen de
windmolens zag het wel aankomen en bereidt zich voor op vervolgstappen. “Wij gaan zeker zienswijzen indienen.”
De voorlopige vergunning
ligt de komende zes weken ter
inzage bij de gemeente en in die
tijd is het mogelijk zienswijzen in
te dienen. “Wij gaan als omwonenden allemaal apart onze eigen
zienswijzen indienen”, laat de
werkgroep weten. “Wij denken dat
we een sterk punt hebben, want
volgens het landschapsadvies van
de provincie moeten windmolens in
één lijn komen te staan op regelmatige afstanden. In de plannen van
Windpark Egchelse Heide komen er
twee rijen parallel aan elkaar. Dat is
gewoon een onlogische opstelling.
In de rest van de provincie houdt
iedereen zich aan die regel, alleen wij
hier in Peel en Maas niet. We hopen
dan ook dat iedereen die hetzelfde als
wij denkt, ook een zienswijze in gaat
dienen bij de gemeente.”

‘Vijf Eiffeltorens
in de tuin’
De actiegroep vindt het niet
alleen vanwege het landschapsadvies onlogisch. “Omdat de molens
zo dicht bij de turbines komen die
er al staan, is er minder rendement.
Dat komt omdat de ene rij molens
de wind tegenhoudt voor de andere
rij. Dus moet er meer subsidie heen
om het rendabel te maken. De twee

windparken gooien elkaar nu met
schadeclaims om de oren om maar
geld te kunnen verdienen. Dan moet
je je toch afvragen of dit wel de
juiste plek is voor een windmolenpark. Als we in de gemeente van
het geld dat de windmolens kosten, zonnepanelen zouden leggen,
wekken we volgens ons net zoveel
energie op. Dan hoeven we die
210-meter hoge dingen niet neer te
zetten. Die tweede rij is een dwaze
vertoning. Wij hebbenstraks vijf
Eiffeltorens in onze achtertuin staan.”
Qua communicatie is er veel fout
gegaan, zo geeft de actiegroep aan.

Veel fout gegaan
qua communicatie
“De gemeente zei een tijdje terug
in de HALLO dat wij van alle stappen
op de hoogte worden gehouden. Wij
hebben pas twee telefoontjes gehad.
En ook vanuit Windpark Egchelse
Heide horen we niks. Alle contact
komt van ons uit. Egchelse Heide
praat met de gemeente, niet met de
omwonenden.” De bezwarencommissie van de gemeente kijkt na afloop
van de zes weken naar de zienswijzen die zijn ingediend en beslist
vervolgens of de bezwaren gegrond
zijn. Daarna kan de actiegroep nog
juridische stappen ondernemen.

Ongeval en autobrand

Drukke dagen
brandweerkorpsen
De brandweer had op woensdag 20 en donderdag 21 december
twee drukken dagen. Zeker de vrijwilligers van de post in Panningen
werden vaak opgepiept. Zij moesten samen met brandweer Meijel naar
een ongeval in Heibloem, blusten een autobrand in Helden, hielpen bij
een reanimatie in Panningen en assisteerden bij een gaslek in
Panningen.
Het ongeval in Heibloem vond
plaats net over de gemeentegrens
van Peel en Maas en Leudal bij
de kruising tussen de Staldijk en
de Boerderijweg. Rond 08.00 uur
kwam de melding bij de posten van
Panningen en Meijel. Twee personenauto’s waren met elkaar in botsing
gekomen. De chauffeurs zijn met
onbekende verwondingen uit hun
voertuig gehaald.

Posten van
Panningen en Meijel
’s Middags rond 15.15 uur
moesten de Panningse brandweer
lieden richting de Neerseweg in

Helden waar een auto in brand stond.
De persoon kon daar tijdig uit de auto
komen. De wagen was niet meer
te redden. In de avonduren werd er
nogmaals een beroep gedaan op de
vrijwilligers toen net voor 20.30 uur
een melding binnenkwam voor een
reanimatie op de J.F. Kennedylaan
in Panningen. Een dag later op
donderdag 21 december, assisteerde
de brandweer bij een gaslek op de
Ninnesweg in Panningen. Daar was
bij graafwerkzaamheden in de tuin
een gasleiding geraakt. De brandweer
voerde enkele metingen uit en droeg
na aankomst van netwerkbeheerder
Enexis het gaslek aan hen over voor
reparatie.
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winkel&bedrijf 05
Niet beschikbaar

VVD blijft
hameren op cijfers
Nieuweschool
Het college van B&W van gemeente Peel en Maas heeft geen aparte
jaarcijfers van openbare basisschool Nieuweschool in Panningen. VVD Peel
en Maas wilde die cijfers graag inzien, maar het college liet weten die niet
beschikbaar te hebben. Alleen de cijfers van alle scholen samen die onder
onderwijsstichting Prisma vallen, kon het college tonen. De VVD laat het er
niet bij zitten.

Rabobank sponsor LVK in Kessel
Rabobank Peel, Maas en Leudal is sponsor van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) dat
op 26 januari in Kessel wordt georganiseerd. LVK-mascotte Joepie van Stichting LVK Kessel 2018 en
Anouk Viegen en Ivo Joosten van de Rabobank markeerden woensdag 21 december het partnerschap.
Viegen, directeur Particulieren en Private Banking, is trots op het sponsorschap. “Als Rabobank
investeren we jaarlijks in een vitale regio. Daar horen ook grote culturele evenementen in ons
werkgebied bij die veel vrijwilligers en verenigingen bij elkaar brengen én die een groot podium
bieden aan de Limburgse cultuur. We zijn dan ook een trotse sponsor en wensen de honderden
vrijwilligers veel succes toe met de voorbereidingen.”

Kruidvat Meijel in top
keten Nederland
De Kruidvat in Meijel behoort tot de zes beste winkels van de keten in Nederland. De Meijelse winkel werd
onlangs bezocht door de directie van Kruidvat en kreeg te horen dat ze samen met vijf andere winkels in de race is
voor de titel Beste Winkel 2017. Op woensdag 10 januari wordt de winnaar bekendgemaakt.
Kruidvat telt ruim 933 winkels
in Nederland. Al die winkels werden
afgelopen jaar beoordeeld op onder
meer klantvriendelijkheid, netheid
en het teamgevoel. Op woensdag

10 januari volgt de uitslag. Het hele
team van Kruidvat Meijel staat dan
om 18.00 uur buiten de winkel.
“Komt de directie dan voorrijden, dan heeft Meijel gewonnen”,

Al halverwege oktober stelde
de VVD vragen aan het college over
de Nieuweschool. Volgens de partij
beloofde wethouder Raf Janssen al
voor de zomer cijfers aan te leveren. Dat gebeurde niet, maar de VVD
kreeg wel het antwoord dat “alles in
orde was”. “Als dit zo stellig gezegd
kon worden, dan zou dit toch ook
met cijfers gestaafd moeten kunnen
worden?”, vroeg VVD-raadslid Saskia
Vintges zich destijds af.
Na de vragen volgden op
30 november de antwoorden van het
college. Dat waren echter de cijfers
van alle scholen van onderwijsstichting Prisma samen. Dus niet van de
scholen afzonderlijk. De VVD vond dat

niet voldoende en vroeg het college nogmaals om het jaarverslag
van de Nieuweschool. Het antwoord
van het college, gegeven op maandag 18 december, op die vraag was
vrij duidelijk: “Er is geen afzonderlijk
jaarverslag van de Nieuweschool.”
Vintges vindt dat antwoord
‘onbeschoft’. “We gaan dit bespreken
met de fractie, maar ik wist van
verbazing niet wat ik moest zeggen
op de antwoorden. Het is toch op zijn
minst raar dat er geen jaarverslag
beschikbaar is. Wij willen gewoon
een afzonderlijk rapport. We gaan nu
bespreken hoe we dat gaan regelen,
maar we laten het er zeker niet bij
zitten.”

OP ALLE KERSTARTIKELEN*

laat een medewerker van de winkel
weten. “Mocht de directeur niet
langskomen, dan mogen we alsnog
ontzettend trots zijn op onze top
6-klassering.”

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

* Zie voorwaarden in de winkel.
Geldig t/m 07-01-2018

* Psychosociale therapie
* Professionele coaching
* Mindfulness & ACT trainingen

Mega Ster Actie weer afgelopen
De trekking van de Mega Ster Actie op het Raadhuisplein in Panningen vond plaats op zondag
24 december. Veel mensen kwamen kijken of ze een prijs hadden gewonnen met de zegeltjesactie die
de afgelopen tijd plaatsvond bij veel winkels en de weekmarkt in Panningen. Om de trekking zo eerlijk
mogelijk te houden werden alle deelnemende kaarten op een hoop gegooid en daaruit werden
willekeurige de winnaars getrokken. De hoofdprijs, een Volkswagen Up!, ging naar de familie Berben
uit Neer. (Foto: Jac Willekens)

17 & 18 januari start de
MINDFULNESS & ACT TRAINING
Aanmeldingen vóór 10 januari ontvangen 10 % korting.
(vergoeding mogelijk, afhankelijk van je polis.)
Sensus praktijk voor counseling,
coaching en training Panningen & Roggel
06-13747529 | www.sensus-pvs.nl | sensus-pvs@ziggo.nl
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Bridgecursus in Panningen

Achtste editie

Duik in het
nieuwe jaar
Voor de achtste keer vindt op Nieuwjaarsdag 1 januari de Unox
Nieuwjaarsduik plaats in Maasbree. Ook dit jaar gaat de opbrengst naar
het goede doel. Deelnemers worden dit jaar door de organisatie
uitgedaagd om langer in het koude water te blijven.
Op recreatiepark Breebronne
in Maasbree vindt de duik ook dit
jaar weer plaats. Er is live muziek,
entertainment en een tombola.
Ook voor een natje en droogje wordt
gezorgd in de vorm van glühwein en
soep. De opbrengsten van de duik
gaan naar stichting Herberg Papilio,
een stichting die gezinsvakanties
aanbiedt aan families die een kind
verloren hebben. Om 12.00 uur
verzamelen de deelnemers zich
voor de inschrijving, waarna ze zich
kunnen omkleden en de warming-up
volgt. Het startsein voor de
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nieuwjaarsduik klinkt om 13.00 uur.
Na de duik kunnen de deelnemers
zich warm douchen. Wie het aandurft,
kan daarna nog meedoen aan de
Cool Challenge door nog een keer
het koude water in te gaan en er
even in te blijven. Dit zou goed zijn
voor je lichaam. Onder begeleiding
van professionals wordt deze
uitdaging uitgevoerd. Wethouder Paul
Sanders is één van de deelnemers
aan deze challenge. Kijk voor
meer informatie over de Unox
Nieuwjaarsduik bij Breebronne op
www.nieuwjaarsduikmaasbree.nl

KBO Panningen start op woensdag 10 januari met een bridgecursus. Die vindt plaats in het KBO-verenigingslokaal in De Ringoven in Panningen. De cursus bestaat uit tien lessen die wekelijks op woensdagochtend van 09.30
tot 11.30 uur plaatsvinden. De cursusleider is Cock van den Berg.
“Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan je veel plezier
kunt beleven”, omschrijft de KBO het
spel. “Bij bridge speel je samen met je
partner die tegenover je zit tegen twee
tegenstanders. Bij elk spel probeer je

met je partner meer slagen te maken
dan de tegenstanders. Omdat je steeds
tegen andere paren speelt, is bridge
een sociale sport. Je ontmoet veel
verschillende mensen en je kunt het
overal en tegen iedereen spelen. De

spelregels zijn wereldwijd hetzelfde.”
Neem voor meer informatie over de cursus contact op met
KBO Panningen door te bellen naar
06 21 55 08 77 of stuur een mail naar
jwegdam@hotmail.com

Hardloopcursus Atletiek Helden
Atletiek Helden begint op zaterdag 13 januari met de hardloopcursus Yakult Start to Run. Die houdt in dat
mensen binnen zeven weken 25 minuten aaneengesloten kunnen hardlopen. Ruim 67.000 mensen deden landelijk
al mee aan het programma.
Marianne en Tanja van Atletiek
Helden zijn de trainers die de deel
nemers gaan begeleiden om ervoor
te zorgen dat alle deelnemers het

 rogramma afmaken. “De trainsters
p
zijn al bezig met het verzinnen van
trainingen en het spotten van goede
plekjes om te rennen”, aldus de

atletiekvereniging. De cursus duurt van
13 januari tot en met 10 maart. Kijk op
www.atletiekhelden.nl voor meer informatie over het hardloopprogramma.

Plastic soep onderzoeken in Maas
Natuurorganisatie Schone Rivieren zoekt vrijwilligers voor een afvalonderzoek langs de Maas. Het onderzoek
heeft te maken met de plastic soep die ieder jaar vanuit de rivieren de zee in stroomt. De voorbereidende training
voor het onderzoek wordt in januari 2018 gegeven.

Ludieke herinneringen

Nieuwe editie van
de Vastelaoveskrant
In Meijel wordt alweer druk gewerkt aan de nieuwe editie van de
Vastelaoveskrant. Carnavalsvereniging De Kieveloeët is nog op zoek naar
ludieke herinneringen van Meijelnaren van het afgelopen jaar die in het
carnavalsblad gezet kunnen worden.
De redactie van de
Vastelaoveskrant acht de feestdagen
de juiste tijd om nog eens goed
terug te denken aan het afgelopen
jaar en herinneringen op te halen.
De verhalen kunnen doorgegeven
worden aan Koen Verstappen via
077 466 28 12, Fred van Rijt via
077 466 23 99, Hans Martens
via 077 466 46 42 of Frans Strijbos
via 077 466 24 22. Met hen kan iets

afgesproken worden over de manier
voor het inleveren van materiaal.
Foto’s insturen is ook mogelijk en
het origineel komt dan gewoon
bij de eigenaar terug, zo zegt de
vereniging. Ook kan er kopij gemaild
worden naar krant@kieveloeet.nl
Meer informatie over de
vastelaoveskrant is te vinden op
www.kieveloeet.nl onder het kopje
’Dè moet in de krant’.

De vrijwilligers moeten vier dagen
op pad voor de organisatie. Een dag
training, twee onderzoeksdagen en een
dag evaluatie. Tijdens het onderzoek
worden vrijwilligers ingedeeld op een
stuk oever langs de Maas en volgens

een gestandaardiseerd protocol wordt
het afval geteld en ingedeeld in
categorieën. De metingen vinden plaats
in februari en september 2018. Het
exacte moment kunnen vrijwilligers
zelf bepalen. Vrijwilligers kunnen

zich aanmelden voor de training op
zaterdag 13 januari in Dilsen-Stokkem
of op zaterdag 20 januari in Cuijk. De
trainingen duren van 10.00 tot 15.00
uur. Aanmelden als vrijwilliger kan via
www.schonemaas.nl/limburg

Meijelnaren in actie voor
hondenspeelveld
Een groep van vijf dames uit Meijel is in actie gekomen om een hondenspeelveldje in Meijel te realiseren.
De initiatiefgroep heeft een plek gevonden aan de Randweg en gemeente Peel en Maas en Dorpsoverleg Meijel
helpen mee. Er is nog geld nodig om het hekwerk, poorten, prullenbakken en speelattributen aan te schaffen.

Organiseren van meer activiteiten

Brainstormavond
jongeren
Peel en Maas
Op initiatief van onder andere welzijnsorganisatie Vorkmeer en
MamaCafé Peel en Maas vindt maandag 8 januari een brainstormavond
plaats voor jongeren. De betrokken partijen willen dan met jongeren uit
de gemeente Peel en Maas in gesprek. Ze willen weten aan welke
activiteiten meer behoefte is onder de jeugd.
Onlangs hielden jongerenwerker
Michel Geurtjens, ouder Monique
Welten-Strijbos en Nicole Schmidt van
MamaCafé Peel en Maas een enquête
bij het Bouwens in Panningen. Daaruit
blijkt volgens de organisatoren dat
jongeren in Peel en Maas willen dat
er meer activiteiten georganiseerd
worden waar de jeugd behoefte
aan heeft. Dit zou een dj-workshop,
chillplek, open podium, gameavond
of kookworkshop kunnen zijn, aldus
de organisatie.

Om te horen wat er in de
gemeente mogelijk is, vindt maandag 8 januari een brainstormavond
plaats waar jongeren hun wensen en
ideeën kunnen doorgeven. De avond
duurt van 19.00 tot 20.00 uur en vindt
plaats bij Vorkmeer aan de Kerkstraat
in Panningen.
Jongeren tussen de 12 en 19 jaar
die hierover mee willen denken of
ouders die hun kind op willen geven,
kunnen zich aanmelden via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

De dames van de initiatiegroep met hun viervoeters
Germa Duijts, Caroline Pijnenborgh,
Janneke van Bommel, Monika Grijmans
en Nicole van den Eijnden uit Meijel
hadden behoefte aan een plek waar ze
met hun honden konden wandelen en
spelen, zonder dat de viervoeter aan
de lijn moet. Ze gingen aan de slag
met het idee om een hondenspeelveld
te realiseren en vonden een plek aan
de Randweg.
“Zo’n hondenspeelveld is geen

uitlaat- of poepplaats voor honden,
maar een omheind stuk terrein
met huisregels waar honden lekker
kunnen ravotten en spelen met elkaar
en hun baasjes”, aldus de groep.
Inmiddels hebben zowel gemeente
Peel en Maas als het dorpsoverleg
toegezegd hun medewerking te
verlenen.
De dames zijn de actie ‘een tientje
voor een hondenvriendje’ gestart

om geld bij elkaar te krijgen om het
hondenspeelveld vorm te geven.
Onder meer het hekwerk, poorten,
prullenbakken en speelattributen
moeten nog aangeschaft worden.
De initiatiefgroep hoopt het speelveld
in het voorjaar te kunnen openen.
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina ‘hondenspeelveldje
Meijel’. Neem voor meer informatie
contact op via nicole.emiel@ziggo.nl

en zo 07
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GEPLUKT Laura Smits

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.

Hout-Blerickse Milou (27), die ze via het
voetbal heeft leren kennen. “Omdat er
in haar dorp geen damesvoetbal was, is
ze in Baarlo gaan voetballen. Zij kwam
in het eerste team, bij meiden waar ze
bevriend mee raakte. Ik heb een paar
jaar geleden een tijdje bij het eerste
gezeten. Zo heb ik Milou leren kennen
én ben ik bij de vriendinnengroep
gekomen.”
Twee keer in de week is Laura op
het voetbalveld te vinden. “Bijna zeven
jaar geleden ben ik bij het tweede
damesteam gegaan van de voetbalclub
in Baarlo. Ik heb altijd graag gevoetbald, maar ben vreemd genoeg nooit
bij de vereniging gegaan. Toen ze een
nieuw damesteam oprichtten, heb ik
me aangemeld. Er zaten veel meiden
van mijn leeftijd bij die ik nog van
school kende, dus dat was een goede
motivatie om erbij te gaan.”

Voetbalplaatjesactie opgezet

Momenteel doet ze een tweejarige master waar ze onderzoek doet naar nierziektes. Straks zou ze wel als wetenschapsjournalist aan de slag willen gaan.
Ze is geboren en getogen in Baarlo, heeft sinds vier jaar een vriendin en is dol op voetbal spelen én kijken. Deze week wordt Laura Smits (22) geplukt.
Nog een paar maanden en dan
heeft Laura haar master medische
biologie als het goed is afgerond. Daar
leert ze over het functioneren van het
menselijk lichaam in gezondheid en
ziekte. “Als onderdeel van mijn master
loop ik stage op de afdeling pathologie

in het Radboudziekenhuis in Nijmegen.
Daar doen ze onderzoek naar het
verloop van ziektes”, aldus de 22-jarige
Baarlose. “Ik heb biologie altijd leuk
gevonden. Vooral het menselijk
lichaam, de natuurlijke processen en
ziektes bestuderen vind ik interessant.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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En dat laatste is wat ik nu op mijn stage
doe. Daar doe ik in het laboratorium
onderzoek naar nierziektes.”

Onderzoek naar nierziektes op stage
Na het vwo op het Bouwens
in Panningen, startte Laura met de
opleiding biologie op de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Ze volgde een
bachelor van drie jaar en zit momenteel in het laatste jaar van de tweejarige master die Laura erachteraan
plakte. “Daarna wil ik nog de master
Science in Society doen. Daar ligt de
focus wat meer op de communicatie. Ik
vind het leuk om moeilijke materie in
normale, begrijpbare taal uit te leggen.
Uiteindelijk zou ik wel als wetenschapsjournalist aan de slag willen gaan bij
een tijdschrift zoals Quest.”
Als ze niet op school is en geen
stage hoeft te lopen, werkt Laura in de
kas of is ze poetshulp in de zorg. “Sinds
2010 werk ik bij een hortensiakweker
in Baarlo. Heel erg gezellig, maar ook
een leuke bijverdienste nu ik nog studeer. Ook het poetsen in de vakanties
doe ik graag. De mensen zijn je enorm
dankbaar als je komt. Maar het is ook
zeker leuk dat je tussendoor even een
praatje kunt maken.”

Vriendin leren kennen
bij voetbal
Laura is geboren en getogen
in Baarlo, waar ze met haar vader
Herman, moeder May en oudere zus

Daniëlle (24) woont. “Ik ben een echt
dorpsmens, houd enorm van de plek
waar ik woon. Alles is er ook, mijn
familie, vrienden, hobby’s en vriendin.
Als ik het huis uit zou gaan, zou ik ook
wel in Baarlo willen blijven.” Al bijna
vier jaar heeft Laura een relatie met de

Eenmaal op het gras kan Laura
totaal ontspannen na een drukke dag.
“Ik krijg er nieuwe energie van. Het is
heerlijk om je tijdens een wedstrijd
helemaal te geven en daarna fris
gedoucht een biertje met elkaar te
drinken in de kantine. Ook wij zijn goed
in die derde helft. Het is ook een supergezellig team en we hebben enorm
veel plezier op en naast het veld.
Dat vind ik zelf het belangrijkste.”
Daarnaast zet Laura zich ook graag
op een andere manier voor de club in.
Zo zat ze het afgelopen jaar in de projectgroep die de voetbalplaatjesactie
in Baarlo opzette, samen met de lokale
supermarkt. “We zijn een jaar bezig
geweest met alles voorbereiden en
inmiddels is de actie voorbij. Nu wil ik
gaan kijken of ik iets anders kan doen.
Ik wil graag iets teruggeven aan de
vereniging en mijn steentje bijdragen.”

Bouwbedrijf Leo Janssen is een relatief
klein bedrijf in de bouw. Wij bestaan al
meer dan 40 jaar! Wij zijn gespecialiseerd
in nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Bouwbedrijf Leo Janssen
is per direct op zoek naar:

Voorman Metselaar
Functieomschrijving
Jouw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:
• zelfstandig uitvoering van bouwopdrachten;
• samenwerking met werkgever en opdrachtgever.
Functie-eisen
• ervaring als voorman metselaar;
• leidinggevend;
• in het bezit van een rijbewijs, vervoer aanwezig.
Arbeidsvoorwaarden
• salaris conform bouw CAO;
• fulltime baan, bij goed functioneren een vast dienstverband;
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse
neem dan contact op met Leo Janssen, tel. 077-4651399
of 06-53150417 of reageer via mail info@bouwbedrijfjanssen.nl
Schriftelijk solliciteren kan ook:
Sevenumseweg 4 | 5993 NZ Maasbree
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Lijsttrekkers Peel en Maas: Paul Sanders (VVD)

‘Mijn werk als wethouder is niet klaar’
Het vrijwilligerswerk bij de voorloper van Dorpsoverleg Maasbree bracht de 47-jarige Paul Sanders in 2010 de politiek in. Hij werkte jarenlang als projectmanager en wilde meer doen voor een
duurzamer Peel en Maas. Omdat er volgens de in Maasbree woonachtige VVD’er nog genoeg werk aan de winkel is, gaat de lijsttrekker voor een tweede termijn als wethouder.

Sanders is geboren in Blerick,
maar verhuisde later samen met zijn
vrouw naar Venlo. Toen vrienden

en kennissen kinderen kregen en
dit bij Paul en zijn vrouw niet lukte,
besloot het stel terug naar het dorp

te gaan. “We zochten een landelijkere
omgeving met meer rust”, aldus
Sanders. “Inmiddels wonen we al tien

INFO
DAG
13 januari 2018

Studeer jij momenteel en kun jij
wel een extraatje gebruiken?
Kom dan naar de infodag
op zaterdag 13 januari 2018 bij Hotraco!
Wij hebben leuke bijbanen voor op
zaterdag en vakanties.
We willen je graag ontmoeten en kijken of wij de bijbaan hebben
die je leuk vindt. Wij hebben interessante bijbanen op gebied van:
Engineering, Assemblage en Paneelbouw.
Ervaring is niet noodzakelijk, wel inzet en motivatie

Voor meer informatie zie www.hotraco.com
Waar: Stationsstraat 142 Hegelsom
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Info: hrm@hotraco.com

jaar in Maasbree. Ik ben ook meer
een dorpsmens.”
Omdat de kinderwens bleef,
startten Sanders en zijn vrouw
een adoptieprocedure. “Tegen de
verwachting in kregen we in 2011
opeens toch nog een zoon, Yip.
De wens om te adopteren bleef en
ruim twee jaar later, daags voor kerst
in 2013, ontvingen we een brief waarin
stond dat we naar China mochten
afreizen voor een kindje. Het was vlak
voor de verkiezingen en daarom een
hele hectische tijd. Maar we besloten
er gewoon voor te gaan en zaten zes
weken voor de verkiezingen in het
vliegtuig naar China. We wilden een
kind een toekomst bieden die hij of
zij anders niet zou hebben gehad.”
Inmiddels is Yip zes jaar. Zijn broertje
Jun is vijf.
In Maasbree sloot Sanders zich
onder andere aan bij de initiatiefgroep. Dit werd daarna Dorpsoverleg
Maasbree. “Het stoorde mij dat de
gemeenten niet echt leken te luisteren
naar haar inwoners”, aldus Sanders.
“Ze hadden ideeën genoeg, maar die
werden niet opgepakt. Daar wilde ik
iets aan doen. Ik besloot: stop ermee of
ga meedoen. Ik koos voor het laatste
en meldde me aan bij de VVD. Voor mij
de enige partij die niet alleen luistert,
maar echt iets voor mensen doet.”

Adoptiekindje vlak
voor verkiezingen
Zijn achtergrond in het bedrijfsleven
en ervaring bij de dorpsinitiatiefgroep
kwamen Sanders naar eigen zeggen
goed van pas. “Het zakelijke aspect
begreep ik. Ik werkte toen al jaren
als projectleider bij Meldon Plastics in
Bergen. Ook wist ik de beweegredenen van inwoners van de gemeente.
Ik had er deel van uitgemaakt en was
zelf tegen dingen aangelopen die ik
anders wilde zien.” Gevoelsmatig paste
de VVD daar het beste bij. “Ik ben een
liberaal, een democraat en geloof in
de kracht van mensen. Mensen kennen

mij als een direct persoon. Ik zeg waar
het op staat en draai niet om dingen
heen. Ook probeer ik transparant te zijn
en hecht ik veel waarde aan beloftes
nakomen. Je moet als volksvertegenwoordiger natuurlijk betrouwbaar zijn.”
In januari 2010 ging Sanders aan
de slag als gemeenteraadslid in de
toen nieuwe gemeente Peel en Maas.
De toenmalige wethouder Geert
Segers stapte in november 2012, na
bijna drie jaar, op. Sanders zegde zijn
vaste baan op en nam de fulltime
wethoudersfunctie van hem over.
Tot de verkiezingen in 2014 werkte
Sanders als wethouder, waarna hij aan
zijn tweede periode begon.

‘Constant debatteren
heeft geen zin’
Eén ding weet de wethouder zeker:
hij wil na de verkiezingen in maart
terugkomen als wethouder. “Mijn werk
is nog niet klaar. Er zijn genoeg dingen
die anders moeten. De gemeente
houdt de komende jaren behoorlijk
wat geld over en dat moet terug naar
de inwoners. Door nu de bouw van
meer huurwoningen toe te staan
moet er meer dynamiek komen in de
woningmarkt. Ik wil de gemeente als
organisatie ook dichter bij de mensen
brengen, meer doen voor het buitengebied met bijvoorbeeld snel internet.
Ook moeten we de gemeente sneller
energieneutraal maken.” Praktisch
denken is één van de speerpunten van
Sanders. “Constant blijven debatteren
heeft geen zin. Je moet in oplossingen
denken en de handen uit de mouwen
steken.”
Voor de komende verkiezingen
hoopt de Maasbreenaar vanzelfsprekend op meer zetels dan de vier die de
VVD nu heeft. “We hebben een mooie
kandidatenlijst, met veel jonge mensen
en ook veel vrouwen, kwalitatief
goed en betrokken. De gemeenteraad
moet minder grijze haren krijgen en
meer een afspiegeling worden van de
samenleving.”

opinie 09
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Bespreking Poll week 50

Alle verenigingen moeten hun archief digitaliseren
Voetbalvereniging SV Panningen heeft een afspraak met historische website
PeelenMaasNet gemaakt om haar archief op de website te zetten. Dat noopte
ons in de poll de vraag te stellen of niet alle verenigingen in Peel en Maas hun
archief moeten digitaliseren. Een kleine meerderheid van de stemmers was het
daar echter niet mee eens. 58 procent van de mensen stemde namelijk oneens.
Jos Janssen uit Maasbree gaf een uitgebreide reactie op de poll. Hij zou het
mooi vinden als alle verenigingen hun archief zouden digitaliseren. “Dan denk

ik met name aan de wat oudere verenigingen, zoals schutterijen, fanfares,
beugelclub, carnavalsverenigingen enzovoorts. Die hebben vaak mooi beeldmateriaal. Maar je kunt ze niet dwingen om dat te doen. En je kunt ook niet de
vrijwilligers van PeelenMaasNet alles laten doen. In dat geval zou de vereniging
trouwens alles uit handen moeten geven. Als ze het zelf doen niet. Maar het
lijkt mij wel voor alle verenigingen een must om te digitaliseren. Want gebeurt
er iets, zijn ze alles kwijt”, besluit Jos zijn betoog.

Na nieuwjaar ga ik sporten
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Traditioneel gezien wordt er aan het einde van december veel gegeten.
Met de kerstdagen wordt er even niet gedacht aan de lijn of de sportschool.
Dat komt straks wel weer. Maar met de jaarwisseling in zicht, komen bij veel
mensen ook de goede voornemens weer naar boven. Eentje daarvan is standaard
om meer te sporten en de decemberkilo’s weer kwijt te raken.
Het is vrij logisch dat mensen na 1 januari met sporten beginnen. Het
nieuwe jaar is begonnen en het is fijn om daar op een goede manier aan te
beginnen. Natuurlijk kun je altijd beginnen met sporten, maar wellicht is er

door de aangekomen kilo’s tijdens de feestdagen net na de jaarwisseling een
extra stimulans om vol te houden.
Aan de andere kant is het zo dat als het door het jaar heen niet lukt, er geen
reden is dat het nu wel zou lukken. Als je iets echt wilt, maakt het niet uit wat
voor datum het is. Vaak is het zo dat mensen die na 1 januari met sporten
beginnen het niet volhouden. Het moet niet om de datum gaan, maar om een
verandering die je echt wilt.
Na nieuwjaar ga ik sporten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 51) > Supermarkten moeten met de feestdagen gesloten blijven
> eens 45% oneens 55%

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans & Hormonale Balans
Pijnklachten, Vermoeidheid, Migraine

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

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Garagedeuren
Kunststof kozijnen
Zonweringen
Molenstraat 18 | 5768 EC Meijel | T 077-4663920 | www.mathpeeters.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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Dit jaar is mijn allereerste
eigen kerst. Dat wil zeggen: de
eerste kerst die ik zelf
organiseer, inricht en beleef
sinds mijn vriend en ik samen
wonen. Met eigen tradities,
een eigen kerstdiner en de
allermooiste eerste eigen
kerstboom ooit. Ik wist al
precies hoe ik het wilde.
Tot mijn moeder vroeg: “zet je
ook een kerstgroep?”
Daar zei ze wat. De kerstgroep. Onze pastoor zei het
vorige week al in zijn column: je
ziet de kerststalletjes niet zo
vaak meer. Voor mij heeft het
een nostalgische waarde, ik
herinner me van kleins af aan
dat de kerstgroep, met stal, bij
mijn ouders bij de boom stond.
Het hoorde er gewoon bij. Net
zoals voor ons het kerkbezoek en
de worstenbroodjes na de
avondmis erbij hoorden op
kerstavond. Mijn zus en ik
mochten dan thuis, ieder jaar
om beurten, het kindje Jezus in
het kribbetje leggen. Mooie
herinneringen. Maar nu lag mij
de keuze voor: deze traditie
voortzetten, of afstand doen van
dit stukje geloofsovertuiging,
horende bij de oorsprong van
kerst. Zoals altijd bij keuzes,
woog ik voor- en tegen
argumenten af. Uiteindelijk
bleek dat bij de voorargumenten
één argument overeind bleef:
traditie. Een drogreden, retorisch
gezien, maar gevoelsmatig een
sterk argument. En dat terwijl ik
vorig jaar al besloot niet meer
naar de kerk te gaan, gezien ik
niet echt meer geloof, dus ik was
al begonnen met tradities
breken! Uiteindelijk besloot ik
dat ik meer waarde hecht aan de
sfeer, het samenzijn en de
mooie gedachten van kerst dan
al mijn nostalgische herinneringen. Daarbij vond ik geen enkele
groep in de winkels te koop
mooi genoeg. De kerstgroep
staat er dus niet en ik betwijfel
of ik de mis zal bezoeken. Maar
de traditie van de worstenbroodjes op kerstavond, die zal ik
nooit verloochenen.
Jill
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Belangrijke informatie voor
horecaondernemers en andere
leidinggevenden in de horeca
over de eis van sociale hygiëne
Welke bewijsstukken moet iemand hebben wil men kunnen aantonen dat hij of zij voldoet
aan de eisen van Sociale Hygiëne?
Deze vraag wordt beantwoord op de website van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH),
www.svh.nl. Hier vindt u ook informatie over het feit dat het bezitten van alleen een diploma
niet voldoende is. Iedereen die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet, moet geregistreerd
staan in het Register Sociale Hygiëne en moet beschikken over de Verklaring kennis en inzicht
sociale hygiëne die wordt afgegeven door de Landelijke Examencommissie van SVH (LEC-SVH).

Beperkte dienstverlening
Maandag 1 januari 2018 zijn we de gehele dag gesloten i.v.m. Nieuwjaar.
Dinsdag 2 januari 2018 zijn het Huis van de Gemeente en bibliotheek i.v.m.
personeelsbijeenkomst vanaf 10.00 uur geopend.

Besluit ambtshalve opname
adresgegevens in de
Basisregistratie Personen

Overgangsperiode tot 1 mei 2018
Veel ondernemers en leidinggevenden die al lang actief zijn in de horecabranche staan nog
niet geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne. Zij werken op basis van oude diploma’s die
voorheen wel en nu geen recht meer geven op bijschrijving in het Register. Hierdoor kan de
exploitatie van horecabedrijven in gevaar komen wanneer zij een vergunning willen wijzigen of
een extra zaak willen openen. Voor ondernemers en leidinggevenden met een inmiddels oud
diploma, biedt SVH daarom de mogelijkheid om op basis van hun oude diploma het huidige
SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen, zodat ze hiermee op de juiste wijze in het Register
Sociale Hygiëne worden opgenomen.

Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is
verkregen over de huidige verblijfplaats.

De overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018.
De juiste bewijsstukken moeten overhandigd worden, zodat SVH kan bepalen of een oud
diploma recht geeft op het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne. Op basis van het SVH Diploma
Sociale Hygiëne ontvangt men de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne als bewijs van
bijschrijving in het Register. Staat iemand na 1 mei 2018 niet in het Register, dan rest niets
anders dan examen af te leggen.

Besluit ambtshalve opname adresgegevens ‘land’ in de Basisregistratie Personen

Meer informatie
Op de website www.svh.nl staat alle informatie, onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma’s
in aanmerking komen en wat de procedure is. Wilt u deze procedure en/of andere aanvullende informatie ontvangen, stuur dan een e-mail naar lec@svh.nl onder vermelding van “overgangsregeling”.

Naam
Bruja
Domeredzka
Uscijaniuk
Wijnheijmer

Naam
Baron
Grajko

Voorletters
V.
S.T.
M.
P.F.C.M.

Voorletters
M.W.
M.

Geb.datum
26-08-1969
07-02-1984
30-11-1980
17-05-1954

Geb.datum
24-07-1982
29-06-1990

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB Panningen.

WhatsApp

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Gebruikt vet
gratis inleveren
milieupark
De decembermaand is dé maand van
de oliebollen, appelbeignets en andere
lekkernijen. Maar ook in andere maanden
frituren we regelmatig.
Inleveren
Lever het bij voorkeur gratis in op ons
Milieupark in Panningen of kijk op
www.frituurvetrecyclehet.nl voor
inzamellocaties bij u in de buurt.
Voorkomen van verstoppingen
Spoel frituurvet nooit door de gootsteen of
het toilet! Omdat het vet dan stolt ontstaan
verstoppingen in uw huis of in het riool.
Voorkom onaangename verstoppingen en geef
gebruikt vet een nieuwe kans als biobrandstof.
Doe mee, het geeft energie.

Vuurwerk
Afsteken
Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december tussen 18.00 en 02.00 uur (1 januari).
Er wordt toezicht gehouden; bij afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden wordt een
boete opgelegd.
Schade
Door vuurwerk wordt vaak veel schade aangericht aan speeltoestellen en andere
openbare voorzieningen. De gemeente neemt maatregelen om deze schade te voorkómen.
We verwijderen bodems van afvalbakken, sluiten ondergrondse straatvoorzieningen af en
maken bovengrondse inzamelbakken leeg zodat de kans op brand kleiner is.
Wat vragen wij van u?
Ervaart u overlast of bent u getuige van vernielingen?
Meld dit altijd bij de politie via 0900-8844

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Donderdag 4 januari 2018 is de jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst voor alle
inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen
van Peel en Maas.

Afval
Vanwege de feestdagen zijn er gewijzigde inzameldagen! Ook zijn er inzamelroutes gewijzigd
per vanaf 1 januari 2018. Kijk op de afvalkalender voor de juiste inzameldag.

Vanaf 19:00 uur bent u van harte welkom in het
Huis van de Gemeente.

Proef: Inzamelpunt kerstbomen
We doen een proef met het wegbrengen van kerstbomen (zonder pot en
versiering) in de kernen Beringe, Grashoek en Koningslust. Wij halen de
bomen niet meer aan huis op. U moet de boom zelf wegbrengen naar een
centraal inzamelpunt.

Wij wensen u prettige feestdagen en een
mooie jaarwisseling. Tot 4 januari!
Gemeentebestuur Peel en Maas

Met u wil de raad graag in gesprek over:

Breng uw boom zonder pot en versiering, zaterdag 6 januari 2018 naar:
09.00 tot 11.00 uur
Beringe, parkeerplaats Bèr Vullinghstraat.
10.00 tot 12.00 uur
Grashoek, parkeerplaats bij De Ankerplaats.
11.00 tot 13.00 uur
Koningslust, parkeerplaats naast de kerk.

“De herinrichting van de omgeving
van het Huis voor de Gemeente”

In de overige kernen, alleen binnen de bebouwde kom, halen wij de kerstbomen
(zonder pot en versiering) aan huis op. Kijk op de afvalkalender voor de
inzameldag.
Staat er geen icoon op uw kalender, dan halen wij uw boom niet op. Dit geldt
vooral voor het buitengebied.

De raad nodigt u uit voor de beeldvormende vergadering op dinsdag 9 januari 2018 om
19.30 uur in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen om in gesprek
te gaan met raadsleden
Doe mee en schuif aan bij één van de overlegtafels!
De stukken kunt u vinden op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Beeldvormende Vergadering > 09 januari 2018

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

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

Daar staat Lokaal Peel&Maas voor
De laatste HALLO van het jaar en weer een jaar voorbij. Het laatste volle
jaar van deze coalitieperiode. Een periode waarin wij vol trots terugkijken
op wat we samen met inwoners, groepen, raadsleden, het college en
ambtenaren bereikt hebben. Maar ook een jaar met een dieptepunt,
het overlijden van onze wethouder Arno Janssen.
De taak van de gemeente voor
de zorg, waar we regelmatig waardering voor oogsten. Een Peel en Maas
waar we trots op kunnen en mogen
zijn. Waar het fijn is om te wonen, te
werken en te recreëren. Dit alles is niet
te bereiken zonder dat we vertrouwen
hebben, vertrouwen in initiatieven,

vertrouwen in elkaar. En dat is waar we
als Lokaal Peel&Maas mee door willen
gaan. Ook na de verkiezingen. Er liggen
nog uitdagingen genoeg. Het is ons echt
niet ontgaan dat er wat moet gebeuren
binnen de woningmarkt. Veel mensen
zouden graag in Peel en Maas wonen,
maar betaalbare woonruimte is schaars.

Daar zijn we al druk mee bezig en daar
gaan we mee door. Verpaupering in
kernen door leegstaande winkelpanden hebben we al concreet opgepakt.
Duurzaamheid hebben we hoog in het
vaandel staan, maar een mooie omgeving ook. Wat willen we bijvoorbeeld
met zonneweides? Ook dat hebben we
concreet opgepakt. De komende weken
zullen we via deze rubriek toelichten
wat die concrete acties zijn. Wij wensen
alle inwoners goede en fijne feestdagen.
Lokaal Peel&Maas blijft van en voor u.
Fractie Lokaal Peel&Maas

Recreatie en de politiek
Jaarlijks bezoeken vele toeristen onze gemeente om te recreëren en
om vakantie te vieren. Er wordt veel gebruik gemaakt van de fiets- en
wandelroutes door de bossen, langs de Maas of door Nationaal Park
De Grote Peel. We zijn een ondernemende gemeente waar bijna elk
weekeinde wel ergens iets te doen is. Dit maakt dat de bezoeker de
gemeente Peel en Maas hoog waardeert en er graag terugkomt.
Dit zien we ook terug in de
opbrengsten van de verblijfsbelasting
en de werkgelegenheidscijfers, die
voor de toeristische sector hoger zijn

dan het landelijk gemiddelde.
De afgelopen jaren zijn de
mogelijkheden om te overnachten,
met name in de regio, sterk

toegenomen. Al enige tijd werken
we daarom samen in de regio om
te zorgen dat er een gevarieerd
aanbod blijft aan verschillende
overnachtingsmogelijkheden. In het
nieuwe Provinciaal Ontwikkelingsplan
Limburg worden daarom voorwaarden
gesteld aan nieuwe uitbreidingen
van hotels en campings waarbij
ondernemers gestimuleerd worden
met nieuwe, onderscheidende ideeën

te komen. Onze gemeente heeft, naast
een aantal grote, vooral veel kleine
campings. Dankzij onze wethouder
en mede-VVD’er Paul Sanders zijn
ook hiervoor beleidsregels gekomen.
De nieuwe beleidsregels regelen niet
alleen grootschalige uitbreidingen,
maar maken het ook voor kleine
ondernemers mogelijk om uit te
breiden. Afgelopen week werd het
nieuwe plan unaniem goedgekeurd in

de gemeenteraad. De VVD steunt de
regionale ambitie van harte omdat
ze kansen biedt voor alle recreatieve
ondernemers en daarmee ook
meer toeristen weet te verleiden
in onze gemeente te recreëren en
te overnachten. Namens de VVD
wensen wij u alvast een goede
jaarwisseling toe.
Saskia Vintges en Thea Huys,
VVD Peel en Maas

gemeente

raadsnieuws

week 52 / 28 december 2017 / Informatie van en over de gemeenteraad

Laatste raadsvergadering van 2017

Raad geeft richting aan toeristische toekomst en zet
vaart achter zonneparkenbeleid
De gemeenteraad moest op dinsdag 19 december nog even flink aan de bak, tijdens de laatste
raadsvergadering van 2017. Diverse moties en amendementen passeerden de revue, onder meer
over de toeristische toekomst van Peel en Maas en over de snelheid waarmee onze gemeente moet
verduurzamen. Alle fracties waren het erover eens dat er in ieder geval zo snel mogelijk beleid
moet komen voor de eventuele aanleg van zonneparken in onze gemeente.

Met de feestdagen voor de deur boog de gemeenteraad zich nog over een aantal belangrijke en
zwaarwegende thema’s. Allereerst kwam de toekomst van de toeristische sector in Noord-Limburg
aan bod. Om het toerisme een kwaliteitsimpuls te geven en toekomstperspectief te creëren voor deze
sector, is in regionaal verband de visie Vrijetijdseconomie Regio Venlo opgesteld plus een regionaal
Actieprogramma Vrijetijdseconomie. De revitalisering van de verblijfsrecreatie in onze regio vormt hierbij
een speerpunt; het kwaliteitsniveau moet omhoog. Daarnaast werd nog een document voorgelegd aan
de raad met daarin de regionale uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg wat betreft de
vrijetijdseconomie in Noord-Limburg.
In de opiniërende vergadering van eind november worstelden de fracties volop met de voorliggende
documenten. De discussie tijdens de vergadering van 19 december spitste zich met name toe op de
gemeentelijke uitwerking van het regionale beleid op het gebied van Vrijetijdseconomie. Ofwel: hoe
ziet de toeristische toekomst voor Peel en Maas eruit, waar komen de accenten te liggen? De fracties
PvdA/Groen Links, VVD en Lokaal Peel en Maas hadden hun ideeën op dit vlak vertaald in een motie.
“We kunnen ons in hoofdlijnen vinden in de regionale visie, maar vinden dat deze vrij vaag blijft”, zo zei
Fred Peeters van de fractie PvdA/Groen Links. “Daarom willen we graag wat accenten meegeven voor de
vertaling van deze visie naar onze eigen gemeente.”
Gesteggel over motie
In de motie stond te lezen dat Peel en Maas zich - met haar ligging tussen Maas en Peel en het agrarisch
landschap daartussen - kenmerkt door een authentiek en afwisselend landschap. In het verlengde hiervan
liggen er volgens de indieners van de motie kansen en mogelijkheden op het gebied van natuur, ecologie
en een authentieke agrarische belevingswaarde. ‘Toeristische stakeholders, agrarische ondernemers,
natuurorganisaties en andere partijen in het buitengebied moeten daarom de handen ineen slaan.
Op deze manier kan de gemeente Peel en Maas scherper en duidelijker worden neergezet als toeristische
trekpleister voor kwalitatief hoogwaardig, maar kleinschalig toerisme’, zo was te lezen in de ingediende
motie. PvdA/Groen Links benadrukte dat deze insteek ook concrete kansen biedt voor agrarische
ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf. “Zij kunnen dan een andere economische activiteit
ontplooien, gestoeld op het boerenbedrijf.”
Het CDA vroeg zich af wat de indieners precies wilden bereiken met de motie, waartoe zij opriepen. “Met deze
motie geven we enkele accenten aan voor de lokale uitwerking van het regionale actieprogramma. We moeten
onze authentieke, streekeigen zaken stimuleren”, lichtte PvdA/Groen Links toe. “Maar datgene wat nu voorligt,
is slechts een eerste aanzet, die verder moet worden uitgewerkt. Dit kan bijvoorbeeld in een actieplan.”
Uiteindelijk gingen alle fracties akkoord met de voorliggende voorstellen, en werd ook de motie unaniem
aangenomen. Dit laatste ging echter niet zonder slag of stoot. “Wij vinden deze motie tamelijk overbodig”,
zo gaf Rob Wanten van het CDA aan in zijn stemverklaring. “Vooral omdat wethouder Sanders heeft
toegezegd aan de slag te gaan met stakeholders, een keuze te maken uit het regionale actieprogramma
op hoofdlijnen en een en ander vervolgens terug te leggen bij de raad. Volgens mij is dit precies wat hier
wordt bedoeld. Maar om de wethouder te helpen om een goed lokaal profiel te krijgen, kunnen wij hier wel
in meegaan. Wel zouden we graag zien dat de zinsnede wordt geschrapt dat het toeristisch profiel van Peel
en Maas zich toespitst op ‘kwalitatief hoogwaardig, maar kleinschalig toerisme’. Dit laatste is iets wat naar
onze mening moet worden ingevuld door de stakeholders.”
PvdA/Groen Links gaf aan de termen ‘kwaliteit’ en ‘kleinschaligheid’ wel essentieel te vinden. Na enige
discussie, kwamen de fracties tot een compromis en werd geformuleerd dat ‘Peel en Maas een toeristische
trekpleister moet worden voor kwalitatief hoogwaardig toerisme’.

Beste jongetje van de klas
Ook het volgende agendapunt bracht behoorlijk wat discussie teweeg. Dit voorstel ging over de
gemeentelijke koers op het gebied van ruimte en economie; de zogeheten ‘waardeoriëntatie en
kaderstelling rondom de thema’s ruimte en economie’. Deze koers heeft betrekking op vele thema’s en
kent een breed scala aan doelen en ambities. Tijdens de raadsvergadering werd met name ingegaan op
het feit dat wordt ingezet op een circulaire economie en op een klimaatneutrale leefomgeving. Volgens de
kaderstelling moet Peel en Maas in 2050 energieneutraal zijn. Lokaal Peel en Maas, PvdA/Groen Links en
eenmansfractie Ton Hanssen vinden dat te lang duren: zij zijn van mening dat onze gemeente al in 2035
energieneutraal moet zijn. Dit stond te lezen in een amendement dat de drie fracties indienden. Kern van dit
amendement was dat Peel en Maas een tandje moet bijschakelen in de energietransitie: de verduurzaming
van onze gemeente moet volgens de fracties worden versneld. Om deze reden stelden zij voor om het
raadsvoorstel op diverse punten aan te vullen. “Niet alleen moet Peel en Maas in 2035 energieneutraal zijn,
ook moet er - voor het einde van de volgende raadsperiode - minimaal vijf procent meer groen in de dorpen
zijn”, zo gaven de indieners aan. “Daarnaast dient Peel en Maas in 2035 afvalvrij te zijn , moet vanaf 2019
energieneutraal worden gebouwd en dienen de uitgangspunten voor de aanleg van zonneparken vóór 1
april 2018 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.”
Met name dit laatste punt was zeer belangrijk voor Lokaal Peel en Maas. “De aanleg van zonneparken is
een punt waarover veel inwoners zich zorgen maken. En omdat we op dit moment geen beleid hebben
op dit vlak, kunnen zonneweides hier schijnbaar zomaar gerealiseerd worden. Daarom is het belangrijk
dat er zo snel mogelijk beleid wordt geformuleerd.”
PvdA/Groen Links benadrukte dat ook de gemeente Peel en Maas haar verantwoordelijkheid moet
nemen in het tegengaan van de opwarming van de aarde. “Om deze opwarming tegen te gaan, moeten
we alle zeilen bijzetten. Met dit amendement ligt er een basis om hier een stevige bijdrage aan te leveren.”
Voor VVD en CDA was het amendement een stap te ver. “Het landelijke beleid op het gebied
duurzaamheid is ambitieus genoeg; het is voldoende om dat te volgen. En wij hoeven als gemeente niet
het beste jongetje van de klas te zijn”, benadrukte een VVD-woordvoerder.
Het CDA was van mening dat eerst in gesprek moet worden gegaan met de samenleving en partijen
buiten het gemeentehuis over welke uitgangspunten en kaders wenselijk zijn op dit vlak. Een pleidooi
dat werd onderschreven door AndersNu. “Met dit amendement gaan we te snel; eerst moeten - in
overleg met andere partijen - de kaders worden gesteld. Ofwel: start eerst de discussie en stel dan de
uitgangspunten op!”, zo zei een CDA-woordvoerder. “Ook nemen we met dit amendement eigenlijk al een
voorschot op datgene wat de nieuwe gemeenteraad straks moet gaan uitvoeren. Om deze redenen gaat
deze amendering ons te ver.”
VVD-wethouder Paul Sanders gaf aan dat sommige ambities in het amendement ook niet zonder meer
uitvoerbaar zijn. Om deze reden ontraadde hij het amendement. “Als je bijvoorbeeld inzet op minimaal
vijf procent meer groen in de dorpen voor het einde van de volgende raadsperiode, meng je je eigenlijk
in het proces van zelfsturing. Dan moet je dus terug naar de dorpen en ook de dorpsvisies aanpassen.
Daarbij: hoe meet je of de hoeveelheid groen daadwerkelijk is toegenomen?”
Sanders benadrukte ook dat het niet haalbaar is om de uitgangspunten voor de aanleg van zonneparken al op
1 april 2018 voor te leggen aan de gemeenteraad. “We zijn hier druk mee bezig, maar willen ook eerst in gesprek
met stakeholders. Daarna komen we terug naar de raad. Maar dat zal niet eerder zijn dan het najaar van 2018.”
‘Beter iets dan niets’
Uiteindelijk werd het genoemde amendement niet aangenomen: 9 raadsleden stemden voor, 18 tegen.
Wel werd het voorstel ‘waardeoriëntatie en kaderstelling rondom de thema’s ruimte en economie’
aangenomen en ging de hele raad akkoord met een motie over het beleid voor zonneparken.
Deze motie werd tijdens de schorsing in allerijl opgesteld door het CDA en AndersNu, en werd mede
ingediend namens de VVD en Lokaal Peel en Maas. De motie riep het college van burgemeester en
wethouders op om met de samenleving in discussie te gaan over zonneparken in de gemeente. In
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vervolg hierop, en naar aanleiding van de geldende regelgeving, moet er uiterlijk aan het einde van het
derde kwartaal 2018 een beleid liggen voor de aanleg van zonneparken in Peel en Maas. Initiatieven
die zich in de tussentijd aandienen zullen tot die tijd worden aangehouden. “Er komen steeds
meer aanvragen voor zonneparken, dus er ligt een duidelijke urgentie om beleid te ontwikkelen”,
onderstreepte het CDA.
PvdA/Groen Links vond wel dat de motie onvoldoende ambitie uitstraalde en dat zaken specifieker
omschreven konden worden. Het CDA wilde hier echter niet aan tornen. “Laat de nieuwe raad maar de
ambities vaststellen. Het belangrijkste is nu dat we aan de slag gaan met het beleid voor zonneparken.”
PvdA/Groen Links ging onder protest akkoord. “Wij stemmen in onder het motto ‘beter iets dan niets’.
Maar we vinden het wel treurig dat de raad niet meer ambitie toont.”
Mosterd na de maaltijd
Beduidend minder discussie was er over de wijziging van het bestemmingsplan van paardenhouderij
‘Carpe Diem’ in Baarlo. Aanpassing is nodig omdat een aantal zaken - waaronder een mestopslag en
een quarantainestal – is gebouwd zonder vergunning. Met een bestemmingsplanwijziging worden deze
zaken gelegaliseerd. Ook wordt hiermee de weg vrijgemaakt voor enkele nieuwe ontwikkelingen, die
moeten bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering en een fraaiere uitstraling van het bedrijf. Zo
willen de eigenaren onder meer de entree vernieuwen, groenvoorzieningen aanleggen en huisvesting
voor maximaal acht tijdelijke arbeidskrachten (paardenverzorgers) realiseren.
De fractie Lokaal Peel en Maas gaf aan akkoord te zijn, maar wel zorgen te hebben over de
verkeersveiligheid op ‘Op de Bosch’, waar Carpe Diem ligt. “We hebben signalen gekregen dat
de verkeersveiligheid niet optimaal is. Daarbij zal het aantal verkeersbewegingen toenemen.”
Verantwoordelijk wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) beloofde de verkeersveiligheid
onder de loep te nemen en te kijken of aanpassingen nodig zijn.
De VVD benadrukte nog de gehele gang van zaken rondom het achteraf aanpassen van het
bestemmingsplan niet wenselijk te vinden. “Dat we hier nu als raad nog iets over moeten vinden,
terwijl bepaalde zaken al gerealiseerd zijn, voelt een beetje als mosterd na de maaltijd.”
Ook AndersNu was die mening toegedaan en stemde daarom - en vanwege late bewoording
van gestelde vragen - tegen het voorstel. Omdat de andere fracties wel instemden, werd het
bestemmingsplan uiteindelijk toch gewijzigd.

Ongewenste praktijken buiten de deur
Ook de wijziging van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening, waarin de gemeentelijke regelgeving
op het gebied van openbare orde en veiligheid is geregeld) kwam aan bod. Tijdens de opiniërende
vergadering was hierover al de nodige discussie gevoerd. De VVD stoorde zich toen met name aan
het voorstel om geen vergunning meer te verlenen aan ondernemers jonger dan 18 jaar die een
standplaats willen op de markt. Daarom diende de VVD, samen met PvdA/Groen Links en Lokaal Peel
en Maas, een amendement in bij dit raadsvoorstel. “We dienen dit amendement in omdat we vinden
dat minderjarige ondernemers de kans moeten krijgen om hun bedrijf te ontwikkelen - ook op de
(week)markt - , er meer mogelijkheden dienen te komen om standplaatsvergunningen te weigeren
aan personen met slecht gedrag en om te voorkomen dat minderjarigen op de markt worden ingezet
als een soort stromannen”, lichtte Teun Heldens van de VVD toe. “Daarom willen we de zin schrappen
om geen vergunning te verlenen aan ondernemers jonger dan 18 jaar die een standplaats willen op
de markt. We stellen voor om in plaats hiervan in de APV op te nemen dat, wanneer de aanvrager
nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, een businessplantoets wordt uitgevoerd door de
gemeente. Bestaat er twijfel over de beweegredenen van de aanvrager, dan kan de vergunning worden
geweigerd.”
Het amendement, en ook het bijbehorende voorstel, werden unaniem aangenomen. Burgemeester
Wilma Delissen, die portefeuillehouder is in deze, gaf ook aan het amendement te omarmen. “Er is
goed meegedacht over hoe we ongewenste praktijken buiten de deur kunnen houden!”
Even voor tienen sloot burgemeester Delissen de laatste raadsvergadering van 2017. “Ik wil u hartelijk
danken voor de vele besluiten die het afgelopen jaar genomen zijn, in het belang van de inwoners van
Peel en Maas. Ik wens iedereen goede feestdagen en een mooie jaarwisseling. Tot in januari!”
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OLIEBOLLENACTIE
Op 31 december bakt de schutterij weer oliebollen
Huis-aan-huis verkoop in heel Meijel

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

(10 stuks voor € 7,00)
Bent u niet thuis als wij komen en wilt u toch graag oliebollen?
Kom dan naar het kraampje op het Alexanderplein.

• Gezocht: vrijwilliger met ervaring in belastingzaken en die ook
goed op de hoogte is van de toeslagen. De vrijwilligers van de
belastingservice van Vorkmeer verzorgen voor mensen met een
minimum inkomen de belastingaangifte, of bieden ondersteuning
bij andere belastingvragen zoals toeslagen en heffingskortingen.
Heeft u interesse neem dan contact op met d.selen@vorkmeer.nl
• Zit (of zat) jij in een pijnlijke relatie en heb je daar genoeg van?
Wij gaan ervan uit dat jij het waard bent om met respect te
worden behandeld. Je mag boos worden, nee zeggen, fouten
maken, van gedachten veranderen of veranderingen voorstellen.
Je mag protesteren zonder daarvoor te moeten boeten. In de
“Gespreksgroep voor slachtoffers van Huiselijk Geweld” willen
we hierbij stil staan en het gesprek met elkaar aan gaan. Wil je
meer informatie of wil je deelnemen stuur dan een mail naar:
j.brouns@vorkmeer.nl of naar e.zegers@vorkmeer.nl.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl

Goed verzekerd
Particulier
Bedrijf
Hypotheek
Altijd dicht bij huis
www.alterna.nl - (077) 466 90 50
uw

Schutterij St. Willibrordus - De Grúún van Méél

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56

Zondag 14 januari

INDOOR
ROMMELMARKT
de Bosparel

Ni
e

Fijne jaarwisseling en de beste wensen voor 2018
Dat het een jaar mag worden waar veel muziek in zit!

Nuijeneind 20 5761 RG Bakel
van 9.00 - 15.30 uur

Entree € 2,00

(kinderen t/m 12 jaar gratis)

Info standhouders tel. 06 24452810

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

www.heldensmarkten.nl
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januari 2017

In de eerste maand van het jaar presenteerde gemeente Peel en Maas de criteria
waraan windmolenparken in Peel en Maas moeten voldoen. Dat bleek het startsein voor
een tumultueus jaar op het gebied van windenergie. Ook kwam in januari aan het licht dat
de verbouwing van de Piushallen veel meer had gekost dan gepland.
Het eerste wat de aandacht van de
gemeente opeiste bij de windmolens, was
het feit dat er twee windparken waren die
in vrijwel hetzelfde gebied, het buitengebied
van Egchel en Beringe, plannen hadden.
De gemeente boog zich over het vraagstuk
of Windpark Egchelse Heide of Windpark

Beringe de voorkeur zou krijgen. In september
kwam het hoge woord eruit. Windpark
Egchelse Heide ging de vergunningsprocedure
in. Op maandag 18 december besloot de
gemeente een voorlopige vergunning te
verlenen, waardoor de vijf windmolens weer
een stapje dichterbij zijn.

Toch verrijzen er helemaal geen
windmolens op de beoogde locatie als het
aan de actiegroep ligt die werd opgericht
door omwonenden. Zij zien het liefst de
plannen in schoonheid sterven en zijn bereid
desnoods juridische stappen te ondernemen,
zo gaven ze al aan. Ook het feit dat niet alleen
in Peel en Maas, maar ook in Nederweert
en Leudal molens zijn gepland, is een heet
hangijzer. De omwonenden voelen zich
ingesloten en willen meer spreiding.
De Piushallen in Panningen werden in

de zomer van 2016 verbouwd. Nadat het
allemaal afgerond was, bleek er onder
de streep 288.000 euro te kort te zijn.
De gemeenteraad stemde uiteindelijk in om
een gedeelte van die kosten te financieren,
maar vroeg wel een onderzoek aan. Uit
dat onderzoek bleek dat de begroting niet
toereikend was geweest en dat niemand
precies wist wie er verantwoordelijk was.
De aanbevelingen bestonden onder andere uit
een betere voorbereiding, waardoor risico’s
beter ingeschat kunnen worden.

Lange tijd was onzeker wat er ging
gebeuren met het afgebrande restaurant
in Grashoek. Op woensdag 13 december
lieten de eigenaren weten verder te gaan
met het restaurant. “We hopen begin 2018
te kunnen starten met de wederopbouw en
op het eind van het jaar weer iedereen te
kunnen ontvangen bij restaurant Wilmach in
Grashoek”, zo lieten ze weten. De bedoeling
is dus dat anderhalf jaar na het verdwijnen
van het restaurant, het bedrijf weer in ere
hersteld is.

De eeuwling Marie Dirkx-Zeetsen
woont al haar hele leven in Baarlo. Marie
‘is still going strong’ en hoopt komende
februari 101 kaarsjes te kunnen uitblazen
op de verjaardagstaart die inmiddels wel
de grootte van een eettafel moet hebben
om alle kaarsjes te kunnen herbergen.
Overdag houdt Marie zich nog altijd graag
bezig met puzzelen en bij mooi weer, in de
huidige tijd echter niet zo toepasselijk, is de
100-jarige nog vaak buiten te vinden.

februari 2017

Grote tegenstellingen in Peel en Maas in februari. In Grashoek brandde restaurant
Wilmach Antiek volledig af. In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 februari kwam er
een einde aan het familiebedrijf aan het Kerkplein. De Baarlose Marie Dirkx vierde juist
groot feest, aangezien ze in februari de 100 jaar aantikte.
Liefst zeven brandweerwagens werden
in de nacht van 7 op 8 februari ingeschakeld
om het vuur in Grashoek onder controle te
krijgen. Hoe de brand in Grashoek precies
is ontstaan, is nooit duidelijk geworden.
“Het is ergens op de tweede verdieping
begonnen en die is zo verwoest, dat we niet

meer kunnen achterhalen wat er gebeurd
is”, laten de eigenaren weten. “Het was een
hele klap voor ons natuurlijk. Van de ene op
de andere dag was alles weg. We hebben
het restaurant sinds de brand iedere dag
gemist. Maar we hebben ons inmiddels goed
herpakt.”

(Foto links: Johan Bloemers Fotografie)
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Na flink wat jaren lobbyen en hard werken, werd in maart van dit jaar de droom van de
initiatiefnemers van hospice en verblijfhuis ‘t Plattelandshoés in Panningen werkelijkheid.
Verschillende dorpen in Peel en Maas waren op 3 maart het toneel van een grote oefening
van het leger. Met een Chinook-helikopter werd er flink geoefend in de weilanden van
Peel en Maas.
Maar liefst tweeduizend mensen
kwamen er af op de open dag van ‘t
Plattelandshoés in Panningen. Ook daarna
bleef de belangstelling groot, zo geeft
het bestuur van ’t Plattelandshoés aan.
“We zijn heel erg tevreden met hoe het

gelopen is de afgelopen tien maanden”,
vertelt secretaris Wim Daniels. “We hebben
constant een bezetting van rond de 60 of 70
procent gehad. Voor een startend hospice
en verblijfhuis zijn dat geweldige cijfers.
Het voldoet blijkbaar aan een behoefte die

er was in de gemeentes Peel en Maas en
Leudal. ”
In ’t Plattelandshoés kunnen mensen
de laatste dagen van hun leven doorbrengen. Ook is het mogelijk voor de partner
van de gast om te blijven slapen en is er de
mogelijkheid om iemand een paar dagen
onder te brengen in het verblijfhuis, zodat
de familie of mantelzorgers rust krijgen.
De formule blijkt aan te slaan. “We krijgen
heel fijne reacties van de gasten zelf, maar
bijvoorbeeldook van familie en vrienden

van de gast”, vertelt Wim. “Die laten weten
dat ze de zorg die in ’t Plattelandshoés
geboden wordt, heel erg waarderen.
Daar gaat het natuurlijk om.”
Voor mensen die niet wisten dat er een
oefening aan de gang was, was het een
bijzonder schouwspel op vrijdag 3 maart.
In weilanden in onder meer Koningslust
en Grashoek werden door een Chinookhelikopter pallets en voertuigen neergezet
en later weer opgetild. Het leverde mooie
beelden op voor de toeschouwers.

op basis van cijfers van de politie en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) van
de gemeente. “De pilot verloopt redelijk
‘geruisloos’”, aldus het college. Ook zouden er
momenteel maar weinig ondernemers zijn die
nu wél langer open blijven. En als ze het doen
is het volgens het college “om er een keer
gebruik van te kunnen maken als dat nodig is”.
Het vernieuwde centrum van Panningen werd
zaterdag 1 april officieel geopend. Een deel van
het winkelgebied was autoluw gemaakt en er
was een nieuwe verbindingsweg met parkeer-

plaatsen gerealiseerd. Ook kwamen er tijdens
de vernieuwing bomen bij, werd de bestrating
aangepakt en werden ten slotte de ‘shoppers’
geplaatst, grote ‘winkelende’ beelden.
Pier en Marleen Janssen uit Panningen
ontdekten in het weekend van zaterdag 27 en
zondag 28 april een muurschildering uit 1954 in
hun café Pierke. Tijdens het renoveren dook het
kunstwerk van een Meijelse kunstenaar op. Pier
en Marleen besloten het bijzondere schilderwerk te bewaren. Het schilderwerk werd omlijst
en prijkt nu op een zichtbare plek in het café.

april 2017

In Peel en Maas barstte in april de discussie los over sluitingstijden in de horeca.
Het College van B&W wilde een proef starten waarbij uitbaters zelf bepalen hoe laat ze
sluiten. Diezelfde maand werd het nieuwe gedeelte van het centrum van Panningen feestelijk
geopend en vonden twee caféuitbaters in Panningen een muurschildering tijdens
een renovatie.
Het College van B&W van Peel en Maas
en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wilden
cafés en eetgelegenheden in Peel en Maas de
kans geven zo lang open te blijven als ze willen.
De proef maakte nogal wat los. Jongerencentra
wilden meedoen, maar mochten dat niet en

tegenstanders vreesden oneerlijke concurrentie,
overmatig alcoholgebruik en overlast. De proef
startte 1 juli en duurt tot 30 juni 2018. Daarna
wordt besloten of de sluitingstijden definitief
los worden gelaten. Tot nu toe is de overlast
niet toegenomen, zo laat het college weten
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Als er iets was dat de mensen in mei bezighield, was het wel gans Niels. Provincie
Limburg besloot dat het dier weg moest. Maar er was meer nieuws dat voorjaar.
Club Palladio in Helden ging failliet, net voordat het bedrijf 100 jaar zou bestaan.
Al een tijdje hing er bij rotonde
Provincialeweg N275 in Maasbree een witte
gans rond. In de omgeving werd het een
bekende en populaire verschijning. Nadat
iemand besloot een Facebook-pagina op
te richten voor Niels de Gans was het hek
van de dam: de gans werd in Maasbree en
omgeving een ware cultheld. Een Beringse

ondernemer pikte de trend op en besloot
een houten huisje voor Niels te bouwen. Hij
zette dit bij de rotonde en plaatste er een
reclamebord bij.
De provincie kreeg er echter hoofdpijn
van. De weg waar de rotonde aan lag, werd
door provincie Limburg beheerd. Het huisje
mocht er niet staan en moest dus weg.

Ook wilde de organisatie een nieuw thuis
vinden voor de gans, wiens populariteit de
pan uit rees. Er werd een vangpoging gedaan
die mislukte, daarna zou Niels naar een
kinderboerderij in Zuid-Limburg verhuizen,
maar daar zag die uiteindelijk vanaf. In juni
werd het dier uiteindelijk meegenomen naar
een ganzenopvang in Drenthe, waar Niels
werd ondergebracht bij soortgenoten. Dit tot
groot verdriet onder de 2.993 leden van de
Facebook-pagina, die hem nog best terug
zouden willen hebben.

Op dinsdag 16 mei sprak Rechtbank
Limburg het vonnis uit over Palladio
Horeca bv, de besloten vennootschap
achter discotheek Club Palladio in Helden.
De familie Jacobs zou het pand in 2018
al honderd jaar in bezit hebben, maar
dat feest ging niet door. Wat begon als
danszaal, werd in de jaren daarna bruin
café en discotheek onder de namen
zaal Jacobs, Kubke en later Palladio.
In september ging het complete interieur
onder de hamer.

onderzoek wordt gedaan naar het plein,
voordat wegen worden gesloten, zo liet
medeoprichter van de actiegroep, Johan van
Knippenberg, weten. Nu 2017 bijna voorbij
is, is er nog niets nieuws gebeurd rondom de
Keverbergplein-kwestie. Gemeente Peel en
Maas besloot een beslissing uit te stellen tot
2018.
De Baarlose vereniging Volksfeesten Baarlo
bestaat in 2017 veertig jaar. Elk jaar zetten
ruim honderd vrijwilligers zich in voor het
dorpsfeest, maar het bestuur liet weten zich

zorgen te maken over de toekomst. Inmiddels
ziet voorzitter Piet van der Haas de toekomst
met meer vertrouwen tegemoet. “We hebben
dertien nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen”, laat hij weten. “Velen vonden
dat de feesten niet verloren mochten gaan
en wilden graag hun steentje bijdragen in
de commissies of in het bestuur. Ze hebben
veel nieuwe ideeën ingebracht, waar we erg
blij mee zijn. Voor nu hebben we weer een
stukje zekerheid.”

juni 2017

Gemeente Peel en Maas werd in juni overvallen door 356 zienswijzen die werden
ingediend op het plan dat voor het Keverbergplein in Kessel lag. Daarmee was de actie van
een groep Kesselnaren geslaagd. In Baarlo was het ook even schrikken, toen het bestuur
van Volksfeesten Baarlo de noodklok luidde vanwege een tekort aan ‘vers bloed’.
De groep van 25 omwonenden aan het
Keverbergplein in Kessel was het niet eens
met het plan dat het College van B&W van
Peel en Maas een maand eerder presenteerde.
In dat plan zouden twee wegen worden
afgesloten die door het plein lopen. De
actiegroep besloot de aanval in te zetten en

deelde voorbeeldzienswijzen uit die door
Kesselnaren konden worden ingevuld. Tijdens
de raadsvergadering op dinsdag 27 juni
deelde wethouder Arno Janssen mee dat
ruim 350 inwoners hun mening over het
plein hadden ingediend.
De actiegroep wil dat er eerst meer

(Foto links: Frank Gijpmans/Volksfeesten Baarlo)
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In de rustige zomermaand juli bruiste het in Peel en Maas. De mannen van de Beringse schutterij St. Hubertus waren heel dicht bij het
winnen van D’n Um en eindigde op een zeer verdienstelijke derde plek. Ietsje verderop, in Meijel, was een andere schutterij bezig met heel
andere zaken. Sint Willibrordus uit Meijel deed namelijk voor het eerst sinds veertig jaar weer mee aan het Wereld Muziek Concours (WMC).
Na twee dagen ‘bölkes’ schieten bleek
de Beringse schutterij St. Hubertus tot de
absolute top van de schutterswereld te
horen. De zes mannen kwamen net tekort
om het hoogste treetje van het podium te
mogen bezetten, maar de derde plek mag
een fantastische prestatie genoemd worden.
Mart van Roij was één van de schutters bij het

OLS. Hij vertelde destijds over de prestatie.
“De ontlading was enorm en de toeschouwers
bleven minutenlang klappen. Burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo heeft zelfs een
traantje weggepinkt.” Mart gaat de dag
nooit meer vergeten. “Al met al was het
een fantastische dag en een onvergetelijke
ervaring.”

Veertig jaar lang deed Sint Willibrordus
niet mee aan het WMC in Sittard. Uit een
onderzoek bleek dat veel leden het toch nog
wel een keer wilden proberen. En met succes.
Bij het WMC haalde de vereniging liefst
80 punten, wat betekende dat de Meijelse
vereniging goud mee naar huis mocht nemen.
Een prachtige prestatie.

Tussen al die geweldige prestaties in was
er ook nog Ton Boots van Stichting Kruisen
en Kapellen Baarlo-Maasbree. Hij luidde de
noodklok over het feit dat de stichting het
in de toekomst moet gaan doen met veel
minder subsidie vanuit de gemeente. “Van
de vijfhonderd clubs en verenigingen in Peel
en Maas zijn wij de enige die zestig procent
gekort worden”, liet de voorzitter van de
stichting weten. Om zijn verhaal kracht bij te
zetten, hing hij de vlag van de stichting die
maand halfstok.

augustus 2017

Jac Roemerman uit Helden kon zijn geluk niet op in augustus. Hij wist niet één, maar zelf twee wereldtitels binnen te slepen bij het WK wielrennen voor veteranen. In Oostenrijk mocht
hij twee keer op het hoogste podium plaatsnemen. In Beringe werd op 27 augustus voor de eerste keer Pleinfeest Beringe gehouden. In de stralende zon traden diverse artiesten op.
Het was misschien niet de eerste keer
dat Jac Roemerman de gouden medaille
mee naar huis nam in zijn categorie op het
officieuze WK wielrennen voor veteranen,
maar het was zeker bijzonder. “Ik werd
gehuldigd op een groot podium bij het
stadhuis voor een vol plein. Het moment
dat ze de Nederlandse vlag hesen en het
Wilhelmus speelden, was onvergetelijk.

En dan mocht ik het ook nog twee keer
meemaken”, liet de Heldenaar toentertijd
weten. Hij won zowel de tijdrit als de
wegwedstrijd in de categorie 65-69 jaar.
Verschillende Beringse ondernemers
vonden dat er in het kleine dorp te weinig
gebeurde. Om daar verandering in te
brengen, besloten ze een nieuw evenement
in het leven te roepen. Zo werd Pleinfeest

Beringe geboren. Met het weer had de
organisatie in ieder geval bijna niet meer
geluk kunnen hebben. Onder een stralende
zon kwamen veel mensen kijken naar
optredens en genieten van een hapje en
een drankje op het plein voor de kerk in
Beringe. De parachute die boven het plein
hing, bleek een gouden greep tegen de
zonnestralen.

Naast het wielergeweld en pleinfeesten
was er in augustus ook nog aandacht voor
historie. Op zondag 20 augustus kwamen de
leden van de Daf Classic-club namelijk door
de gemeente. Na een pauze in het centrum
van Panningen reden de klassieke auto’s
daarna door naar Kessel waar ze met het
veer de Maas overstaken. De overtocht gaf
een mooi beeld van de Duitse wagens.
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september 2017

De maand september is in het jaaroverzicht van de gemeente zwart omrand. Op vrijdag
22 september kwam namelijk naar buiten dat wethouder Arno Janssen was overleden.
De 68-jarige politicus werd zes dagen eerder getroffen door hartfalen en kwam in een coma
terecht. Daaruit ontwaakte de Baarlonaar niet meer.
‘Peel en Maas verliest een warm man’,
zo kopten we in de HALLO in de editie van
28 september over het overlijden van de
wethouder. De woorden waren afkomstig
van zijn partijgenoot bij Lokaal Peel&Maas,
Rob Willems. Die kon zich nog een typerend
voorval rond Janssen herinneren. “Bij de

eerste sessie van de nieuwe partij Lokaal
Peel&Maas moest ieder lid iets meenemen
wat hem of haar typeerde. Arno had niks bij
zich. Toen hij aan de beurt was, liep hij naar
de kraan en vulde een glas halfvol met water.
‘Dit ben ik’, zei hij. ‘Bij mij is het glas altijd
halfvol.’”

Ook burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo kijkt met plezier terug op haar
samenwerking met de wethouder. “Wat dan
vooral naar boven komt, is zijn humor.
Arno was altijd aanwezig en hij hield ervan
mensen voor de gek te houden. Je kon veel
plezier met hem hebben.” Janssen werd door
de gemeente postuum tot ereburger van
Peel en Maas genoemd.
De opvolging van de wethouder zorgde
wel nog voor wat problemen binnen de
gemeente. Lokaal Peel&Maas schoof Fred

van Gulik naar voren als ideale kandidaat.
Later trok de partij de kandidatuur weer
in omdat ze te weinig steun voelde vanuit
de gemeenteraad. Verschillende partijen
gaven aan niks te zien in een opvolger
terwijl de gemeenteraadsverkiezingen
dichtbij zijn. Het meest waarschijnlijke
scenario is dat Peel en Maas het tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart
2018 met drie wethouders moet doen.
Dan krijgt wethouder Arno Janssen officieel
een opvolger.

duurzame wijk van Peel en Maas” genoemd.
Vrijdag 13 oktober bleek voor een Baarloos
kunstwerk inderdaad een ongeluksdag.
De knoop die op de dijk bij de Vergelt boven
de weg hangt, werd ontdaan van zijn knoop.
Het kunstwerk van Tajiri was verzekerd en
kon dus weer in ere hersteld worden. Het
gaf niettemin een ‘naakt’ aangezicht zonder
de traditionele knoop van de al overleden
Baarlose kunstenaar.
Herm Pennings en Rudi Peeters uit
Maasbree zijn ‘fan’ van de Indonesische

cultuur. Omdat ze mensen in Peel en Maas
wilden laten zien waarom, besloten ze een
Pasar Indonesia (Indonesische markt) te
houden in Helden. Met 1.700 bezoekers kan
wel gezegd worden dat meer mensen in de
regio zich interesseren voor het Aziatische
land. De markt die de hele benedenverdieping
van gemeenschapshuis Kerkeböske besloeg,
was dus goed geslaagd. Het enige smetje
was het feit dat de Indonesische ambassadeur
in Nederland op het laatste moment moest
afzeggen. Dat kon de pret echter niet drukken.

oktober 2017

Varkens die op een rotonde rondrennen naast een omgekiepte vrachtwagen in
Panningen, de onthulling van een bord van een markante Egchelnaar, een kunstwerk dat
kapot wordt gereden in Baarlo en een feest om de Indonesische cultuur te eren in Helden.
Oktober was een turbulente maand, kunnen we wel zeggen.
Automobilisten die in de ochtend van
maandag 2 oktober bij de rotonde tussen de
Sevenumsedijk en de Ninnesweg in Panningen
kwamen, moesten eerst goed in hun ogen
wrijven. Tientallen varkens liepen daar los rond
nadat de vrachtwagen waar ze in zaten, was
omgekiept. Enkele varkens overleefden het

incident niet.
Op de dag van de duurzaamheid,
10 oktober, werd bij het Giel Peetershof
in Egchel een herdenkingsbord van de
naamgever onthuld. Het duurzame woonhof,
waar momenteel druk gebouwd wordt, werd
door wethouder Paul Sanders al “de meest
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november 2017

De één na laatste maand van het jaar begon met het terugplaatsen van de dorpspomp
in Maasbree. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo reikte daarnaast het jeugdlintje
uit aan de Kesselse Suus Timmermans en in Baarlo keek een vriendengroep uit Baarlo die
maand wel heel vreemd op toen hun carnavalswagen gestolen bleek.
Toen een aantal jaar geleden de
werkzaamheden aan het Kennedyplein en
MFA ’t Hoës van Bree startten in Maasbree,
werd de stenen pomp weggehaald. Dat
deze werd teruggeplaatst, is te danken aan
inspanningen van heemkundevereniging De
Brede en Dorpsoverleg Maasbree. “Mensen

misten het aanzicht”, vertelde Ben Smets van
de heemkundevereniging. “Daarom besloten
we de pomp terug te laten komen. En we
regelden dat hij ook echt water kon pompen.
Een neppe is niks aan.” Op vrijdag 3 november
was het dan zover: de dorpspomp kreeg haar
vertrouwde plek op de Dorpstraat terug.

De achtjarige Suus Timmermans uit Kessel
kreeg vrijdag 17 november het jeugdlintje
uitgereikt door de burgemeester van Peel en
Maas. De Kesselse haalde het afgelopen jaar
namelijk 556,87 euro op met het verkopen
en bakken van 24 taarten, 85 cupcakes en
120 wafels. En dat allemaal voor het goede
doel. Ze overhandigde het geld aan Team
Willskracht uit Baarlo, dat zich inzet voor de
actie Alpe d’HuZes van KWF Kankerbestrijding.
Een vriendengroep uit Baarlo keek
woensdag 22 november raar op toen ze

ontdekten dat hun gestalde carnavalswagen
gestolen bleek. Hij was bij een boer in
Sevenum gestald en zou diezelfde dag
verkocht worden. Een ijzerboer vond de
wagen, maar er was niets meer van over.
Achteraf bleek alles één groot misverstand.
De wagen bleek door iemand te zijn
opgehaald die een half jaar eerder had
toegezegd dit te zullen doen. Op de bewuste
dag waren zowel de boer als de vrienden
die oude afspraak echter helemaal vergeten.
Eind goed, (carnav)al(swagen) goed.

Panningen. Althans: nog onder voorbehoud.
Het gebouw is door het College van B&W
gegund aan ondernemer Huub Hanssen.
Die heeft grote plannen met het gebouw.
Die deelde hij met de HALLO. “Het moet een
plek worden waar inwoners van Peel en
Maas binnen kunnen lopen om zich te laten
informeren over de diverse mogelijkheden
op het gebied van duurzaamheid”, aldus
de ondernemer. “Door de combinatie van
onafhankelijke stichtingen en ondernemers,
wordt het een plek waar je goede en

betrouwbare informatie kunt krijgen.”
Halverwege december kregen we in
Nederland te maken met echt winters weer.
Het was alweer een tijdje geleden, maar
Koning Winter besloot zijn witte laken weer
eens over het land uit te leggen. Door het
warmere weer in de dagen daarna bleef de
sneeuw niet al te lang liggen en bleef de
overlast beperkt tot zondag 10 en maandag
11 december. Ook de HALLO-auto ontkwam
niet aan het pak sneeuw, maar dat leverde
een mooi plaatje op. (Foto: Lou Simons)

december 2017

Meteen in het begin van december kwam er een zichtbare herinnering aan de
verbondenheid tussen Peel en Maas en de Duitse gemeente Grevenbroich met de onthulling
van een partnerschapsbord. Ook verruilde de oude bibliotheek in Panningen van eigenaar.
De gemeente verkocht het gebouw aan ondernemer Huub Hanssen.
Zowel in Grevenbroich als in Kessel werd
op zaterdag 2 december een partnerschapsbord onthuld. Bij het Kesselse Kasteel De
Keverberg staat de Nederlandse variant en
bij het Alten Sloss in Grevenbroich staat zijn
Duitse evenknie. De twee plaatsen liggen maar
zo’n 65 kilometer uit elkaar en de band tussen

de gemeentes gaat al honderden jaren terug
naar de tijd toen het kasteel in Kessel nog in
handen was van graven die in Grevenbroich
woonden. Een vriendschappelijke band met
historische betekenis.
Voor 281.000 euro deed de gemeente in
december afstand van de oude bibliotheek in
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Veel fouten

Peelpush eindigt
2017 zonder
punten
Door: volleybalvereniging Peelpush
Voor het eerste damesteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel
stond zaterdag 23 december de wedstrijd TalentTeam (TT) Papendal tegen
Peelpush op het programma. Samen met heel wat supporters reisde het
team af naar Arnhem met het doel om punten binnen te halen. Dat lukte
niet, het werd 3-0 voor TT.

Kerstvoetballen met Sjiwa
Jongerencentrum Sjiwa in Baarlo houdt op tweede kerstdag 26 december ieder jaar een
voetbalwedstrijd. De Sjiwa-bezoekers namen het op tegen het Sjiwa-bestuur. De winnaar was niet
belangrijk, de gezelligheid des te meer, aldus de organisatie. Al om 11.00 uur ’s ochtends werd er
afgetrapt op de kasteelweide in Baarlo. Ondanks het vroege tijdstip kon een pilsje daarbij niet
ontbreken. (Foto: Lei Dobek)

Ben jij op zoek naar een verantwoordelijke baan in de techniek?
Beschik jij over een pro-actieve
en oplossingsgerichte instelling?
Dan zoeken wij naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt op
systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 225 medewerkers.

Vanwege verdere groei van ons team Engineering zoeken wij een:

Hardware Engineer (E)
Als Hardware Engineer vertaal je de klantwens naar
concrete oplossingen. Je hebt in je functie intensief
contact met de salesafdelingen en de afdeling
operations. Je fungeert als eindverantwoordelijke
voor het ontwerp van de hardwaresystemen en
besturingskasten. Zowel samen- als zelfstandig werken
gaat je prima af.
Hiernaast heb je contact met de klant om de puntjes op
de ‘i’ te zetten. Deze informatie vertaal je binnen Eplan
naar benodigde hoofd- en stuurstroomschema’s, kast
lay-outs, aansluitschema’s en bestellijsten. Ook bewaak
je de projecten op uitvoering, kosten en planning.
Je rapporteert vanuit deze rol aan de Projectleider.

Taken en verantwoordelijk-heden zijn o.a.:

• Je verzamelt de juiste informatie uit data,
projectdocumenten en paneelspecificaties;
• In samenwerking met andere afdelingen kom jij tot
een kwalitatief hoogstaand resultaat;
• Je realiseert hardware systemen en besturingspanelen
in nauwe samenwerking met de interne PMC
(Product Markt Combinatie);
• Je bent verantwoordelijk voor de detailengineering van
onze schakelkasten;
• Je bewaakt de voortgang van de projecten en houdt
het overzicht.

Deze wedstrijd verliep iets anders
dan de dames hadden gehoopt.
De eerste set ging erg gelijk op. Bij
een stand van 9-9 lag het spel een
tijdje stil door meerdere telfouten en
de emoties van het publiek liepen
hoog op. Peelpush ging door naar een
17-17 en 20-20 stand, maar door wat
eigen fouten konden de dames deze
set niet winnen.
De tweede set had hetzelfde
verloop als de eerste set. Er was
aan beide kanten van het veld geen
hoogstaand niveau volleybal te zien,

Eerste thuisnederlaag

Fyrfad maatje
te groot
voor Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Alles was anders ten opzichte van een week eerder voor het eerste
damesteam van VC Grashoek. Na de euforie van de zege op koploper Tupos,
waren de studenten van Fyrfad zaterdag 23 december letterlijk een maatje
te groot voor de Grashoekse dames. Het werd 1-3.
Een compleet nieuwe outfit en
zaalaankleding, een volle tribune en
de strijd om de derde plek in de stand
waren de inzet van de wedstrijd.
Maar wat een wereld van verschil
met de wedstrijd ervoor. Het thuis
onverslaanbaar geachte Grashoek
kreeg een potje volleybal-les van de
studenten uit Maastricht.

Aftasten
(m/v)

Wij vragen:

• Opleidingsniveau HBO/MBO++, richting Elektrotechniek
of Industriële Automatisering;
• Kennis van AutoCAD/E-Plan systemen;
• Kennis van veiligheid machinenorm NEN-EN-IEC 60204;
• Kennis van laagspanningsschakel en verdeelinrichtingen
norm NEN-IEC-61439;
• Ervaring met schakelkastbouw en/of installatietechniek
is een pré;
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in
Engels en Duits;
• Je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht en
je beschikt over goede communicatieve- en sociale
vaardigheden.

Wij bieden:

• Een uitdagende job binnen de sterk groeiende Hotraco
Group;
• Diverse doorgroeimogelijkheden;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wil je graag meer weten? Dat kan!

Luuk Hanssen beantwoordt je vragen graag: 077-3275000 /
l.hanssen@hotraco.com

Geïnteresseerd? Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. onze HR afdeling.
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

maar de dames kwamen tot een
voorsprong van 21-18. Daarna was het
over, ze konden de ballen niet meer
zelf afmaken en zo ging TalentTeam er
met het tweede setpunt vandoor.  
De derde set willen de dames
snel vergeten, want ze hadden geen
enkele kans. Peelpush liet in deze
set en wedstrijd lang niet zien wat
ze in hun mars hebben. Via een 11-6
naar 19-10 en 23-13 ging ook deze
set verloren. Veel fouten aan beide
kanten van het veld en weinig mooie
acties.

De eerste set was het wat aftasten
en kijken wat de Grashoekse dames
waard waren. In deze gehele set
kregen beide ploegen wat kansen,
maar in de stand ging het gelijk op
van 6-6 naar 20-20. Op dat moment
was het Fyrfad dat de leiding nam
en zelfs uitliep naar 24-22. Grashoek
rechtte nog één keer de rug. En met
wat achteraf het laatste stukje energie
bleek, haalden ze de eerste set binnen
met 26-24. In Grashoek win je niet
zomaar.

Iedereen zag het gebeuren en keek
hoopvol uit naar de tweede set. Maar
meteen vanaf het begin was duidelijk
dat Fyrfad niet aangeslagen was. Ze
gaven vol gas en ontregelden de pass
aan Grashoekse zijde, waardoor de
spelverdeling en de aanval het niet
voor elkaar kregen om de druk bij de
tegenstander te leggen. En als ze al de
kans kregen dan was het maar voor
even. Te weinig servicedruk, te weinig
energie van Grashoekse zijde en machteloosheid namen de overhand. Fyrfad
liet Grashoek alle hoeken van het veld
zien en in mum van tijd stond de eerste
thuisnederlaag op het scorebord. Een
volledig verdiende 3-1 overwinning
voor Maastricht. Met dit feit zit het volleybaljaar erop voor de dames. Een vervelende afsluiting, maar per saldo mag
er tevredenheid zijn, vindt het team.
In totaal 31 punten na tien wedstrijden
en een plek in het linkerrijtje is goed te
noemen voor promovendus Grashoek.

Rechtgezet
In de HALLO Peel en Maas van donderdag 21 december werd de verkeerde
sponsor van de nieuwe clubkleding van volleybalvereniging VC Grashoek
genoemd. De volgende bedrijven hebben de nieuwe wedstrijdtenues
beschikbaar gesteld: Limburgs Uitje, Salarispoint, Van Dun Advies, Ki Samen,
Hacumo en Multigrow. Daarnaast hebben Houthandel van Ophoven, Flexstairs,
Janssen Montage en Autobedrijf Grashoek de trainingspakken gesponsord.
Balans is de leverancier van de kleding.
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15 VRAGEN

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

jongeren 21

aan
Jeffrey Julien

Facebook
Tegenwoordig heeft
iedereen een Facebookaccount,
zelfs mijn oma van 80 jaar.
Heb je dat niet, dan heb je er
vast wel eens over gehoord.
Zoals ik tot een maand
geleden.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jeffrey Julien
14 jaar
Helden
het Bouwens

Wat doe je het liefst in je
vrije tijd?
Ik ga het liefst naar Jong Nederland.
Ik zit in Panningen op school, maar
iedereen van mijn groep waarmee
ik op Jong Nederland zit, zit weer
niet bij mij op school. En werken bij
het restaurant waar ik een bijbaantje
heb, vind ik ook altijd erg leuk,
omdat ik dan iets te doen heb en
tegelijkertijd geld verdien.
Welk jaargetijde is jouw favoriet?
De zomer, omdat ik van de warmte
houd. Wanneer het warm is, kun
je veel actiever zijn dan wanneer
het koud is. Je kunt bijvoorbeeld
gaan zwemmen, maar in de zomer
zijn de activiteiten die we bij Jong
Nederland doen ook leuker.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Met mijn beste vriend. Toen we
elkaar leerden kennen op de
kennismakingsdag van de
middelbare school klikte het meteen.
We moesten allemaal wat over
onze hobby’s vertellen en die van
hem en mij kwamen bijna helemaal
overeen. We vinden veel dezelfde
dingen leuk.

Welke trend heb jij gevolgd die je nu
helemaal niet meer leuk vindt?
Een aantal jaar geleden was er een
rage, waarbij iedereen sieraden of
andere vormen maakte van kleine
elastiekjes. Ik was altijd druk bezig met
het maken van deze Loombandjes,
zoals ze werden genoemd. Nu hoor je
er niks meer over.
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over jou?
Deze verhalen veranderen van tijd tot
tijd. Soms gaat het over iets vreemds
dat ik heb gedaan met uitgaan en soms
is het een grappige opmerking die ik
maakte in de klas. Maar zover ik weet
zijn het wel altijd positieve verhalen.
Hoe zie je jezelf over tien jaar?
Ik weet op het moment nog niet welke
studie ik wil gaan doen, maar over tien
jaar heb ik die studie als het goed is al
afgerond. Ik denk niet dat ik tegen die
tijd al op mezelf woon, want dan ben
ik 24, maar ik hoop wel dat ik dan een
vaste baan heb.
Wat heb je liever: iedereen hoort wat
jij denkt, of jij hoort wat iedereen
denkt?
Ik ben altijd best wel duidelijk in het
geven van mijn mening, ook al wordt
die niet door iedereen gerespecteerd.
Daarom denk ik dat het beter is als
ik zou horen wat iedereen denkt.
Dan hoort tenminste niet iedereen wat
ik denk.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
In 2012 ben ik naar Florida in Amerika
geweest en dat vond ik erg leuk.
Maar omdat ik toen maar negen jaar
oud was, kan ik me er niet veel meer
van herinneren. Dat vind ik jammer.
Toen ik in 2016 naar Curaçao ben
geweest, vond ik dat een leukere
ervaring dan toen ik in Florida was,
omdat ik ouder was en met een ander
perspectief naar de wereld keek.
Heb je ooit gespiekt?
Ja, net zoals de meeste leerlingen
denk ik. Ik ben er echter niet trots op
en ik ben er ook zeker niet beter van
geworden.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Als ik niet hoef te werken, doe ik
rustig aan en ga ik meestal op de bank
zitten en kipnuggets eten. ‘s Ochtends
kijk ik vaak even naar buiten om te
zien hoe slecht het weer die dag is.
Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Dat was een Playstation Plus-account
voor een jaar, waarmee je online kunt
spelen. Ik speel videogames met mijn
vrienden en dan het liefst spellen
zoals F1 2016, Grand Theft Auto en The
Crew.
Ben je bijgelovig?
Nee, want ik geloof dat alles waar
geen wetenschappelijke verklaring

voor is, meestal onzin is. Zo denk ik
bijvoorbeeld dat zwarte katten geen
ongeluk kunnen brengen, omdat dit
niet door de wetenschap verklaard kan
worden. Waarschijnlijk heeft iemand
dit ooit gewoon bedacht.
Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Dat ik in een goede en vooral veilige
omgeving ben opgegroeid. Ik vind
zelf dat mijn ouders mij goed hebben
opgevoed en dat ze me goed hebben
geleerd wat goed en wat slecht is.
Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Ik had het vandaag met een vriendin
over mijn toekomst en toen gingen we
het tegenovergestelde noemen van
wat ik van mijn toekomst wil maken.
We hadden het over dat ik zogenaamd
later in een dierenasiel wil gaan
wonen en daar hebben we ongeveer
een half uur over gelachen.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Doordeweeks zijn mijn ouders wel
eens naar het buitenland voor hun
werk. Ik heb daar nooit last van en ik
vind het vaker ook wel fijn, omdat ik
dan de kans krijg om zelfstandig te zijn
en aan mijn ouders te bewijzen dat
ik voor mezelf kan zorgen. Dus dat is
wat ik zou doen als ik een week alleen
was: voor mezelf zorgen, zonder daar
te veel regels bij te breken.

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 zijn of haar naam en contactgegevens naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Mijn moeder probeerde mij
vaak om te praten: “Lique
download nu ook eens Facebook,
dan kan ik je taggen”. Tot een
maand geleden weigerde ik.
Ik vond Facebook altijd maar iets
raars, een platform waar men
foto’s van huisdieren of wandelingen op zet. Later realiseerde
ik me dat het misschien wel
handig zou zijn om nieuwe
contacten te krijgen en om
bijvoorbeeld mensen te vinden
om te interviewen voor de
HALLO, dus downloadde ik het.
Al snel had ik een paar
vrienden; mam, pap, oma en
een paar vrienden van school.
Nadat ik een paar dagen
Facebook gebruikt had, viel me
iets raars op. Drie vriendinnen en
ik willen volgende zomer op
vakantie gaan en zijn aan het
kijken voor reizen. Ik heb
afgelopen week heel wat reizen
afgezocht, die dus in mijn
browsergeschiedenis belandden.
Toen ik na het zoeken naar
Facebook ging, kreeg ik ineens
verschillende advertenties van
vakanties. Facebook speelt dus
in op de dingen die jij op
internet doet, zonder dat je dit
verteld wordt.
Omdat ik hier zo verbaasd
van was, ging ik er meer over
opzoeken. Ik vond op YouTube
een filmpje van een Amerikaans
koppel, dat een test ging
uitvoeren. Het was een stel dat
alleen woonde, zonder kinderen
of huisdieren. Een dag lang
hebben ze over kattenvoer
gepraat, naast hun iPhone.
Wat bleek: de iPhone had naar
hun conversaties geluisterd en
twee dagen later kregen ze op
Facebook advertenties over
kattenvoer.
Bizar toch? Misschien wel.
Het kan een goede manier zijn
om in te spelen op wat klanten
nodig hebben, maar je kunt het
ook zien als privacyschending.
Lique

22

cultuur

28
12

Agenda t/m 4 januari 2018
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Oliebollenactie

Serious Re-Kerst met kerstdorp,
kleurplatenwedstrijd en eetkraampjes

Tijd: hele dag (vanaf 11.00 uur bij blokhut)
Organisatie: Jong Nederland Helden
Locatie: huis-aan-huis (en blokhut Aan de Koeberg)
Helden

Tijd: 13.30, 14.30 en 15.30 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Peel en MaasSneeuwballentoernooi
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Oliebollen- en wafelverkoop voor
Stichting Alpe d’HuZes

Tijd: 18.00-23.30 uur
Organisatie: volleybalvereniging Peelpush Meijel
Locatie: sporthal De Korref Meijel

Tijd: 08.00-16.00 uur
Organisatie: Team Maasbree en familie Werts
Locatie: winkel Baarlosestraat Maasbree

zo
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Run Dip Run

Latin dance gala party

Optreden Fever of Life

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Latin Dance Limburg
Locatie: De Houbereij Panningen

Tijd: 17.00-02.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Optreden bluesrock met Bitch 69

Nieuwjaarsparty met Crazy Chester

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Oliebollenactie
Tijd: hele dag
Organisatie: schutterij St. Willibrordus Meijel
Locatie: huis-aan-huis en Alexanderplein Meijel

Oliebollen- en wafelverkoop voor
Stichting Alpe d’HuZes

Tijd: 09.00 uur
Locatie: De Fabriek Maasbree

Tijd: 08.00-16.00 uur
Organisatie: Team Maasbree en familie Werts
Locatie: winkel Baarlosestraat Maasbree

Oud-ijzerinzameling

Oudjaarsdag

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

Tijd: hele dag
Locatie: gemeente Peel en Maas

Oliebollenactie
Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: Gemengd Kerkkoor Baarlo
Locatie: Markt (aan Sprunkzijde) Baarlo

Tijd: vanaf 12.00 uur
Locatie: recreatiepark Breebronne Maasbree

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: VV Koningslust en Stichting Herberg Papilio
Locatie: kantine voetbalclub Koningslust

Voorstelling Passie voor Verhalen
verhalenverteller Frans van de Pas

vr
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Nieuwjaarsduik

ma
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01
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Bijeenkomst contactgroep Ietsje
Anders

do
04
01

Pony spellenmiddag

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Panningen

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Hippisch Centrum Caprilli Panningen

Nieuwjaarsdag
Tijd: hele dag
Locatie: gemeente Peel en Maas

Oliebollenactie

Nieuwjaarsduik

Tijd: vanaf 13.00 uur (tot 14.30 uur in kraampje)
Org: fanfare en drumband Semper Avanti Grashoek
Locatie: huis-aan-huis en gemeenschapshuis
De Ankerplaats Grashoek

Tijd: vanaf 10.00 uur
Locatie: Café De Boesjer Kessel

Uw agendapunt hier?
Wilt u de activiteiten van uw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail uw agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Hans Lammers stopt
als dirigent
Muziekformatie Cómpenééj neemt afscheid van dirigent en instructeur
Hans Lammers. Die heeft besloten te stoppen met zijn muzikale werkzaamheden bij de feestband vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd.

“Na een lange staat van dienst bij
onze muziekformatie ontstaat bij ons een
zeer gewaardeerd gevoel en een sterk
gemis van een trouw en vakkundig leermeester. Hans wist steeds met vooruitstrevende kennisoverdracht zijn muzikaal
doel te bereiken”, aldus de muziekformatie. “Zo bracht hij Cómpenééj naar
grote podia in Limburg en ver daarbuiten.
Hij dirigeerde met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ondersteunde
de muzikant op momenten dat daar

behoefte aan was”, zo laat de formatie
weten. “Hij componeerde muziek naar
de mogelijkheden van de formatie en
toegeschreven aan de muzikant. En dat
altijd met een blijvend gevoel voor de
medemens.” Lammers blijft tot het einde
van het jaar dirigent van Cómpenééj.
Daarna draagt hij zijn stokje over. De
muzikanten van de muziekformatie gaan
met een nieuwe instructeur 2018 in.
De vereniging neemt op een later tijdstip
officieel afscheid van de dirigent.

Kerstconcert bij De Wissel
Alle leerlingen van basisschool De Wissel in Panningen deden op donderdag 21 december mee aan
een kerstconcert op school. Wekenlang oefenden ze met hun muziekdocente om klaar te zijn voor het
concert. Tijdens het traject kwamen de leerlingen in aanraking met instrumenten als trommels en
bellen en technieken als canonzingen en boomwhackers. De kinderen kregen bij het optreden muzikale
ondersteuning van Koninklijke Harmonie Concordia.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 31 december
H. Mis 09.30
Maandag 1 januari
Geen H. Mis.
Woensdag 3 januari
H. Mis 09.00 in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Maandag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 11.00 uur t.i.v. pastoor Giel Peeters (jaardienst);
Na afloop is er gelegenheid tot
nieuwjaar wensen met koffie en thee.
Zondag 7 januari
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 31 december
11.00 uur: Oudejaarsviering
Lectoren: Mevr. Els Hanrats - Mevr. Elly
Gooren
Zang: Dameskoor
Intenties
In deze viering gedenken we allen die
in het afgelopen jaar 2017 zijn
overleden: Trees Walraven-Vaessen
- Dil Verhagen-Burgers - Jan Boots Toon Hovens - Toën van der Sterren
- Fien Wijnen- Peeters - Toon van den
Kerkhof - Gerd Duijf-Wijnen - Mart
Geurts - Truus Janssen-Daniëls - Ed

Kerkdiensten
Zaterdag 30 december
H. Mis 19.00 uur Oudjaar. t.i.v. Wiel
Spreeuwenberg (jaardienst), Tinus
Spreeuwenberg en Theodora Schoeber;
overl. parochianen in het afgelopen
kalenderjaar: Mie Willems-Kessels, Piet
Leijsten, Judith v.d. Goor-Oostenbrink;
Jac. Zegers, Henny Cuijpers-Kurvers, Nes
Drissen-Verhaeg; Mien Koopmans-Smeets
Maandag 1 januari
Nieuwjaarsdag. Geen viering
Zaterdag 6 januari
H. Mis 19.00 uur. Driekoningen. t.i.v.
Mie Willems-Kessels (jaardienst)

Parochie Koningslust

Parochie Helden

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 28 december
H. Mis 09.00 uur aansluitend
Aanbidding
Doopviering 15.00 uur: Jayden Janssen,
Langveld 19
Zondag 31 december
Geen ochtendviering
H. Mis 19.00 uur Oudjaarsavond
(H. Sylvester) - dameskoor t.i.v. Pastoor

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 31 december
H. Mis Oudjaar 10.00 uur - herenkoor
t.i.v. uit dankbaarheid vw het oude jaar;
Gerard Verrijt;
Extra collecte vw de weekboekjes.
Maandag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 10.00 uur - herenkoor
t.i.v. om heil en zegen voor alle parochianen; Jan Smeets en Paula SmeetsCuijpers; Jos Hamaekers;
Na de Mis gelegenheid tot nieuwjaarwensen achter in de kerk met koffie en wafels.

van der Sterren - Jér Thijssen - Jos
Konings - Ton Claassens - To van den
Ekker - Leentje Joppen-Lemmen - Nel
Timmermans-Hendrikx - Annie PeetersSmets - Sraar Nijssen - Door SmitsKurvers - Wien Wijnen - Mia ZwinkelsZutphen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 30 december
19.15 uur. Jos Bruynen-Jacoba
Verstappen en Felix Bruynen.
Maandag 1 januari
10.00 uur Hoogmis voor de parochie.
Woensdag 3 januari
9.00 uur. H.Mis voor de zieken.
Zaterdag 6 januari - Drie koningen
19.15 uur. Zes weken dienst voor Piet
Jacobs.

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 6 januari
H. Mis Drie Koningen 17.30 uur
Zaterdag 13 januari
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Mededelingen
Aan u allen een oprecht Zalig Kerstfeest
en een voorspoedig Nieuwjaar.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 30 december
17.00 uur: Gebedsdienst in
Verzorgingshuis ter Borcht.
Zondag 31 december
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Uit Dankbaarheid.
Ter intentie van de weldoeners v.d.
kapel van de H. Familie.
Maandag 1 januari
9.30 uur H. Mis in kerkzaaltje.
Jaard. An Peeters.
Donderdag 4 januari
8.30 uur H. Mis.

op japonnen
en (heren
colberts
en dames)

www.haardstede.nl

actie geldig tot 15 januari

10%

korting

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Jozef Schreurs; Jan Derckx (coll); alle
overledenen van het afgelopen jaar; uit
dankbaarheid. Aansluitend ‘Samen in
de Herberg’
Maandag 1 januari
H. Mis 10.00 uur Nieuwjaar (H. Maria
Moeder van God) - herenkoor t.i.v.
Handrie Engelen (jaardienst), fam.
Engelen en fam. Jacobs; -Uit dankbaarheid. Aansluitend Peelneutje.
Dinsdag 2 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 4 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 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
Donderdag 28 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 29 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
De H. Communie wordt thuisgebracht
na de H. Mis
Zaterdag 30 december
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor t.i.v.

Mededeling
Beste mensen van Baarlo
Het is mij onmogelijk om iedereen
te bedanken voor de goede wensen.
Daarom langs deze weg mijn dank.
Tevens een Zalig Kerstfeest en een
Gezegend 2018 voor u allemaal.
Past. Chris Janssen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 31 dec oudejaarsdag
9.30 uur voor de parochie.
Zondag 7 januari
9.30 uur Zesweken dienst Ton Wulms
Zondag 14 januari
9.30 uur Lei Reinders.
Mededelingen
Jong Nederland hartelijk dank voor het
op bouwen van de Kerst stal.
K.B.O Hartelijk dank voor het kerkhof

Harry Kessels, Ruijsstraat (verj)
Extra collecte misboekjes
Zondag 31 december
H. Mis v.w. Oud- en Nieuwjaar 19.00
uur in de dagkapel - samenzang
Dinsdag 2 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 3 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 4 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

onderhoud af gelopen jaar.
Alle vrijwilligers hartelijk dank die
zich in gezet hebben voor de kerk het
afgelopen jaar.
Per 1 januari 2018 zijn de H. Mis
intenties 27,50 deze richt lijn is aan
gegeven door het Bisdom.

Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik:
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur:
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021
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WARMTEPOMPDROGER

HSCX10432

STOFZUIGER

Op 31 december zijn wij tot 17.00 geopend!

BIG BALL ALLERGY

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

FWD91496

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

• MEENEEMPRIJS
• A++, erg zuinig
• 10 KG • 65 dB
• SteamCare zorgt voor drogen zonder kreuken
Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

• MEENEEMPRIJS
• Actieradius: 10,75 m
• HEPA-ﬁlter voor een schonere uitblaaslucht
• De stofzuiger zet zichzelf rechtop na het omvallen
Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

• MEENEEMPRIJS
• A+++, zeer zuinig
• 9 KG • 1400 t/pm
• Startuitstel • Resttijdindicatie

WASMACHINE

NORMAAL 549,-

31%

ONDERHAN

UITVERKOO

NDEJAARS
ANDIOZE EI
51% GR
39%

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

