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Een frisse start
Traditiegetrouw renden tientallen jongens, meiden, mannen en vrouwen het koude water (zo’n 4 graden) van de recreatieplas bij BreeBronne in. Het Maasbreese
vakantiepark is al negen jaar het decor van de Unox Nieuwjaarsduik. De duik wordt georganiseerd door Stichting Herberg Papilio. De opbrengst van de dag ging dan ook
naar de Maasbreese stichting die gezinsvakanties aanbiedt aan families die een kind verloren zijn. “Ieder jaar kan er ruim 1.500 euro bijgeschreven worden op de rekening van de stichting dankzij de gulheid van de Maasbreese middenstanders die de duik flink sponsoren, de deelnemers en de toeschouwers”, aldus de organisatie.
De deelnemers renden allemaal tegelijk om 13.00 uur het koude water in. Uiteraard kon daarbij de iconische Unox-muts niet ontbreken. Alle deelnemers ontvingen een
exemplaar. Daarbij zat ook wethouder Paul Sanders, die een duikje waagde. Het geheel werd muzikaal ondersteund door joekskapel Toemarop. (Foto: Charl Janssen)

Partij wil aanpassing collegevoorstel

PvdA/GroenLinks heeft eigen idee over hulp in
de huishouding
De hulp in de huishouding is sinds 1 januari van dit jaar anders geregeld. Vanuit de regering is beslist dat
iedereen in Nederland hetzelfde vier weken-tarief moet betalen voor voorzieningen. Omdat veel dorpen in
Peel en Maas met een pilot bezig zijn binnen de hulp in de huishouding, kwam het College van B&W met een
aangepast voorstel. PvdA/GroenLinks is het niet eens met dat voorstel. De partij wil vooral meer solidariteit en
kwam met een eigen plan.
Landelijk is geregeld dat iedereen die gebruikmaakt van Wmovoorzieningen (Wet maatschappelijke
ondersteuning), ongeacht welke en
hoeveel en het inkomen van de persoon, 17,50 euro per vier weken moet
betalen. Daar hoort ook de hulp in
de huishouding bij. Iemand die 3 uur
per week hulp krijgt en ook nog een

voorziening als een scootmobiel krijgt,
betaalt v oortaan net zoveel als iemand
die 1 uur hulp in de huishouding krijgt.
In Peel en Maas is al enkele jaren
een pilot bezig over de hulp in de huishouding. Negen dorpen regelen met
dorpsondersteuners zelf welke personen hulp krijgen en voor hoeveel
uur. Ook de tarieven zijn apart gere-

geld van de landelijke standaard. In
de pilot-dorpen betalen mensen met
een laag inkomen 1,50 euro per uur.
Dat loopt op naar 2,50, 5 en 7 euro
naar gelang het inkomen. Alleen
Baarlo en Panningen hebben geen
dorpsondersteuner; daar wordt hulp
in de huishouding door de gemeente
geregeld als maatwerkvoorziening.

De nieuwe landelijke regeling van
maximaal 17,50 per vier weken geldt
nu alleen voor die twee dorpen
Het voorstel van het college houdt
in dat ook de pilot-kernen zich aanpassen aan de landelijke regeling en dat
daar iedereen ongeacht het inkomen
1,50 per uur gaat betalen voor hulp
bij het huishouden. “Echter heeft de
gemeente iets over het hoofd gezien”,
vertelt Raf Janssen, raadslid voor het
PvdA/GroenLinks. “In het collegevoorstel krijgen mensen in Panningen en
Baarlo voor 17,50 euro per vier weken
alle Wmo-voorzieningen én hulp in

de huishouding. Inwoners van de
andere dorpen betalen straks niet
meer dan 1,50 euro per uur voor
hulp in de huishouding. Bij 3 uur
hulp per week is dat 18 euro per vier
weken. Als iemand nog andere Wmovoorzieningen heeft, komt daar 17,50
per 4 weken bovenop. De inwoners
van de pilotdorpen betalen dus het
dubbele ten opzichte van mensen in
Baarlo en Panningen als ze gebruikmaken van voorzieningen én hulp in
de huishouding nodig hebben.”
Lees verder op pagina 04
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Maartje, Hélène en Peter Janssen over De WiSZel

Pannings gezin wil verzorgingshuis voor
dementerenden
Drie leden van het gezin Janssen uit Panningen hebben samen een
ambitieus idee. Vader Peter (59), moeder Hélène (53) en dochter
Maartje (24) willen een verzorgingshuis speciaal voor mensen met
dementie beginnen in hun eigen dorp. Er is al een overkoepelende
zorgorganisatie die haar naam wil verbinden aan het project en de bank
deed al een principe toezegging. “We zijn nu in overleg met de gemeente”,
vertellen de drie initiatiefnemers van SamenZorghuis De WiSZel.
Peter is geen onbekende met
zelfsturingsprojecten in Panningen.
Hij stond mede aan de basis van
hospice en verblijfhuis ‘t Platte
landshoés en gemeenschapshuis In
Kepèl. Tijdens het bespreken van die
ideeën kwam er een nieuw plan
opborrelen. Peter, Hélène en Maartje
werken alle drie al vele jaren in de

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Redactionele bijdragen
Kim Jacobs, Renée Verberne,
Robert Hesen, Lisa Osinga en
Lieke Stevens
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
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.

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

zorg en overal zagen ze hetzelfde
probleem: de inzet van zorg bestaat
vaak uit verschillende functies waarbij
de professionals vaste taken uitvoeren. “Zo wordt de voedingsassistente
vaak alleen ingezet voor maaltijdverzorging”, aldus Hélène. “Wij zien daar
kansen om professionals in principe
als generalist in te zetten en daar
waar nodig als specialist.”
“Aan de keukentafel kwam ter
sprake dat we met al onze ervaring
zelf iets moesten opzetten”, vertelt
Hélène. “Dat we alle goede dingen die
we kennen, bundelen in één project.”
Zij werkte door de jaren heen in verschillende verzorgings- en verpleeghuizen in de regio. Peter is al zo’n
veertig jaar actief in diverse vormen
van zorg. De twee kwamen samen
tot het idee van het SamenZorghuis
speciaal voor mensen met dementie.
Hélène: “Dementie wordt een enorm
probleem in Peel en Maas. Er wordt
een groei van 135 procent verwacht
de komende jaren. De vergrijzing slaat
toe.”
Dochter Maartje begon haar werkzame leven in de horeca, maar maakte
later alsnog de overstap naar de zorg.
Zij voegde zich bij het project van haar
vader en moeder. Het is vooral de
bedoeling om in de basis een andere
manier van werken te introduceren
ten opzichte van bestaande verzorgingshuizen. “In een verpleeg- of
verzorgingshuis is de planning van
de dag veelal gericht op de mensen die er werken”, vertelt Maartje.
“Maar waarom zou iemand per se om

08.00 uur op moeten staan? Als een
oudere lekker een paar uur wil uitslapen, moet dat toch gewoon kunnen?”
Hélène vult aan: “Als je mensen met
dementie dingen gaat verplichten,
neem je ze niet serieus. De bewoner
bepaalt.”
Ook de eettijden, vrijheid van
beweging en het logeren of tijdelijk samenwonen van familieleden is allemaal zelf in te vullen in
SamenZorghuis De WiSZel, dat de uitstraling krijgt van een huis in de jaren
50 en 60. “Samen willen we ervoor
gaan zorgen dat de zorg minder ingewikkeld wordt”, vertelt Hélène. “Nu is
het zo dat voor alle verschillende
taken iemand anders moet komen.
Iemand bereidt de maaltijd, een ander

doet de administratie en weer een
ander heeft de papieren om medicatie toe te dienen. Wij willen in de
basis medewerkers die zo veel mogelijk actief zijn op de werkvloer en dus
zoveel mogelijk ook met de bewoners zelf bezig zijn. In principe komt er
geen gelaagdheid in functies en werkzaamheden.”
Zorgorganisatie Driestroom liet
al weten interesse te hebben in het
project. “Het is de bedoeling dat we
een soort onderaannemer worden van
Driestroom”, vertelt Peter. Ook met de
financiën gaat het plan de goede kant
op. “Het kost natuurlijk het nodige
geld. We hebben wel al een principetoezegging van de bank en ook privéinvesteerders hebben interesse in het

plan.” Het komt momenteel aan op
de locatie. “Daarbij zijn we voor een
deel aangewezen op de gemeente.
We zijn in overleg met de gemeente
om te bekijken of wij de WiSZel in het
hoofdgebouw van het voormalige
vmbo-gebouw in Panningen kunnen vestigen. Daar moeten dan 24
één- of tweepersoonsappartementen
komen. Een andere mogelijke optie is
het perceel waar voorheen de basisschool Panningen-Zuid gevestigd was.
Daar denken we aan nieuwbouw.”
Peter, Hélène en Maartje hopen in
het eerste kwartaal van dit jaar meer
duidelijkheid te hebben. “Dan kunnen
wij ook weer concreet verder”, vertelt Peter. “De hoop is dat De WiSZel in
2020 de deuren opent.”

Bezig met overplaatsen naar circuit

Vergunning huisvesting arbeidsmigranten
De Berckt verlengd
De tijdelijke vergunning van recreatiepark De Berckt in Baarlo om arbeidsmigranten te huisvesten op het campinggedeelte, is verlengd met een
jaar. Al sinds 2014 is het park bezig met het overplaatsen van arbeidsmigranten van de camping naar de locatie van het oude stockcarcircuit aan de
andere kant van de weg. De Berckt had om een vergunningverlenging van 2 jaar gevraagd.
De Berckt, onderdeel van de
Oostappen Groep, kreeg in 2014 een
tijdelijke vergunning van 2 jaar voor
de huisvesting van arbeidsmigranten op het recreatiepark. Tijdens die
2 jaar moest de overgang van de
arbeidsmigranten naar het circuit
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan kwam volgens de
gemeente niet van de grond, waarop
De Berckt eind 2016 een tweejarige
verlenging van de tijdelijke vergunning aanvroeg en kreeg.
Volgens de gemeente lag de procedure de afgelopen periode nagenoeg stil. Op woensdag 12 december

liep de verlengingstermijn af, zonder
dat de arbeidsmigranten verhuisd
waren. Reden voor De Berckt om
opnieuw een tweejarige verlenging
van de vergunning aan te vragen.
De gemeente wilde daar niet in meegaan en het College van B&W heeft
besloten een vergunning te verlenen
tot 31 december 2019. “Dat is ruim
voldoende tijd om tot een definitief vastgesteld en ter inzage gelegd
bestemmingsplan te komen”, aldus de
gemeente.
De gemeente wil dat De Berckt
in overleg gaat met mensen die een
zienswijze hebben ingediend tegen

het ontwerpbestemmingsplan dat
twee jaar geleden bij de gemeente ter
inzage lag. Als de gemeente had ingestemd met de 2 jaar verlenging zou
dat een verkeerd signaal afgeven aan
de omwonenden, zo beargumenteert
de gemeente zelf. “De Berckt heeft
deze keer ook niet met omwonenden
gesproken. Het is dus niet duidelijk of
en hoeveel draagvlak er in de omgeving is”, aldus de gemeente.
De gemeente is wel nog steeds
van mening dat verplaatsen van de
arbeidsmigranten naar het circuit
de gewenste eindsituatie is. Daar is
echter een onherroepelijk bestem-

mingsplan voor nodig. Als dat er is,
kan de gemeente eventueel langer
doorgaan met gedogen van arbeidsmigranten op de camping om zo
de overgang mogelijk te maken.
“De transitie van het afbouwen
van huisvesting op het recreatieterrein en opbouwen van huisvesting
op het racecircuit gaat tijd kosten”,
aldus de gemeente. In die periode
is de gemeente bereid de huisvesting een tijdje langer te gedogen.
“Voorwaarde is wel dat De Berckt in
een gedegen planning voorziet om
de tijdsduur van de overgang zo kort
mogelijk te houden.”
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Drie buitenbranden in Helden en Meijel

Geen geweld tegen politie
in nieuwjaarsnacht

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

De jaarwisseling in Limburg is voor de politie Limburg vergelijkbaar verlopen als andere jaren. In totaal
waren er 250 incidenten in de provincie en werden er 19 mensen aangehouden. Voor zover bekend is er geen
sprake geweest van geweld tegen medewerkers van de politie in Limburg, zo laat zij weten. De brandweer
rukte enkele keren uit voor buitenbrandjes in Helden en Meijel.
Een woordvoerder van de politie
laat weten geen uitspraken te doen
over incidenten in de gemeente Peel
en Maas of andere gemeenten in
Limburg, maar enkel op provinciaal
niveau. Op oudjaarsdag maandag
31 december kwamen er diverse
telefoontjes binnen over vuurwerkoverlast. Ook rond middernacht
kwam er een groot aantal meldingen
binnen over vuurwerk, zo meldt de
politie. In totaal waren er 250 incidenten in de hele provincie. Dit was
tijdens de vorige jaarwisseling iets
meer: 278. Het verloop van deze

jaarwisseling is daarmee vergelijkbaar met de vorige, aldus de politie.
In totaal werden er negentien personen aangehouden omdat ze verdacht
worden van mishandeling, vernieling
en baldadigheid. Drie personen werden gearresteerd op verdenking van
betrokkenheid bij een steekincident
in Heel. Voor zover bekend is er geen
geweld gebruikt tegen medewerkers
van de Limburgse politie, zo meldt zij.
Wel werd in Horst een ambulancemedewerker op Nieuwjaarsdag geslagen
toen deze een gewonde persoon hielp.
De brandweerploegen in Helden

en Meijel werden voor zover
bekend in totaal drie keer opgeroepen, zo blijkt uit gegevens van
het P2000-netwerk. De brandweer
van Panningen moest op oudjaarsdag maandag 31 december naar
Sterappel in Helden, om daar een
buitenbrandje te blussen.
In Meijel werd op dinsdag
1 januari om 01.00 uur een brandende picknicktafel geblust op de
Trambaan en op woensdag 2 januari werd rond 08.15 uur melding
gemaakt van een buitenbrand op
Oude Dijk in Helden.

Dementievriendelijker Peel en Maas

Ruim 15.000 euro voor
Ut P&M Hoés
Ut P&M Hoés heeft ruim 15.000 euro opgehaald voor een dementievriendelijker Peel en Maas. De jaarlijkse
goededoelenactie van Omroep P&M vond zoals gebruikelijk in het weekend voor Kerstmis plaats in Panningen.
Op het Raadhuisplein zaten drie dj’s drie dagen lang opgesloten in een glazen huis om te proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen.

De dj’s die dit jaar in het glazen
huis zaten, waren Lara Savelkoul,
Nic Kortenoeven en Jip Huijs. Ze aten
tijdens de dagen in het huis alleen
maar vloeibaar voedsel. Op vrijdag
21 december werden ze ingesloten
door wethouder Paul Sanders en Rob
Wanten. Zondags kwamen burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo
en wethouders Wim Hermans en
Anget Mestrom de drie dj’s weer
bevrijden. Het geld dat werd opgehaald, 15.530 euro, gaat naar een
dementievriendelijker Peel en Maas.
Het hele weekend werd er door de

vrijwilligers van de Danssalon en het
Alzheimercafé geld opgehaald voor
het goede doel. Luisteraars doneerden
door plaatjes aan te vragen.

Bedrag kan oplopen
Ook Foodtruck VerTruckelijk
doneerde een deel van de opbrengst
aan Ut Hoés. Verschillende initiatieven vanuit bedrijven, verenigingen, politieke partijen en leerlingen
van het Bouwens, leverden tevens
een grote bijdrage. De leerlingen
doneerden meer dan 2.000 euro.
Hoofdsponsor Jumbo bracht twee

cheques van 700 euro naar Ut Hoés.
Tijdens het weekend kwamen verschillende artiesten optreden bij het glazen huis. Zo kwamen
Linda Zijlmans, Sjpringlaevend, Katja
Henz en Fiorenza langs. Ook de
lokale artiesten als Ton Engels, Pim
van Wylick, Ap & Pap (Ap en Geert
Wijnands), de Laatkomers en de
Batjakkers verzorgden een optreden.
Het opgehaalde bedrag kan nog
oplopen. Er zijn nog verschillende
acties die doorlopen. In januari wordt
het definitieve bedrag bekendgemaakt. (Foto: Jac Willekens)

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Hierbij nodigen wij onze vaste klanten,
vrienden en bekenden uit om op 4 januari 2019
vanaf 20.00 uur met ons afscheid te nemen
van ons café ‘t Hukske.
Wij wensen de nieuwe eigenaren,
familie Van Roij, heel veel succes
met de overname.
Tevens wensen wij jullie
allen een gelukkig
nieuwjaar!

Leo, Nel en
Paul Lemmen
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Infopaneel Meijel
onthuld
Op de plek waar voorheen de Eeuwelsche loop stroomde, is op vrijdag
21 december een informatiepaneel geplaatst. Daarop staat waar het
water stroomde voordat deze werd verplaatst vanwege het Life+-project
waarbij de Peel flink aangepakt wordt. Het paneel is een eerste aanzet tot
het realiseren van projectplan Peeltroef Vesting en Belfort Vossenberg.

Grondprijzen Peel en Maas
iets hoger
De grondprijzen in zeven dorpen van Peel en Maas zijn in 2019 iets gestegen ten opzichte van afgelopen
jaar. Het gaat om een stijging van 5 euro per vierkante meter bouwgrond in Panningen, Meijel, Maasbree,
Baarlo, Kessel, Kessel-Eik en Koningslust, zo maakte de gemeente bekend. De afgelopen jaren bleef de grondprijs steeds gelijk.
Een extern bureau maakte voor
gemeente Peel en Maas berekening
om inzicht te krijgen of de gehanteerde grondprijzen nog in de lijn
liggen met de markt. Naar aanleiding van dat onderzoek vond
de gemeente het realistisch om
de grondprijs van bouwgrond met
5 euro per vierkante meter te verhogen. De grondprijs in Meijel en
Panningen komt door de prijsstij-

ging op 225 euro te liggen. In Egchel
en Helden kost een vierkante meter
nog steeds 220 euro. De prijs in
Baarlo, Maasbree, Beringe en Kessel
is 210 euro. In Grashoek, KesselEik en Koningslust is dat 205 euro.
Op het Giel Peetershof in Egchel is het
voor 200 euro mogelijk een vierkante
meter grond te kopen.
De prijzen van grond op industrieterreinen en reststroken blijft

ongewijzigd. De grondprijs voor
sociale woningbouw is maatwerk
en verschilt per project. De grondprijs voor maatschappelijke
functies wordt gesplitst. Voor commerciële maatschappelijke functies
wordt een grondprijs vastgesteld.
Voor niet-commerciële maatschappelijke functies (zonder winstoogmerk) blijft het maatwerk van
kracht.

Vervolg voorpagina

Netwerk Natuur en Recreatie van
dorpsoverleg Meijel maakte in december vorig jaar bekend bezig te zijn met
de realisatie van een project waarbij De Vossenberg wordt aangepast.
De aanwezige kazematten moeten worden opgeknapt, er moet een
luistersteen van de Liberationroute
komen en het is de bedoeling dat er
een uitkijktoren verschijnt waarmee
over De Peel uitgekeken kan worden. De kosten van het nieuwe paneel

werden door Life+ voor haar rekening
genomen. Staatsbosbeheer plaatste het
bord waarvan het ontwerp afkomstig
is van netwerk Natuur en Recreatie.
“Op het moment van plaatsen bood
Sjors Hoek van waterschap AA en Maas
en vertegenwoordiger van Life+ aan
om te onderzoeken in welke mate het
waterschap een bijdrage kan leveren”,
aldus het netwerk. De werkgroep van
het dorpsoverleg hoopt op 17 november
de nieuwe Peeltroef te kunnen openen.

PvdA/GroenLinks heeft eigen
idee over hulp in de huishouding
Janssen zag nog een probleem in
het collegevoorstel. “Ook de mensen
die een hoog inkomen hebben in de
pilot-dorpen gaan 1,50 euro per uur
betalen voor hulp in de huishouding.
Dat stuit mij tegen de borst. Waarom ga
je de mensen tegemoet komen die het
goed kunnen betalen? Daarnaast kan
er een aanzuigende werking plaatsvinden. Als men maar 1,50 euro per uur
hoeft te betalen, bestaat de kans dat
heel veel mensen zich aanmelden voor
die hulp. Het huidige collegevoorstel
kost de gemeente nu al 150.000 euro
per jaar. Dat gaat oplopen als meer
mensen zich aanmelden.”
De problemen die Janssen voorzag, noopten hem tot het indienen van
een alternatief voorstel. Janssen zou
graag zien dat de hulp in de huishouding door de gemeente in de algemene voorziening wordt geplaatst.

“Nu is het nog een maatwerkvoorziening, maar als we dat aanpassen,
wordt de regeling voor alle dorpen
hetzelfde”, weet de oud-wethouder Sociaal Domein. “Inwoners van
Panningen en Baarlo gaan dan een
eigen bijdrage van 1,50, 2,50, 5 of 7
euro per uur betalen voor hulp in de
huishouding naar gelang hun inkomen. Als mensen nog een andere
Wmo-voorziening hebben, bijvoorbeeld een scootmobiel, betalen ze
voor hulp in de huishouding slechts
1,50 euro per uur, ook als ze een hoger
inkomen hebben.”
Volgens Janssen de oplossing
om iedereen gelijk te behandelen.
“Die scootmobiel of een andere maatwerkvoorziening valt onder de nieuwe
regeling van het Rijk en daarvoor
moet dan ook nog die 17,50 euro per
vier weken worden betaald. Dat geldt

voor de pilotkernen en dat geldt voor
Panningen en Baarlo. De gemeente
blijft in deze twee kernen de hulp in
de huishouding regelen. Op die manier
worden alle mensen in alle kernen
hetzelfde behandeld.”
Het aangepaste voorstel werd
behandeld bij de raadsvergadering van
dinsdag 18 december. Voor de eerste
keer in de historie van gemeente Peel
en Maas eindigde het aantal stemmen gelijk. Twaalf raadsleden (PvdA/
GroenLinks en CDA) stemden voor en
twaalf raadsleden (AndersNu, Lokaal
Peel&Maas en VVD) stemden tegen.
Drie raadsleden waren afwezig. Bij de
volgende raadsvergadering in januari ligt het aangepaste voorstel van
Janssen weer op tafel. Hij hoopt vooral
dat de andere partijen meegaan in zijn
visie. “Dan kunnen we de solidariteit
terugbrengen.”

Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

De Vrienden van Dotje Live
Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl

Een uitverkochte evenementenhal De Heuf in Panningen genoot op zaterdag 22 december van
optredens van diverse artiesten bij de kersteditie van De Vrienden van Dotje Live. De muziek varieerde
van de rap van Frenna tot de Limburgse klassiekers van Beppie Kraft. De Maastrichtse stond ook nog
samen op het podium met de Roermondenaar Big Benny. Verder kwamen ook onder meer
Mike Kanders, dj Paul Elstak en Lampegastuh voorbij op het podium. “Een uitverkochte editie en
wederom zonder ook maar één opstootje”, aldus het café op Facebook. “Wat een waanzinnige avond.
Tot juni 2019 bij De Vrienden van Dotje Live Outdoor.”
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas
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Ook film Thuisland maakt kans

Egchelse filmmaker
genomineerd
De documentaire Mannen in Zwart van de Egchelse filmmaker
Sander Selen is genomineerd voor de prijs Beste Film bij het Limburg
Film Festival. Ook de film Thuisland, over de Syrische familie Issheibar
die vorig jaar naar Panningen kwam, maakt kans op de prijs.
Er werden dit jaar ruim zestig
films ingezonden om kans te maken
op prijzen tijdens het Limburg Film
Festival (LFF). In de competitie Beste
Limburgse Film zijn zestien films
geselecteerd die verdeeld over vier
categorieën een gooi doen naar de
prijzen. Daarnaast strijden drie films
om de Servaes Huys Prijs voor beste
amateurfilm. Ook is er een prijs voor

Het jaar uit met een knal
DOK6 in Panningen had voor oudjaarsnacht de verschillende zalen waar het gebouw uit bestaat,
opengegooid voor NYE Let’s Go Out With A Bang. Zo traden in de theaterzaal Mauro Fuerte, Khick,
Danny Dwaas & Luie Luuk en Fake Tits op. Ook zanger Kafke kwam langs om onder meer zijn hit
‘Springen’ te zingen. DOK Cavo en café Momus waren eveneens geopend voor de gasten die vrij rond
konden lopen in het gebouw. In Cavo stonden de dj’s Basje Basman en Willie en later op de avond
kwam Daani afsluiten.

de beste films van jong talent.
Mannen in Zwart van Selen en
Thuisland, van de Horster filmmaker
Ruud Lenssen, zijn genomineerd in
de categorie Lange Documentaire.
Het festival vindt dit jaar plaats
op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag
13 januari in Venlo. De nieuwe artistiek leider van het LFF is de Baarlose
filmmaker Bart Hölscher.

Sluiting drugspanden

Meer bevoegdheden
burgemeester
Burgemeesters hebben sinds dinsdag 1 januari meer bevoegdheden als
het gaat om het sluiten van drugspanden in hun gemeente. Dit heeft
te maken met een nieuwe wet die in het nieuwe jaar is ingegaan, zo
maakte de Rijksoverheid onlangs bekend.

Coca Cola Kerst-truck reed mee

Negende editie Christmas
Truckrun
Een stoet van 89 versierde en verlichte trucks en bussen reed zaterdag 22 december door diverse kernen van
de gemeente Peel en Maas. Toen vond de negende editie plaats van de Christmas Truckrun. Aan boord van de
bontversierde voertuigen zaten cliënten van zorgorganisatie Daelzicht. Voor het eerst reed ook de Coca Cola
Kersttruck mee.

Eerst konden burgemeesters
enkel panden sluiten als er drugs
werden aangetroffen, verkocht of
afgeleverd. Vanaf nu mogen burgemeesters ook woningen sluiten als er
voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn
voor het telen of bereiden van drugs.
Dit kan bepaalde apparatuur zijn die
gebruikt wordt bij een drugslaboratorium of cocaïnewasserij, maar ook

wanneer chemicaliën als apaan en
zoutzuur en versnijdingsmiddelen
worden aangetroffen.

Regeerakkoord
De nieuwe wet komt uit het
regeerakkoord van kabinet Rutte III.
Het is de eerste wet die in Nederland
in werking treedt die als doel heeft
ondermijnende criminaliteit tegen
te gaan.

Nieuwe training ‘EIGEN KRACHT’
voor jongeren van start
In het nieuwe jaar (januari) gaan we weer van start met een
nieuwe training ‘EIGEN KRACHT’ voor jongeren van 12-16 jaar.

Een paar dagen voordat de truckrun plaats zou gaan vinden, kreeg de
organisatie bericht dat de echte Coca
Cola Kerst-truck ook mee zou rijden.
“Daarmee ging een langgekoesterde
wens van ons in vervulling”, laat de
organisatie van de Christmas Truckrun
weten. “Met een paar kleine aanpassingen in de route voor de Coca Cola
Kerst-truck gingen we van start.”
Iets voor 18.00 uur vertrokken
de trucks en bussen vanuit Savelberg
door Koningslust, via Grashoek,

Beringe en Egchel naar Helden en
Panningen, om rond 21.00 uur weer
terug te keren in Koningslust. In de
kernen stond publiek langs de route
om de chauffeurs en hun passagiers
toe te zwaaien. “Voor de cliënten van
Daelzicht is deze avond elk jaar een
superspeciale ervaring waar ze graag
bij zijn”, aldus de organisatie.
Bij terugkeer op Savelberg werden de prijzen uitgereikt. Een afvaardiging van alle dorpskernen beoordeelde
de trucks op hun versieringen.

Ronald Stammen van Brandweer
Panningen kwam uiteindelijk als grote
winnaar uit de bus. Op de tweede
plaats eindigde Pieter Klompen en de
derde plaats was voor Job Severiens van
Transflexion. Transflexion ging ook met
de beker voor mooist versierde groepen
naar huis. De tiende jubileum-editie
van de Christmas Truckrun vindt dit jaar
plaats op zaterdag 21 december.
Kijk voor meer informatie op
www.christmastruckrun.nl
(Foto: Jac Willekens)

Met een groep leeftijdsgenoten gaan we in op thema’s als;
lichaamstaal, contact maken met vreemden, praten voor een groep,
grenzen aanvoelen en aangeven, omgaan met feedback, neezeggen, vervelende opmerkingen op social media en het ombuigen
van negatief denken (faalangst). Daarnaast gaan we óók op zoek
naar jouw kwaliteiten, want die kun je juíst inzetten in situaties die
je (nog) moeilijk vindt.
Wil je meedoen? Heb je vragen? Wil je graag een gesprekje
om te bespreken of deze training iets voor jou/ jouw kind is?
Neem contact op met Inge Geraets via veerkracht@vorkmeer.nl
of bel Vorkmeer via 077-3077350

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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ut waas vief veur twellef
ut is veurbij

Martin Sijben

Egchel, * 31 januari 1929

Panningen, † 18 december 2018

echtgenoot van

Toos Sijben - Reijnen
Kinderen en kleinkinderen familie Sijben
Correspondentieadres:

Familie Sijben
Gielenhofweg 14
5987 NA Egchel

Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze.
Beater verleeze dan dat ge ‘t noeit het gehad.
Rowwen Hèze

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien
nemen van alles wat je kon en wie je was. We hebben je los
moeten laten, mijn lieve man, onze trotse pap, schoonvader en opa

Jeu Thijssen

Met droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Martin Sijben
Hij was lid sinds de oprichting van onze vereniging in 1958,
voetballer en sponsor. Samen met zijn echtgenote Toos
was hij jarenlang een trouwe supporter
van ons eerste elftal.
Wij wensen Toos, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
en verdere familie veel sterkte bij dit grote verlies.
Bestuur en leden S.V. Egchel

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING
Vele mooie herinneringen
verzachten ons verdriet
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart

Nel Thijssen-Hermans
Welkom lief meisje!
Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.
Nel, kinderen en kleinkinderen
29 december 2018
Correspondentieadres: Koninginnelaan 14 B, 5995 XZ Kessel
Wij nodigen u uit voor de crematieplechtigheid
op zaterdag 5 januari om 12.00 uur in de aula
van crematorium Midden-Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
Samenkomst in de ontvangstruimte
van het crematorium, waar gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.
Mocht u geen rouwbrief hebben
ontvangen, gelieve deze advertentie
als uitnodiging te beschouwen.

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat
zoals Huub het heeft gedaan, hij het goed heeft gedaan.
Want anders zou hij het niet gedaan hebben.
Johan Cruijff
Zonder Huub, pap is alles anders...
Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende woorden,
een lieve omhelzing en een mooie donatie te hebben ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man en onze pap

Huub Steeghs
Daarvoor onze grote dank!
Annie Steeghs - van Mullekom
Sanne en Koen, Mike, Jarno

Toos van Soest-Bongaerts

Meijel, * 13 maart 1924

Panningen, † 29 december 2018

echtgenote van

Ton van Soest †
Panningen:
Helden:
Horst:

Helmi en Henk
Stefan
Arjan en Mariëlle, Kaj, Finn
Hans en Wilma †
Dennis en Ellen
Eric en Manuela, Raff
May en Frans

Daan

16 december 2018
Zoon en broertje van
Corné, Kristel en Fenna
Manders-van der Sterren
De Es 2
5976 PG Kronenberg

echtgenoot van

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van zorgcentrum
Vincent Depaul voor de liefdevolle verzorging aan pap.

Geboren

Geboren op
22 december 2018

Sofie
Dochter en zusje van:
Luc en Marieke
van Roij-Peeters
Lotte
Sterappel 48
5988 ES Helden

Je bent zo welkom lieve

Tren
21 december 2018
Hans, Marlot en Janne
Hermans-Hendriks
Kwistbeeklaan 22
5991 XJ Baarlo

Langs deze weg zouden wij
iedereen hartelijk willen
bedanken voor alle felicitaties,
in welke vorm dan ook,
die wij mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons
gouden huwelijksfeest.
Het was geweldig.
Tevens wensen wij iedereen
alle goeds voor 2019.

Toon en Mia
Wijnen-Boots

Rust zacht

Sjra Laumen
Bedankt voor je jarenlange inzet voor VV Kessel.
We wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
Bestuur en leden
VV Kessel

Tel. 077-3072462

Correspondentieadres:

Familie van Soest
Graafschap Kesselstraat 24
5981 XT Panningen

Naar wens van Mam heeft de crematie in stilte plaatsgevonden.
Speciaal een woord van dank aan huisarts Drs. van Kemenade.
Ook is onze dank groot aan de medewerkers van zorggroep de
Groenling.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.

www.vanhalstomerij.nl
Een laatste schuttersgroet aan

Ger Koopmans
Dat Ger niet meer bij ons is, is meer dan alleen een lege plek bij
de schutters. Het is een groot gemis voor onze vereniging.
Wij wensen Truus en de familie heel veel sterkte toe.
Schutterij St. Willibrordus Meijel

www.vanroykasseien Grashoek open
dagen 22, 23, 26, 29, 30 en 31 dec
tel. 06 18 92 50 99 Antieke Bouwmat.

Te koop gevraagd in Baarlo:
gelijkvloerse bungalow met tuin of
een bouwkavel voor een bungalow.
Mobiel: 06 11 39 29 53.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.

Vakantiehuis te huur in Guardamar
del Segura Spanje leuk compleet
huis voor 4 pers aan de Costa Blanca,
zee/strand op 300mtr afstand.
Vliegveld Alicante op 35km.
Meer info frans.huijs@home.nl
Te huur: compleet ingericht
appartement. Geschikt voor tijdelijk
bewoning. Info 06 36 22 19 55.

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141
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Van wethouder naar burgemeester

Bewogen jaar voor Roland van Kessel
Hij was dit jaar ‘trending topic’ binnen het lokale nieuws. Een succesvolle verkiezingscampagne, zijn vierde
benoeming tot wethouder, een spannende sollicitatieprocedure en als klap op de vuurpijl werd hij op dinsdag
20 november geïnstalleerd als burgemeester van Cranendonck. Kesselnaar Roland van Kessel (48) heeft een
bewogen jaar achter de rug en blikt samen met HALLO terug. Wat was zijn moment van 2018?

Roland kreeg op maandag 1 oktober te horen dat hij bij de laatste twee
kandidaten behoorde voor het burgemeesterschap. Echter stond een
dag later pas, op dinsdag 2 oktober,
de vergadering gepland die definitief
uitsluitsel zou geven. “Op die dinsdag
stond ik om 19.00 uur nog te presenteren voor de gemeenteraad in
Panningen. Vervolgens ben ik daar om
19.20 uur door de achterdeur vertrokken.” In de gemeente Cranendonck
begon om 19.30 uur de besloten vergadering. Na lang wachten kwam om
20.25 uur het verlossende telefoontje.
“‘Goedenavond Roland. We zijn eruit.

Jij bent het geworden’”, zei de voorzitter van de vertrouwenscommissie.
“Wat er toen door me heen ging, kan
ik echt niet onder woorden brengen.”
Wie denkt dat Roland sinds jongs
af aan burgemeester wilde worden,
heeft het mis. Het was de buitenwereld die hem regelmatig vertelde dat
hij een ‘type burgemeester’ zou zijn.
“Ik heb zelf nooit de ambitie gehad
om burgemeester te worden. Eigenlijk
ben ik overal ingerold en heb ik steeds
nieuwe kansen aangepakt.” Het moeilijkste van de sollicitatieprocedure
was de geheimhouding. Met niemand
kon hij delen waar hij mee bezig was.

“Het lag een paar keer op het puntje
van mijn tong om het aan mijn tweelingbroer Jack te vertellen. Maar dat
kan natuurlijk niet, je integriteit staat
op het spel.”
Het Huis van de Gemeente
in Panningen stond op woensdag 14 november in het teken van
het afscheid van de ex-wethouder.
De vele aanwezigen waren deze
avond getuige van toespraken en
warme woorden. “Dat heeft me echt
iets gedaan. Het was geweldig om
op deze manier afscheid te kunnen
nemen. Ik denk dat iedereen daar voor
zou tekenen.” De geboren en getogen

D’n Burgeméster Meijel
overgegaan in Gossimijne
Gastrobar D’n Burgeméster in Meijel is sinds 1 januari van dit jaar overgegaan in bistro Gossimijne.
Het oude raadshuis van gemeente Meijel werd in 2016 gekocht door de Egchelse ondernemer Joep van Schaijk
die het liet verbouwen en de gastrobar er in vestigde. Gossimijne opent eind januari de deuren.
Het restaurantgedeelte is sinds
1 januari gesloten voor een verbouwing en opent eind januari de
deuren. “Dat betekent dat er in het

nieuwe jaar een nieuw concept met
een nieuw uiterlijk én een nieuwe
menukaart in het voormalig raadhuis in
Meijel is gevestigd”, aldus Gossimijne.

Hetzelfde team blijft werkzaam in
het restaurant. “Ook de feestzaal,
overnachtingsmogelijkheden en het
VR-entertainment blijven bestaan.”

Nieuwe eigenaren winkels
Panningen
Naast het afscheid van Jan Reijnen (zie pagina 11) zijn er meer veranderingen in het Panningse
centrum. Zo komt bakkerij Jacobs in het pand waar bakkerij Ummenthun zat en heeft Mariëlle Mode een
nieuwe eigenaresse.
Mariëlle Mode werd de afgelopen zeven jaar gerund door Nathalja
Kremers. Zij besloot zich echter
meer te gaan richten op haar zaak
Exmode in Venlo. Anita Thijssen
van Carrièra! damesmode in

Venlo en Tegelen is per 1 januari de
nieuwe eigenaar van de zaak aan de
Raadhuisstraat. Bakkerij Ummenthun
maakte al eerder bekend te stoppen met de winkel in Panningen.
Vanwege persoonlijke redenen stopt

eigenaresse Anne Ummenthun
met de zaak. Bakkerij Jacobs opent
waarschijnlijk op maandag 6 januari de deuren van de nieuwe zaak.
De hoofdvestiging van Jacobs blijft
aan de Kerkstraat in Panningen.

Kesselnaar is daar dan ook erg dankbaar voor. Zeker ook omdat het vaarwel zeggen naar eigen zeggen niet
zijn sterkste punt is. “Ik heb gewoon
een zeer goede band met de mensen waarmee ik samen heb gewerkt.
Juist daarom vond ik het heel moeilijk
om een andere keuze te maken en te
stoppen in Peel en Maas.”
Zijn verbindende vaardigheden
kwamen ook bij zijn afscheid naar
boven. In plaats van wijn of bloemen
vroeg hij mensen een donatie te doen
om een inspiratiebijeenkomst te organiseren tussen de gemeentes Cranendock
en Peel en Maas. “Zo kunnen we van
elkaar leren en elkaar inspireren”, aldus
de nieuwe burgervader.
Op de vraag op welke projecten
in Peel en Maas hij met de meeste
trots terugkijkt, vindt hij het lastig er specifiek eentje uit te kiezen.
“Daarmee doe ik andere projecten
tekort.” Toch laat hij even later vallen
dat hij als Kesselnaar trots is op het
resultaat van Kasteel De Keverberg.
“Daarnaast heb ik ook veel tijd gestoken in de doorontwikkeling van de
zelfsturing, een initiatief waarbij burgers meer verantwoordelijkheid krijgen op het gebied van leefbaarheid.
In mijn laatste raadsvergadering ging
de raad akkoord met een zelfsturingspilot die in de dorpen van start gaat.
Mooi dat ik het zo kon afsluiten.”
Buiten de lange lijst projecten die
hij heeft begeleid, benadrukt Roland
dat mensen ontmoeten voor hem
het belangrijkste was en zal blijven.
“Hetgaat erom samen met andere
mensen, die een droom of een idee
hebben, te kijken hoe dat het beste
vormgegeven kan worden. Met als
doel het tot een goed einde te bren-

gen. En dan het liefst duurzaam, zodat
het niet een jaar later omvalt.”
Een kleine twee maanden is de
kersverse burgemeester nu actief in de
gemeente Cranendonck. “Het bevalt
tot nu toe ontzettend goed. Natuurlijk
is het wel erg druk, ik heb een inwerkprogramma van vier weken waarbij ik ieder uur weer iemand anders
ontmoet. Maar het is heel erg leuk
om nieuwe mensen te leren kennen.
En ondanks dat ik pas net bezig ben,
voel ik me prettig in mijn nieuwe rol
als burgemeester.” Zijn nieuwe functie
is een groot verschil met het wethouderschap. “Als burgemeester sta ik nu
boven de partijen en kijk ik door een
andere bril naar alles wat er gebeurt.”
Inmiddels heeft hij ook al zijn eerste raadsvergadering geleid. “Dat is
natuurlijk altijd een beetje spannend.
De eerste keer wil je dat goed doen.
Er zijn meteen allerlei aspecten langsgekomen. Van een beëdiging tot een
raadslid dat afscheid nam.”
Ook op persoonlijk vlak heeft de
benoeming tot burgemeester een
behoorlijke impact. Roland, voor zijn
vrienden Ralm of De Keizer, omschrijft:
“Het was geen sollicitatie naar een
andere baan, maar naar een ander
leven.” Op den duur gaat hij in de
gemeente Cranendonck wonen, dat is
wettelijk verplicht. Naar verwachting
gaat hij komende zomer, samen met
zijn vrouw Nancy en hun twee zonen
Willem en Mathijs, richting Brabant.
“Het vertrekken uit Kessel is een veel
grotere verandering dan mijn transitie
van wethouder naar burgemeester.”
Dat ene telefoontje op die bewuste
dinsdag kan voor Roland dus met recht
‘het moment van 2018’ genoemd
worden.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo centrum € 9,00
Kessel

gebied Heldenseweg €

8,00

Helden € 8,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
als veel je wordt ontnomen
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
dan komt een tijd dat ’t einde goed is.

Tonia Wennekers - Vorstermans
’’Moeke’’
weduwe van

Michiel Wennekers
* Sevenum, 26 maart 1922

† Helden, 31 december 2018

St. Oedenrode: Geert en Lia †, Trudy
Michiel en Miranda, Anne, Iris, Eva
Wil en Marijke, Luuk
Beringe: Nellie en They
Petra en Coen, Mandy, Joyce
Johan en Twan
Marc en Ramona, Romy
Rosmalen: Dien en Sjraar
Bram
Swalmen: Johan en Yvon
Nick en Sascha, Nova
Marjon en Emiel, Lot
Helden: Wiel
Maasbree: Theo en Tiny
Els en Leon, Eline, Loek
Michiel
Anja
Jos en Sandra
Helden: Piet
Grashoek: Leo en Heidi
Kevin en Chirley
Shalina
Familie Wennekers, Maasbreeseweg 56, 5988 PB Helden
De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 5 januari 2019 om
10.30 uur in de parochiekerk Heilige Aldegundis te Maasbree, waarna
we moeke te rusten leggen bij vader op het kerkhof aldaar.
Moeke is thuis.
U bent van harte welkom om persoonlijk afscheid
van haar te komen nemen.
De thuiszorg afdeling Helden en huisarts van de Linden
danken we voor de goede zorgen.

Veel fijne herinneringen verzachten ons verdriet.
Voorgoed uit ons midden maar vergeten doen wij niet.
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij kennis van het overlijden van

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

Wim Janssen

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Geboren te Overloon 20 december 1923.
Overleden te Baarlo 30 december 2018.
Baarlo
Kessel
Maasbree

echtgenoot van

Dina Coenen †
Truus Staaks-Peeters †
Kessel: Ton en Leentje
Jan en Truus
Piet en Nell
Nellie, Pierre † en Geert
Coby en Ton
Mia en Jan
Charles en Nel
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Familie Janssen
Familie Coenen
Correspondentieadres:
Familie Verkoelen, Beeselseweg 8, 5995 AR Kessel
Wim is in zijn appartement in zorgcentrum Ter Borcht
Zuivelstraat 5, 5991 AN Baarlo.

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Afscheid nemen van Wim kan op
vrijdag 4 januari van 17.00 uur tot 18.30 uur.
Avondwake vrijdag 4 januari om 19.00 uur
in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk,
Kerkplein 1 te Kessel.
De uitvaartdienst zal plaatsvinden in bovengenoemde kerk
op zaterdag 5 januari om 10.30 uur.

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

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

Huil niet omdat ik er niet meer ben
Maar glimlach omdat ik er was
Donderdag 20 december hebben wij onverwacht afscheid
moeten nemen van

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat hij
voor ons betekend heeft, moeten wij u tot onze diepe droefheid
mededelen dat van ons is heengegaan mijn lieve man, “oze pap”,
schoonvader en opa

Leen Janssen-Jacobs

Jac Nelissen

Ze mocht 80 jaar worden.

echtgenoot van

Echtgenote van

Jan Janssen †
Op donderdag 27 december hebben wij in de St. Nicolaaskerk te Meijel
afscheid van haar genomen. Daarna hebben wij haar in kleine kring
begeleid naar het crematorium te Baexem.
Fam. Jacobs
Fam. Janssen
Past. Schreursstraat 12 Meijel
Correspondentieadres:
Marjo Peters-Janssen Uitvaartbegeleiding Mi Manchi
Stoek 8, 5768 GM Meijel
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op
‘klik hier’. Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven en meteen de kosten
voldoen.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Het ideale cadeau:
boek Grashoek (kroniek 19682018). Te verkrijgen in BLZ.
boekhandel, Boekhandel Primera,
VVV kantoor, Streekmuseum Helden.
Voor informatie: 06 15 54 82 18.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
9 januari start Mindfulness voor
jongeren (14-20 jr.) en 10/1
Mindfulness voor volwassenen te
Panningen. Ook wekelijks mindful
bewegen en meditatieles op
maandagavond. www.sensus-pvs.nl /
T 06 13 74 75 29.

Corrie Nelissen-Wijhers
Hij overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in de leeftijd van 91 jaar.
Koningslust:
Helden:
Panningen:
Panningen:
Bree:
Panningen:
Grashoek:

Mam
Ien en John
Leo en Paula
Annemie en Theo
Golf en Elly
Will en Marian
Loek en Carin
Opa’s kleinkinderen

Panningen, 22 december 2018
De Koningstraat 37
5984 NG Koningslust

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

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

Na een uitvaartdienst op zaterdag 29 december in de kerk van het
Onbevlekt Hart van Maria te Koningslust hebben we hem begeleid
naar het crematorium.

Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

Het ideale cadeau:
boek Grashoek (kroniek 19682018). Te verkrijgen in BLZ.
boekhandel, Boekhandel Primera,
VVV kantoor, Streekmuseum Helden.
Voor informatie: 06 15 54 82 18.
Te koop winterbanden 165/65 R14 6-7
mm profiel op 4 gats velg tbv Fiesta/
Mazda2 150 euro 06 42 71 11 81.

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl
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Gemeentelijk beleid over alcohol- en
drugsgebruik krijgt update
Gemeente Peel en Maas heeft het beleid rondom het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren een update
gegeven. Het vorige beleid was gericht op de periode 2014-2017. Het nieuwe beleid richt zich op de periode
2019-2022 en kent een paar nieuwe zaken. Zo wordt de leeftijdsgrens waar het beleid zich op richt, doorgetrokken tot 23 jaar. De gemeente heeft samen met verschillende partners het nieuwe beleid opgezet.
In Peel en Maas wonen volgens
de gemeente ongeveer 8.200 jongeren onder de 18 jaar. “Uit onderzoek
blijkt echter dat de meeste van onze
jongeren al wel eens alcohol hebben
gedronken of van plan zijn om dit te
gaan doen”, zo schrijft de gemeente.
“Uit de meest recente gegevens van
de GGD blijkt dat het alcoholgebruik
in Peel en Maas beduidend hoger
is dan in de rest van onze regio en
zeker in vergelijking met de rest van
Nederland. 51 procent van de jongeren geeft aan alcohol te drinken voor

hun 18e. Dit maakt dat met name
alcoholgebruik een gezamenlijk probleem is van ouders, gemeenschappen en de gemeente.”
In 2017 liep het beleid af dat
in 2014 was opgesteld. De bevindingen zijn geëvalueerd door een
werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van middelbare school
het Bouwens, Vincent van Gogh
Verslavingspreventie, ambtenaren,
de GGD, politie en het jongerenwerk
van Vorkmeer. Daaruit kwam onder
meer naar voren dat er een update

nodig was van het beleid. Zo gaat het
plan 2014-2017 over de doelgroep tot
en met 18 jaar. “Vanwege de schadelijke effecten op het (ontwikkelende)
puberbrein is het beter de doelgroep
tot en met 23 jaar te pakken”, was één
van de conclusies. Verder bleek dat
ouders de grootste beïnvloeders van
jongeren zijn. “Deze moeten mee worden genomen als doelgroep”, aldus de
aanbeveling. Ook moet de jeugd meer
betrokken worden bij het beleid en
er moeten minder activiteiten opgenomen worden. Alleen de effectieve

acties moeten uitgewerkt worden.
Het nieuwe beleid gaat zich richten op jongeren tot 23 jaar en is onder
te verdelen in vier pijlers: educatie en
voorlichting, signalering en advisering, regelgeving en beleid en toezicht
en handhaving. De gemeente wil zich
vooral meer gaan richten op de voorlichting voor ouders, vrijwilligers van
verenigingen en verstrekkers van alcohol (cafés, kantines, evenementen).
Ook de handhaving wordt benoemd in
het nieuwe beleid. “Daar waar nodig
waarschuwingen of boetes uitdelen en ouders op de hoogte brengen

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Tiende verjaardag PM Sessies
De kersteditie van de PM Sessies beleefde op tweede kerstdag de tiende editie. Artiesten uit de
regio traden in verschillende formaties op en en lieten horen wat ze allemaal te bieden hebben.
“Een geslaagde editie”, noemde de organisatie de avond. De locatie is al tien jaar DOK6 Theater in
Panningen. De PM Sessies heeft ook een zomereditie die in juli plaatsvindt in het Wilhelminapark in
Panningen.

Langebaanschaatsen

Baarlonaar nieuwe
bondscoach KNSB
De Koninklijke Nederlandse Schaatsrijders Bond (KNSB) heeft Baarlonaar Jan Coopmans (61) aangesteld als
nieuwe bondscoach langebaanschaatsen. Dat maakte de bond donderdag 27 december bekend.
De Baarlonaar wordt verantwoordelijk voor de selectie, training en
coaching van de teamonderdelen
ploegenachtervolging, ‘mass start’
en teamsprint. Daarmee volgt hij
Geert Kuiper op, die van 2014 tot het
voorjaar van 2018 bondscoach was.
“Coopmans heeft ruime ervaring op
dit gebied, die hij de voorbije twintig jaar heeft opgedaan bij de Duitse
schaatsbond”, aldus de KNSB. Hij heeft
gewerkt met jeugdige talenten en
wereldtoppers in Duitsland en is sinds

1998 fulltime werkzaam voor de
Duitse schaatsbond DESG.
“We zijn blij dat we de juiste
man op de juiste plek hebben kunnen benoemen”, schrijft Remy de Wit,
technisch directeur van de KNSB, in
een reactie. “Met Jan Coopmans halen
we een bondscoach in huis die kennis van zaken koppelt aan de kunst
om mensen met elkaar te verbinden.
Wij hebben er veel vertrouwen in dat
hij met een frisse blik teams gaat smeden die de komende jaren succesvol

zullen zijn, met als ultieme doel de
Winterspelen in Beijing van 2022.”
Na zo lang in Duitsland te hebben
gewerkt, werd het tijd om naar huis
te gaan, aldus Coopmans. “Voor mij
als trainer is hiermee de cirkel rond.
Ik heb er erg veel zin om samen met
de Nederlandse topschaatsers de weg
naar Beijing 2022 in te slaan.”
Jan Coopmans is getrouwd en
heeft twee kinderen. Als toerrijder v oltooide hij twee keer de
Elfstedentocht, in 1985 en 1986.

van overtreding. Verder willen we
de mogelijkheden bekijken om de
beboete jeugd door te verwijzen naar
de preventiemedewerkers.”
Verder wil de gemeente de horeca
blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid en moet er nadrukkelijker
toezicht op jongerenevenementen
komen. “Bijvoorbeeld door te kijken
naar het nemen van extra voorschriften bij het verstrekken van evenementenvergunningen voor evenementen
voor jeugd onder de 18 jaar en de
dialoog aan te gaan met de organisatoren”, aldus de gemeente.

10

winkel&bedrijf

04
01

01

nieuws

00
00

Jan Reijnen neemt afscheid van winkel

Afscheid van de ‘krant van Panningen’
Een centrum van Panningen zonder Jan Reijnen (68) is nauwelijks in te beelden. De winkel blijft gewoon
voortbestaan, maar de naamgever van de ijzerhandel en fietsenzaak neemt op zaterdag 12 januari officieel
afscheid. Jan Reijnen, ook bekend om zijn grote kennis van de ‘Kepèlse’ actualiteit, stopt die dag na 50 jaar met
werken in de zaak die zijn opa in 1889 opzette.

Op zijn 18e jaar kwam Jan Reijnen
officieel erbij in de zaak van zijn
vader. Hij was toen echter al meer
dan tien jaar vrijwel iedere dag te
vinden in de pakhuizen en winkel van
vader Reijnen Sjeng. Die had de zaak
op zijn beurt overgenomen van diens
vader Pius Reijnen, waar Piushof naar
vernoemd is. “Opa Pius kwam in 1889
vanuit Meerlo naar Panningen en
nam hier de molen over die tussen de

Kerkstraat en de Ringovenstraat lag”,
vertelt Jan.

Mensen kwamen niet
alleen voor de spullen
Jan heeft in zijn huis, uiteraard
dichtbij de winkel gelegen, nog een
prijslijst hangen van de zaak uit 1928.
Daarop staan alle zaken die opa
Pius toentertijd verkocht. “De boe-

ren die bij de molen kwamen, vroegen steeds vaker of opa niet ook wat
pindraad, boutjes of schroefjes had
liggen. Daarom begon opa met de
verkoop van die spullen.” De winkel werd belangrijk voor Panningen.
“Hij kreeg telefoonnummer 2, na de
dokter die het cijfer 1 kreeg”, aldus
Jan. Al meer dan een eeuw is de zaak
van Reijnen niet meer weg te denken
uit Panningen.

De winkel verhuisde van de
Kerkstraat naar de Markt en bleef
daar uiteindelijk hangen. Vooral
bekend werd het beeld van Jan die in
de winkel met klanten aan het praten was. Mocht er iets gebeurd zijn
in Panningen of omgeving, dan was
het slim om even bij Reijnen langs
te gaan voor een update. “Er zijn
genoeg mensen geweest die niet
voor onze spullen kwamen”, lacht
Jan. “Zelfs de krant kwam vaak bij mij
uit. Was er iets voorgevallen in het
centrum, dan belden ze mij op wat er
nou eigenlijk gebeurd was.”

Vrijwilliger bij Bevo
Samen met een stuk of vijf
andere ondernemers komt Jan al
38 jaar iedere vrijdagavond samen
om allerlei zaken te bespreken.
“We hebben toch al verschillende
wereldproblemen opgelost op die
vrijdagavonden”, vertelt Jan. “We zijn
er wel eens van beschuldigd dat wij
de politiek in de gemeente Helden
bepaalden tijdens die bijeenkomsten op vrijdag.” Diezelfde ondernemers namen Jan op de hak toen
hij 50 werd. “Ze hadden een foto
gemaakt waarop ze allemaal de
krant lazen. Ze noemden mij ook wel
‘Wakker Helden’, omdat ik altijd van
alles op de hoogte was.”
Jan verdwijnt nu definitief uit de

winkel. Tot en met afgelopen jaar
stond hij nog drie dagen in de week
in de zaak die inmiddels is overgedragen aan Ruud Teeuwen en Rick
Huidekoper. “Ze mogen me altijd
alles vragen, maar in principe ben ik
weg. De mensen die voor de roddels
naar de winkel kwamen, kan ik niet
meer helpen.” Vrouw José lachend:
“Die komen nu hier aan de poort.”
Jan: “Als ik in de tuin moet werken,
krijg ik vaak niet veel gedaan.”
Om toch nog genoeg contact te
houden met alles en iedereen is Jan
inmiddels vrijwilliger bij Bevo. Bij de
Panningse handbalvereniging staat
hij regelmatig achter de bar en kan hij
zijn praat kwijt, hoewel hij het thuis
ook druk genoeg heeft. Samen met
José gaat Jan regelmatig op bezoek
bij zoon Timo in Rotterdam, bij dochter Steffie en haar twee kinderen of
bij zoon Kai die afgelopen jaar vader
werd. Jan gaat zijn werkende leven
wel missen. “Het zal pijn doen, maar
het is goed zo. De bedoeling is dat ik
bij de receptie een afscheidsbrief ga
voorlezen, maar ik verwacht dat ik na
twee zinnen al volschiet. Het was een
fantastische tijd.”
De afscheidsreceptie van Jan
Reijnen is op zaterdag 12 januari tussen 10.00 en 16.00 uur in de feesttent
op de parkeerplaats aan de achterzijde van de winkel.

Adver torial

Een nieuwe jas
Sinds onze start in 1972 hullen we ons al in dezelfde kleuren en
maken we gebruik van hetzelfde logo. Dat vonden we al die tijd
eigenlijk wel prima en we voelden ons er prettig bij. Nu is echter toch
het moment gekomen om te kiezen voor een nieuwe huisstijl en een
nieuw, fris logo.
Voortaan gaat u ons tegenkomen in onze nieuwe kleuren met
blauw als hoofdkleur. Ook ons
logo ziet er anders uit.
Nieuwe kleuren, een nieuw
logo, het voelt als een nieuwe
jas. Van de buitenkant zien we er
voortaan anders uit, van binnen
mag u blijven rekenen op wat u
al van ons gewend was.
Met de K van Kennis, van
Kritisch, van Kwaliteit en dus ook
van Karis adviesgroep.

Kanaalstraat 91
5986 AE Beringe
077 307 72 00
www.karisadviesgroep.nl
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GEPLUKT Toos Wilms

Ze is een vrouw die niet kan stilzitten. Actief bij verschillende verengingen, werkzaam bij gemeente Peel en Maas en zo veel mogelijk op pad met
haar kleinkinderen. Deze week wordt de in Panningen woonachtige Toos Wilms (60) geplukt.
Het gesprek is nog geen twee
minuten oud en Toos laat al weten
waar ze voor staat. “Mijn leven staat
in het teken van duurzaamheid, in de
breedste zin van het woord.” Zo is ze
onder andere betrokken bij de oprichting van PeelenMaasNet, het digitale
erfgoedplatform van Peel en Maas dat
in maart 2016 de lucht in is gegaan.
Met enthousiasme laat ze zien hoe
de site eruit ziet en op welke wijze

mensen met een paar drukken op de
knop meer te weten te kunnen komen
over de lokale geschiedenis. “Het is
een supermarkt van de geschiedenis.
Zonder tussenkomst kunnen mensen
hier zelf materiaal opzetten en vanaf
halen.” Toos zorgt er onder andere
voor dat de kwaliteit van de website
gewaarborgd blijft door al het fotomateriaal en de informatie die erop gezet
wordt, te controleren.

PUZZEL

Sudoku

Garagebedrijf
W. Aarts

WIJ WENSEN
U EEN VEILIG
NIEUWJAAR

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Aanbieding:

Oplossing vorige week:
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Vlees met smaak
Dat is ons motto!
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nieuwe dingen bij en volg regelmatig
opleidingen, cursussen en seminars.”
In 2007 is ze nog een volledig nieuwe
opleiding begonnen. Toos begon in
Amsterdam met de archivarisopleiding, een studie op hbo-niveau.
“Ik noem mezelf dan ook wel een
oude archivaris met nieuwe kennis”,
vertelt de Panningse lachend.
Ze vertelt waarom ze haar werk
belangrijk vindt. “Het archief heeft
een hele belangrijke rol om objectief informatie te presenteren en zo
min mogelijk zelf te interpreteren.
In Amerika kun je al zien hoe snel
het gaat met informatie die subjectief wordt aangeleverd. Ik probeer

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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30 uur per week werkt ze als
archivaris bij gemeente Peel en Maas.
Ooit begon ze tegen haar zin bij de
gemeente. “Ik wilde eigenlijk doorstuderen, maar in die tijd was het moeilijk om een baan te krijgen en werd
ik ‘per ongeluk’ aangenomen bij de
gemeente.” Haar moeder stelde voor
om bij de gemeente te solliciteren als
zijnde een ‘experimentje’. Ze werd
onverwacht aangenomen, wilde voor
de startdatum nog opzeggen, begon
toch met haar nieuwe baan en werkt
inmiddels, met veel plezier, nog
steeds bij de gemeente.
Met het studeren is het uiteindelijk wel goed gekomen. “Ik leer graag

heel bewust de informatie zo objectief
mogelijk te houden.”
Naast haar werk is ze voorzitter
van natuureducatieorganisatie IVN
Helden. Ook een duurzaam initiatief, vult Toos snel aan. Ze houdt zich
hier met name bezig met netwerken,
verbinden en samenwerken. “Ik probeer zo min mogelijk zelf uit te voeren, maar vooral mensen elkaar te
laten vinden en paden te vereffenen.”
Zelf doet ze ook nog graag mee met
activiteiten. “Dat is gewoon superleuk en voor mij net zo ontspannend
als voor iedereen.” Even later spreekt
ze weer als voorzitter. “Ik ben er trots
op dat we een stabiel ledenbestand
hebben en er veel actieve mensen zijn
binnen de vereniging. De jeugdafdeling is op dit moment zelfs groeiende.”
Echt te glunderen begint Toos
wanneer de kleinkinderen ter sprake
komen. Ze zijn 5, 3 en 0 jaar oud.
“Kleinkinderen zijn echt het mooiste
wat je kan overkomen. Eén dag in de
week ben ik oppas, hartstikke leuk.”
De betrokkenheid met jeugd heeft ze
ook op andere manieren altijd gehad.
Zo is ze voorheen lange tijd actief
geweest voor Jong Nederland en de
jeugdafdeling van IVN. Ook heeft ze
voor Muziekvereniging Egchel de jeugdlessen gecoördineerd. “Met name de
leeftijd tussen de basisschool en de
overgang naar de middelbare school
intrigeert me. Je moet er dan echt iets
voor doen om ze mee te krijgen, dat
vind ik een mooie uitdaging. Maar als
je ze dan meekrijgt, gaan ze echt.”
Haar man Bernie heeft ook een
drukke baan. “Daarom is het ook wel
prettig dat ik veel hobby’s heb. Ik
kan wel thuis gaan zitten, maar daar
vind ik niks aan.” Het is eigenlijk heel
simpel, legt ze uit: “Als je iets doet
en je krijgt er enthousiaste reacties
op, dan geeft dat weer nieuwe energie. Zo werkt dat.” Dat ze een druk
bestaan kan leiden, heeft ze naar
eigen zeggen aan haar man te danken. “We hebben een fijne thuissituatie. Ik heb altijd veel kunnen doen,
omdat hij thuis ook veel taken op
zich neemt.”

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Braadvlees
Runderlappen

Openingstijden:
Dinsdag
10.00-16.00 uur
Vrijdag
10.00-17.00 uur
Zaterdag
08.30-13.00 uur

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

www.herefords.nl
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallopeelenmaas

Bespreking poll week 50

Een 8 voor het centrum van Panningen is terecht
De meerderheid van de stemmers op onze poll van drie weken geleden
vindt dat het centrum van Panningen terecht het cijfer 8 heeft gekregen. Drie
hbo-communicatiestudenten deden onlangs onderzoek naar het centrum van
Panningen. Ze hielden een online enquête en verschillende diepte-interviews
op straat met bijna duizend respondenten. In totaal vindt 69 procent van de
stemmers op onze poll van drie weken geleden het cijfer 8 geheel terecht.
Waar men over het algemeen vooral tevreden over is, is het grote aanbod aan activiteiten en de compactheid van het centrum, de sfeer en het

winkelaanbod. Een gebrek aan parkeergelegenheid blijft volgens het onderzoek wel nog steeds het grootste probleem. Mogelijk dat daarom 31 procent
het centrum geen 8 waard vindt, maar een lager cijfer zou hebben gegeven.
Centrummanager Jan Bouten liet eerder al weten blij te zijn met de positieve
uitkomst van het onderzoek. “We zijn trots op een 8, maar het betekent niet
dat we tevreden zijn. Het is wel goed om te zien dat onze inspanningen om
het concept Thuis in Panningen (TIP) bekendheid te geven, geen windeieren
gelegd hebben.”

Geweld tegen hulpverleners is iets uit de
Randstad eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Het aantal geweldsmisdrijven tegen de politie is in de nieuwjaarsnacht
meer dan verdubbeld, meldt de politie. Er zouden dit jaar 59 incidenten zijn
geweest waarbij geweld werd gebruikt tegen agenten. In 2017 waren dat er 27.
Zo werd in Horst een ambulancemedewerker geslagen in de Nieuwjaarsnacht
door een gewond slachtoffer. In Limburg was er geen sprake van geweld tegen
politiemensen, meldde de politie Limburg op haar website.
Het lijkt wel of het iets uit de Randstad is. Geweld tegen medewerkers
van politie, brandweer of ambulance gebeurt misschien vaker in grote steden,
omdat daar in verhouding ook meer mensen wonen, meer criminaliteit is en
dus meer incidenten gebeuren waar hulpverleners bij uit komen. Statistisch

gezien een logische redenering. Maar het zou ook kunnen liggen aan het verschil in mensen die bijvoorbeeld op het Limburgse of Brabantse platteland
wonen, of in een grote stad als Amsterdam of Rotterdam.
Geweld tegen hulpverleners heeft niets te maken met waar je in Nederland
woont, maar met de persoon die het geweld gebruikt. Een Twentse boer kan
net zo opvliegend zijn tegen een politieagent dan een schooljuf uit Rotterdam.
Naast iemands karakter kan alcohol ook een belangrijke speler zijn, zeker bij
grote evenementen. Is er drank in het spel, dan gedragen mensen zich heel
anders.
Geweld tegen hulpverleners is iets uit de Randstad. Wat vindt u?

Bohemian
Rhapsody
Iedereen die met mij van
de ‘Millenial’-generatie is,
weet niet beter: oud en nieuw
vier je met oliebollen, sterretjes, smerige champagne en
de Top2000. Je telt af met
Bohemian Rhapsody, en zo’n
6 minuten (en een overweldigende playbackshow) later
luid je het nieuwe jaar in. Ook
al bestaat de Top2000 relatief
kort, het brengt een gevoel
van nostalgie.

Uitslag vorige week (week 51) > Een kinderraad voegt weinig toe > eens 30% oneens 70%

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

Ingezonden brief

Visieloze Regionale Energievisie aangenomen
Met grote zorg en verontrusting heeft de Actiegroep ‘Geen windmolens (erbij) in onze achtertuin’ kennisgenomen van het aannemen van
de Regionale Energievisie door de gemeenteraad van Peel en Maas.
Aanvankelijk was er sprake van
het plaatsen van 30 windturbines in
de regio. Gedeputeerde Eric Geurts
liet onlangs via de media weten
dat gedacht werd aan het plaatsen van 50 tot 200 extra windturbines, boven op de reeds geplande
30 windturbines. CDA-raadslid

Vivian Moonen maakte tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
4 december een rekensom en becijferde dat alleen al in gemeente Peel
en Maas maar liefst 382 windturbines
nodig zijn om in de huidige energiebehoefte te voorzien.
Het zorgwekkende zit ‘m vooral

in het feit dat kennelijk niemand
exact weet wat er precies nodig
is. Ook wordt er niet gekeken naar
andere vormen van elektriciteitopwekking, wat gezien de grote
impact van windturbines op het landschap en leefomgeving zeker zou
moeten.
Er wordt volledig voorbij gegaan
aan wie de grootste gebruikers en
vervuilers zijn. En dat zijn niet de
huishoudens die, zoals het er nu

naar uitziet, de volledige rekening
gepresenteerd krijgen in de vorm
van enorme investeringen en
aantasting van hun leefomgeving.
Overigens als bij of op iedere woning
zonnepanelen worden gelegd, is
de elektriciteitsbehoefte voor alle
huishoudens nagenoeg opgelost.
Conclusie: er is een visieloze
Energievisie aangenomen.
Actiegroep ’Geen windmolens
(erbij) in onze achtertuin’

Ingezonden brief

Eenzaamheid
Afgelopen decembermaand ben ik om medische redenen aan huis
gekluisterd geweest en ben ik weinig onder de mensen kunnen komen.
Wat een eenzaamheid, wat is dat vreselijk en ziekmakend. Ik koester
echter nog de hoop dat ik binnen afzienbare tijd weer wat hersteld ben
en wat meer kan ondernemen.
Mijn gedachten gingen uit naar
de ouden van dagen die eenzaam
zijn en waarbij vaak het enige
contact de verzorging aan huis is.
Dit contact is echter overwegend
zeer kort, omdat de verzorgenden
een strak schema hebben en hierdoor weer gebrek aan tijd om te
socializen. Onze bejaarden die de
Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt en veelal heb-

ben gevochten voor onze vrijheid.
Wat triest dat daar nu geen tijd voor is.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
En dat in een land dat jaarlijks miljoenen besteedt aan ontwikkelingssamenwerking en andere goeie doelen in het
buitenland. Een land waar meer geld
en aandacht is voor gedetineerden dan
voor bejaarden. Ik zag de beelden van
het journaal voor me, waarin ouderen
kunnen praten met een robot. Of erger

nog: de uitspraak “bejaarden met een
kamerplant blijken minder eenzaam te
zijn dan bejaarden zonder kamerplant”.
Wat erg, ‘how low can you go’?
Aangezien ik tijd genoeg had om
te piekeren en te prakkiseren, ontstond bij mij het idee om op de middelbare scholen een nieuw vak in het
leven te roepen. En wel een aantal
uurtjes per week eenzame mensen
bezoeken. Dit in de vorm van gewoon
een kopje koffie drinken, wandelen,
een boodschap doen, een praatje
maken. Noem maar op, maakt niet
uit, als het maar gezellig is en het de
eenzaamheid doorbreekt. En het mes
snijdt aan twee kanten, want op deze

manier leert de jeugd hoe fijn het is
om iets voor een ander te betekenen
en wat het is om echt contact te hebben. Aangezien het meeste contact
vandaag de dag via sociale media is.
Mobiele telefoons dus even uit, of
thuislaten.
Helaas zijn we in Nederland aan
veel regeltjes gebonden en zal dit
plan moeilijk in de praktijk te brengen zijn. Ik wilde dit verhaal gewoon
even kwijt en met jullie delen.
En wie weet, wordt dit stuk door
iemand gelezen die hier iets mee
kan en iets mee gaat doen.
Christel Jacobs, Panningen

Dat gevoel onderkent het
gros van Nederland. Sinds de
Top2000 in 1999 werd opgezet
ter ere van de millenniumwisseling, bleef het stijgen in populariteit. De rij voor het beruchte
Top2000-café in Hilversum liep
op tot wachttijden van wel
9 uur. De Efteling op derde
kerstdag was er niets bij.
Gelukkig wordt het café ook
live uitgezonden op tv, en voor
eigen bank en bier hoef je niet
in de rij te staan. Je hebt op
platen gestemd die jij mooi
vindt of waar jij een speciale
herinnering aan hebt. De platen
die je pa en ma meezongen in
de auto heb je leren waarderen
en vind je nu zelfs beter dan de
Backstreet Boys, die je op je 10e
nooit dacht te verloochenen.
Maar, surprise, surprise: je
muzieksmaak valt net als de
appel vaak niet ver van de
boom.
En Bohemian Rhapsody?
Wat een wereldplaat is dat ook.
Veel beter dan alle ‘Single
Ladies’ van Beyoncé bij elkaar.
Maar laten we wel wezen; er
zijn meer wereldplaten die ooit
de paradeplek verdienen.
De eerste troonopvolger stond
wat mij betreft dit jaar al in de
top 3: Piano Man van Billy Joel.
Kom op Millenials, onze generatie is aan zet! Het is tijd voor
aflossing. In 2020: Piano Man
naar 1, Bohemian Rhapsody
naar 2. Vernieuwing, maar toch
nog een beetje dat nostalgische
gevoel.
Jill
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Beperkte dienstverlening

Maandag 7 januari 2019 is het Huis van de Gemeente (inclusief Bibliotheek en Wegwijzer*)
in verband met de Nieuwjaarsbijeenkomst vanaf 16.00 uur gesloten.
* De avondopenstelling van Wegwijzer is verplaatst naar 14 januari 2019 van 17.00-19.00 uur.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van ICT systemen. Regelmatig
is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen. Tijdens dit onderhoud
kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of is onze dienstverlening beperkt.
• Op vrijdag 25 januari 2019 zijn we tot 13.00 uur geopend. De bibliotheek is tot 17.00 uur open.
• Op zaterdag 26 januari 2019 zijn we de gehele dag gesloten. De bibliotheek is open van
8.30 tot 12.00 uur.

Op maandag 7 januari 2019 is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle
inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen van Peel en Maas.

Kerstbomen zelf wegbrengen

Vanaf 19:00 uur bent u van harte welkom in het Huis van de Gemeente.
Wij wensen u prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling.

Wij halen de kerstbomen niet meer aan huis op. U kunt uw kerstboom (zonder pot en
versieringen) zelf gratis inleveren bij een van de verzamellocaties of bij het Milieupark.

Tot 7 januari!
Gemeentebestuur Peel en Maas

Adres: Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen

Peel en Maas

Gemeentegids 2019
In de eerste week van januari worden de gemeentegidsen
2019 van Peel en Maas bezorgd. Heeft u op 11 januari
2019 nog geen gemeentegids ontvangen, dan kunt u de
gids bij het Huis van de Gemeente ophalen. Bent u slecht
ter been, stuur dan een mail met uw adresgegevens naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl.
Kans op VVV-bon voor uw mening
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over de
gemeentegids Peel en Maas. Hiervoor zetten wij in de
maanden januari/februari een vragenlijst op onze website:
www.peelenmaas.nl. De vragenlijst neemt ongeveer
vijf minuten van uw tijd in beslag. Er wordt betrouwbaar met uw gegevens omgegaan en de
resultaten worden geheel anoniem verwerkt.
Ook maakt u met het invullen van deze vragenlijst kans op een VVV-bon ter waarde van € 25.
Om kans te maken op deze prijs moet u de vragenlijst volledig afronden en op de laatste pagina
uw e-mailadres in te vullen. Heeft u geen internet, bel ons op 077-306 66 66 en wij sturen een
vragenlijst op.
Fotowedstrijd
Ook de gemeentegids 2020 willen we niet alleen vóór u maken, maar met u. Daarom organiseren
wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids
2020. Foto’s met afbeeldingen van personen en beleving hebben de voorkeur. De foto’s worden
beoordeeld door een jury. Stuur de foto’s (minimaal 1Mb/foto) vóór woensdag 19 september
2019 naar maria.witbaard@peelenmaas.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens en
plaats van de foto(’s). Heeft u meerdere foto’s, maak dan gebruik van www.wetransfer.com.
Waar moeten de foto’s aan voldoen?
Wilt u mee doen aan de fotowedstrijd, houd dan rekening met de volgende criteria:
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en moeten herkenbaar zijn voor de
gemeente en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de documentnamen en/of in de
mail ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat met een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal 1 Mb per foto en vrij zijn van auteursrechten. De gemeente
Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele doeleinden anders
dan de gemeentegids.
3. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor
bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de foto
voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
5. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.

De inleverdag is Zaterdag 12 januari 2019:
Baarlo
10.30 - 12.00 uur
Sprunklaan (parkeerplaats)
Beringe
10.30 - 11.30 uur
Ber Vullingsstraat (parkeerplaats)
Egchel
11.30 - 12.30 uur
Jacobusstraat (bij de kerk)
Grashoek
09.30 - 10.30 uur
Past. Vullinghsstraat 3 (parkeerplaats)
Helden
11.00 - 12.30 uur
Kloosterstraat 14 A (parkeerplaats voetbalclub)
Kessel
12.45 - 14.00 uur
Roode Eggeweg 6 B (voetbalclub Kessel)
Kessel-Eik
12.30 - 13.30 uur
Mariaplein
Koningslust 08.30 - 09.30 uur
Poorterweg 52 (parkeerplaats bij kerk)
Maasbree
08.30 - 10.00 uur
Sevenumseweg 2 (voormalige gemeentewerf Maasbree)
Meijel
08.45 - 10.15 uur
Alexanderplein
Panningen
13.15 - 14.45 uur
John F Kennedylaan 212 (Gemeentewerf)

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

Doekjes, doekjes en nog
meer doekjes
Ons riool is geen prullenbak! Gooi de wegwerpdoekjes niet in het toilet maar in een
prullenbakje. Vervolgens kan dit soort afval bij het restafval in de grijze zak.
Waarom?
De populariteit van wegwerp(poets)doekjes neemt toe. Elk huishouden kent ze wel:
snoetenpoetsers, billendoekjes, vochtig toiletpapier, poetsdoekjes, doekjes voor intieme
verzorging enz.
Deze doekjes zijn makkelijk en snel. Maar ze hebben ook een groot nadeel als ze door het toilet
worden gespoeld. Deze doekjes lossen vaak erg slecht op en verstoppen de riolering. Ook bij de
waterzuivering zijn de doekjes een toenemend probleem.
Het oplossen van de verstoppingen kost veel geld en leidt tot hogere belastingen voor de inwoners.
We winden er geen doekjes om.... gewoon doen!

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Tijdens laatste raadsvergadering van 2018

Besluit WMO verordening uitgesteld
Het had een korte bijeenkomst kunnen worden, de laatste besluitvormende vergadering
op dinsdag 14 december. Er stonden immers alleen onderwerpen op de agenda die eerder
al uitvoerig waren besproken. Maar schijn bedriegt, want de verschillende fracties
konden het over een aantal zaken niet eens worden. Terwijl over twee agendapunten geen
besluit kon worden genomen omdat de stemmen staakten, kon burgemeester Delissen de
vergadering uiteindelijk pas om half elf sluiten.
De aftrap, nog voor de formele opening van de vergadering, was voor een bijzondere
gastspreker die niet op agenda stond: de 12-jarige Kylian Swinkels. Na een korte introductie
door de voorzitter sprak hij het College en de raadsleden toe over een voetbalwedstrijd die hij
op tv had gezien. Supporters hadden nare dingen geroepen over homo’s en Kylian was daar zo
van onder de indruk, dat hij iets wilde doen. ‘Geen woorden, maar daden’ sprak hij ferm.
Zijn doel: een club uit de ere- of eerste divisie overhalen de aanvoerder met een
regenboogbandje te laten spelen, om die vervolgens door te geven aan een jeugdteam bij
de amateurs. Op die manier hoopt Kylian, zelf keeper bij VV Helden, op meer acceptatie van
homo’s. Een luid applaus viel hem ten deel en burgemeester Delissen zegde toe dat de raad en
het College zal bekijken op welke manier ze dit initiatief kunnen ondersteunen, als het eenmaal
zover is.

Janssen probeerde duidelijk te maken dat er geen sprake was van een commissie. Een aantal
raadsleden, van alle fracties, hadden op verzoek van CDA’er Hans Vaessen de koppen bij elkaar
gestoken om meer duidelijkheid te krijgen.
Pilot hulp in de huishouding
Over het voorstel om de beleidsnotitie over de pilot ‘Hulp bij het huishouden’ te actualiseren
werd stevig gedebatteerd. Kern van het debat was in hoeverre het verstandig is om de eigen
bijdrage, die nu nog inkomensafhankelijk is, te vervangen door een vaste lage eigen bijdrage.
Namens Lokaal Peel en Maas gaf Saskia Vervoort aan het een moeilijk voorstel te vinden,
waarbij met name de inbreng van de begeleidingsgroep van belang is. Ook vroeg ze zich af wat
de gevolgen kunnen zijn nu inwoners al geïnformeerd zijn.
Raf Janssen hield een uitvoerig betoog. Janssen kondigde een aantal amendementen aan,
waarbij hulp in de huishouding in alle kernen wordt aangeboden als algemene voorziening en
waarbij de eigen bijdrage niet een laag tarief wordt, maar afhankelijk blijft van het inkomen.
Peter Craenmehr van AndersNu pleitte voor een zelfde inzet voor alle kernen, en voor een
bijdrage naar draagkracht. Lon Caelers van het CDA sprak uit dat het vooral van belang is dat
de voorziening in stand blijft. Het CDA is bang dat door de lage eigen bijdrage aanzienlijk groter
beroep wordt gedaan op hulp in huishouding. Daarbij komt dat het nu nog wordt gefinancierd
met geld van het Rijk, zonder dat zeker is hoe dat in de
toekomst zal gaan.
Het standpunt van de VVD was duidelijk: een
meerderheid van de kernen heeft zich uitgesproken
voor het voorstel, wat volgens Geert Segers het
belangrijkste argument is om de amendementen van
PvdA/GroenLinks niet te steunen.
Na een discussie over de mogelijke gevolgen van een
verlaging van de eigen bijdrage. Kreeg wethouder
Mestrom het woord. Ze begon door te zeggen dat
wat er ook besloten wordt, dit zorgvuldig moet
worden afgewikkeld vanwege de mogelijke juridische
consequenties. Of de raad terug kan komen op
een eventueel besluit is afhankelijk van de wet, zo
stelde ze. Verder gaf ze aan dat de raad, wanneer de
amendementen zouden worden aangenomen, het
uitgangspunten van gelijkheid voor alle kernen loslaat.

Winkelstraat Meijel

Spreekrecht over winkeltijden
Bij de opening deelde burgemeester Delissen mee dat drie leden verhinderd waren. Na de
vaststelling van de agenda en van een aantal besluitenlijsten van eerdere vergaderingen, met
een kleine aanpassing door de VVD, was het de beurt aan twee andere sprekers.
Ben Hackert, adviseur ruimtelijke ordening en Harald Stemkens, voorzitter van de Retailgroep
Peel en Maas, pleitten beide om niet in te stemmen met het voorstel. Het argument: een
ruimere zondagsopenstelling is niet in het belang van speciaalzaken, vaak geleid door kleine
zelfstandigen die niet in staat zijn om mee te gaan in de ruimere zondagsopenstelling. Hackert,
die namens verschillende winkels in Peel en Maas sprak, haalde het voorbeeld van Beesel
aan, waar deze winkels zijn verdwenen. Stemkens had geïnventariseerd wie voor en tegen het
voorstel was. Gezien het sentiment maakte hij zich namens de leden en de kernen ook hard
voor handhaving van de huidige openingstijden.
Voordat goed en wel aan het opiniërende deel van de vergadering begonnen was, had VVDvoorman Geert Segers een vraag voor voorzitter Wilma Delissen. Hij wilde weten of zij ermee
kon instemmen dat buiten de griffie om “door een oud-wethouder” een commissie was
samengesteld over een belangrijk onderwerp, waardoor niet alle raadsleden over dezelfde
informatie zouden beschikken. De voorzitter Delissen, die enigszins overvallen werd door de
vraag, gaf het woord aan raadslid Raf Janssen van PvdA/GroenLinks, op wie Segers doelde.

Actualisering verordening jeugdhulp en WMO
Over de actualisering verordening jeugdhulp en WMO
was een stuk minder te doen, omdat het onderwerp
WMO al uitvoerig aan de orde was geweest. De VVD, bij
monde van Suzan Hermans, en AndersNu gaven aan
beide akkoord te kunnen gaan met het voorstel. Wie
Naus stelde namens Lokaal Peel en Maas een motie
voor, gericht aan het kabinet, de partijen in de Tweede
Kamer en aan de VNG. Strekking van de motie is dat de
gemeenteraad grote bezwaren heeft tegen de invoering
van het abonnementstarief.
Wethouder Wim Hermans reageerde op de vragen van
het CDA door aan te geven dat in het voorstel jeugdigen
inderdaad worden gevolgd, ook na hun achttiende, om
te voorkomen dat deze tussen wal en schip vallen.
Verhitte discussie over belastingen en tarieven
Het volgende onderwerp op de agenda betrof de wijziging van belastingen en tarieven voor
2019. PvdA/GroenLinks stelde maar liefst vier wijzigingen voor. Het tarief van de onroerende
zaakbelasting mag van deze partij worden verhoogd met 3 in plaats van met 1 procent, met
als reden de inflatie en om een extra bijdrage in de algemene middelen. Verder stelde PvdA/
GroenLinks voor om de verblijfsbelasting te verhogen van € 1,00 naar € 1,20, als voorziening
om inwoners te helpen gasloos te worden. Ten slotte waren er twee amendementen om de
mogelijkheid open te houden onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding te verlenen van de
ozb en de rioolheffing.
Teun Heldens van de VVD liet er geen twijfel over bestaan dat zijn partij de amendementen
niet zou steunen. Hij noemde PvdA/GroenLinks een slecht verliezer die alsnog zijn gelijk
probeerde te halen. Een verhitte discussie tussen Raf Janssen en Teun Heldens volgde,
waarbij de VVD’er de oppositiepartij betichtte van “zinloos gegraai”. Hierop voelde de
voorzitter zich geroepen de aanwezigen te herinneren aan de Kerstgedachte, en hen zo te
manen tot wederzijds respect.
Als laatste kreeg Peter Nouwen van het CDA het woord. Hij vroeg af hoeveel een
kwijtschelding van de belastingen zou gaan kosten.
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Wethouder Paul Sanders legde uit dat de kaders voor kwijtschelding wettelijk zijn
vastgelegd. Verder zei hij dat een ambtelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het in Peel en
Maas om ongeveer 20 mensen gaat, voor in totaal 8.617 euro.
Winkeltijden: leefbaarheid kernen voorop
De verruiming van de zondagsopenstelling blijkt de gemoederen bezig te houden. Namens
Lokaal Peel en Maas meldde Tiny Valckx dat zij de voorbije dagen veel ondernemers had
gesproken en dat er een duidelijk tegengeluid te horen was. De kosten wegen niet op tegen
de opbrengsten en de omzet wordt verspreid – consumenten kunnen hun geld immers maar
één keer uitgeven. Met name kleine ondernemers kunnen niet mee en haar fractie vreest
voor de leefbaarheid van de kernen. Haar vraag aan de fracties was dan ook hoe belangrijk
die de leefbaarheid van de kernen vinden.
Peter Craenmehr van AndersNu gaf aan de leefbaarheid belangrijk te vinden, maar zei
tegelijkertijd dat de mensen in de kernen dat zelf moeten doen. Annigje Primowees van
PvdA/GroenLinks zei zich gesterkt te voelen in haar standpunt, en gaf aan voor leefbaarheid
en tegen verruiming van de winkeltijden te zijn. Roger Gielen van het CDA daarentegen
zei dat zijn fractie, na met ondernemers en consumenten te hebben gesproken, voor het
voorstel zou stemmen. Niet de zondagsopening maar online winkelen heeft gevolgen voor
de kleine winkeliers, aldus het CDA.
Zoals verwacht gaf ook de VVD aan voor de verruiming te zijn. Leefbaarheid is ook voor de
VVD belangrijk, maar de overheid hoeft dit soort zaken niet te bepalen van de VVD.
Van AndersNu was er nog een kritische noot aan het adres van het Centrum Management
Panningen. Peter Craenmehr was van mening dat alle kernen vertegenwoordigd zouden
moeten worden door de centrummanager, en hij constateerde dat dat niet het geval is. Ten
slotte vroeg Lokaal Peel en Maas aandacht voor handhaving wegens laden en lossen op
zondag, omdat dit voor omwonenden voor veel overlast kan zorgen.

www.peelenmaas.nl
Bij de laatste drie agendapunten, de begrotingswijzigingen Veiligheidsregio en BsGW
en de aanstelling van wethouder Anget Mestrom als lid van de Raad van Bestuur van de
Stichting Akkoord, werd een stuk korter stilgestaan. Alleen over de begrotingswijzigingen
van de BsGW vond enige discussie plaats, en wel naar aanleiding van een zienswijze die is
voorbereid door een werkgroep uit de raad.
Wethouder Paul Sanders gaf aan de zorgen van de raad te delen in hoeverre BsGW nog in control
is, onder meer omdat keer op keer de begroting moet worden bijgesteld. Annigje Primowees
hintte op de mogelijkheid om uit het samenwerkingsverband te stappen. Andere partijen wilden
niet direct zover gaan, ondanks dat bij onder andere de VVD het geduld nu wel op begint te raken.
Peter Craenmehr van AndersNu gaf aan niet voor de muziek uit te willen lopen.
Nadat de wethouders in de gelegenheid gesteld waren de raadsvoorstellen nog eens aan te
bevelen, volgde een korte schorsing. Vervolgens ging burgemeester Delissen over tot de stemming.
Als eerste werd de actualisering van de verordeningen Jeugdhulp en WMO ter stemming gebracht.
Met 12 stemmen voor en 12 stemmen tegen staakten de stemmen over de WMO, iets dat nog
niet vaak is voorgekomen. Daardoor wordt dit punt doorgeschoven naar de eerstvolgende
vergadering op 22 januari. De verordening Jeugdhulp werd wel vastgesteld. Ook over de pilot hulp
in de huishouding viel geen besluit: ook hier waren evenveel stemmen voor als tegen.
De motie van Lokaal Peel en Maas over het abonnementstarief werd met 19 stemmen
voor 5 tegen aangenomen. De amendementen over de wijziging belastingen en tarieven
werden alle verworpen, waarna het besluit belastingen met 21 tegen 3 werd aangenomen.
Bij de winkeltijden waren de meningen iets meer verdeeld: 15 stemmen voor en 9 tegen.
De begrotingswijziging Veiligheidsregio, de begrotingswijziging BsGW en het aanwijzen van
Anget Mestrom in de gemeenschappelijke regeling de Stichting Akkoord ten slotte werden
unaniem aangenomen.

WORK
WITH US!

GOSSIMIJNE MEIJEL
ZOEKT COLLEGA’S!
Eind januari 2019 opent Gossimijne Meijel haar deuren,
in het restaurantgedeelte van voormalig Gastrobar D’n Burgeméster.
Ter aanvullig van ons geweldige team, zijn wij op zoek naar kanjers met een horeca hart.

ZELFSTANDIG WERKEND SMAAKMAKER
FULLTIME

SMAAKMAKERS (LEERLING/HULP)
PARTTIME

CHEF SFEERMAKER (MEDEWERKER BEDIENING)
PARTTIME

SFEERMAKERS (BEDIENING)
PARTTIME

AFWASKAMPIOENEN
PARTTIME

Kom jij ons team versterken?
Lees de volledige functieomschrijvingen,
wat wij je te bieden hebben en waar we naar op zoek zijn op

GOSSIMIJNE.NL/VACATURES
Zie jij jouw job hier omschreven? Dan kun je direct je sollicitatie insturen.
Wij horen graag van je!
GOSSIMIJNE MEIJEL
Raadhuisplein 1
5768 AR Meijel
T: (077) 720 1707
W: gossimijne.nl

ADVERTENTIE W E E K

1
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Verruimen van winkeltijden
Op voorstel van twee grote supermarkten in Peel en Maas is de raad
gevraagd om de winkeltijden op zondag te verruimen. In eerste instantie
vroeg Lokaal Peel&Maas opschorting. Wij vonden het van belang om
eerst de mening van de detailhandel en andere ondernemers te vragen.
Veel ondernemers uit deze
gemeente hebben van zich laten
horen, zoals de Gamma, Groenrijk,
de Plus, de Coops en Albert Heijn.
Ook omwonenden van supermarkten en winkels gaven hun mening.

Allemaal waren ze tegen verruiming van de winkeltijden op zondag.
Voor Lokaal Peel&Maas was dit voldoende reden om tégen het voorstel
te stemmen, als steun in de rug voor
de kleine ondernemers in de dorpen.

Bij kleinere ondernemers wegen
de kosten niet op tegen de opbrengsten. Men moet twee ploegen maken
vanwege de werktijden en rekening
houden met het dubbele zondagstarief. Ruimere openingstijden brengen niet altijd meer omzet. Het zal
de omzet meer spreiden. Het geld
kan immers maar één keer uitgegeven worden. Kleine ondernemers zijn
niet gebaat bij lange openingstijden,

want het werkt alleen maar kosten
verhogend.
Deze kleine winkeliers zorgen
mede voor de leefbaarheid in die
kernen. Als de kosten toenemen, dan
komt die leefbaarheid in het geding
en is het met de spankracht van de
kleinere supermarkten gedaan. Is de
consument dan winnaar of verliezer?
Voor ons als Lokaal Peel&Maas is het
leefbaarheidsargument essentieel, ook

naar de toekomst toe. Wij betreuren
het dat desondanks het voorstel met
een meerderheid is aangenomen.
De vraag blijft: hechten de andere
fracties zo weinig waarde aan die
leefbaarheid? Zijn twee grote supermarkten belangrijker dan de leefbaarheid in alle kernen? Wij staan
open voor uw mening.
Tiny Valckx,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Een goed begin is het halve werk
Namens de hele VVD-fractie wens ik u het allerbeste voor het nieuwe
jaar. Ook in 2019 staan onze gemeenteraadsleden en wethouder weer
graag voor u klaar en doen we ons best om ervoor te zorgen dat het fijn
wonen is in deze gemeente.
Daar hebben we ons tijdens de
laatste raadsvergadering van 2018
nog hard voor gemaakt toen de
PvdA-GroenLinks met een voorstel
kwam om de OZB (onroerendezaakbelasting) op de valreep in 2019

niet met 1 procent te verhogen, maar
met 3 procent. Het zou ‘slechts enkele
euro’s per inwoner’ kosten en dat geld
kon gestopt worden in een fonds om
mensen te helpen hun woning te verduurzamen. Gelukkig was een meer-

derheid van de gemeenteraad ook
niet te porren voor dit zinloze gegraai
in uw portemonnee. Als we het geld
niet wegpakken bij onze inwoners,
kunnen ze het ook prima zelf sparen
om al dan niet iets aan hun woning te
doen. Doemscenario’s zoals de voorman van Lokaal Peel&Maas schetste
in een interview, ‘we gaan keihard de
kant van Venlo op’ (Venlo sloot 2017
af met een tekort van bijna 24 miljoen

euro), werpen we ook verre van ons.
We zijn er trots op dat we in Peel en
Maas al jaren de zaak op orde hebben
en de begroting van 2019 laat gewoon
een bescheiden plusje zien. VVD’ers
zijn optimisten en we hebben weer zin
in het nieuwe jaar. We blijven ons hard
maken voor een zuinige gemeente
zonder flauwekul.
Teun Heldens,
raadslid VVD

OUTLET STORE

ACTIE
!

Onb
sport eperkt
en vo
or

€ 14,9
per m
aand! 5
*
A.S . Z AT E R DAG

5 J A N UARI 2 0 1 9 Z IJN WIJ GE OPEND !
va n 9 : 0 0 u to t 1 2 : 0 0 u
Ve rs c hille nde ite ms voor

DA M E S , H EREN EN KIN DE RE N
va n n a c hthe mde n, py ja m a’s, huis pakken,
j a s s e n tot wa rm e winte r a cce s s oires.

OPEN DAG

a.s. zondag 6 januari van 10.00 - 16.00 uur
Onbeperkt sporten inclusief live groepslessen!
NIEUW!

Lidmaatschap niet noodzakelijk! Win jij 3 maanden gratis voedingsbegeleiding?

!
AaaCr oTf IjoEngertre?n

25 j erkt spo
onbep
WINDMOLENVEN 25 IN HAELEN
B e d r i j ve nte r re i n Wi n d m o l e n b o s

Voedingsconsulent & Personal Training*

0
€p1er 2ma,a5nd!*

• Ook voor fysiotherapie kunt u bij ons terecht!
Wij hebben een samenwerking met alle zorgverzekeraars.
• Altijd GRATIS begeleiding en persoonlijke schema’s op maat!
• Schrijf je op deze dag in en maak kans op zelfs 100% korting!

Fit en vitaal in 30 minuten!

All-in + eGym slechts €29,95 i.p.v. €34,95 p/m!

Schrijf je in en ontvang een GRATIS ticket
voor de opening van Club Ultra! OP=OP*
Verplichtingen bij een andere sportschool?
Geen probleem, wij hebben altijd een gepaste oplossing voor u!
El ke wo e n s d a g o c hte n d, v r i j d a g o c hte n d e n 1 z ate rd a g o c hte n d
va n d e m a a n d g e o p e n d va n 9 : 0 0 u to t 1 2 :0 0 u

Zelfs o
n
zijn spze prijzen
o
Al vanrtief!
af

€ 7,95

per m
* Informeer naar de voorwaarden.
aand!
Zoals gebruikelijk betaal je géén inschrijfgeld en administratiekosten!
Meer info? www.balancepanningen.nl | 077-307 77 49 | J.F. Kennedylaan 205 Panningen
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Evie Steijvers
15 jaar
Panningen
het Bouwens

Waarvan word je enthousiast?
We zijn wel eens vaker naar een concert of festival gegaan en dan kan ik
echt heel erg van de muziek en de
sfeer genieten. Afgelopen zomer ben
ik nog naar Kensington geweest in
de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
Daarnaast zijn we nog naar Ed Sheeran
gegaan in Duitsland. Dit was allebei
echt heel erg leuk om mee te maken.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Mijn ideale zaterdagavond is een film
kijken met mijn vriendinnen en dan bij

iemand logeren, of gewoon thuis lekker bij de open haard zitten.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Mijn favoriete band is Train en ik
ben vorig jaar naar één van hun
concerten geweest, samen met
mijn ouders en mijn zus. Het eerste
nummer wat ze toen speelden was
Drink Up, het allereerste nummer
dat ik live heb gehoord van Train.
Dat maakte het voor mij een hele
speciale ervaring.
Wat is je favoriete grap?
‘De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door’ van
Herman Finkers, vind ik een hele
goede grap. Ik kan hier iedere keer als
ik ‘m hoor erg hard om lachen.

aan
Evie Steijvers

Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit gekregen hebt?
Het belangrijkste advies is dat ik dicht
bij mezelf moet blijven en moet doen
wat goed voelt. Dit advies heeft mijn
moeder mij gegeven.
Waar ben je het meest trots op?
Ik vind het moeilijk om te zeggen
waar ik trots op ben van mijzelf. Ik ben
heel erg trots op mijn oma omdat
zij zoveel voor iedereen doet, zoals
bij mijn neefje en nichtje oppassen.
Ook regelt ze veel voor de kerk in
Grashoek en poetst ze daar. Ze is met
regelmaat politiek actief bij het CDA
en zat daarvoor in de gemeenteraad.
Ze is ook nog eens vrijwillig ouderenadviseur. Ik vind het heel knap dat ze
dit allemaal doet voor anderen.

Digitaliseren

info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl

Studio ADATO

Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Ik slaap op een regenachtige dag het
liefst uit, maar helaas lukt dit niet
altijd. Als ik daarna beneden ben, vind
ik het leuk om een recept op te zoeken
en dan te gaan bakken. Als het in de
oven zit, ga ik graag YouTube-filmpjes
kijken. ’s Avonds vind ik het fijn om bij
de open haard te zitten met warme
chocomel.
Om wie lach je het meest?
Als mijn zus en ik in een goede bui
zijn, dan kunnen wij erg veel lachen
met en om elkaar. Mijn vader heeft
ook zijn momenten dat hij denkt dat
hij grappig is en mij aan het lachen
maakt met slechte grappen.
Wat is je favoriete luchtje?
Ik ben niet zo van de luchtjes. Ik heb
verschillende soorten parfum, maar ik
gebruik ze eigenlijk niet.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Een vest dat fijn zit of een lekkere
warme trui is waar ik heel erg van
hou.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Het liefst maak ik mijn huiswerk op
school tijdens een tussenuur, want
dan hoef ik er thuis niet meer aan te
denken. Maar als ik wel thuis huiswerk
maak, doe ik dat het liefst op mijn
kamer met mijn favoriete muziek op.
Dan kan ik me goed concentreren.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Een paar jaar geleden ben ik met
mijn ouders en zus naar de Verenigde
Staten geweest. Toen zijn wij onder
andere naar het Kennedy Space
Center en naar Disney World geweest.
Dat was allebei erg leuk.
Wat is je raarste droom?
Dat weet ik niet, want dromen ben
ik ’s ochtends altijd alweer vergeten.
Ik weet eigenlijk niet of ik dit jammer
zou moeten vinden, aangezien ik dus
niet weet waar de dromen over gingen. Maar ik ben wel benieuwd naar
wat ik dan gedroomd heb.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis bent?
Als ik een week alleen thuis zou zijn,
zou ik al mijn katten binnenlaten,
wat normaal niet mag. Normaal
zitten ze altijd buiten, maar soms
glipt er eentje naar binnen en dat
vind ik altijd wel gezellig. Als tweede
zou ik zo lang mogelijk in bed blijven
liggen.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De zomer vind ik heerlijk, maar als er
een echte, goede winter is met veel
sneeuw, kies ik toch voor de winter.
Ik kan heel erg genieten van de sfeer
van witte winters.

VAKGARAGE
PEETEN BV

van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek

jongeren 17

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Goede
voornemens
Het nieuwe jaar is
begonnen en het is tijd om je
goede voornemens in
werking te laten gaan.
Althans, mensen zeggen dat
je je voornemens het beste in
augustus kan maken, omdat
je dan terugkomt van een
eventuele vakantie en moet
wennen aan alle luxe die je
nu weer hebt. Het zorgt
ervoor dat mensen gaan
nadenken over alles wat
overbodig is en goede
voornemens gaan maken.
Dan zou januari dus alleen
de maand zijn waarin je checkt
of je het nog volhoudt.
Vaak hebben goede
voornemens de reputatie om al
snel te mislukken, maar wie
weet is het dit jaar anders.
Men zegt dat als je je
voornemens drie maanden vol
kan houden, het al snel de rest
van het jaar ook lukt. Elk jaar
bedenken veel mensen wat ze
dit jaar willen verbeteren of
doen, met de hoop een jaar
later trots te kunnen zeggen dat
het is gelukt. De meest
voorkomende voornemens zijn
afvallen, minder stress, meer
sporten, een nieuwe baan en
zuiniger met geld omgaan.
Er zijn natuurlijk ook een
heleboel andere voornemens
die misschien beter bij jou
passen. Zelf weet ik nog niet
helemaal zeker wat mijn goede
voornemen is, maar ik zal het
voor nu maar even houden op
over gaan naar het volgende
schooljaar. Een voornemen kan
iets kleins zijn, maar ook iets
groots. Enkele van die grote
voornemens kunnen lang de
tijd nodig hebben om te lukken.
Het is dan belangrijk om niet te
snel te treuren als je het gevoel
hebt dat het niet lukt. Al met al
wens ik iedereen een geweldig
2019 met vele mooie, goede
voornemens!
Lisa

18

verenigingen

Jubileumjaar
Peelpush met
vrijwilligerstreffen
Volleybalvereniging Peelpush uit Meijel viert dit jaar haar 50-jarig
jubileum. De club gaat haar jubileum vieren van januari 2019 tot en met
juni 2020. Het startschot wordt gegeven op vrijdag 4 januari tijdens de
verenigingsavond, die de naam New Year Party heeft gekregen.
Tijdens de verenigingsavond staat
het nieuwjaarstreffen, een speciale
jeugdfotosessie, het vrijwilligerstreffen en de nodige aandacht voor het
totale jubileumprogramma op de
planning. Alle jeugd- en seniorenleden, ouders, sponsoren, supporters en
sympathisanten van de club zijn dan
welkom. Ook vrijwilligers van binnen
en buiten de club mogen naar de New
Year Party komen. Die avond wordt
de vrijwilliger van het jaar bekendgemaakt.De officiële oprichtingsdatum
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Indonesisch eiland

Maasbreese stichting
bouwt school op Lombok
De Maasbreese stichting SBI Lombok heeft het geld bij elkaar om een school te realiseren op het Indonesische
eiland Lombok. Een jaar geleden begon de organisatie met het inzamelen van geld om de school te kunnen
realiseren. Onderdeel van de inzameling was de Pasar Indonesia die in oktober 2017 werd georganiseerd in
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

van Peelpush is 27 juni 1969, waarmee
de club in juni officieel haar vijftigste
verjaardag viert. In het kader hiervan
is door ‘clubstylist’ Johan Leenders een
jubileumshirt ontworpen waarop de
geschiedenis van de club wordt afgebeeld. Deze wordt tijdens de New Year
Party officieel als cadeau uitgereikt
aan alle jeugdleden van Peelpush.
Daarna worden onder andere groepsen teamfoto’s gemaakt. Aanvang van
deze avond is 19.00 uur bij sporthal De
Körref in Meijel.

Finale persoonlijke
biljartkampioenschappen
De finalewedstrijden van de persoonlijke kampioenschappen van
de Senioren Biljart Bond Maas en Peel worden dit jaar voor het eerst
gehouden in gemeenschapshuis In Kepèl in Panningen. Deze vinden
plaats op maandag 7 en dinsdag 8 januari.
De voorrondes zijn gespeeld in
de week van maandag 10 december.
Hiervoor hadden zich 72 leden aangemeld die op basis van hun moyenne
in elf groepen werden verdeeld.
De beste van elke groep, en de
als tweede hoogste geëindigde van
alle groepen, gingen door. Tijdens de

twee finaledagen spelen de twaalf
spelers in twee groepen van zes personen de wedstrijden. Daaruit wordt
de uiteindelijke winnaar bekend.
Aanvang van de wedstrijden is iedere
dag om 10.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de
finales op www.sbbmaasenpeel.nl

Reiscafe ‘s

Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan elders?
Bezoek dan een van onze lokale Reiscafe’s waar u geheel vrijblijvend kennis
maakt met de persoonlijke werkwijze en eigen 24/7 reisbegeleiding uit & thuis.

*BALTISCHE STATEN *BULGARIJE *CHINA *ITALIË
*INDONESIË *KROATIË/ISTRIË *PERU *ROEMENIË
*TENERIFE *TSJECHIE *THAILAND *ZUID-ARIKA
*WANDELVAKANTIES *CANARISCHE EILANDEN

Zo.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Zo.
Ma.

13 Jan. BUFKES Schoolstraat 29 VENRAY
10.30 uur
14 Jan. KERKEBOSKE Koeberg 3 HELDEN
19.30 uur
15 Jan. LEKKER GEWOËN Kloosterstaat 14 GRUBBENVORST 19.30 uur
16 Jan. DE LESTE GULDE Noordsingel 75 HORST
19.30 uur
17 Jan. DE SCHAKEL Broeklaan 2 REUVER
19.30 uur
20 Jan. STG. TREFCENTRUM Hendrikxstraat 17 VENLO
10.30 uur
26 Nov. BUFKES Schoolstraat 29 VENRAY
19.30 uur
S.V.P.VOORAF AANMELDEN VIA ONDERSTAANDE MAIL OF TEL.

Met meer dan 25 jaar
ervaring ook in 2019
weer volledig verzorgd
met ons op reis.

Een heerlijke kop
verse koffie/thee
staat voor u klaar
bij binnenkomst.

Duidelijkheid vooraf
Geen verrassingen achteraf

Vertrek vanuit
uw eigen regio

SBI Lombok werkt samen met de
Indonesische ILB Foundation. Eind 2017
werd een projectplan geschreven om
een eigen school en gemeenschapshuis te gaan bouwen op het eiland.
“Kinderen uit de buurt zullen daar gratis Engels onderwijs kunnen volgen,
deelnemen aan creativiteitsklassen
en gebruik kunnen maken van veilige

en verantwoorde naschoolse opvang”,
aldus de stichting. “Daarnaast kan het
pand gebruikt worden als gemeenschapshuis voor de hele buurt.”

Plastic house
Ook komt er volgens de stichting
een ‘plastic house’, gebouwd van plastic
flessen, om aandacht te vragen voor

het nut van recycling, en de positieve
effecten daarvan voor het milieu en de
buurt in het algemeen. De fondsenwerving voor de school begon bij de Pasar
Indonesia in oktober 2017. “Vooral na
de recente forse aardbevingen op het
eiland, zal dit een mooie en positieve
impuls voor de gemeenschap zijn”,
aldus de stichting.

Ben jij klantgericht en denk jij buiten de bestaande patronen?
Wil je werken in een bevlogen organisatie? Dan zoeken wij jou!

Secretarieel
Medewerker m/v
24 uur per week

In deze afwisselende functie ga je o.a. aan de slag met:
• voorbereiden en notuleren van vergaderingen;
• beheren van meerdere agenda’s;
• faciliteren van je collega’s door het uitvoeren en coördineren
van gevarieerde secretariële werkzaamheden.

Voor meer informatie
kun je op 7 januari van
15.00-16.00 uur contact
opnemen met Marjan Engels,
adviseur bedrijfsbureau en HR
via 0478-517300.
De eerste gesprekken vinden
plaats op 16 januari.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Dit ben jij:
• een passende afgeronde mbo-opleiding;
• proactief, flexibel, assertief en georganiseerd;
• accuraat en zorgvuldig;
• een kei in plannen en organiseren.
Wij bieden jou:
Een uitdagende functie in een klein en professioneel team.
Je gaat werken in een innovatieve- en mantelzorgvriendelijke
organisatie met voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Word jij onze nieuwe collega?
Reageer dan vóór 11 januari 2019 o.v.v. vacature secretarieel
medewerker via solliciteren@synthese.nl.

Synthese is een onderneming
voor zorg en welzijn in Noorden Midden-Limburg, met 80
medewerkers en 200 vrijwilligers.
Synthese biedt mensen
in het alledaagse leven alle
mogelijkheden om tot hun recht
te komen en zich te ontwikkelen.
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De Lieselotjes

Sneeuwballen
kampioen 2018
Door: Henny Driessen
Volleybalvereniging Peelpush uit Meijel organiseerde op zaterdag
29 december de 21e editie van het Sneeuwballentoernooi voor recreatieve
volleybalteams. Er deden vijftien teams mee aan het toernooi.
Familieteam De Lieselotjes kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus.
De 15 deelnemende teams lieten
een duidelijke stijging van het niveau
van het vrijetijdsvolleybal zien.
De speelvreugde en spanning was
groot. Ook het traditionele ‘sneeuwballengooien’ werd met veel enthousiasme gespeeld. Alleen onderhands
spelen bij het kaats-spel, bleek een
kolfje naar de hand van de teams van
‘1-2-3 Hè toch’, ‘De Boshover Bulls 2’ en
‘De Krokodildo’s’, waarbij het laatste
team na loting met de Sneeuw
ballenprijs ging strijken. Het team van
De Heere van Meijel veroverde als

debuterend deelnemer de
Pannenkoeken-prijs, een prijs die wordt
uitgereikt aan een team waar teamspirit en sportiviteit hoog in het vaandel
staan. Het team van de Peelpushparents, een groep van ouders van
huidige en toekomstige Peelpush
talenten, ontving tot slot de ‘Peelpushgoes-50’-prijs, een knipoogprijs richting
het naderende 50-jarig jubileum van de
vereniging. De datum voor het 22e
Sneeuwballentoernooi is zaterdag 28
december. Die editie staat in het teken
van 50 jaar volleybal in Meijel.

Jolanda en Jo winnen
beugeltoernooi

IJszwemmen met Heldense
Reddingsbrigade
De Heldense Reddingsbrigade gaf zaterdag 22 december een instructie over ijszwemmen.
Deelnemers konden die middag zelf ervaren hoe het is om door het ijs te zakken en in water van
10 graden te belanden. Ze kregen uitleg over wat ze in zo’n situatie moeten doen en brachten het
geleerde in de praktijk. “Het koude water was voor velen een uitdaging”, aldus de reddingsbrigade.
“Het wakzwemmen was daarentegen erg populair. Maar ook voor de mensen aan de waterkant,
want hoe haal ik iemand uit het water met een touw of kleren? En hoe voorkom ik onderkoeling?”

Door: Jo Gielen
Het tweede Nostalgische Hoeskamer-beugeltoernooi werd vrijdag
28 december gespeeld bij restaurant en beugelbaan De Hoeskamer in
Baarlo. Er waren spelers uit Baarlo, Maasbree en Hegelsom. Uiteindelijk
gingen Jolanda Relouw en Jo Gielen er met de prijs vandoor.
stand 12-12 gelijk op, totdat Jolanda en
Jo op voorsprong kwamen met 18-12.
Hierna kwamen Wilma en Erik sterk
terug. Toch waren het Jolanda en Jo
die het beste voor het laatst bewaard
hadden, 30-26. Na de prijsuitreiking
werd er een grote tombola gehouden, met voor iedereen één of meerdere gesponsorde prijzen. De avond
werd met hapjes, soep en gezelligheid
afgesloten. Het derde Nostalgische
Hoeskamer-beugeltoernooi vindt dit
jaar plaats op 27 december.

Door de vele regen van de voorgaande dagen en de kleigrond werd
het een erg zwaar veldloop-parcours
tijdens de Neelder veldloop met de
modderpoelen en gevaarlijk gladde
bochten. Op de korte cross wist Rik
Heijnen de Marokkaan Mohamed
Bensahir 39 seconden voor te blijven.
Judith de Bruin werd tweede op de
korte cross.

Wim Janssen
verrassing van de dag

De Hypotheekshop
Makelaardij

WĲ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Taxaties
Verzekeringen
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Ron Koster behaalde een regelmatige eerste plaats op de lange cross
M40. De verrassing van de dag was
echter Wim Janssen, die heel lang uit
de running was en zelf trainde om op
niveau terug te komen. In zijn eerste

wedstrijd werd hij gelijk eerste bij de
M55. Hans Peters volgde op de tweede
plaats. Bij de M60 vocht Nico Verstraten
zich naar een verdienstelijke derde
plaats. Op tweede kerstdag vond
traditiegetrouw de Kasteelloop plaats
in de Kasteelse Bossen in Horst. Voor de
5 kilometer betekende dit één grote
ronde. De 10 kilometer moest twee
keer deze ronde belopen op het snelle
parcours in het park rond de kasteelruïne. Voor de eerste keer lukte het Wiel
van Lier om de hoogst haalbare eerste
plaats te bereiken op de 10 kilometer.
Job Dusch ging met een derde plaats
naar huis. Op de 5 kilometer werd Ron
Koster tweede en ook Judith de Bruin
behaalde een tweede plaats. Guus
Heijnen en Nico Verstraten grepen net
naast het podium.

RKMSV JO11-2 en -3 hebben een prima prestatie geleverd bij het indoorvoetbaltoernooi in Horst.
De finale van het toernooi voor jeugd in de leeftijd van 9 tot 11 jaar ging tussen de twee Meijelse
ploegen. Het tweede team bleek uiteindelijk de sterkste en kroonde zich tot winnaar door met 3-2 het
derde team te verslaan. Dat RKMSV O11-3 won wel de prijs voor het sportiefste team van het toernooi.

ies

Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Voor de atleten van Atletiek Helden stond zaterdag 22 december de
vijfde wedstrijd in de Limbra-competitie op het programma: de Neelder
veldloop in Maasniel. Daarnaast werd op tweede kerstdag woensdag
26 december de Kasteelloop Horst gerend. Rik Heijnen pakte de eerste
plaats in Maasniel en Wiel van Lier werd eerste in Horst.

Jeugd RKMSV presteert goed
bij toernooi

at

Rik Heijnen wint
Neelder veldloop

•••

Nadat alle koppels de tweede
voorrondes hadden gespeeld, waren
er vier koppels over die de halve
finale speelden. Jolanda Relouw en
Jo Gielen wisten het sterke koppel Jos
Hutjens en Wim Paar te kloppen met
een eindstand van 30-26.In de andere
halve finale was het duo Erik Faassen
en Wilma Paar te sterk voor Hans
Knippenberg en Henk Mertens. Ook zij
werden geklopt met 30-26. In een zinderende finale speelden Jolanda en Jo
tegen Wilma en Erik. Het ging tot de

Al 40 jaar
uw Makelreaagiro!
in de
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januari 2018

De eerste maand van het jaar werd geteisterd door heftige weersomstandigheden.
Zo werd de schutterij in Egchel op woensdag 3 januari de dupe van een storm.
Ook Panningen had last van de heftige winden, zoals met deze boom die de Egchelseweg
in Panningen op 18 januari volledig blokkeerde. Januari was ook de maand van de
liedjesfestivallen. Het LVK was in Kessel en het P&M Liedjesfestival in Egchel.
De teleurstelling bij de schutterij van
Panningen en Egchel, St. Leonardus, was
groot. De zeven schietbomen op het terrein
werden allemaal onherstelbaar beschadigd

en moesten vervangen worden. Ook in
Baarlo zorgde de wind voor gevaarlijke
situaties. Een boom op de Napoleonsbaan
waaide om, drie auto’s konden de boom

niet meer ontwijken en botsten er bovenop.
Eén persoon raakte gewond en werd
afgevoerd naar het ziekenhuis.
In Panningen blokkeerde op donderdag
18 januari een omgevallen boom de
Egchelseweg volledig. Naast dat de
weg niet te gebruiken was, moesten
trampolines, tuinsets en dakpannen het
ontgelden. De westerstorm, die heel
Nederland teisterde op deze dag, zorgde

vooral in Maasbree voor veel problemen.
De helft van de in totaal 14 meldingen
die voorbij kwamen waren uit dat dorp
afkomstig.
Op zaterdag 13 januari vond het P&M
Liedjesfestival plaats in Egchel. Het enige
deelnemende dorp dat niet in Peel en Maas
ligt, ging met de hoofdprijs aan de haal. Het
Neerse duo Óm in te lieste wist met hun
nummer ‘’t Lempke van de Keulkas’ de jury
te overtuigen. Op de tweede plek eindigde
het trio ZoëWieZoë uit Maasbree met het
nummer ‘Mien Dörp’. De derde plaats was
voor de Heldense groep Alaaf Airlines met
‘VastelaovessuperHelde’.
Op vrijdag 26 januari vond het Limburgse
Vastelaovesleedjes Konkour (LVK) plaats
in Kessel. Maar liefst 6.500 toeschouwers
zagen op het terrein van Neptunus hoe Spik
en Span met het nummer ‘Blieve’ de winst
voor zich opeiste. Kesselnaar Pim van Wylick
eindigde met zijn nummer ‘Weej kleure de
waereld’ als voorlaatste. De editie in Kessel
was het drukst bezochte LVK ooit.
(Foto LVK: Fred Janssen)

februari 2018

Het waren weer vijf dagen vol creativiteit, plezier en traditie waar zo ongeveer de
hele gemeente zich in stortte van vrijdag 9 tot en met woensdag 14 februari. In Egchel
wisselde het enige café van eigenaar. Manders was niet langer het domein van Thej en
Nel, maar van Guus en Vera. In Baarlo was het mogelijk te schaatsen op de ijsbaan die in
het dorp werd gemaakt.
De vastelaovend begon op vrijdagochtend met de Boetegewoene Bouwenszitting
op middelbare school het Bouwens en de
Sleuteloverdracht ’s avonds in evenementenhal De Heuf. Zaterdags stond voor de tweede

keer de Bonte Boete Belaeving op het programma in Panningen en in Helden vond de
Straotzitting plaats. De dagen erna waren
gevuld met optochten in tien van de elf dorpen. Zo ook in Grashoek waar weer vele men-

sen zich creatief hadden uitgeleefd en lieten
zien waar de vastelaovend om draait: saamhorigheid, een feestje bouwen en het vergeten van de dagelijkse sleur.
Voor Theo (Thej) Gommans en Nel
Manders stond februari in het teken van hun
afscheid bij café Manders in Egchel. Na het
weekend van vrijdag 16, zaterdag 17 en
zondag 18 februari namen de twee afscheid
van hun kroeg. De nieuwe eigenaren Guus
en Vera voeren inmiddels al een klein jaar
de scepter in het Egchelse café. Het vertrekkende echtpaar liet destijds weten dubbele gevoelens bij het afscheid te hebben.
“We nemen zonder poeha afscheid, maar
we gaan het zeker missen”, aldus het vertrekkende echtpaar. “Met name het contact
met de jongeren, maar het is goed dat er nu

twee nieuwe eigenaren zijn met een eigen
visie.”
Hoewel de Olympische Winterspelen
inmiddels voorbij waren, had vrijwilligersorganisatie BaarloBattert een ijsbaan opgezet
in Baarlo. Op dinsdag 27 februari ging de deur
open. Koen Hendriks, een van de initiatiefnemers van de baan, was trots op wat werd
gerealiseerd. “Sporten en bewegen is belangrijk in een samenleving. Het bindt mensen en
zorgt dat ze samenkomen.” De ijsbaan werd
opgezet door zo’n dertig mensen die geheel
vrijwillig de baan creëerden en bijhielden.
“Zoiets doe je samen”, aldus Hendriks toentertijd. “Het evenement brengt het dorp
bijeen. De verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de vrijwilligers is enorm.”
(Foto optocht Grashoek: Carla Wijhers, fotoclub KiekZe)
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maart 2018

Maart stond voor een groot deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.
CDA Peel en Maas kwam als grootste partij uit de bus op woensdag 21 maart met 10 zetels,
één meer dan in 2014. Ook in de weken na de verkiezingen beheerste de politiek het
nieuws in Peel en Maas.
Na het CDA, groeide de VVD ten opzichte
van de vorige verkiezingen van drie naar vijf
zetels. Lokaal Peel&Maas leverde één zetel in
en kwam uit op acht zetels. PvdA/GroenLinks
behield haar drie zetels. AndersNu ging van
twee zetels in 2014 naar één zetel. De partij zat
met vier man in de gemeenteraad vanwege de
overstap van twee raadsleden van Lokaal
Peel&Maas tijdens de raadsperiode vooraf-

gaand aan de verkiezingen. Eenmansfractie
Ton Hanssen verloor zijn zetel en verdween uit
de raad.
De opkomst bij de verkiezingen van 2014
was 50,2 procent. In 2018 lag het percentage
stemmers 0,7 procentpunt hoger met 50,9
procent. CDA-lijsttrekker Wim Hermans
reageerde trots op de behaalde overwinning:
“Gelukkig zijn we alsnog de grootste

geworden. Ik ben met deze uitslag blij en
vooral trots op het hele team.” VVD, de andere
grote winnaar, reageerde in de persoon van
Paul Sanders ook enthousiast. “Men heeft niet
alleen meer vertrouwen in de VVD ten opzichte
van vier jaar geleden, maar ook in de raad.”
Bij de verkiezingen was er een opvallende
rol voor de ‘jeugd’. Teun Heldens (24) van de
VVD wist zelfs meer stemmen te vergaren
(904) dan lijsttrekker Paul Sanders (844).
De 17-jarige Ebie Peeters uit Maasbree
kreeg een zetel dankzij voorkeursstemmen.
Omdat zij deze maand pas 18 wordt, heeft
partijgenoot Hans Vaessen de zetel tot

januari overgenomen. In absolute aantallen
verwierf Wim Hermans van het CDA de meeste
stemmen. Hij werd 1.654 keer aangekruist.
Rob Willems (1.126) van Lokaal Peel&Maas
volgde met 1.126 stemmen en Teun Heldens
kwam daarna.
Voor eenmansfractie Ton Hanssen was
het een teleurstellende verkiezing. “Ik had
het helemaal niet verwacht.” Toch denkt hij
wel van waarde te zijn geweest als raadslid.
“Ik hou ervan om met andere inzichten en
argumenten te komen. De kritische stem gaat
nu verloren. Zo’n situatie is slecht voor de
democratie”, aldus Hanssen.

Op donderdag 19 april werd
bekendgemaakt dat de drie grootste
partijen, CDA, Lokaal Peel&Maas en VVD,
een overeenkomst hadden bereikt over
een nieuwe coalitie. De drie partijen
samen hebben 23 van de 27 zetels in de
raad. De oppositie bestaat slechts uit vier
zetels, drie van PvdA/GroenLinks en één
van AndersNu. Als wethouders werden
Wim Hermans (CDA), Rob Wanten (CDA),
Roland van Kessel (Lokaal Peel&Maas) en
Paul Sanders (VVD) gepresenteerd. Van
Kessel maakte in november bekend zijn
wethouderspost te verruilen voor een

baan als burgemeester van de gemeente
Cranendonck in Noord-Brabant.
Het CBS bracht in april naar buiten dat
Peel en Maas de grootste aspergegemeente
van Nederland is. Een jaar eerder had
de gemeente zichzelf al uitgeroepen tot
Aspergegemeente en de cijfers van het CBS
beaamden die titel. Mat Kersten, voorzitter
van Aspergegilde Peel en Maas is trots op
de titel en liet in april weten dat Peel en
Maas de naam ook echt verdient. “Al jaren
zijn we hier voorloper op alle gebieden van
de aspergeteelt. Met alle ontwikkelingen in
de aspergewereld loopt deze regio voorop.”

april 2018

April stond voor gemeente Peel en Maas vooral in het teken van het vormen van een
nieuwe coalitie. CDA en VVD overlegden volop en ook Lokaal Peel&Maas voegde zich bij
de gesprekken. Het Duitse echtpaar Peter en Gabi de Bake had echter hele andere zorgen
dan politiek. Zij wisten een man te redden die door het ijs was gezakt op de recreatieplas
van BreeBronne in Maasbree.
Peter en Gabi zagen een Duitse man
over het ijs kruipen. Hij wilde zijn hond,
die inmiddels door het ijs was gezakt, gaan
redden. “Ik heb uit mijn schuurtje een
verlengkabel gepakt en die naar de man
gegooid. Hij voelde zijn handen al bijna niet
meer en dus heb ik gezegd dat hij de kabel
om zijn lichaam heen moest binden”, aldus

de 69-jarige Peter uit Essen. Peter wist de
man en de hond op het droge te krijgen.
BreeBronne besloot de reddende engelen
te eren met een receptie. Peter besloot na
het voorval meteen een boei en een touw
van 30 meter te kopen om zo voorbereid
te zijn als zoiets dergelijks nog eens
voorkomt.
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De handballers van Bevo en haar supporters moesten er lang op wachten. Maar op
Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, zorgde het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc
voor een historische prestatie. Na vijf verloren finales wonnen ze voor het eerst de beker.
Het bestuur van de kerk van Meijel begon in mei een actie om geld op te halen voor de
restauratie van het oude gebouw.
Bevo wist in de bekerfinale in het
Topsportcentrum in Almere Aalsmeer met
28-27 te verslaan. Jeroen van den Beucken
roemde vooral het collectief en de steun van
de supporters. “Ondanks de afstand waren
er bussen vol fans meegekomen. Aalsmeer
was natuurlijk een stuk dichterbij, maar toch
was de verdeling van de supporters 50-50.

De beker is dus ook van hen, eigenlijk van
iedereen binnen de club”, liet de handballer
weten. Dit seizoen staat Bevo Hc ondanks een
moeilijke start op een gedeelde vierde plaats
in de BENE-League. Met een nieuwe vloer
die aangelegd is in sporthal De Heuf gaan de
handbalmannen uit Panningen ervoor om ook
dit seizoen met een prijs af te sluiten.

toeristische trekpleister met het uitkijkpunt in
de toren. Daar profiteren bedrijven en horeca
van. Met de herstelde led-lampen wordt de
kerk weer echt de kathedraal van de Peel.
Iets waar alle Meijelnaren trots op zijn.
Gelovig of niet.”
Inmiddels is al meer dan twee derde van
het streefbedrag opgehaald. Het benodigde
bedrag is opgehoogd naar 174.000 euro.
De teller stond eind oktober op ongeveer
120.000 euro. Nog steeds is dus een
flink bedrag nodig. In februari begint de
restauratie van het dak van de kerk.

De kerk van Meijel was toe aan een
grootschalige renovatie, zo bleek in mei.
De gemeente (147.500 euro), provincie
(492.000 euro) en het bisdom Roermond
(175.000 euro) zegden allemaal geld toe
om de restauraties te betalen. Daarna bleef
echter nog een bedrag van 170.500 euro
openstaan. Het kerkbestuur schakelde de
dorpsbewoners in om dat resterende geld in
het laatje te brengen.
“De kerk is gezichtsbepalend voor het
dorp”, vertelde bestuurslid Frits Berben
destijds. “Het heeft niets met religie te
maken. Daarbij wordt de toren een echte

(Foto Bevo: Gunther Robbrecht)

In juni van dit jaar worden de werken onthuld
op de zes locaties in Baarlo waarvoor ze
gemaakt zijn. Dat heeft alles te maken met
het 800-jarig bestaan van het dorp Baarlo in
2019.
De hoogspanningskabels in Kessel en
Kessel-Eik zorgden voor commotie bij de
mensen die direct onder de lijnen of in de
buurt ervan wonen. Uit onderzoek bleek
namelijk dat de hoogspanningslijnen een
gevaar kunnen vormen voor de gezondheid.
Een actiegroep werd opgericht en er volgde
onder meer een informatieavond. Het liefst
zou de groep de kabels onder de grond willen
hebben.

In oktober stuurde gemeente Peel en
Maas een brief naar het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat met daarin
vragen over de gezondheidsrisico’s van
wonen onder hoogspanningskabels.
“Er zijn studies die aantonen dat het slecht
is voor de gezondheid, maar ook dat het
geen kwaad kan”, liet wethouder Paul
Sanders toen weten. “Daarom hebben we
als gemeente samen met bewoners een
brief opgesteld en naar staatssecretaris
Van Veldhoven gestuurd.” Wat er precies
gaat gebeuren met hoogspanningskabels
is nog niet bekend. Datwordt ongetwijfeld
vervolgd in 2019.

juni 2018

De maand juni stond in het teken van de warmte. Naar later bleek was juni het begin
van een ongekende periode van droogte en hitte. Naast het weer waren er ook andere
nieuwsfeitjes in Peel en Maas. Verschillende inwoners van Kessel en Kessel-Eik lieten
weten zich zorgen te maken over de hoogspanningslijnen die door het dorp lopen.
Baarlo kwam positiever in het nieuws met het organiseren van Baarlo Steengoed!.
Veel boeren en andere ondernemers
hebben last gehad van de droogte en hitte
in Nederland. Waterschap Limburg kondigde
zelfs maatregelen aan. Op maandag 18 juni
werd een verbond ingesteld voor het gebruik
van water uit beken en rivieren in Noord- en
Midden-Limburg voor het beregenen van
akkers en weilanden. Door de langdurige
droogte was het waterpeil dusdanig gedaald

dat het waterschap deze maatregel nodig
achtte om met voldoende watervoorraad de
zomer in te gaan. Nog altijd hebben boeren
last van een te laag waterpeil.
In Baarlo werd het kunstproject Baarlo
Steengoed! georganiseerd. Op 30 juni was de
officiële onthulling. Zes kunstenaars van over
de hele wereld kwamen naar Baarlo om grote
blokken steen te bewerken tot kunstwerken.

04
01

terugblik 23

juli 2018

In juli zochten inwoners van Peel en Maas het avontuur. Zo kwamen twee
Maasbreenaren en een Egchelnaar aan in Santiago de Compostella. In Panningen besloten
omwonenden van het Wilhelminapark zich te verzetten tegen een beslissing van de
gemeenteraad. In Meijel werd het jongerenfestival Summer Kick-Off afgelast vanwege een
teleurstellende kaartverkoop.
Maasbreenaren Hay Peeters en Frans
Willems fietsten samen 2.500 kilometer naar
bedevaartsoord Santiago de Compostella in
Spanje. Vier weken lang waren ze onderweg.
“Het was een tocht om nooit meer te
vergeten”, zei het tweetal na aankomst. Ook
Twan Wijnen uit Egchel bereikte in juli het
bedevaartsoord. Hij deed dit niet op de fiets,

maar te voet. Op woensdag 18 april vertrok hij
en ruim drie maanden later, op 22 juli, kwam
hij aan.
De aanpak van het Panningse
Wilhelminapark valt onder de herinrichting
van het hele gebied rondom het Huis van
de Gemeente. De gemeenteraad kreeg drie
varianten voorgeschoteld waar ze uit kon

kiezen. Op het allerlaatste moment werd
een vierde variant toegevoegd. Daarin
verscheen een bouwkavel in het park die
verkocht kan worden om de kosten te drukken.
De buurt snapte niets van de beslissing
van de gemeenteraad en stapte naar de
bezwarencommissie en later naar de Raad van
State. Wat er precies gaat gebeuren in het park
en rondom het Huis van de Gemeente wordt
in 2019 bekend. De buurt heeft al aangegeven
het er niet bij laten te zitten, mocht er toch
een bouwkavel in het park gepland worden.
Het Meijelse festival Summer Kick-Off
met onder meer een volleybaltoernooi en

verschillende muziekpodia verkocht te weinig
kaarten in de voorverkoop, waardoor de
organisatie genoodzaakt was de editie af te
gelasten. Dat terwijl dit jaar voor het eerst
een tweede dag werd toegevoegd aan het
programma. “We balen er verschrikkelijk van,
maar het ging niet anders”, liet Hidde Knoops
van de organisatie weten. Hij vertelde dat het
risico te groot zou zijn om het door te laten
gaan. “De kans was groot geweest dat de
stichting die achter de organisatie fungeerde,
failliet was gegaan.” Later in het jaar maakte
de organisatie bekend in 2019 wel weer
gewoon een editie te willen organiseren.

maar door de droogte bleef er een bruine
vlakte over. De horeca in Peel en Maas
had echter minder te klagen. Hoewel
de middaggasten thuisbleven, werd dit
ruimschoots goed gemaakt in de ochtenden de avonduren, zo lieten diverse horecaondernemers weten aan de HALLO. Ietsje
minder had volgens verschillende van hen
wel gemogen, maar mopperen hoefden
ze allerminst te doen. Het zwembad in
Kessel had ook geen klagen over het
weer. Op woensdag 1 augustus mochten
zij al hun 10.000e bezoeker van het jaar
verwelkomen.
Naast de weerperikelen werd bekend

dat Stichting Beringe Buiten 250.000 euro
te kort kwam om te kunnen starten met
de bouw van het Beringe sportcomplex
en ontmoetingsplek. Beringe Buiten moet
een omheiningsloos sport-, beweeg- en
ontmoetingspark worden op de plek waar
de voetbalclub nu ligt. De stichting had
financiën vanuit provincie en gemeente
al toegezegd gekregen, maar de kosten
bleken veel hoger te liggen dan na de
eerste berekening. De stichting achter het
initiatief moest terug naar de tekentafel
om samen met onder meer de gemeente
te kijken waar er eventueel bezuinigd zou
kunnen worden.

augustus 2018

Ook augustus stond met name in het teken van de langdurige droogte die zich al in
juni liet zien. De oogsten dreigden te mislukken, de dieren hadden het zwaar en het
lange en fysieke werk op het land putten de hardwerkend boeren tot op het bot uit.
Uit Beringe kwam slecht nieuws toen bleek dat het project Beringe Buiten vele tonnen
tekort kwam.
Chiel van den Eertwegh (27) uit Kessel
was één van de zwoegende boeren die
gebukt gingen onder het warme weer.
Zijn vriendin Nena Gijssen (29) zag alle
problemen die haar vriend voor zijn kiezen
kreeg. “De eerste weken ging nog wel,
maar Chiel raakte op een gegeven moment
uitgeput. Veel stress, lange dagen, weinig
slaap en weinig eten. Maar de gewassen

moesten goed blijven en het beregenen
moest doorgaan. Hij moest wel, want
anders is er straks geen oogst”, aldus Nena
die haar verhaal op Facebook zette en daar
veel reacties op kreeg.
Ook de ondergronden van sportvelden
hadden veel te lijden van de droogte.
Zo ook golfbaan De Berckt in Baarlo.
Normaal is de baan een oase van groen,
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Branden waren ook in 2018 oorzaak van veel problemen in Peel en Maas. Zo werd in
Panningen een compleet bedrijfsverzamelgebouw in de as gelegd. Toch zorgde een
brand uit 2017 ook nog voor nieuws. Niëns in Maasbree voelde de nasleep van de brand
in het bowlingcentrum een jaar eerder en werd zelfs failliet verklaard. In september
werd bekend dat er een doorstart gemaakt zou worden.
Niëns Horeca werd in september
2017 getroffen door een brand in het
bowlinggedeelte van het bedrijf. Op 6 juli
werd het vernieuwde pand, na een grondige
renovatie weer geopend. Dat de renovatie
veel van het bedrijf geëist had, bleek toen
op 21 augustus Niëns Horeca BV door de
Rechtbank Limburg failliet werd verklaard.

Dinsdag 25 september werd echter door
de eigenaren bekendgemaakt dat er een
doorstart zou komen. Om dit mogelijk
te maken, is er een nieuwe horecazaak
opgericht: Niens BV, zonder trema op de ‘e’.
Van de 67 medewerkers zijn er 50 mee
over naar het nieuwe bedrijf gegaan, zo liet
curator Gerrits destijds weten aan de HALLO.

Niens Horeca was niet het enige bedrijf dat
failliet ging. Ook de Panningse sanitairzaak
Kömhoff en de Baarlose ondernemingen
slagerij Gielen en eierhandel Cootjans konden
geen zwarte cijfers meer schrijven en werden
door de rechtbank failliet verklaard.
Panningen werd in de nacht van donderdag
6 en vrijdag 7 september opgeschrikt door
een brand in een bedrijfsverzamelpand op
het industrieterrein. Het gebouw waar negen
bedrijven zaten, was niet meer te redden door
de massaal aanwezige brandweer. Het vuur
verwoestte vrijwel alles wat er in het gebouw
te vinden was. In het voorste gedeelte van

het bedrijfsverzamelgebouw zat eigenaar
Snijcentrum Zuid-Nederland. Het achterste
gedeelte werd gebruikt door acht huurders.
Met name voor de gedupeerde huurders
was het een harde klap. “De panden werden
voornamelijk gebruikt als opslagplaats, zij
zijn bijna allemaal alles kwijt wat er in hun
ruimte lag”, aldus een woordvoerder van de
eigenaar. Eén huurder had een engeltje op zijn
schouder. Pim Panken had in zijn ruimte lichten geluidsapparatuur staan die onaangetast
bleef van de brand en het bluswater dat
veelvuldig gebruikt moest worden door de
massaal aanwezige brandweer.

het pand te willen aankopen van de
Rabobank, totdat Venezia en de twee
huurders met hun plan kwamen.
In verschillende kringen werd nog
wat kritiek gehoord op de terugkeer
van de discotheek. Verschillende
gemeenteraadsleden lieten zich kritisch uit
en ook niet alle buurtbewoners zijn blij met
de terugkeer van de uitgaansgelegenheid.
Vooral de overlast ‘s nachts,
parkeergelegenheid en de verpaupering van
het gebouw werden genoemd. De jonge
huurders lieten als reactie daarop weten
in gesprek te willen met iedereen om zo
problemen te voorkomen en eventueel

meteen aan te pakken. Club Ultra beleeft
op vrijdag 11 januari de officiële opening
van de nieuwe uitgaansgelegenheid. Ook
zaterdag 12 januari staat in het teken van
het openingsweekend.
In oktober kwam ook naar buiten
dat de Parkfeesten in Helden zijn laatste
editie heeft gehad in de huidige opzet. De
organisatie is tot de conclusie gekomen dat
er in de gemeente Peel en Maas en Heldendorp te weinig animo is om het evenement
rendabel te houden. De editie van 2018 ging
wel door, nadat in 2017 een streep werd
gezet door het evenement. Dat kwam toen
vanwege te weinig verkochte kaarten.

oktober 2018

Kesselnaar Roland van Kessel werd op dinsdag 2 oktober voorgedragen als burgemeester van Cranendonck. Van Kessel blikt in een interview in deze HALLO terug op zijn
tijd als wethouder. De Ondernemersprijs van Peel en Maas ging dit jaar naar BPG Wijnen.
Verder werd bekend dat Palladio een tweede leven krijgt.
BPG Wijnen won op woensdag
31 oktober de Ondernemersprijs Peel
en Maas. Het bedrijf uit Maasbree, in de
volksmond bekend als Cementepietje,
scoorde de meeste punten bij de jury en
mocht zodoende de prijs mee naar huis
nemen. De Rabobank Publieksprijs werd
gewonnen door People’s Farm, eveneens
uit Maasbree.
In oktober werd ook bekend dat

discotheek Palladio een tweede leven
krijgt als Club Ultra. Vanaf half januari
worden de deuren van ‘Kubke’ weer
geopend. Investeerder Nino Venezia
(55) en huurders Remco Heussen (22) uit
Egchel en Jip Haanen (19) uit Panningen
zijn verantwoordelijk voor de heropening.
Palladio werd op 17 mei 2017, na 99 jaar
een uitgaansgelegenheid te zijn geweest,
failliet verklaard. Daarna leek de gemeente

04
01

terugblik 25

november 2018

Op sportgebied stond Mark van Dijk uit Egchel dit jaar meerdere keren in de
schijnwerpers. De jonge judoka wist een bronzen medaille te winnen op de Jeugd
Olympische Spelen. Daar werd hij in november voor geëerd en in december werd hij
verkozen tot Limburgs Sporttalent van het jaar. In Kessel werden in november de plannen
voor de Maasboulevard gepresenteerd.
De 17-jarige Van Dijk won bij de
Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires
in Argentinië op maandag 8 oktober
een bronzen medaille. Judoclub Helden,
waar Mark van Dijk nog altijd lid van is,
besloot daarom een receptie te houden
in gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel.
Onder meer wethouder Wim Hermans

kwam de judoka feliciteren. Op de foto
is te zien dat hij een portret uitgereikt
krijgt van het moment dat hij zijn bronzen
medaille kreeg. In december volgde nog
een bekroning met de award van Limburgs
Sporttalent van het jaar.
Een andere prijs die in november
werd uitgereikt, de Cultuurprijs Peel

en Maas, werd gewonnen door Peter
Joosten. De Kesselnaar is onder meer de
bedenker van de KinjerK raom van L1 en
medeoprichter van het P&M Liedjesfestival.
In Kessel werden op woensdag
28 november plannen gepresenteerd
voor de realisatie van de Maasboulevard.
Langs een strook van 900 meter aan de
Maas moeten er bloembollenvelden,
bankjes en laagstammige bomen
verschijnen. Het plan is ontstaan uit een
noodzakelijke aanpassing van de loswal
in Kessel. Zowel de provincie als de
gemeente wil 500.000 euro inleggen om
het plan te financieren. Gabor Kovacs, lid
van de werkgroep, liet bij de avond weten

dat hij verwacht dat de realisatie van de
Maasboulevard halverwege 2020 gereed is.
In november werd verder bekend dat
ook in Panningen gebouwd gaat worden.
Het gaat om 27 appartementen in het
Ringovenpark. Deze worden gebouwd
wanneer de helft van de appartementen
verkocht zijn.
Michel van Lieshout, eerder al
initiatiefnemer van actiegroep Behoud het
Ringoverpark om woningen in het park
tegen te houden, is niet heel blij met de
nieuwe ontwikkelingen. “Er wordt nu weer
een stuk van het park afgesnoept. Dat komt
de leefbaarheid van Panningen niet ten
goede”, liet hij desgevraagd weten.

Dat betekent dat geld dat de gemeente
bespaart dankzij inspanningen van vrijwilligers, straks volledig terug moet vloeien
naar de dorpen zelf. Het Overkoepelend
Dorpsoverleg, waarin alle dorpsoverleggen
vertegenwoordigd zijn, kreeg op dinsdag
4 december de zegen van de gemeenteraad.
Het moet een opmaat worden naar een situatie waarin dorpen zelf de gelden kunnen
gaan verdelen van besparingen die zij zelf
mogelijk maken.
In Meijel werd op er van start gegaan
met de bouw van honderd woningen. Op de
plek waar voorheen frikandellenfabriek
Beckers en de boerderijen van Sanders en

Zanderink stonden, verrichtte wethouder
Wanten op donderdag 13 december een eerste sloophandeling. Een decennium geleden
werden de plannen al ontwikkeld, maar door
onenigheid en veranderde regels duurde het
10 jaar voordat het vastgelopen proces doorbroken werd. De betrokken partijen geven
aan dat in december 2020 de meeste huizen
wel klaar moeten zijn.
Op zondag 16 december werd voorafgaand aan het tienjarig jubileumfeest van
gemeenschapshuis Kerkeböske de winnaar
van dorpsquiz Dörp Kwis’t bekendgemaakt.
‘As ut mer weust is’ kroonde zich tot allereerste winnaar van de Heldense dorpsquiz.

maand 2018
december
2018

De gemeenteraad speelde een grote rol in het nieuws van december. Zo besliste de raad
dat handbalclub Bevo een nieuwe vloer krijgt, dat de openingstijden van winkels op zon- en
feestdagen worden verruimd en dat dorpen meer vrijheid krijgen in hun zelfsturing. In Meijel
werd in de laatste maand van december een einde gemaakt aan een jarenlange bouwimpasse. In Helden werden de winnaars van de allereerste dorpsquiz bekendgemaakt.
De gemeenteraad stemde op dinsdag 4 december in met een bijdrage van
50.000 euro voor handbalclub Bevo. De provincie stemde eerder al in met een bijdrage
van 40.000 euro. De 11.000 euro die de
handbalvereniging dan tekort komt om de
kosten van de voer (101.000 euro) te betalen, legt de club zelf bij.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering

van twee weken later, dinsdag 18 december, heeft de gemeenteraad een verruiming van de openingstijden op zon- en
feestdagen goedgekeurd. Winkels mochten
eerst van 10.00 tot 17.00 uur open zijn op
zon- en feestdagen, na de beslissing van de
gemeenteraad is dat veranderd naar 09.00
tot 20.00 uur. Vanaf 1 januari is de tweejarige pilot zelfsturing 3.0 van start gegaan.

26

cultuur

04
01

Agenda t/m 10 januari 2019
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Vrijdagochtendwandeling
Tijd: 09.00-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: start gemeenschapshuis In Kepèl
Panningen

zo
06
01

New Year Party Peelpush

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: Sportclub Pareja
Locatie: Sporthallen Piushof Panningen

Nieuwjaarsconcert Baarlose
fanfare

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: VC Peelpush
Locatie: sporthal De Körref Meijel

za
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01
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08
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Koppelwedstrijd

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Prinsebal De Kieveloeët Meijel

Tijd: 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

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

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: voetbalvereniging MVC’19
Locatie: sportpark De 3-Sprong Maasbree

ma
07
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Prinsenbal De Graasvraeters
Grashoek
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café-zaal Leanzo Grashoek

Finale Persoonlijke
biljartkampioenschappen
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Senioren Biljart Bond Maas en Peel
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Samen Zingen
Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Nieuwjaarsconcert Baarlose
fanfare Eendracht
De Baarlose fanfare Eendracht houdt op zondag 6 januari het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert. De plaats van handeling is zoals gebruikelijk zaal Unitas in Baarlo. Als speciale gastvereniging komt het Maasland Kozakkenkoor uit
Grevenbicht een optreden geven. Het is voor Bart Deckers het laatste optreden als dirigent van Eendracht.

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Senioren Biljart Bond Maas en Peel
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Cabaretvoorstelling
‘Ik zie de bui al hangen’
van Marjolijn van Kooten

Borrels & Beats met dj Remco

Nieuwjaarsreceptie en start
jubileumjaar MVC’19

Finale Persoonlijke
biljartkampioenschappen

wo
09
01
do
10
01

Cabaretshow Christel de Laat
‘Zijn daar nog vragen over?’
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Magic Cabaret Theater Diner
met Rob & Emiel
Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Cabaret over taboe op
angst en depressie
Twee seizoenen trok Marjolijn van Kooten samen met Bram Bakker
langs de theaters met de voorstelling ‘Geen paniek’ die ging over angst
en depressie. In haar show ‘Ik zie de bui al hangen’ gaat Marjolijn verder
op die weg. Op dinsdag 8 januari staat ze in DOK6 Theater in Panningen.

Marjolijn vertelt in de show op
ludieke wijze over depressie, suïcidegedachten en de angst voor een
terugval. “Gezellige onderwerpen
als depressie, moedeloosheid, zelfkritiek en angst passeren de revue.
Hoopvol gaat Marjolijn bij coaches,
Het thema van de middag is
Een reis door Rusland. Het repertoire bestaat dan ook overwegend uit
Russische nummers. Het Maasland
Kozakkenkoor, onder leiding van Bert
Ramakers, is daar in gespecialiseerd.
Het speciale aan het concert is dat
het het laatste optreden van fanfare

Eendracht wordt onder leiding van
dirigent Bart Deckers. “Hij neemt na
ruim acht jaar met dit concert afscheid
van het orkest om nieuwe stappen
te zetten in zijn carrière”, aldus de
fanfare. “Hij kan terugkijken op een
bijzonder succesvol jaar. Op 21 oktober werd hij met fanfare Eendracht

Limburgs kampioen in de eerste divisie tijdens het LBM bondsconcours
in de Oranjerie te Roermond.” In het
kader van die prestatie is het vanaf
12.30 uur mogelijk om de dirigent, het
bestuur en de muzikanten te feliciteren. Het concert begint om 13.30 uur
en is gratis te bezoeken.

Prinsebal De Kieveloeët Meijel
Prins Marcel I neemt zondag 6 januari afscheid als heerser van het Kieveloeëteriek in Meijel tijdens het
prinsebal. Die middag wordt ook bekendgemaakt wie de nieuwe prins van de carnavalsvereniging is.
De prins van 2018 en zijn gevolg
worden door hofkapel Goe Gehusseld
verwelkomd in het Oranje Hotel.
Na een afscheidswoordje en terugblik

op zijn prinsenjaar wordt hij officieel
opgenomen bij de ‘Awd Prinsen’.
Carnavalsvereniging De Kieveloeët
maakt vervolgens bekend wie de

nieuwe heerser van het Kieveloeëteriek
in 2019 gaat zijn. Aansluitend volgt
de receptie. Het prinsebal begint om
15.00 uur in het Oranje Hotel in Meijel.

yogadocenten, ervaringsdeskundigen en psychologen te rade”,
schrijft DOK6.
De show van Van Kooten op 8
januari begint om 20.15 uur. Kijk voor
meer informatie op www.dok6.eu
(Foto: Arjan Benning)

Christel de Laat met
cabaretshow in DOK6
De Brabantse cabaretière Christel de Laat staat op woensdag
9 januari met haar tweede programma in DOK6 Theater in Panningen.
De titel van haar nieuwe show is ‘Zijn daar nog vragen over?’. De Laat
zoekt in de show veelvuldig de interactie met het publiek.
Waarom kussen we elkaar bij
een ontmoeting drie keer? Waarom is
koffie en thee bestellen tegenwoordig zo’n gedoe? Waarom moeten we
zoveel keuzes maken? De laat heeft
veel vragen die ze behandelt in de

voorstelling. “Geen wereldproblemen, maar alledaagse zaken die
vragen bij Christel opwerpen”, aldus
DOK6. De show begint om 20.15 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.dok6.eu (Foto: Rijk in Beeld)
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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 6 januari
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Jeu en Til
Verhaegh –v.d. Broek (jaardienst)
Woensdag 9 januari
H. Mis 09.00 uur in de sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 6 januari
Geen H. Mis
Zondag 13 januari
H. Mis 11.00 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 6 januari – Feest van
Driekoningen
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten
Mevr. Toos Leijsten
Intenties:
Petronella Vaessen. Maria Peeters
en overl. familie Peeters-HermansHaenen.

service 27

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 januari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Gods zegen voor
het nieuwe jaar; Mie Willems-Kessels
(jaardienst)

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 5 januari
H. Mis Openbaring des Heren 17.30 uur
t.i.v. Jaan Hermans (jaardienst/verj);
Zaterdag 12 januari
Geen H. Mis
Overleden: Jac Nelissen, 91 jaar

Zondag 6 januari
H. Mis Driekoningen/Openbaring van
de Heer met herenkoor t.i.v. Joannes
Reijven (jaard.); overleden ouders
Toon en Nel Joosten en overleden
kinderen; Uit dankbaarheid
Maandag 7 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 8 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. gezinnen,
aansluitend koffie drinken
Donderdag 10 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 6 januari
H. Mis Openbaring des Heren 10.00
uur - herenkoor t.i.v. Wiel Peters
(jaardienst);
Giel van Lier en Leen van Lier-v.d. Hurk
(jaardienst)

Parochie Meijel

Parochie Panningen

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
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 5 januari
Geen H. Mis

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 5 januari
H.Mis 19.00 uur – Gemengd koor

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 5 januari
19.15 uur.Voor overleden ouders Lei
Sturme en Mien Houba en overleden
familie.
Woensdag 9 januari
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 12 januari
19.15 uur. Voor de Z.E.H. Jan Lenders.
Mededeling
Op de pastorie zijn weer de Gerardus
kalenders te koop voor de prijs van
€ 7,25 per stuk.

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 5 januari
17.00 uur gebedsdienst in verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 6 januari
9.30 uur H. Mis. Driekoningen.
Zang: Gemengd koor.
Jaard. en tevens verjaardag Josephina
Meerts en voor overleden ouders
Willem en Grada Meerts-Pouwels en
zoon Harry.
Donderdag 7 januari
8.30 uur H. Mis.

Mededelingen
Vrijdag 4 januari wordt vanaf 9.00 uur
de H. Communie gebracht bij zieken
en ouderen thuis. De tarieven voor de
misstipendia zijn voor het jaar 2019
hetzelfde gebleven. € 27.50.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 6 januari - Driekoningen.
9.30 uur Pastoor Kallen.
Zondag 13 januari
9.30 uur Parochie.
Mededelingen
Jong Nederland hartelijk dank voor het
verzorgen van de Kerststal in de kerk.
Iedereen een gezegend en gezond 2019
Alle vrijwilligers, hartelijk dank, in

– t.i.v. Jeanne Briels-Janssen
(zeswekendienst); Piet Janssen en
To Janssen-van der Linden en zoon
Sjraar (gest.jrd); Nelly LemmenHendrix
Dinsdag 8 januari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 9 januari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Donderdag 10 januari
H. Mis 09.00 uur 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

welke vorm dan ook is bijgedragen
aan onze parochie kerk. “Samen sterk
voor onze parochiekerk “

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

HALLO Venray zoekt een

fulltime journalist
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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4K TV
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• 4K Ultra HD
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ALLES MOET
WEG!

VRIJSTAANDE VAATWASSER
SMS25AW01

DROGER
WT45W491
• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• Warmtepomp
• A++
• Zelfreinigende condensor

nu 527

nu 397
• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• Energieklasse A++
• NoFrost: nooit meer ontdooien
• 206 liter koelgedeelte,
98 liter vriesgedeelte jaar garantie

Tummers
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NORMAAL 799,-

NO FROST

KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB31FERNCWW/EF

NORMAAL 419,-

•
•
•
•
•

MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
A+ • 12 couverts
Starttijdkeuze
Speciaal programma voor glas
SilencePlus: extra stil

34%

60 CM

34%

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

