
Cultuurtuin in opbouw
Op Struiken 3 (tussen Grashoek en Maasbree) wonen José Lenders en Pieter Koole al jaren in een boerderijwoning met een riante tuin eromheen. Hun droom is om hier een 
theatertuin van te maken die verbinding legt tussen verschillende generaties. In deze ‘beleeftuin’ worden workshops georganiseerd, is er contact met de natuur, vinden 
optredens plaats en kunnen kinderen spelen. José en Pieter vroegen kinderen om mee te denken invulling te geven aan de tuin. Het eindresultaat was een grote tekening van de 
tuin met daarin alle ideeën. 
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Champignons kweken onder glas 
niet mogelijk: gemeente Peel en Maas trekt 
vergunning in
Nadat de gemeente Peel en Maas op haar vingers is getikt door de bezwarencommissie, komt ze terug op een 
eerder genomen besluit. De champignonnenkas op de Marisbaan in Grashoek krijgt toch geen vergunning. 

Gemeente Peel en Maas verleende 
meer dan een jaar geleden een 
omgevingsvergunning voor het 
telen van champignons aan de 
Marisbaan in Grashoek. De buurt 
ging echter in bezwaar en kreeg op 
vier punten gelijk van de bezwaren-
commissie. Op één punt gaat het 
college mee in het advies van de 
commissie: het telen van champig-
nons onder glas staat ter discussie. 
De grond is namelijk bestemd voor 

glastuinbouwteelt en champignons 
worden niet gezien als een gewas. 
Volgens wethouder Rob Wanten 
heeft de gemeente niet de regels 
overtreden door in eerste instan-
tie wel een vergunning af te geven 
voor de plannen van Panbo. “We 
hebben het initiatief getoetst van-
uit de bedoeling en niet vanuit de 
regels. Champignons telen onder 
glas is niet vreemd, er zijn gevallen 
bekend waarbij dit is toegestaan als 

glastuinbouw.”
Volgens wethouder Wanten staat 
dus alleen het soort gewas ter dis-
cussie. Volgens hem kan er wel een 
vergunning worden gegeven als het 
plan wordt gewijzigd en er bijvoor-
beeld sla wordt geteeld in de kas. 
Panbo geeft aan zich nog te beraden 
op de vervolgstappen nu de vergun-
ning is ingetrokken. De initiatiefne-
mer kan bezwaar maken tegen de 
beslissing van het college.

*vraag in de winkels naar de voorwaarden

Markt 39 Panningen 
www.durlinger.com 
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Samen met een live-tekenaar 
gingen veertien kinderen vrij-
dag 2 december aan de slag. Dit 
resulteerde in een tekening met 
de nieuwe inrichting van de tuin 
en een hele lijst aan ideeën voor 
activiteiten die daar kunnen plaats-
vinden. Onder andere de termen 
pizzaoven, vuurkorf, bioscoop en 
pluktuin kwamen naar voren. Over 
die ideeën zijn José en Pieter posi-
tief. “We hebben bewust kinderen 
gevraagd om hun wensen uit te 
spreken. We willen zelf het kind 
in ons wakker houden. We heb-
ben van hun wensen geleerd dat 
de omgeving van de tuin inspire-
rend moet zijn, kinderen kunnen 
zich namelijk niet lang focussen. 
Met een theatertuin kunnen we 
hen ook stimuleren aan cultu-
rele activiteiten in de buitenlucht 
deel te nemen”, legt José uit.

Inspiratiebron
Dat José en Pieter hun tuin willen 
openstellen voor anderen, heeft 
te maken met hun verleden. 
José: “Mijn ouders runden een 
campeerboerderij, waardoor ik 
opgroeide met circussen, droppings 
en andere activiteiten. Ik had altijd 
contact met anderen en dat heeft me 
veel gebracht in het leven. Door mijn 
kindertijd durf ik nu op latere leeftijd 
veel meer en kan ik mijn passie 
doorgeven aan anderen.” Pieter miste 
dit juist in zijn leven. 
“Ik deed niks anders dan werken 
en nu wil ik kunnen genieten. 
We hebben meerdere keren 
deelgenomen aan een fietstocht die 
ons langs culturele activiteiten onder 
andere in Arcen leidde. 
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HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van 
Kempen Media b.v. en verschijnt 
elke donderdag in de gemeente 
Peel en Maas. 

Oplage 20.050 exemplaren

www.hallopeelenmaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres 
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en 
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk) 
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten 
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte 
naamsvermelding van de foto graaf of auteur dient bij 
aan levering 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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de 
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig-
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Colofon

Belastingwijzigingen voor BV-ondernemers
Het belastingpakket 2023 bevat een groot aantal wĳ zigingen voor ondernemers die hun onderneming uitoefenen in een besloten 
vennootschap (BV). 

Om met de tarieven te beginnen. 
De laatste jaren is de belasting 
voor kleine ondernemers 
flink  verlaagd. Het lage 
vennootschapsbelastingtarief ging 
van 19 procent in 2019 via 16,5 
procent omlaag tot 15 procent vanaf 
2021. Tegelijkertijd ging het bedrag 
waarover het lage tarief wordt 
berekend omhoog van 200.000 tot 

395.000 euro. In 2023 gaan we in 
één keer terug naar af: 19 procent 
over de eerste 200.000 euro. Het 
hoge tarief was in 2022 al verhoogd 
van 25 procent naar 25,8 procent 
(om de oplopende zorgkosten in 
verband met corona te betalen). 
De trend lijkt hogere tarieven, maar 
logica zit er niet veel in. 

Naast belasting over de winst, 
betalen BV-ondernemers ook 
belasting als ze opgepotte winst 
uit de BV halen, bijvoorbeeld 
als dividend. Deze zogenaamde 
Aanmerkelijk Belangheffing is vanaf 
2019 omhooggegaan van 25 procent 
tot inmiddels 26,9 procent. Het 
belastingplan 2023 kondigt een 
verdere wijziging aan, namelijk 
een laag tarief van 24,5 procent tot 
67.000 euro,  daarboven wordt het 
tarief 31 procent. Dat zou dan in 
2024 moeten ingaan. Nu kan er in 
een jaar van alles gebeuren: uitstel, 

wijziging of afstel, het zou allemaal 
best kunnen. Even afwachten dus. 

Zo’n regeling die na een paar jaar 
uitstel en met wijzigingen er toch 
is gekomen, is de zogenaamde 
excessief lenen regeling. Om de 
belangheffing uit te stellen kunnen 
ondernemers namelijk ook geld 
lenen van hun BV in plaats van 
dividend uitkeren. Nu kan dat niet 
zomaar, de ondernemer mag met 
zijn BV niet onzakelijk handelen, 
maar voor de Belastingdienst is dat 
vaak lastig te bewijzen. Daarom zegt 
de nieuwe regeling dat ondernemers 
maximaal 700.000 euro mogen 
lenen. Lenen ze meer, dan wordt 
dat gezien als dividend en is 
belangheffing direct verschuldigd.  

Ten slotte wordt er ook nog 
gesleuteld aan de zogenaamde 
gebruikelijkloonregeling. 
Deze regeling zegt kortgezegd 

dat een ondernemer ten minste 
hetzelfde salaris uit zijn BV moet 
opnemen als een werknemer in een 
meest vergelijkbare functie. Op die 
manier wordt voorkomen dat de 
ondernemer zich een laag salaris 
toekent en op die manier belasting 
uitstelt. Deze regeling wordt 
verscherpt, onder meer door de 
doelmatigheidsmarge af te schaffen. 

Oh, zit dat zo!

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Optochtgroep 
buurtvereniging 
De Loo uit Panningen 
wint 1.111,11 euro
Met een prijsvraag van de Brand Bierbrouwerij heeft de optochtgroep 
van buurtvereniging De Loo 1.111,11 euro gewonnen. De opdracht was 
een filmpje te maken van je carnavalvereniging/groep en daarin ook 
Brand bier te verwerken. De optochtgroep was uitgenodigd om de prijs 
in ontvangst te nemen in Wijlre bij het proeflokaal van de Brand 
Bierbrouwerij. In de jury zaten Beppie Kraft, Bart Storcken en Bert 
Salden. De prijswinnaars werden beloond met een gezellige avond in 
Wijlre, waar ze de cheque, drankjes en hapjes en de muzikale felicita-
ties kregen van de jury. Het geld kan de groep goed gebruiken om 
bouwmaterialen en kleding aan te schaffen voor de optocht. In haar 
filmpje is een compilatie te zien van de deelname tijdens optochten. 
Ook is er gebruikgemaakt van een reclamespot van Brand bier, dat ze 
met eigen beeld en geluid hebben samengevoegd.

Grashoek wil Buurtbos de Houwenberg’ 
opstarten
In Grashoek is een idee ontstaan om samen een buurtbos te gaan creëren aan de Houwenberg. Een plek waar 
jong en oud samen kunnen komen en van en met de natuur kunnen leren en waar gelegenheid is om te ont-
spannen en te genieten van alles wat er groeit en bloeit. Het initiatief komt van Irene Couperus en wordt 
ondersteund door Regiobank Beringe/Karis Adviesgroep. Om dit lokale initiatief op gang te brengen, is nu een 
crowdfundingsactie gestart. Met het geld dat ingezameld wordt, worden materialen, zaden en planten 
gekocht om het buurtbos te gaan opstarten.

De locatie van het buurtbos is een 
stukje bosgrond tussen de Houwenberg 
en de Vliegert. Irene Couperus is hier 
eigenaar van. Het idee van dit buurt-
bos is dat het een stukje natuur van en 
voor de gemeenschap is, dat samen 
vormgegeven, aangeplant en onder-
houden wordt. Denk aan het aanleggen 
van een plukpad of het planten van 
fruitbomen. Zo is bijvoorbeeld het idee 

om jaarlijks een evenement te organi-
seren, zoals een boomplantdag. 
Om het buurtbos te kunnen opstar-
ten, is een bedrag van 500 euro nodig. 
Daarom is een crowdfunding gestart 
die tot en met woensdag 28 december 
loopt. Als het streefbedrag gehaald is, 
kan gestart worden met de voorberei-
dingen voor het buurtbos. Denk aan 
het ontwerp en de inrichting. 

Informatieavond
Woensdag 7 december is er vanaf 19.30 
uur een informatieavond in gemeen-
schapshuis De Ankerplaats. Hier wordt 
informatie gedeeld over dit project én 
is gelegenheid om vragen te stellen. 
Iedereen is welkom op deze avond. 
Hier kun je eventueel ook al een bij-
drage doen aan de crowdfunding.

‘Intrekken raadsvoorstel De School 
kwam als een verrassing’
Zowel de directrice van De School als Stichting Bree waren verrast toen wethouder Machteld Beukema aan-
kondigde het raadsvoorstel over de nieuwbouwplannen van De School in te trekken. Nieuw onderzoek moet 
nu uitwijzen waar de openbare basisschool en de sporthal zich kunnen vestigen. 

De medezeggenschapsraad van 
basisschool De Violier trok één dag 
voor de raadsvergadering aan de 
bel, waardoor de plannen rondom 
de nieuwbouw voor openbare basis-
school De School ‘on hold’ kwa-
men te staan. Voor Marie-Louise 

Vanmulken, directrice van De School, 
kwam dat als een verrassing. “Het 
plan om onze school in het pand van 
De Violier te vestigen, is eerder ter 
sprake gekomen, maar was destijds 
niet mogelijk. We vertrouwen erop 
dat de gemeente goed onderzoek 
doet en binnenkort met een nieuw 
raadsvoorstel komt.” De directrice 
geeft dat het tijdsbestek wel een 
issue kan worden. “We hebben snel 
huisvesting nodig, momenteel heb-
ben we zestig kinderen, maar we 
kunnen niet meer hard groeien.”
Ook Geert Peeters van Stichting 
Bree noemt het intrekken van het 
raadsvoorstel een donderslag bij 

heldere hemel. De stichting zet zich 
al jaren in voor een nieuwe sport-
hal in het dorp, maar moet nu weer 
een afwachtende houding aanne-
men, geeft hij aan. “In het kader 
van zelfsturing hebben wij verschil-
lende plannen bedacht, maar halen 
het niet, omdat steeds dezelfde 
conclusies worden getrokken. Het 
is nu aan de gemeente om met een 
voorstel te komen. Wij willen in elk 
geval geen solidaire sporthal op het 
Meuleveld. We hebben er vrede mee 
dat er een nieuwe onderzoek wordt 
gedaan en we wachten het nieuwe 
voorstel af.”
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Schoolhond Bella zorgt voor verbinding 
en vertrouwen op De Groenling
De laatste jaren zie je ze steeds vaker: schoolhonden. Ook op basisschool 
De Groenling in Panningen wordt het team sinds twee jaar versterkt 
door de 2-jarige Bella, een kruising tussen een labrador en herder. 
Leerlingen kunnen bij de viervoeter terecht voor troost, een knuffel of 
voorleessessie en er is zelfs een uitlaatschema waar leerlingen zich 
massaal voor aanmelden. “Bella is niet alleen leuk, maar ze heeft ook 
een positief effect op de leerlingen, de leerkrachten en het welbevinden 
van allen”, aldus schooldirecteur Judith Ueberbach, tevens baasje 
van Bella.

Vanaf het moment dat Bella als puppy 
bij Judith en haar gezin kwam, gaat 
ze al mee naar De Groenling, waar ze 
verblijft op het kantoor van de school-
directeur. “Dat is een bewuste keuze, 
zodat ze zich ook kan terugtrekken en 
haar rust kan nemen”, legt Judith uit. 
Bella is namelijk geen getrainde hulp-
hond, maar dat neemt niet weg dat ze 
veel ondersteuning biedt aan zowel 
leerlingen als leerkrachten. “We heb-
ben echt gekeken naar wat Bella fijn 
vindt, zonder vooraf een bepaald doel 
te stellen. Dat heeft goed uitgepakt op 
het gebied van welbevinden, plezier 
en vertrouwen. Bella is heel sterk op 
het moment dat een kindje het moei-
lijk heeft, boos is, of verdriet heeft. 
Dan komt haar natuur het sterkst naar 
voren. Ze is ontzettend goed in de 
gemoederen bedaren en kinderen hel-
pen als ze het lastig hebben.

Perfecte match
Eigenaarschap, plezier, vertrouwen 
en ontwikkeling: dat zijn de vier 
kernwaarden van De Groenling. Bella 
past hier perfect bij, geeft Judith aan. 
“Als je ziet hoe vaak kinderen met 
Bella komen knuffelen of haar even 
willen uitlaten: het plezier straalt er 
vanaf. Zo leert Fleur uit groep 7 Bella 
kunstjes, fijn voor het welbevinden 
en zelfvertrouwen van beiden. Bella 
staat al vrolijk te kwispelen als ze 
opgehaald wordt. Dat is heel mooi om 
te zien. Tevens wordt Bella elke vrijdag 
voorgelezen door een leerling die 
het lastig vindt om voor een groep te 
lezen.” Kinderen leren door Bella om 
lichaamstaal te begrijpen, waardoor 
ze kunnen inschatten wat een ander 
wel of niet leuk vindt. “Bella geeft zelf 
aan wat ze wel en niet fijn vindt. Dit 
doet ze natuurlijk zonder woorden, 
maar door haar gedrag leren kinderen 

dit te begrijpen.” Aan de muur van 
het kantoor prijkt een lange lijst met 
namen van kinderen die Bella graag 
uitlaten in de pauzes. “Daar kunnen 
ze op intekenen”, geeft Judith aan. “Zo 
kunnen ze samen even lekker naar 
buiten, terwijl de leraren een oogje 
in het zeil houden. Hier wordt altijd 
heel enthousiast op gereageerd.” Dat 
kan leerling Ise beamen. Regelmatig 
komt ze binnenlopen om Bella te 
aaien. “Het uitlaten vind ik het leukste 
om te doen”, vertelt ze. “Dan doe je 
eens een keer iets anders dan wat je 
normaal in de pauze doet.” Klasgenoot 
Levi is het hiermee eens. “Het is leuk 
dat Bella zo speels is”, zegt hij.

Werkkleding
Dat Bella echt onderdeel uitmaakt van 
het team van De Groenling, blijkt ook 
uit het feit dat er zelfs een ‘werkoutfit’ 
geregeld is voor haar. “Bella had eerst 
een blauw halsbandje, maar dat paste 
natuurlijk niet bij de naam van de 
school”, lacht Judith. “Een paar meiden 
van groep 7 kwamen toen met een 
groen bandje, dat Bella onder ‘werk-
tijd’ draagt. Als ze mee naar huis gaat, 
gaat het blauwe bandje weer om.”

Meerwaarde
Het inzetten van een schoolhond is 
iets dat Judith andere scholen zeker 
zou aanraden. “Er zitten zo veel voor-
delen aan”, geeft ze aan. “Uit onder-
zoek is gebleken dat een schoolhond 
een meerwaarde kan hebben. Een 
schoolhond verbetert de werkhou-
ding, omdat er een goede verdeling 
tussen ontspanning en inspanning is. 
Kinderen worden vaak rustiger als ze 
bij de hond zijn en ze leren omgaan 
met verschillende emoties. Ook het 
belang van helder communiceren 
komt naar voren. Daarnaast leren 

kinderen te luisteren naar een ander. 
Het is fijn om te zien dat dit bij onze 
school precies heeft uitgepakt zoals 
we hoopten.”
De grootste meerwaarde van een 
schoolhond vindt Judith de openheid 

van leerlingen die het oplevert. “Ik leg 
via Bella makkelijk contact met kinde-
ren. Kinderen komen even snel binnen 
om met Bella te knuffelen en dit zorgt 
er vervolgens voor dat ze een praatje 
maken en ook sneller hun hart luchten 

bij mij. Zo kan ik ze helpen wanneer 
dat nodig is. Bella is de perfecte aan-
vulling van onze school.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Baarskampstraat 29 Kessel • phicoop.nl

Openingstijden

Bij besteding van €35,-
1 doosje Merci GRATIS*

*Aanbieding is geldig van maandag 12 t/m zondag 18 december.

Maandag:  van 08.00  tot  20.00 uur
Dinsdag:  van 08.00  tot  20.00 uur
Woensdag:  van 08.00  tot  20.00 uur
Donderdag:  van 08.00  tot  20.00 uur

We willen iedereen bedanken voor hun interesse en leuke reacties op de nieuwe winkel. Ben je nog  
niet geweest, maar wel nieuwsgierig naar de nieuwe winkel? Kom dan deze week boodschappen doen. 
Alle klanten krijgen bij besteding van 35 euro een heerlijk doosje Merci 250 gram gratis.

Vrijdag:  van 08.00  tot  20.00 uur
Zaterdag:  van 08.00  tot  20.00 uur
Zondag:  van 09.00  tot   18.00 uur

Dank je wel
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‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen

met 24-uurs kamers

voor élke verzekering Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

geeft zorgvuldig vorm aan 
een persoonlijk afscheid, 
zodat jullie met een goed 

gevoel kunnen terugkijken.

Dankbetuiging
Dank aan allen voor het hartverwarmende medeleven na het 

overlijden van mijn man, onze pap, schoonvader en opa

Jac Joosten
De vele kaarten, berichtjes en uw aanwezigheid in grote getale 

bij de uitvaartdienst hebben ons goedgedaan. 
Bijzonder dank aan de medewerkers van het Groene Kruis en 

dokter Rozenberg en dokter van Kemenade.

   Mary Joosten-Schaareman
   Kinderen en kleinkinderen

Helden, december 2022

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken          
van medeleven die wij mochten ontvangen 

 na het overlijden van mijn lieve man,  
onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Leopold Engels
-Pim- 

25 juni 1949  |  20 oktober 2022

De vele kaarten, brieven, bloemen en bezoekjes hebben ons 
steun gegeven en bieden troost in deze verdrietige periode

 
Christine Engels-op het Veld
kinderen en kleinkinderen

Pim ligt begraven op begraafplaats ‘Heiderust’

Panningen, december 2022

Verdrietig, maar erg dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden 
mochten hebben, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan

Jan van Mullekom
    * Helenaveen, 24 december 1934   

   
† Neerkant, 28 november 2022

echtgenoot van 

Dora van Mullekom-Janssen

 Eindhoven:  Marian
       
Roggel:         Anja en Peter                           
                       Richard en Robin
                      Evelyne en Etienne
                         Beaudine en Rivas
       
Roggel:         Sylvia en Ton

 Neerkant:    Pieternel en Karel
                       Fleur en Tommy
                         Livya en Lio
                      Sophie

Dorpsstraat 5, 5758 AM  Neerkant

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 3 december, in de Sint 
Willibrorduskerk te Neerkant, waarna we Jan begeleid hebben naar zijn 
laatste rustplaats op het kerkhof van de St. Willibrorduskerk te Neerkant.

Column
Luis Suárez
2 juli 2010, WK 2010, Johannes-
burg. Na 118 minuten voetballen 
in de kwartfinale tussen Uruguay 
en Ghana staat er 1-1 op het 
scorebord. Vrije trap Ghana. De 
bal komt voor, wordt ingekopt, 
een leeg doel, maar toch twee 
vuisten. Niet de vuisten van de 
Uruguayaanse doelman, maar 
van spits Luis Suárez. Een zeker 
doelpunt werd voorkomen. Rode 
kaart, strafschop. Asamoah 
Gyan achter de bal, met de druk 
van heel Afrika op zijn schou-
ders. Nog nooit bereikte een 
Afrikaans land de halve finale 
van het WK voetbal. Aanloop, 
schot, de lat! De strafschoppen-
serie daarna nam Uruguay beter. 
Ghana, een litteken verder en een 
illusie armer.

2 december 2022, WK 2022, 
Al-Wakrah. Na 12 jaar van 
Afrikaanse pijn kruisen Ghana en 
Uruguay opnieuw de degens op 
het WK voetbal. Een ongekend 
gemotiveerd Ghana, tot de tanden 
bewapend, treedt niet alleen 
aan tegen het land dat hen 12 
jaar geleden op uiterst pijnlijke 
wijze van het WK elimineerde, 
maar zelfs tegen de persoon die 
hiervoor alleen verantwoordelijk 
kan worden gehouden: Luis Suárez. 
Ghana’s staatsvijand nummer 
één. Echter kijkt Ghana al vrij snel 
tegen een 0-2 achterstand aan en 
is de hoop op een volgende ronde 
vervlogen. Uruguay op rozen, 
maar dan komt er slecht nieuws 
vanuit het andere veld. Uruguay 
heeft toch nog één goal nodig. En 
ineens wakkert het Ghanese vuur 
weer. Ze kunnen zelf dan niet meer 
door, maar de mogelijkheid om 
Uruguay en daarmee Luis Suárez 
mee te trekken in hun eliminatie, 
zorgt weer voor Ghanese strijdlust. 
Tijdrekken, wisselen in de laatste 
minuten en geveinsde blessures, 
de Ghanezen pakken alles aan 
om Uruguay te dwarsbomen. 
En Suárez? Die zit op de bank, 
al gewisseld, want Uruguay 
was toch door? Tranen in zijn 
ogen, machteloos, bijtend in een 
bezweet hesje, de tijd tikt weg. Na 
12 jaar van Afrikaanse pijn is het 
litteken niet geheeld, maar draagt 
Uruguay nu eenzelfde litteken, 
aangebracht door Ghana. En de 
lachende derde? Dat is Zuid-Korea. 
Alhoewel, ze zijn dan wel door 
naar de achtste finale, maar als je 
vervolgens alle hoeken van een 
door Brazilianen gedomineerd veld 
te zien krijgt, zal het lachen ook 
daar snel vergaan.

Caspers Corner

Gezocht, schoonmaakster voor 5 uur 
pw, voor woning in Maasbree. 
Bel 06 15 16 24 36 voor meer info.

Wij bezorgen onze aardappelen 
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Tevens 
uien te koop. Tel: 077 307 88 53

Tuincursus: ‘De Natuurlijke, Voedende 
en Helende Tuin’. Start 17 februari 2023 
in Arcen, 8 vrijdagen.
Meer info: www.hubertinahof.nl.

Auto’s gevraagd, alle merken loop, 
sloop of schade. Direct geld en 
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48. 

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.
nl/peggy-wismans fb: Opti-Duur 

Te koop; Kwekersgrond
7 ha en 3 ha met waterdruppel 
systeem voor container potteelt
Aerts 06 53 17 62 60

VAN ROY KASSEIEN GRASHOEK
06 18 92 50 99
Antieke Bouwmat en tuindeco
Open dagen met Kerst en Oudjaar
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In september zijn we aanwezig 
geweest bij een voorstelling in 
Velden in een openluchttheater en 
daar is het idee ontstaan om dit in 
onze tuin ook te realiseren. We willen 
mensen een podium bieden, zodat 
de artiesten weer een inspiratiebron 
kunnen zijn voor anderen.”

Geluksmomenten
De tuin moet een plek worden met 
verschillende hoekjes waar de klein-

kunst een podium wordt geboden. Het 
doel daarvan is om geluksmomenten 
en nieuwe ervaringen te creëren die 
niet perfect hoeven zijn, maar wel een 
bijzondere herinnering nalaten. “We 
bieden dagprogramma’s met work-
shops, optredens of dansvoorstellin-
gen. Er hoeven geen honderd mensen 
over de vloer te komen. We denken 
meer aan een kleine groep van dertig, 
zodat het persoonlijk blijft. We zijn 
voornemens een overdekt podium in 

de tuin te plaatsen,, het terras uit te 
breiden en nog meer eetbare bloemen 
en planten in de tuin te verwerken”, 

legt Pieter uit. “We hopen dat jong en 
oud door onze tuin in verbinding komt 
te staan.” Het stel hoopt in de zomer 

het eerste programma aan te bieden.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

0812 \ nieuws

Vlees met smaak, dat is ons motto!

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

www.herefords.nl

Speciale openingstijden tijdens de feestdagen:

 13-14-15-16 december 09.00-17.00 uur

 17 december 09.00-15.00 uur

 19-20-21-22-23 december 09.00-17.00 uur

 24 december 09.00-12.00 uur

 27 december 09.00-15.00 uur

 28 december Gesloten

 29-30 december 09.00-17.00 uur

 31 december 09.00-13.00 uur

 1 januari Gesloten

Kerstaanbieding
(prijzen geldig van 13-12-2022 t/m 31-12-2022)

Entrecote  € 33,00 per kg

Kogelbiefstuk € 29,00 per kg

Ossenhaas aan het stuk € 50,00 per kg

Rosbief € 21,00 per kg

Tournedos € 57,00 per kg

Hertenbief € 28,00 per kg

Worstenbroodje € 1,25 per stuk

Ossenstaartsoep € 8,00 per liter

LLTB uit zorgen over motie aangaande 
huisvesting internationale medewerkers 
in Peel en Maas 
In een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad van Peel en Maas heeft de Limburgse Land- 
en Tuinbouwbond (LLTB) aandacht gevraagd voor huisvesting van internationale medewerkers in 
betreffende gemeente. De LLTB zegt, net als de achterban, overrompelt te zijn door de motie over 
huisvesting van internationale medewerkers in de gemeente die tijdens de begrotingsvergadering werd 
aangenomen. In de brief uit de bond haar zorgen.

In de brief reageert de LLTB op de 
motie, waarin het college wordt 
opgeroepen om een nieuwe inven-
tarisatie te doen van de vraag naar 
huisvesting voor arbeidsmigranten in 
Peel en Maas, het huidige beleid met 
de raad te evalueren, en per direct 
geen nieuwe aanvragen en principe-

aanvragen in behandeling te nemen, 
tot dat de evaluatie is afgerond. “De 
mogelijkheid om huisvesting dichtbij 
het boerenbedrijf te realiseren is van 
essentieel belang voor onze leden in 
Peel en Maas. Het direct ‘parkeren’ 
van de (principe-)aanvragen (agrari-
sche) helpt ondernemers absoluut niet 

verder in deze tijden. De wijze van 
uitvoering van het college aangaande 
deze motie kan een enorme impact 
hebben voor onze leden, en daarom 
verzoekt de LLTB het college om de 
motie naast zich neer te leggen en 
nieuwe aanvragen te blijven beoor-
delen.”

Vervolg voorpagina

Cultuurtuin in opbouw

Club Ultra sluit definitief 
haar deuren
De eigenaren van Club Ultra in Helden hebben besloten om de 
deuren van de discotheek definitief te sluiten. Het veranderende 
uitgaansleven, personeelstekort en stijgende energieprijzen 
hebben de doorslag gegeven.

“Na enkele mooie jaren in Club 
Ultra zijn we helaas genoodzaakt 
er na 26 december mee te stop-
pen. Door het sterk veranderde 
uitgaansleven is het niet langer 
verantwoord om de club nog open 
te houden. Daarnaast speelt ook 
het tekort aan technische mensen 
en de steeds sterker wordende 
opkomst van in- en outdoor festi-
vals een grote rol in onze keuze”, 
aldus de eigenaren op Facebook. 
Als klap op de vuurpijl noemen ze 
de energiecrisis die bovenop alle 
andere prijsverhogingen kwam. 

“Wij hebben er daarom voor geko-
zen om nu dicht te gaan, zodat 
we gewoon aan alle verplichtin-
gen kunnen blijven voldoen. Het 
doet ons echt oprecht pijn tot dit 
besluit te moeten komen, maar als 
ondernemers zien wij helaas geen 
andere mogelijkheden meer om 
nog verantwoord open te blijven.”
Club Ultra zal na vandaag nog zes 
avonden open zijn: 3, 10, 17, 24, 
25 en 26 december. Tijdens deze 
avonden kunnen bezoekers hun 
consumptiemunten die ze eventu-
eel nog hebben opmaken.

Nieuwe locatie voor 
Oekraïense pop-up winkel
Nadat de Oekraïense pop-up winkel in Meijel moest sluiten 
omdat het binnen te vochtig werd, gingen Meijelse vrijwilligers 
op zoek naar een nieuwe locatie. Na het luiden van de noodklok 
is er een tijdelijke oplossing gevonden in het pand aan de Kievit 
in Beringe. Tot eind april kunnen Oekraïense vluchtelingen daar 
hun spullen halen.

Het pand aan de Kievit in Beringe 
staat al een tijdje leeg. Met de 
eigenaar zijn afspraken gemaakt, 
waardoor de pop-up winkel nu 
in het pand gevestigd kan wor-
den. Gemeente Peel en Maas zegt 
achter het plan te staan. “Het is 
een geschikte, centrale locatie. 
De gemeente kan daarom instem-
men”, aldus een woordvoerder van 
de gemeente. Op dit moment is er 
een kledingbank in Maasbracht, 
waar ook (volwassen) inwoners 
van de gemeente Peel en Maas, 
die hiervoor in aanmerking komen, 
terecht kunnen voor kleding. 
Momenteel zijn de Meijelse vrij-

willigers bezig om ook in Peel en 
Maas een kledingbank te starten. 
“We zijn druk met de gemeente in 
overleg om de huidige pop-up win-
kel groter en permanent te trekken. 
We willen ook meer mensen gaan 
toelaten en zitten nu even met 
partijen te kijken hoe we dat kun-
nen organiseren”, aldus vrijwilliger 
Maarten Pijnenborgh. “Als er initi-
atieven zijn voor de vestiging van 
een kledingbank in Peel en Maas, 
dan staan we daar zeker voor open 
en denken we graag mee over 
de mogelijkheden”, reageert de 
gemeente.

WWW.TRAAS.NL

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN: 
0478-850138

Computerproblemen? 
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips: 
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Voor uw schilder- en texwerk, 
bel Huub. Gratis advies en offerte. 
06 14 11 59 49

HUISHOUDELIJKE HULP gezocht in 
Panningen. 1x per 2 weken 3 uur. 
Dag/tijd in overleg. Tel: 06 41 49 94 87

Te huur mooie vrijstaande woning
Averbodestr. 53 Helden
Vestjens Grondzaken 077 307 28 18
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Ze groeide op in Bergharen en verhuisde veertien jaar geleden samen met haar man Ton naar Maasbree. Daar woont ze inmiddels graag, maar 
strijdt wel voor het behoud van de leefbaarheid in het dorp. Wil is een bezige bij, houdt van aanpakken en is sociaal ingesteld. Deze week wordt 
Wil van Elk (77) geplukt.

Wil werd geboren in Boven-
Leeuwen en groeide op in 
Bergharen in een gezin met vijf 
kinderen. Na het behalen van 
haar middelbare schooldiploma, 
werkte ze ruim een jaar als au 
pair in Londen en volgde daarna 
de opleiding tot verpleegkundige. 
“Mijn vader vond dat geen goede 
beroepskeuze voor mij, want ik 
was vaak teveel betrokken. Ik zat 
soms voor de televisie te janken, 
daar had hij wel gelijk in. Ik heb 
echter nooit spijt gehad van mijn 
beroepskeuze”, vertelt Wil lachend. 
Haar reislust kwam wel weer naar 
boven na het behalen van een 
kraamdiploma. Daarom vertrok 
ze met een vriendin voor een jaar 
naar Canada. “Na een jaar had ik 
mijn staatsdiploma Canadese ver-
pleging, dus wilde ik langer blijven 
om te ervaren wat Canadese ver-
pleging inhield. Mijn ouders von-
den het goed en ik heb daar veel 
en goede ervaringen opgedaan, 
onder andere efficiënter werken, 
minder hiërarchisch en patiën-

ten meer zelf laten doen. Daarnaast 
heb ik veel levenservaring opgedaan, 
Toronto was toen al een miljoenen-
stad met veel verschillende cultu-
ren. Canada is een mooi land.” Huisje 
boompje beestje wilde Wil nog niet. 
“Ik voelde me geen emigrant, ik was 
in Toronto voor het avontuur. Daarom 
besloot ik weer terug naar Nederland 
te verhuizen na drie jaar.”

Holisme
Eenmaal terug in Nederland, besloot 
Wil bij de jeugdgezondheidszorg in 
Tilburg te gaan werken, omdat ze 
een hiërarchische werksfeer in een 
Nederlands ziekenhuis niet wilde. In 
Tilburg deed ze ervaring op met ver-
slaafde jongeren. “Ik durfde die uit-
daging wel aan te gaan, maar na drie 
jaar was mijn accu leeg. Het werk was 
zwaar. Ik besloot weer te gaan stude-
ren en te genieten van mijn studen-
tentijd die ik eerder niet had gehad.” 
Ze koos voor de studie tot leraar 
gezondheidskunde en omgangskunde. 
Dit resulteerde in een baan in Breda 
aan de opleiding verpleegkundigen 

en ziekenverzorgenden. Ze zette zich 
onder andere in voor internationalise-
ring van de zorg en wist een borstkan-
kerproject in Litouwen op te zetten. 
Daar hield ze veel contacten aan 
over. Sociaal zijn vindt Wil belangrijk. 
“Ik ben aanhanger van het holisme 
en dat heb ik van thuis uit meegekre-
gen. Je leven bestaat uit drie factoren: 
het geestelijke, het lichamelijke en 
het sociale. Die drie werken samen als 
een eenheid en ze in balans houden, 
maakt iemand gezond.”

Interesse
Nadat ze met vervroegd pensioen 
ging, betekende het niet dat Wil ach-
ter de geraniums ging zitten, alhoe-
wel ze van bloemen en planten 
houdt. Ze besloot de kunstacademie 
te volgen en schilder- en tekenles-
sen te nemen. In haar eigen atelier 
maakte ze abstracte kunst. “Mijn zus 
was een professioneel schilder en 
dat leek me ook wel wat voor mij. 
Ik vind het heel leuk om te doen en 
het biedt mij ontspanning. Eigenlijk 
zou ik het meer moeten doen, maar 

ik kom er niet altijd aan toe.” Wil 
bleef namelijk die bezig bij, die zich 
inzette voor  anderen. Doordat haar 
man Ton dezelfde interesse deelde, 
werd ze door hem betrokken bij aller-
lei  initiatieven. Ze ontmoette Ton in 
1988 op een feestje en hij was veer-
tien jaar geleden de reden dat ze een 
huis kochten in Maasbree, waar Ton 
vandaan komt. “Het is fijn wonen 
hier. Ik heb het echt naar mijn zin in 
Maasbree.” Volgens Wil heeft ze het 
aan Ton en zijn familie te danken 
dat ze snel in Maasbree kon aarden. 
“Ondanks dat ik van lezen hou, kan 
ik niet stilzitten. Ik weet niet hoe het 
kan, maar ik ben graag bezig. Omdat 
Ton slechthorend is, ga ik met hem 
mee naar vergaderingen. Zo ben ik 
ook betrokken geraakt bij de herden-
king van de zes Engelse soldaten die 
in Maasbree zijn gesneuveld en hier 

begraven zijn. Omdat ik de Engelse 
taal onder de knie heb, onderhoud ik 
het contact met de families.”

Laefplein
Door Ton is Wil ook in het bestuur van 
Stichting Kunst en Cultuur en Kruisen 
en Kapellen getreden. Historische en 
culturele objecten behouden staat bij 
Wil hoog in het vaandel. Het begon 
allemaal toen tijdens de verbou-
wing van de basisschool in Maasbree 
kunstwerken werden afgebroken. Wil 
en Ton hebben zich ingezet om die 
kunstwerken te redden. Momenteel 
strijdt Wil voor het behoud van de his-
torische panden die worden gesloopt 
voor de komst van woningen op het 
Laefplein. De plannen noemt ze een 
schandaal. “Er is al zoveel afgebro-
ken en men gaat maar door. Gelukkig 
komt er een erfgoedlijst, maar onder-
tussen dreigt alweer een afbraak voor 
een monumentaal historisch pand 
voor de aanbouw van een apparte-
mentencomplex, op een plek waar het 
uitzicht behouden dient te worden en 
men meer groen wenst. Heel jammer 
dat niemand in Maasbree wat doet. 
Waar blijft de gewone gedachtegang 
en durf?”

Ik heb het echt naar 
mijn zin in Maasbree

In 2015 kreeg Wil wel bijval toen ze 
de sloop van het Panningse zwembad 
tegen probeerde te houden. “Ik zwom 
er drie jaar en het was een uitstekend 
en toegankelijk zwembad. Men zei dat 
ze het gingen sluiten, maar ik wist van 
niets. Toen zijn we actie gaan voe-
ren met een stel zwemmers en het is 
gelukt. In 2015 was het zover, geluk-
kig, na veel reuring en overleg was 
de kogel door de kerk. Het zwembad 
mocht minstens vijftien jaar doorgaan. 
Het loopt, ondanks de coronaperiode 
en energieprijzen, redelijk tot goed. 
Het was een intensieve klus maar heel 
leerzaam en verrijkend.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Wil van Elk Maasbree
Geplukt

enzo \ 0812 
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Dansstudio
van Tuijl

Lokatie:
Gemeenschapshuis - Lindelaan 4 - Kessel-Eik
        www.dancewithleon.nl            info@dancewithleon.nl*

KOM DANSEN!

van beginners t/m topklasse

start van het nieuwe seizoen vanaf 15-01-2023!

Enthousiast geworden van het dansen op tv?

schrijf nu in
en profiteer

van een
korting van

€5,-!

Kijk voor de oplossing 
volgende week  
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

Sudoku
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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Column
Een kind 
wordt 
geboren
Waar zou dat achtmiljardste kindje 
geboren zijn? In een comfortabele 
eengezinswoning, een torenflat 
of in een huis met stukgeschoten 
ramen? Of misschien wel als vluch-
teling onderweg. Hopelijk waren 
de ouders er blij mee. Was het 
gewenst, welkom, geliefd? Of mis-
schien was de moeder alleen en 
vol zorgen. En hopelijk is het kindje 
gezond. Maar kan het ook gezond 
blijven? Want wat is het toekomst-
perspectief? Zal het in een overbe-
volkt land gebukt gaan onder de 
strijd voor het dagelijks leven, door 
armoede en hongersnood? Zal het 
een oorlogsvluchteling worden of 
misschien wel een klimaatvluchte-
ling? Of zal het gebukt gaan onder 
de last van de krimp en de vergrij-
zing in West-Europa? Acht miljard: 
geboren worden of niet geboren 
worden? Hoe actueel. We leven in 
een wereld van uitersten. We doen 
er alles aan om uiterst kwetsbare te 
vroeg geboren kindjes toch in leven 
te houden en tegelijk hoor je zeg-
gen dat ‘abortus een mensenrecht 
is’. Recht op leven, recht op liefde 
en geluk, recht op een goede toe-
komst. Dat geldt toch voor moeder 
en kind? Acht miljard wat betekent 
dat? Waar het geboortecijfer erg 
laag is ontstaan problemen, maar 
waar heel veel mensen leven ook. 
En je zult maar erg arm zijn en geen 
toekomst zien. Vliegtuigenladingen 
voorbehoedsmiddelen van hier 
naar daar zullen de oplossing niet 
brengen. Maar wel betere gezond-
heidszorg, goede scholing en stu-
diemogelijkheden en uitzicht op 
werk. Dan veranderen mensenle-
vens. Maar dat kan alleen als we 
de rijkdommen eerlijk verdelen 
en onze aarde niet nog zwaarder 
belasten dan ze dragen kan. Dat 
moet dan wel inhouden dat wij hier 
wat inleveren, zodat zij daar wat 
meer kunnen krijgen. Geen popu-
laire boodschap. Het is advent, de 
tijd van uitzien naar het kind. Het 
kind van Kerstmis dat licht brengt 
en hoop in zich draagt. Maar advent 
zet ook aan tot inkeer en bezinning. 
Want dat kind staat voor die bood-
schap dat iedere mens kostbaar is 
en geliefd en dat juist ook kleinen 
en zwakken ertoe doen. Gelukkig 
komen er met Kerstmis weer velen 
samen rond dat kind in die kribbe.

pastoor Peter van der Horst

Pastoraaltje

Bespreking poll week 48

In onze omgeving zijn er veel mensen met een hardnekkige verkoudheid. Een loopneus, pijnlijke keel en niesaanvallen: ze lijken nooit ver weg. In 
de meeste gevallen zet het niet door tot een volwaardige griep, maar het blijft wel wekenlang sluimeren. Heeft het te maken met een lagere 
weerstand en is het daarmee nog een direct gevolg van de twee coronajaren die we achter de rug hebben?

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat de griep 
langzaam aan terein wint in Nederland, maar er 
nog geen sprake is van een epidemie. De ge-
tallen wijzen uit dat zelfs minder mensen een 
bezoek aan de arts brengen met griepachtige 
klachten dan in dezelfde periode (2018/2019 en 
2019/2020) voor corona. Mark Janssen herkent 

zich dan ook niet in het geschetste beeld. “Vorige 
week heb ik vier dagen een snotneus en kriebel-
hoest gehad. Daarna was het over. Ik snap niet 
waar jullie het over hebben. Misschien moeten jullie 
meer buiten komen?”. Jeanne Driessen wijst op haar 
beurt naar het vaccin. “Wie weet wat er in die prik-
kies zat?”, vraagt ze zich af. 

Op griepalert.nl, dat monitort waar verkoudheid 
en griep voet aan de grond krijgen in Nederland, 
neemt het aantal meldingen toe. Keelpijn en hoes-
ten zijn symptomen die vaak worden gemeld. Het 
aantal besmettingen met corona blijft intussen on-
verminderd laag, blijkt uit de meest recente cijfers 
van het RIVM. 

Het komt door corona dat veel mensen zich niet fit voelen

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaasPoll

I ngezonden b r ief

Ingezonden b r ief

Verzet tegen nieuwe megastallen in Egchel
Een agrarisch bedrijf met 13.000 varkens in Egchel wil uitbreiden met 38.000 dieren. Er is sprake van dat de gemeente het bestemmingsplan 
voor dit doel gaat wijzigen. Waar zijn wij mee bezig? Goedwillende agrariërs stoppen met hun bedrijf om ammoniakreductie te realiseren en 
daarmee ook de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren. Als het betreffende bedrijf mag uitbreiden, is dit een klap in het gezicht van goedwil-
lende agrariërs.

Mijns inziens haalt het bedrijf zijn 
gewin over de ruggen van de inwo-
ners van onze gemeente. Waar 
haalt men de moed vandaan? Met 
welk klimaat groeien onze kinderen 
en kleinkinderen op? Zo’n onmatig 

groot bedrijf hoort zó dicht bij de 
bebouwde kom niet thuis. Als de 
wind goed staat, zitten heel Egchel 
en Panningen-Zuid midden in de 
stank. In de bescherming van ons 
gemeenschappelijk welzijn, wel-

bevinden en gezondheid schiet 
Peel en Maas hier zwaar tekort. 
In de basisschool van Egchel en 
in het nabijgelegen Bouwens van 
der Boijecollege zit onze toekomst. 
Mensen van Egchel, neem uw ver-

antwoordelijkheid voor deze toe-
komst.

Wim en Germaine Cruijsberg-Slosser, 
Dr. Joostenstraat Panningen

Egchel weet het
Ik weet niet wat de fractie PvdA/GroenLinks nu eigenlijk wil bewerkstelligen met haar opiniestukje van afgelopen 1 december in dit blad. Is 
het zichzelf bewieroken om als ‘gutmenschen’ naar voren te komen? Wat moet ik met de opmerking ‘Het is maar dat Egchel dit weet’? De 
Egchelse gemeenschap weet wat er gaande is.

Er is een flitspeiling gehouden onder 
Egchelnaren waaruit naar voren komt 
dat twee derde tegen de uitbrei-
ding is. Dat een derde nog steeds 
voor is geeft natuurlijk te denken. 
Misschien is verzet kansloos en is 
alles al juridisch dichtgetimmerd. Een 
groepje inwoners heeft desondanks 
geageerd tegen de uitbreidingsplan-
nen middels zienswijzen op de NRD. 
Zoekt u maar eens uit wat dat is. In 
die complexiteit zit een probleem. 
De meeste mensen hebben geen 
idee wat er zich in het wereldje der 
vergunningverleningen en bestem-

mingsplannen allemaal afspeelt. Een 
natuur(!)vergunning voor de uitbrei-
ding is in 2020 door de provincie 
afgegeven terwijl de problematiek 
rond stikstof zich toen al in alle hef-
tigheid begon af te tekenen. Wie in 
Egchel had dat toen in de gaten? Er is 
geen gelijk speelveld tussen over-
heid en de individuele burger. Zonder 
specialistische hulp kun je nauwe-
lijks een vuist maken tegen de over-
heid. Egchelse burgers beseffen zich 
dat terdege. Vandaar hun uitspraken 
over deze kwestie als ‘het is toch 
allemaal al bekokstoofd’ (juridisch 

dichtgetimmerd), ‘je kunt er niets 
meer tegen doen’ (het is te laat) en 
‘ze doen toch wat ze willen’ (afspra-
ken tussen ondernemer en gemeen-
tebestuur). Met het vertrouwen in de 
lokale overheid is het ook hier niet 
best gesteld.
Tegenstanders van de uitbreiding zijn 
dus gebaat bij professionele hulp. Of 
de PvdA/GroenLinks fractie daarin 
bij kan staan, weet ik niet. Misschien 
hebben ze contacten waar we 
gebruik van zouden kunnen maken. 
Maar we hoorden niets van de fractie 
behalve dan over die nu inmiddels 

ingebrachte, door henzelf trouwens 
ook al als kansloos geachte, motie. 
Het is overigens onjuist dat de PvdA/
GroenLinks fractie geen steun kreeg. 
Ook de D66-fractie stemde voor de 
motie. Ze konden ook niet anders, 
tegen stemmen zou verraad zijn aan 
hun eigen milieuprincipes. Dus lokale 
politici: als je tegen bent, help ons, 
wees nu eens echt een vertegen-
woordiging van de burger, meer acti-
visme alsjeblief.

Peter Vullings, 
Pastoor Koningsstraat Egchel

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.

Anti-rookbeleid overheid gaat 
te traag
In 2040 moet er een rookvrije generatie opgroeien in Nederland. Dat is althans het streven van de overheid. Om te dat bereiken zijn diverse 
maatregelen afgekondigd. Niet alleen wordt tabak alsmaar duurder, maar vanaf 2032 kunnen rokers ook enkel nog terecht bij de tabaksspeci-
aalzaak voor een pakje peuken. Waarom moet die maatregel nog 10 jaar duren? Wordt de tabaksindustrie, en daarmee de miljarden die de 
staatskas spekken, een hand boven het hoofd gehouden? Het anti-rookbeleid van de overheid gaat te traag. Wat vindt u?

Het anti-rookbeleid van de overheid wordt in 
stapjes uitgerold over Nederland. Wat startte 
met ontmoedigende verpakkingen waarop foto’s 
van eventuele gevolgen werden getoond, werd 
in de daaropvolgende jaren gevolgd door de 
verkoop langzaam maar zeker aan banden te 
leggen. Sinds dit jaar hoef je als roker niet meer 
in het café te vragen om een pakje sigaretten, 
want ze mogen er simpelweg niet meer verkocht 

worden. Het zijn maatregelen die zich richten op 
het terugdringen van roken, overgewicht en pro-
blematisch alcoholgebruik, zoals die zijn afgespro-
ken in het Nationaal Preventieakkoord. De accijnzen 
werden verhoogd en tot in 2024 verdwijnen 12.000 
verkooppunten. Allemaal met een rookvrije genera-
tie in 2040 als doel. 
Maar waarom dan pas? Het aanbod van rookwa-
ren kan toch veel eerder drastisch worden terugge-

schroefd? Of gaat de bemoeienis van de overheid 
met onze gezondheid veel te ver, en is het pure 
betutteling om mensen het roken te bemoeilijken? 
Gaat het anti-rookbeleid veel te traag, of vindt u dat 
de overheid zich er niet mee moet bemoeien?

Anti-rookbeleid overheid gaat te traag.  
Wat vind u?
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Plaats/locatie Straat/omschrijving

Markt 1
Napoleonsbaan Noord 4
Kuukven rectificatie
Eelserstraat 28 A en C 
Groeze 3
Groeze 4
Schorfweg 1 
Rongvenweg 15
Jacobusstraat 42
Helenaveenseweg 32
Kloosterstraat 39
Loo 22
van Hövellstraat 28
Heldenseweg 22A-1 tm 22B-5 en 24
Maasstraat 48
Spurkt perceel I 1 
Rooth 85
Schoorveld 5
Ninnesweg 84
Raadhuisstraat 185
Ringovenstraat 32

Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Beringe 
Beringe 
Beringe 
Beringe 
Egchel
Egchel 
Grashoek 
Helden 
Helden 
Helden 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Maasbree 
Maasbree 
Panningen 
Panningen 
Panningen 

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie 

over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl > 
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Dinsdag 13 december 2022, 19.00 uur
Raadsvergadering
De raadsvergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het Huis 
van de Gemeente. Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over 
het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld. 
• Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op 

de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de raadsvergadering digitaal volgen via de 

website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken. 
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 

12 december, 19.00 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66). 

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de 
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl U kunt de agenda 
en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
1. Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties 
2. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen van 8 november 2022 en 

15 november 2022
3. Ingekomen stukken  
4. Benoeming burgercommissielid fractie Lokaal Peel en Maas  
5. Benoeming plaatsvervangend griffier / commissiegriffier 
6. Benoeming leden Rekenkamer Peel en Maas 
7. Zienswijze begrotingswijziging kosten uitvoering Plan van aanpak ontwikkelingen 

RUD Limburg Noord 2023 en 2024 
8. Actualiseren verordeningen Sociaal Domein 
9. Zienswijze begrotingswijziging 2022 MGR 
10. Wijziging afrekensystematiek Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz 
11. Invulling behoefte woonwagenstandplaatsen
12. Wijzigen tarieven en bepalingen gemeentelijke belastingen 2023

week 49 / 08 december 2022 / Informatie van en over de gemeente

6 tips om inbraak te voorkomen tijdens donkere dagen

Voorkom woninginbraak
De meeste woninginbraken zijn in de vroege avond tijdens de wintermaanden. 
Een inbreker heeft maar 30 seconden nodig om in te breken. Hij geeft het vaak op als het 
langer duurt. Een aantal tips om het een inbreker lastiger te maken: 

• Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars en bewegingssensoren.
• Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als u alleen even boodschappen gaat doen 

of de hond uit gaat laten.
• Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
• Leg waardevolle spullen uit het zicht.
• Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.
• Tot slot: wacht niet totdat je zelf slachtoffer wordt, maar zorg voor goed hang- en sluitwerk 

met een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit vermindert de kans op inbraak met 80%.  

Verdachte situatie? Bel 112
U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u 
verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht 
hebben voor woningen in de buurt, bel dan direct de politie. Bij spoed of heterdaad kan dit via 
112 en anders via 0900-8844. De politie benadrukt: liever een keer teveel gebeld, dan één keer 
te weinig!

Informatieavond

Gebied Postkantoor-locatie 
- Raadhuisplein
In januari van dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om een onderzoek te laten 
uitvoeren naar een mogelijke toekomstige ontwikkeling van het gebied tussen de 
postkantoorlocatie en het Raadhuisplein in het centrum van Panningen. Voor dit gebied 
worden drie varianten onderzocht.

In maart 2023 worden de varianten voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij beslist welke variant 
verder wordt uitgewerkt. Voordat het zover is, leggen we graag de varianten eerst voor aan 
ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners van het centrum. 

Vragen stellen en reageren
We nodigen bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren van het centrum van harte uit voor 
een informatieavond waarbij we de drie varianten aan u presenteren. U kunt vragen stellen en 
een reactie geven: Wat vindt u van de varianten? Welke voor- en nadelen ziet u? Welke variant 
heeft uw voorkeur? We zijn benieuwd naar uw mening. 

De informatieavond vindt plaats in twee gedeelten: een bijeenkomst voor ondernemers en 
vastgoedeigenaren en een bijeenkomst voor bewoners. Bij beide bijeenkomsten wordt dezelfde 
presentatie gegeven.

Maandag 19 december, Huis van de Gemeente
18.30 – 19.30 uur voor ondernemers en vastgoedeigenaren
20.00 – 21.00 uur voor bewoners

Aanmelden 
Wilt u aanwezig zijn bij de informatieavond? Dan vragen we u zich vooraf aan te melden. 
Bij voorkeur vóór donderdag 15 december. Dit kan via e-mail jo.timmermans@peelenmaas.nl
Geeft u a.u.b. aan of u aanwezig bent bij de bijeenkomst voor de ondernemers en 
vastgoedeigenaren of de bijeenkomst voor bewoners.

Zet uw glas er niet langs  
maar breng het naar het Milieupark. 

Overvolle glasbak?
Rondom de feestdagen zijn de glasbakken vaak overvol.  
Glas wordt dan naast de containers gezet. Dit veroorzaakt overlast. 
Zet uw glas er niet langs maar breng het daarom naar het Milieupark.

raadsnieuwsgemeentegemeente
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Oppositie kritisch over voorstel uitbreiding woonwagenstandplaatsen

‘Nieuwe informatie’: raad stelt bespreking 
nieuwbouwplan De School Maasbree uit 
Het kon niet anders omdat er ‘nieuwe informatie’ was. Tijdens de commissievergadering 
van vorige week dinsdag besloten alle partijen om de bespreking van de nieuwbouw van 
kindcentrum De School van de agenda te halen. Aanleiding: een lastminute-brief van 
de Medezeggenschapsraad van basisschool De Violier. De commissie besprak een ander 
voorstel: vergroting van het aantal woonwagenstandplaatsen. Centraal in die discussie 
stond de vraag of vijf nieuwe plaatsen niet wat mager is.

Het eerste grote agendapunt in de voorbereidende commissievergadering was tot ieders 
verrassing veel sneller afgelopen dan gedacht. Het betrof de gebiedsontwikkeling Meuleveld 
in Maasbree, meer precies de nieuwbouw van kindcentrum De School en een sporthal in 
dat gebied, gelegen aan de rand van het centrum. Openbare basisschool De School is sinds 
haar start in 2016 gehuisvest in noodlokalen. Vanwege de verwachte groei komt het college 
nu met een voorstel voor nieuwbouw, met ook ruimte voor Hoera Kinderopvang. Verder wil 
het college dat de nieuwe sporthal, die de verouderde D’n Adelaer moet vervangen, ook in 
Meuleveld komt.

Voorstel ‘niet compleet’  
Alle betrokken partijen leken het hierover eens, maar onderwijswethouder Machteld 
Beukema (D66) kwam met een verrassende mededeling. Ze had vlak voor de vergadering 
nieuwe informatie gekregen waardoor het voorstel ‘niet compleet was’, en daarom beter nu 
niet behandeld kon worden. 
Die nieuwe informatie was een brief van de Medezeggenschapsraad van de andere 
basisschool in Maasbree, De Violier. Die bepleit op de valreep een onderzoek naar de 
mogelijkheid om De School én Hoera in het gebouw van De Violier te vestigen. Daar is steeds 
meer leegstand door een afnemend leerlingenaantal. De MR is bang dat die afname nog 
sneller gaat als er een nieuwe, concurrerende school verrijst. Kan De School dus niet naar het 
gebouw van De Violier? 
De lastminute-brief bracht wethouder Beukema in een lastig pakket. Om al te veel uitstel te 
voorkomen beloofde ze om vóór het eind van het jaar met een aangepast, geüpdatet voorstel 
te komen waarin wordt ingegaan op het voorstel van de MR van De Violier.

Eerdere signalen 
CDA-woordvoerder Lon Caelers vond het jammer dat het voorstel op het allerlaatste moment 
pas van de agenda werd gehaald. Haar partij had namelijk al eerder signalen over groeiende 
leegstand gehad. Het CDA vindt het verstandig om alsnog goed te bekijken of De Violier 
geschikt gemaakt kan worden voor beide scholen en Hoera. 
De VVD was niet zo onder de indruk van de MR-brief. Volgens Paul Sanders van die partij was 
de leegstand bekend en is uit eerder onderzoek gebleken dat De Violier niet geschikt is voor 
twee scholen. De voltallige raad had evenwel begrip voor de vraag van de wethouder om het 
voorstel in te trekken en ging akkoord met haar toezegging om vóór 1 januari te komen met 
een geactualiseerd voorstel.  
Vooruitlopend daarop bepleitte Saskia van Roy (D66) alvast om nieuwbouw van de sporthal 
op een ándere locatie alsnog in overweging te nemen. Wat D66 betreft zou het ook kunnen bij 
de voetbalvelden en sportschool Dynamic. Ook voor het CDA is die optie weer in beeld.

Woongroep Pieterpoort 
Voorafgaand aan dit agendapunt had bij het onderdeel Spreekrecht Jeanne van de Vorst uit 
Koningslust gepleit om in Meuleveld ook nieuwbouw mogelijk te maken voor een woongroep 

voor mensen met een meervoudige beperking. De stichting Pieterpoort, waarvan zij kartrekker 
is, ijvert hier al langer voor, maar zoekt nog steeds naar een geschikte plek.

Woonwagens 
Het andere agendapunt dat de aandacht trok ging over de uitbreiding van het aantal 
woonwagen-standplaatsen. De uitbreiding is nodig door een wijziging in het beleid in 
Den Haag. Het Rijk gaf enkele jaren geleden namelijk aan dat gemeenten de laatste jaren te 
weinig hebben gedaan om woonwagenbewoners te helpen om hun specifieke leefwijze te 
behouden. 
Het college stelt nu voor om het aantal woonwagenstandplaatsen te verhogen van de 
huidige tien naar de vijftien die er vroeger waren. Vanuit de woonwagenbewoners bestaat 
echter een behoefte aan dertien, in plaats van vijf plaatsen erbij. Dat is de laatste jaren al 
diverse malen duidelijk gemaakt bij diverse protestacties. Bij het onderdeel Spreekrecht had 
woonwagenbewoner Frank Leenders mede namens andere Meijelse woonwagenbewoners 
gezegd dat zij zich gediscrimineerd voelen. 

‘Niets extra’s’ 
De bespreking in de raad ging vooral over de vraag of de voorgestelde vijf extra standplaatsen 
wel genoeg zijn. PvdA/GroenLinks vond van niet en verwees naar de vijftien standplaatsen 
die er vroeger in Peel en Maas al wáren. Dit voorstel biedt dus eigenlijk niets extra’s, aldus 
fractievoorzitter Annigje Primowees. Waarom niet méér dan vijf? Op twee plaatsen (Molenheg 
Egchel en Meijel) zou zo’n uitbreiding gemakkelijk mogelijk zijn. 
Ook de VVD, net als PvdA/GroenLinks in de oppositie, vroeg zich af of er niet meer mogelijk 
is. Als de gemeente straks tóch aan de slag moet met nieuwe buizen en leidingen voor de 
voorgestelde extra plekken, zijn dan een paar plekken meer niet relatief goedkoop aan 
te leggen? Bijkomend voordeel: nieuwe plekken betekent waarschijnlijk dat er sociale 
huurwoningen vrijkomen die nu worden bewoond door ex-woonwagenbewoners die graag 
weer terug willen. 

Voorrang 
Portefeuillehouder Rob Wanten bleef erbij dat vijf plekken voor nu alleszins redelijk is. 
Op termijn zijn er wellicht meer standplaatsen mogelijk. Wanten zei ook met zoveel woorden 
het niet meer dan normaal te vinden dat woonwagenbewoners net zo lang moeten wachten op 
een woonwagen (feitelijk een bijzondere vorm van sociale huur) als andere ‘inwoners’ die een 
specifieke sociale huurwoning zoeken. De wachttijd voor vrijstaande sociale huurwoningen 
in Peel en Maas is zo’n zeven à acht jaar. Wanten: ‘Het gaat erom: wilt u woonwagenbewoners 
voorrang geven?’

Volgende week dinsdag neemt de raad een besluit over het collegevoorstel.



09

Ook middeninkomens hebben recht op energietoeslag
PvdA/GroenLinks heeft al enkele malen in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het toenemend 
aantal medeburgers die door de stijgende energieprijzen in financiële problemen komen. We hebben al 
meermaals voorgesteld om de huidige regeling uit te breiden. De andere fracties en het college vonden dat 
tot nu toe niet nodig.

Het Rijk heeft gemeenten geld gege-
ven om huishoudens met een inko-
men tot 120 procent van het sociaal 
minimum een energietoeslag te 
geven van 1.300 euro. Maar het staat 
de gemeente vrij om een grotere 
groep in aanmerking te laten komen 
voor deze toeslag. Veel gemeenten 

hebben dat intussen ook gedaan. Peel 
en Maas nog niet. Het college heeft 
wel aangekondigd om in december 
te komen met een verruimde rege-
ling. Daarover zullen ongetwijfeld 
mededelingen worden gedaan in de 
media. Wij geven hier nog eens weer 
wat ons voorstel is, opdat iedereen 

dan zelf een vergelijking kan maken. 
Ons voorstel is dat huishoudens met 
een inkomen van maximaal 120 pro-
cent van het sociaal minimum in 2022 
en 2023 recht hebben op 1.300 euro 
energiecompensatie. Bij huishoudens 
met een inkomen tussen 120 procent 
en 150 procent van het sociaal mini-

mum worden de meerkosten aan 
energie die ze hebben ten opzichte 
van hetgeen ze betaalden in decem-
ber 2021 vergoed tot een maximum 
van 1.300 euro zowel in 2022 als in 
2023. Bij deze groep huishoudens 
wordt alleen naar het inkomen geke-
ken en worden verder geen criteria 
toegepast als spaargeld, eigen huis, 
auto, sieraden et cetera. Huishoudens 
met een inkomen boven 150 procent 
van het sociaal minimum kunnen ook 
een maximale energietoeslag ontvan-

gen van 1.300 euro, maar voor deze 
huishoudens gelden wel de normale 
normen die gelden voor het recht op 
bijzondere bijstand. Dat is ons voor-
stel. Dat zorgt ervoor dat de uitvoe-
ringskosten laag gehouden kunnen 
worden. Iedereen kan deze regeling 
vergelijken met de regeling die het 
college gaat presenteren. Laat ieder-
een zijn eigen conclusies trekken.

Annigje Primowees, Frits Berben, 
Raf Janssen, raadsleden

PvdA/GroenLinks

nieuwsgemeentegemeente

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 1804 7445 

www.peelenmaas.nl

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Markt 1
Napoleonsbaan Noord 4
Kuukven rectificatie
Eelserstraat 28 A en C 
Groeze 3
Groeze 4
Schorfweg 1 
Rongvenweg 15
Jacobusstraat 42
Helenaveenseweg 32
Kloosterstraat 39
Loo 22
van Hövellstraat 28
Heldenseweg 22A-1 tm 22B-5 en 24
Maasstraat 48
Spurkt perceel I 1 
Rooth 85
Schoorveld 5
Ninnesweg 84
Raadhuisstraat 185
Ringovenstraat 32

Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Beringe 
Beringe 
Beringe 
Beringe 
Egchel
Egchel 
Grashoek 
Helden 
Helden 
Helden 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Maasbree 
Maasbree 
Panningen 
Panningen 
Panningen 

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie 

over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl > 
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Dinsdag 13 december 2022, 19.00 uur
Raadsvergadering
De raadsvergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het Huis 
van de Gemeente. Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over 
het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld. 
• Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op 

de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de raadsvergadering digitaal volgen via de 

website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken. 
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 

12 december, 19.00 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66). 

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de 
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl U kunt de agenda 
en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
1. Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties 
2. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen van 8 november 2022 en 

15 november 2022
3. Ingekomen stukken  
4. Benoeming burgercommissielid fractie Lokaal Peel en Maas  
5. Benoeming plaatsvervangend griffier / commissiegriffier 
6. Benoeming leden Rekenkamer Peel en Maas 
7. Zienswijze begrotingswijziging kosten uitvoering Plan van aanpak ontwikkelingen 

RUD Limburg Noord 2023 en 2024 
8. Actualiseren verordeningen Sociaal Domein 
9. Zienswijze begrotingswijziging 2022 MGR 
10. Wijziging afrekensystematiek Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz 
11. Invulling behoefte woonwagenstandplaatsen
12. Wijzigen tarieven en bepalingen gemeentelijke belastingen 2023

week 49 / 08 december 2022 / Informatie van en over de gemeente

6 tips om inbraak te voorkomen tijdens donkere dagen

Voorkom woninginbraak
De meeste woninginbraken zijn in de vroege avond tijdens de wintermaanden. 
Een inbreker heeft maar 30 seconden nodig om in te breken. Hij geeft het vaak op als het 
langer duurt. Een aantal tips om het een inbreker lastiger te maken: 

• Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars en bewegingssensoren.
• Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als u alleen even boodschappen gaat doen 

of de hond uit gaat laten.
• Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
• Leg waardevolle spullen uit het zicht.
• Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.
• Tot slot: wacht niet totdat je zelf slachtoffer wordt, maar zorg voor goed hang- en sluitwerk 

met een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit vermindert de kans op inbraak met 80%.  

Verdachte situatie? Bel 112
U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u 
verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht 
hebben voor woningen in de buurt, bel dan direct de politie. Bij spoed of heterdaad kan dit via 
112 en anders via 0900-8844. De politie benadrukt: liever een keer teveel gebeld, dan één keer 
te weinig!

Informatieavond

Gebied Postkantoor-locatie 
- Raadhuisplein
In januari van dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om een onderzoek te laten 
uitvoeren naar een mogelijke toekomstige ontwikkeling van het gebied tussen de 
postkantoorlocatie en het Raadhuisplein in het centrum van Panningen. Voor dit gebied 
worden drie varianten onderzocht.

In maart 2023 worden de varianten voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij beslist welke variant 
verder wordt uitgewerkt. Voordat het zover is, leggen we graag de varianten eerst voor aan 
ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners van het centrum. 

Vragen stellen en reageren
We nodigen bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren van het centrum van harte uit voor 
een informatieavond waarbij we de drie varianten aan u presenteren. U kunt vragen stellen en 
een reactie geven: Wat vindt u van de varianten? Welke voor- en nadelen ziet u? Welke variant 
heeft uw voorkeur? We zijn benieuwd naar uw mening. 

De informatieavond vindt plaats in twee gedeelten: een bijeenkomst voor ondernemers en 
vastgoedeigenaren en een bijeenkomst voor bewoners. Bij beide bijeenkomsten wordt dezelfde 
presentatie gegeven.

Maandag 19 december, Huis van de Gemeente
18.30 – 19.30 uur voor ondernemers en vastgoedeigenaren
20.00 – 21.00 uur voor bewoners

Aanmelden 
Wilt u aanwezig zijn bij de informatieavond? Dan vragen we u zich vooraf aan te melden. 
Bij voorkeur vóór donderdag 15 december. Dit kan via e-mail jo.timmermans@peelenmaas.nl
Geeft u a.u.b. aan of u aanwezig bent bij de bijeenkomst voor de ondernemers en 
vastgoedeigenaren of de bijeenkomst voor bewoners.

Zet uw glas er niet langs  
maar breng het naar het Milieupark. 

Overvolle glasbak?
Rondom de feestdagen zijn de glasbakken vaak overvol.  
Glas wordt dan naast de containers gezet. Dit veroorzaakt overlast. 
Zet uw glas er niet langs maar breng het daarom naar het Milieupark.

raadsnieuwsgemeentegemeente

www.peelenmaas.nl

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 1804 7445 

week 49 / 8 december 2022 / Informatie van en over de gemeente

Oppositie kritisch over voorstel uitbreiding woonwagenstandplaatsen

‘Nieuwe informatie’: raad stelt bespreking 
nieuwbouwplan De School Maasbree uit 
Het kon niet anders omdat er ‘nieuwe informatie’ was. Tijdens de commissievergadering 
van vorige week dinsdag besloten alle partijen om de bespreking van de nieuwbouw van 
kindcentrum De School van de agenda te halen. Aanleiding: een lastminute-brief van 
de Medezeggenschapsraad van basisschool De Violier. De commissie besprak een ander 
voorstel: vergroting van het aantal woonwagenstandplaatsen. Centraal in die discussie 
stond de vraag of vijf nieuwe plaatsen niet wat mager is.

Het eerste grote agendapunt in de voorbereidende commissievergadering was tot ieders 
verrassing veel sneller afgelopen dan gedacht. Het betrof de gebiedsontwikkeling Meuleveld 
in Maasbree, meer precies de nieuwbouw van kindcentrum De School en een sporthal in 
dat gebied, gelegen aan de rand van het centrum. Openbare basisschool De School is sinds 
haar start in 2016 gehuisvest in noodlokalen. Vanwege de verwachte groei komt het college 
nu met een voorstel voor nieuwbouw, met ook ruimte voor Hoera Kinderopvang. Verder wil 
het college dat de nieuwe sporthal, die de verouderde D’n Adelaer moet vervangen, ook in 
Meuleveld komt.

Voorstel ‘niet compleet’  
Alle betrokken partijen leken het hierover eens, maar onderwijswethouder Machteld 
Beukema (D66) kwam met een verrassende mededeling. Ze had vlak voor de vergadering 
nieuwe informatie gekregen waardoor het voorstel ‘niet compleet was’, en daarom beter nu 
niet behandeld kon worden. 
Die nieuwe informatie was een brief van de Medezeggenschapsraad van de andere 
basisschool in Maasbree, De Violier. Die bepleit op de valreep een onderzoek naar de 
mogelijkheid om De School én Hoera in het gebouw van De Violier te vestigen. Daar is steeds 
meer leegstand door een afnemend leerlingenaantal. De MR is bang dat die afname nog 
sneller gaat als er een nieuwe, concurrerende school verrijst. Kan De School dus niet naar het 
gebouw van De Violier? 
De lastminute-brief bracht wethouder Beukema in een lastig pakket. Om al te veel uitstel te 
voorkomen beloofde ze om vóór het eind van het jaar met een aangepast, geüpdatet voorstel 
te komen waarin wordt ingegaan op het voorstel van de MR van De Violier.

Eerdere signalen 
CDA-woordvoerder Lon Caelers vond het jammer dat het voorstel op het allerlaatste moment 
pas van de agenda werd gehaald. Haar partij had namelijk al eerder signalen over groeiende 
leegstand gehad. Het CDA vindt het verstandig om alsnog goed te bekijken of De Violier 
geschikt gemaakt kan worden voor beide scholen en Hoera. 
De VVD was niet zo onder de indruk van de MR-brief. Volgens Paul Sanders van die partij was 
de leegstand bekend en is uit eerder onderzoek gebleken dat De Violier niet geschikt is voor 
twee scholen. De voltallige raad had evenwel begrip voor de vraag van de wethouder om het 
voorstel in te trekken en ging akkoord met haar toezegging om vóór 1 januari te komen met 
een geactualiseerd voorstel.  
Vooruitlopend daarop bepleitte Saskia van Roy (D66) alvast om nieuwbouw van de sporthal 
op een ándere locatie alsnog in overweging te nemen. Wat D66 betreft zou het ook kunnen bij 
de voetbalvelden en sportschool Dynamic. Ook voor het CDA is die optie weer in beeld.

Woongroep Pieterpoort 
Voorafgaand aan dit agendapunt had bij het onderdeel Spreekrecht Jeanne van de Vorst uit 
Koningslust gepleit om in Meuleveld ook nieuwbouw mogelijk te maken voor een woongroep 

voor mensen met een meervoudige beperking. De stichting Pieterpoort, waarvan zij kartrekker 
is, ijvert hier al langer voor, maar zoekt nog steeds naar een geschikte plek.

Woonwagens 
Het andere agendapunt dat de aandacht trok ging over de uitbreiding van het aantal 
woonwagen-standplaatsen. De uitbreiding is nodig door een wijziging in het beleid in 
Den Haag. Het Rijk gaf enkele jaren geleden namelijk aan dat gemeenten de laatste jaren te 
weinig hebben gedaan om woonwagenbewoners te helpen om hun specifieke leefwijze te 
behouden. 
Het college stelt nu voor om het aantal woonwagenstandplaatsen te verhogen van de 
huidige tien naar de vijftien die er vroeger waren. Vanuit de woonwagenbewoners bestaat 
echter een behoefte aan dertien, in plaats van vijf plaatsen erbij. Dat is de laatste jaren al 
diverse malen duidelijk gemaakt bij diverse protestacties. Bij het onderdeel Spreekrecht had 
woonwagenbewoner Frank Leenders mede namens andere Meijelse woonwagenbewoners 
gezegd dat zij zich gediscrimineerd voelen. 

‘Niets extra’s’ 
De bespreking in de raad ging vooral over de vraag of de voorgestelde vijf extra standplaatsen 
wel genoeg zijn. PvdA/GroenLinks vond van niet en verwees naar de vijftien standplaatsen 
die er vroeger in Peel en Maas al wáren. Dit voorstel biedt dus eigenlijk niets extra’s, aldus 
fractievoorzitter Annigje Primowees. Waarom niet méér dan vijf? Op twee plaatsen (Molenheg 
Egchel en Meijel) zou zo’n uitbreiding gemakkelijk mogelijk zijn. 
Ook de VVD, net als PvdA/GroenLinks in de oppositie, vroeg zich af of er niet meer mogelijk 
is. Als de gemeente straks tóch aan de slag moet met nieuwe buizen en leidingen voor de 
voorgestelde extra plekken, zijn dan een paar plekken meer niet relatief goedkoop aan 
te leggen? Bijkomend voordeel: nieuwe plekken betekent waarschijnlijk dat er sociale 
huurwoningen vrijkomen die nu worden bewoond door ex-woonwagenbewoners die graag 
weer terug willen. 

Voorrang 
Portefeuillehouder Rob Wanten bleef erbij dat vijf plekken voor nu alleszins redelijk is. 
Op termijn zijn er wellicht meer standplaatsen mogelijk. Wanten zei ook met zoveel woorden 
het niet meer dan normaal te vinden dat woonwagenbewoners net zo lang moeten wachten op 
een woonwagen (feitelijk een bijzondere vorm van sociale huur) als andere ‘inwoners’ die een 
specifieke sociale huurwoning zoeken. De wachttijd voor vrijstaande sociale huurwoningen 
in Peel en Maas is zo’n zeven à acht jaar. Wanten: ‘Het gaat erom: wilt u woonwagenbewoners 
voorrang geven?’

Volgende week dinsdag neemt de raad een besluit over het collegevoorstel.
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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. 

Plan school Maasbree niet goed genoeg

Bouwen, bouwen en bouwen

Tijdens de laatste commissievergadering van 29 november trok de 
wethouder op het allerlaatste moment het nieuwbouwplan voor een 
nieuwe openbare basisschool, kinderopvang en sporthal in Maasbree 
terug. Een zeer ongebruikelijke handeling, maar aan de andere kant: 
beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Het CDA had tijdens 
de raadsvergadering in juni al aangegeven grote twijfels te hebben bij 
het komend raadsvoorstel.

Het college wil een nieuw schoolge-
bouw voor honderd kinderen bouwen 
voor de openbare school in Maasbree. 
Echter staan op dit moment al vijf 
lokalen in de Violier leeg en in 2026 

ruim 800 vierkante meter. Twee scho-
len en twee kinderopvangen op twee 
verschillende plekken in Maasbree 
is onnodig, onwenselijk en geldver-
spillend. De huidige locaties van De 

Violier en De School liggen nu mid-
denin het dorp in een weinig inspire-
rende versteende omgeving voor de 
kinderen. Daarnaast is er bij de bouw 
van De Violier volgens het raadsvoor-
stel rekening gehouden met eventu-
ele toekomstige transformatie naar 
andere functies.
Voor het CDA zijn er twee opties: of 
alle kinderen op één locatie in het hui-
dige (verbouwde) pand van De Violier, 
waarbij vergroening van het plein 
wordt meegenomen. Of De Violier 

wordt helemaal omgebouwd naar 
appartementen voor alle leeftijden en 
er wordt een geheel nieuw schoolge-
bouw voor de twee scholen gebouwd, 
waar alle kinderen in Maasbree 
terecht kunnen. Voordeel van optie 
twee is dat een nieuw schoolgebouw 
in een groene omgeving kan komen 
met een sporthal dichtbij. Zo staan de 
kinderen op één en wordt geld effici-
ent en doelmatig uitgegeven.

Fractie

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat het woningtekort een groot maatschappelijk probleem is. 
Iedereen kent wel iemand die al lang op zoek is naar een woning. Of het nou een senior is die graag 
levensloopbestendig wil wonen, een jong gezin dat wil verhuizen naar een gezinsvriendelijke wijk of die 
starter die al heel lang zoekt naar een betaalbare (huur)woning. 

De politiek praat bijna nergens 
anders meer over en je zou 
verwachten dat dit ook prioriteit 
nummer één heeft in onze 
gemeente. In 2018 heeft 
onze gemeente eindelijk de 
krimpgedachte los gelaten en zou 
de rem van de woningbouw af gaan. 

Snel flexibele woningen neerzetten 
om de druk te verlichten en focussen 
op herontwikkelingslocaties was het 
credo. Oude rommel in de dorpen 
afbreken om plaats te maken voor 
nieuwe woningen waar aantoonbaar 
een behoefte voor is. Het CDA had 
de mond vol van bouwen, bouwen 

en bouwen, maar heeft die toon 
flink gematigd sinds haar wethouder 
hiervoor verantwoordelijk is en 
resultaten achterbleven. Sinds 2018 
is er geen enkele demontabele (flex)
woning vergund in onze gemeente, 
terwijl men er wel ‘‘mee bezig 
is’, aldus de wethouder. Vanuit 

initiatiefnemers die willen bouwen 
op herontwikkelingslocaties krijgen 
we te vaak te horen dat de gemeente 
maar moeizaam meewerkt aan 
plannen waar we allemaal behoefte 
aan hebben. We hebben daarom 
een motie ingediend met als titel 
‘bouwen, bouwen, bouwen’, met 
de oproep om plannen die op korte 
termijn gerealiseerd kunnen worden 
ruim baan te geven, geen onnodige 
beperkingen op te leggen en aan 
de voorkant duidelijke spelregels te 

communiceren. De motie werd ruim 
gesteund. Alle fracties behalve het 
CDA steunden de motie. Ook hebben 
we een zestal dossiers opgevraagd 
om te bezien en te beoordelen hoe 
serieus het college de woningbouw 
in onze gemeente nou echt neemt. 
Wordt vervolgd.

Teun Heldens, fractievoorzitter 

CDA Peel en Maas

VVD Peel en Maas 

HOE WERK T HET BIJ BE JO?
W I J V ER TELLEN HE T JE GR A AG!

• Werken in een fr is, dynamisch en innovatief famil iebedrijf
• Af wisselende werkzaamheden

• Werken in een leuk team
• Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden

• Goed salar is en uitgebreide arbeidsvoor waarden

W I J HEBBEN NU MOGELI JK HEDEN IN 
K E S SEL EN MELDER SLO VOOR TEELTMEDE W ERK ER S ME T

• Groene v ingers, door er var ing of opleiding
• Flexibele en praktische instell ing

W IL JI J W E TEN HOE HE T W ERK T ?
Kijk op werkenbijbejo.nl voor de mogelijkheden of bel Wil Strous, 

Tr ial Grounds & Seed Production Manager, mobiel 06-51872974

SOLLICITEREN
Ben je enthousiast? Upload dan je motivatiebr ief en cv v ia de button

‘soll iciteer direct!’ op onze site werkenbijbejo.nl 

KOM MEER TE WETEN OVER DE VACATURE EN BEKIJK DE 
FILM ‘JE TOEKOMST BEGINT BIJ BE JO - LIMBURG’

werkenbijbejo.nlWorking down-to-earth

Staconcert
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Baarlo wint in extremis van Sportclub Irene
Baarlo behaalde zondag 4 december in de thuiswedstrijd tegen Sportclub Irene op het nippertje een 2-1 zege, 
hoewel de beter combinerende Tegelse ploeg in de tweede helft meer aanspraak leek te maken op de winst. 
Sportclub Irene liep zich echter stuk op de Baarlose defensie.

Na de aftrap van deze Maasderby 
waren de eerste mogelijkheden op een 
openingstreffer voor Baarlo. Daarna 
ging de wedstrijd tot de rust gelijk op, 
met nog de beste kans voor Sportclub 
Irene. In het tweede bedrijf zette 
Sportclub Irene met goed combina-
tievoetbal Baarlo onder hevige druk. 
De Baarlose defensie hield echter de 

gelederen gesloten en bleef overeind. 
Echte doelkansen bleven vooralsnog uit 
voor de Tegelse tricolores. Halverwege 
de tweede helft was het Baarlo dat 
via een counter op voorsprong kwam. 
Dennis van de Vinne zette de snelle 
Freek Berghuis vrij voor de uitlopende 
doelman: 1-0. Sportclub Irene weigerde 
te capituleren en kwam een kwartier 

voor het einde verdiend langszij. De 
Tegelse ploeg ging daarna ook nog 
op jacht naar de overwinning, maar 
slaagde daar niet in en kreeg in blessu-
retijd het deksel op de neus toen Roel 
Bouten fraai raak kopte uit een hoek-
schop: 2-1. 

Tekst en beeld: Len Gielen / VV Baarlo

Tweede overwinning op rij
De Flatsers winnen in Helden
Het eerste middagteam van beugelclub De Flatsers uit Baarlo 
boekte dinsdag 29 november haar tweede overwinning op rij. 
Tegen Helden werd het 4-2.

Ad begon tegen Henk. Hij kwam 
tekort in deze wedstrijd om kans 
op succes te maken. Frans beu-
gelde geroutineerd naar een grote 
voorsprong tegen Jan. Een ver-
keerde bol gooide bijna roet in 
het eten. Jo vervolgde de wed-
strijd tegen Lies. Hij stond de hele 
wedstrijd voor en maakte opti-
maal gebruik van de hem geboden 
mogelijkheden. Henk maakte geen 

fouten, waardoor Volkert weinig 
kans tegen hem had. 
Het eerste dubbel werd glansrijk 
gewonnen. Het tweede was een 
ander verhaal: Henk maakte nu wel 
enkele fouten en de wedstrijd ging 
met het kleinst mogelijke verschil 
verloren, waardoor De Flatsers met 
4-2 terugkeerden naar Baarlo. 

Tekst: Henk Mertens / De Flatsers

3-2 ten onder
Olympia verliest spannende 
wedstrijd in Sint Anthonis
Voor het eerste herenteam van Olympia stond zaterdag de wed-
strijd tegen SOMAS/Activia HS1 op het programma. In Sint 
Anthonis gingen de Panningse heren in een spannende wedstrijd 
met 3-2 ten onder.

Na een redelijk gelijkwaardige 
start van de eerste set verbeterde 
het spel van SOMAS. Olympia kon 
niet volgen en verloor de set met 
25-19. Lichtelijk ontdaan door dit 
verlies kwamen de Panningers 
in de tweede set niet lekker uit 
de startblokken. Een snelle ach-
terstand was het gevolg. Deze 
kon niet meer ongedaan wer-
den gemaakt, waardoor ook de 
tweede set werd verloren: 25-20. 
In een poging om alsnog met een 
overwinning huiswaarts te keren, 
werden in de derde set enkele wij-
zigingen toegepast. Hierdoor wist 
Panningen het spel naar zich toe te 
trekken en werd de set met 14-25 

gewonnen. De goede lijn werd aan 
het begin van de vierde set door-
getrokken. Een voorsprong was 
snel genomen. Aan het eind van 
de set liep de energie uit het spel 
van Olympia, maar de voorsprong 
was al groot genoeg om de set te 
pakken met 16-25. In de vijfde set 
keek Panningen al snel tegen een 
achterstand aan. In de tweede helft 
van de set knokte Olympia zich 
terug tot 14-14. De toegenomen 
support aan Activia-zijde bleek toch 
net voldoende om het resterende 
punt in Sint Anthonis achter te 
laten: 17-15.

Tekst: VC Olympia

Koploper struikelt weer 
in Grashoek
Grashoek lukte het zondag 4 december voor de derde keer dit 
seizoen om puntjes af te snoepen van de actuele koploper. Met een 
verdiende 1-1 wist Grashoek DES Swalmen op gelijke hoogte te 
houden. Wouter van der Sterren was ‘Man of the Match’ met een 
fabelachtig doelpunt.

Na een goede start van Grashoek 
zat het in de 11e minuut tegen 
toen scheidsrechter Bos Swalmen 
een penalty toekende en Giel 
Kluitmans doelman Koen Clephas 
kansloos liet. Wat Swalmen betreft 
was hiermee alles gezegd voor de 
eerste helft. Het was Grashoek dat 
het initiatief nam. Lang lukte het 
Swalmen de Grashoek-aanvallers 
op afstand te houden, maar kort 
voor rust was Grashoek dichtbij 
de 1-1. Eerst kon Wouter van der 
Sterren vanaf de rechterhoek van 
het strafschopgebied uithalen. 
Zijn gevaarlijke schot ging via een 
Swalmen-voet net over. Een paar 
minuten later was de defensie 
van de gasten ontregeld, maar het 
lukte Chris Hunnekens en Sascha 
Nikolaichuk niet om van dicht-
bij door het woud van benen een 

gaatje te vinden. Swalmen begon 
de tweede helft met meer inspi-
ratie. Het spel golfde op en neer 
en ook Grashoek kreeg kansen. 
De Swalmen-doelman voorkwam 
een zeker doelpunt toen Chris 
Hunnekens alleen voor hem ver-
scheen. In de 73e minuut was het 
dan toch raak. Ivan Muchak passte 
op de vrijstaande Wouter van 
der Sterren. Die passeerde twee 
Swalmense verdedigers en kwam 
in een onmogelijk lijkende positie 
oog in oog te staan met de doel-
man. Op wonderbaarlijke wijze 
lukte het hem toch de keeper te 
passeren. Bij deze 1-1 bleef het, 
hoewel Grashoek in het laatste 
kwartier nog enkele goede schiet-
kansen kreeg. 

Tekst: John Janssen / Grashoek

0812 \ sport
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Nederlaag met perspectief VC Kessel dames
De volleybaldames van Kessel namen het zaterdag 3 december in eigen 
huis op tegen Jokers uit Maastricht. Tegen de nummer twee op de 
ranglijst leden de Kesselse dames een nipte 2-3 nederlaag.

In de eerste set werd door een 
goede servicebeurt al snel een 
4-0 voorsprong op het scorebord 
gezet. De dames wisten deze vast 
te houden tot het einde van de 
set: 25-18. De tweede set waren de 
rollen omgedraaid. VC Kessel kon 
de servicedruk niet vasthouden en 
maakte zelf teveel fouten om een 
voorsprong te kunnen opbouwen. 
Al snel werd tegen een achterstand 

aangekeken die niet meer viel om 
te draaien. De set ging dan ook met 
22-25 naar de dames uit Maastricht. 
Set drie en vier leken een kopie van 
de eerste twee. In set drie wist VC 
Kessel de servicedruk op te bouwen, 
verdedigend veel van de grond te 
houden en aanvallend te scoren. 
Deze set bleef dan ook met 25-18 in 
Kessel. In set vier werd alles op alles 
gezet om de vier punten in Kessel te 

houden, maar ook nu keek VC Kessel 
al snel tegen een achterstand aan. De 
nodige time-outs en wissels mochten 
niet meer baten waardoor de vierde 
set met 16-25 richting Maastricht ging. 

In de vijfde set bouwde Kessel een 
6-2 voorsprong op. Maar door een 
sterke service van de Jokers en fouten 
aan Kesselse kant werd het al snel 
weer gelijk. Na de kantwissel op 7-8 

wisten de Jokers punt voor punt voor 
te blijven. Zodoende ging de vijfde set 
met 12-15 naar Maastricht. 

Tekst: Anouk Peeters / VC Kessel

verenigingen \ 0812 

MVC’19 verlaat laatste plek na gelijkspel
MVC’19 heeft zondag 4 december gelijkgespeeld tegen Wilhelmina’08 uit Weert, 0-0. Achteraf kon MVC’19 blij 
zijn met een punt: in de eerste helft ging de wedstrijd nog gelijk op, maar in de tweede helft kreeg 
Wilhelmina’08 meer kansen.

De eerste twintig minuten waren 
voor Wilhelmina’08, dat MVC’19 op 
eigen helft terugdrong. In de eerste 
helft was de kansenverhouding 
uiteindelijk twee tegen twee en de 
blanco ruststand terecht. Na rust 
keken beide ploegen eerst nog de kat 
uit de boom. Tussen de 60e en 65e 
minuut kreeg Wilhelmina’08 liefst 

vijf kansen, maar de Weerternaren 
hadden hun vizier niet op scherp 
staan. Tien minuten voor het laatste 
fluitsignaal kreeg Wilhelmina’08 de 
grootste kans op een doelpunt, maar 
de kopbal werd door een katachtige 
reactie van Tim van Renselaar uit de 
bovenhoek gered. Aan het eind van 
de wedstrijd kreeg MVC’19 nog een 

paar mogelijkheden, waarvan die voor 
Yannick Muysenberg de grootste was. 
Uiteindelijk bleef het bij 0-0, waardoor 
MVC’19 de laatste plaats weer kon 
overdragen aan Rood Wit Veldhoven. 

Tekst: Peter van Diepe / MVC’19

Panningen blijft meedoen in titelrace
Panningen behaalde zondag 4 december in Hout-Blerick tegen HBSV een verdiende 0-2 overwinning. Hierdoor 
blijft het in de race om de bovenste plaats in de vierde klasse D.

Op een koud en guur sportpark was 
het voetbal alleszins hartverwarmend. 
Fraaie combinaties werden op de gras-
mat gelegd. Met name in het eerste 
half uur was het Panningse midden-
veld uitstekend op dreef. Alleen stak 
een bekend euvel van het huidige SV 
Panningen de kop op: een succesvolle 
afronding bleef vooralsnog uit.
Al in de openingsfase deed zich 
de eerste gevaarlijke situatie voor 
het HBSV-doel voor, maar Ayoub 
Amhaough kon niet scoren. Ook 

een schot van Youri van den Hurk 
belandde niet tussen de palen. Met af 
en toe flitsend aanvalsspel dicteerde 
Panningen de wedstrijd, maar doel-
punten bleven uit. De eerste kans voor 
HBSV deed zich voor in de 25e minuut, 
maar echt gevaarlijk konden de Hout-
Blerickenaren niet worden.
De tweede helft liet HBSV zien dat 
het wel degelijk kan voetballen. Toch 
waren de kansen voor Panningen. 
Youri van den Hurk kon in de 55e 
minuut net niet scoren, maar twee 

minuten later was het wel raak. Een 
aanval via Ramon Sijben werd afge-
rond door Ayoub Amhaough: 0-1. Vijf 
minuten later scoorde dezelfde Ayoub 
opnieuw, ditmaal uit een vrije trap die 
door Nick Wilmer laag en hard werd 
ingespeeld. Panningen bleef kansen 
creëren, maar weer bleek scoren het 
moeilijkste onderdeel van het spel. 
Het bleef in Hout-Blerick bij 0-2.

Tekst: SV Panningen

Tiende winst voor VC Olympia dames 1 
in Tilburg
Het eerste damesteam van Olympia moest zaterdagmiddag 3 december al vroeg vertrekken voor de uitwed-
strijd tegen Tilburg. Voor de tiende keer boekte de Panningse ploeg een overwinning, ditmaal met 1-3.

Olympia nam in de eerste set op ser-
vice van Sterre direct een kleine voor-
sprong. Olympia werd geholpen door 
de vele servicefouten van de thuis-
ploeg, waardoor die op geen enkel 
moment op voorsprong kon komen. 
Olympia kon Tilburg gemakkelijk met 
20-25 achter zich laten. In de tweede 
set zakte even de energie weg, waar-
door Tilburg vroeg uitliep. Aan het 
einde kwamen de Panningse dames 
nog terug tot 23-24, maar een foutser-

vice besliste de set, met als gevolg een 
1-1 tussenstand. In de derde set maakte 
Mila het de Tilburgse verdediging 
moeilijk door slim geplaatste ballen. De 
pass lag prima en Ivon kon gemakke-
lijk alle aanvallers bedienen. De goed 
ingevallen Sanne scoorde een aantal 
keer snoeihard langs de lijn en Lian 
doorzag ondertussen alle korte bal-
len. Op service van Teddy liep Olympia 
uit tot 13-22. Het speelde vervolgens 
gemakkelijk de set uit: 14-25. Ook in de 

vierde set had Olympia het initiatief. 
Passend had de ploeg het op orde en 
kon het Tilburg vaak moeilijk maken. 
Ook nu stond Olympia steeds op voor-
sprong. Door continu met druk te spe-
len maakte Tilburg meer fouten. Af en 
toe wist de thuisclub nog iets terug 
te doen door een goede blokkering, 
maar Olympia hield het hoofd koel en 
speelde de set solide uit: 17-25.

Tekst: VC Olympia

WereldLichtjesDag in Helden
Wereldwijd wordt jaarlijks op de tweede zondag in december WereldLichtjesDag gehouden. ’s Avonds om 19.00 
uur steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Ook in Helden 
wordt zondag 11 december WereldLichtjesDag gevierd.

Op WereldLichtjesDag wordt de wereld 
even letterlijk wat lichter voor de 
mensen die een kind hebben verlo-
ren. Daarnaast is er het besef dat je 
niet alleen bent met je verdriet. World 
Wide Candle Lighting ontstond in 1997 
in de Verenigde Staten. Omdat ieder-
een in verschillende tijdzones leeft, 
is het idee dat op de tweede zondag 
van december elk uur ergens op de 

wereld kaarsen worden ontstoken. In 
2019 is Stichting WereldLichtjesDag 
Peel en Maas opgericht. De 4e 
WereldLichtjesDag wordt georgani-
seerd door Arianne Steeghs, Monique 
Verhaegh, Joanne Lijssen en hun part-
ners. Om 18.30 uur wordt verzameld 
op de parkeerplaats bij Plus. De licht-
jestocht begint vervolgens om 18.45 
uur. Eindpunt is de blokhut van Jong 

Nederland Helden. Hier vindt een bij-
eenkomst plaats met passende woor-
den en livemuziek, waaronder het 
speciaal voor deze dag geschreven lied 
Precious Child. Bij de herdenking kan 
op verzoek de naam van een overle-
den kind worden genoemd. Na afloop 
is er een samenzijn met gelegenheid 
tot napraten onder het genot van koffie 
of thee.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

WERKZAAMHEDEN  
Elke week op donderdag, vrijdag of zaterdagochtend 
de HALLO krant bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

PANNINGEN RONDOM RINGOVENSTRAAT

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS 
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

PANNINGEN RONDOM SCHOUTENRING

HELDEN RONDOM STERAPPEL

BAARLO RONDOM KUUKVEN

MAASBREE RONDOM OP DE KEMP
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OPEN DAG
Zaterdag 10 december 
11:00 en 15:00 uur

Markt 115 in Panningen

Nieuw! Een Energie Adviescentrum  
in Peel en Maas. Hier kun je o.a. terecht 
voor onafhankelijk advies over:

• Energiebesparing
• Verduurzaming van de woning
• Zonnepanelen
• Infraroodverwarming
• Warmtepompen
 
Kom je ook een kijkje nemen? 

aan de bak bij Eurosteel
• SALES & SERVICE ENGINEER
• (JUNIOR) INKOPER/VOORRAADBEHEERDER 
• CNC DRAAIER/FREZER

www.aandebakbijeurosteel.nl

Prins Sjon I en prins 
Roy III gaan voorop bij 
CV de Graasvraeters
Dit jaar gaan, voor het eerst in de historie van de vereniging, twee 
prinsen heersen over het Graasvraetersriek in Grashoek. Sjon (Boots) 
en Roy (Craenen) waren al eerder prinsen bij alternatieve carnavals-
vereniging ‘CV Waarum neet gewoen zoepe’ en mogen dit jaar de 
scepter zwaaien bij De Graasvraeters. Bij de jeugd, afgevaardigd 
door Jong Nederland, bestaat het trio uit prins Rik (Engelen), prinses 
Els (Nijssen) en vorst Giel (Strik).

Koninklijke harmonie Concordia 
 Panningen huldigt jubilarissen 
Tijdens de algemene ledenvergadering van Koninklijke harmonie Concordia Panningen werden de jubila-
rissen gehuldigd. Jan Hamminga, Myrna Gielen, Mariet Backusen Lisa Beeks zijn tien jaar lid. Dorine 
Bastings werd gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap.

Kerst met fanfare St. Cecilia 
in Helden
Fanfare St. Cecilia uit Helden zoekt zondagmiddag 11 december de 
winterse kerstsfeer op met een wandeling en een concert. Tussen 
14.00 en 14.30 uur kan vanuit dorpscentrum Kerkeböske worden 
gestart voor een wandeling van 2 kilometer.

De wandeling leidt naar enkele 
‘Dörpse’ locaties, waar een ensem-
ble van de fanfare kerstliedjes 
ten gehore brengt. Eindpunt is 
Kerkeböske, waar op het dorpsplein 
valt te genieten van live-kerst-
muziek. Dit onder het genot van 
versgebakken wafels en glühwein. 

Tevens zijn er lootjes te koop voor 
de tombola van de fanfare. Rond 
16.00 uur opent de concertzaal 
voor een kerstverhaal van Dickens: 
Scrooge, A Christmas Carol. Joep 
Verbugt vertelt het verhaal, dat 
muzikaal wordt opgeluisterd door 
Fanfare St. Cecilia.

Dorpsinfoloket Meijel stopt 
met inloopspreekuren
Het Dorpsinfoloket Meijel stopt per 1 januari met de gratis open 
inloopspreekuren op maandagmiddag en de eerste dinsdagavond 
van de maand in d’n Binger. Wel blijven de adviseurs van KBO 
Meijel bereikbaar voor een helpende hand.

De laatste tijd is het aantal bezoe-
kers van de inloopspreekuren 
sterk teruggelopen. Dit was voor 
KBO Meijel aanleiding hiermee te 
stoppen. De adviseurs KBO Meijel 
blijven bereikbaar en willen graag 
een helpende hand blijven bieden 
door mogelijkheden aan te dragen, 
de weg te wijzen, te ondersteu-
nen, te bemiddelen en te advise-
ren. Op verzoek komen zij ook bij u 

thuis en gaan met u in gesprek om 
uw hulpvraag te analyseren en uw 
positie zo goed mogelijk in kaart te 
brengen. Als het nodig is, schake-
len de adviseurs de instanties in, 
die u van dienst kunnen zijn. De 
hulp van de adviseurs van KBO is 
laagdrempelig en gratis. 
De adviseurs KBO Meijel zijn 
bereikbaar via 06-26 54 43 41 of 
dorpsinfoloket@kbo-meijel.nl
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Voedselbank houdt jubileumactie 
in supermarkten
De voedselbank in Peel en Maas bestaat in december tien jaar. In het kader hiervan wordt vrijdagmiddag 9 en 
zaterdag 10 december in supermarkten van Peel en Maas een inzamelactie gehouden.

Nog steeds is het nodig dat een aan-
tal inwoners van Peel en Maas wordt 
geholpen met een wekelijks voed-
selpakket. De Voedselbank krijgt veel 
producten van lokale ondernemers en 
particulieren. In de winterperiode zijn 
daar wat minder verse groenten bij. 
Groenten in blik of glas worden dan toe-
gevoegd aan het voedselpakket. Om te 
kunnen beschikken over voldoende lan-
ger houdbare producten organiseert de 

Voedselbank op vrijdag 9 en zaterdag 
10 december een actie bij supermarkten 
in Peel en Maas. Iedereen wordt opge-
roepen om bij het boodschappen doen 
op beide dagen een of twee producten 
extra te kopen voor de jubileumactie 
van de Voedselbank. Vanwege de sterk 
gestegen energielasten en flinke prijs-
verhogingen van veel producten, zijn er 
huishoudens die niet kunnen meedoen 
aan deze actie. Maar ongetwijfeld zijn 

er ook nog genoeg huishoudens in Peel 
en Maas die wel iets kunnen missen 
voor mensen die het financieel zo slecht 
hebben dat ze een beroep moeten 
doen op hulp van de voedselbank. De 
Voedselbank, die in zijn geheel wordt 
gerund door vrijwilligers, zou blij zijn 
met iemand die thuis is in ICT, die kan 
helpen bij de intake van nieuwe cliën-
ten en die één dag in de week (op don-
derdag) hiervoor wil vrijmaken.

Schrijfactie Write For Rights in gemeentehuis
Van oudsher is zaterdag 10 december de internationale Dag van de Mensenrechten. Werkgroep Amnesty Peel 
en Maas organiseert deze dag de schrijfactie Write For Rights in het Huis van de Gemeente Peel en Maas.

In Iran zetten demonstranten hun 
leven op het spel door deelname 
aan protesten. De Iraanse autoritei-
ten hebben het internet afgesloten 
om de misdrijven stil te houden. De 
Russische autoriteiten hebben met 
geweld burgers gedeporteerd uit 
bezette Oekraïense gebieden. Dit zijn 
oorlogsmisdrijven en waarschijnlijk 
misdrijven tegen de menselijkheid. 
Amnesty International strijdt dagelijks 
voor mensenrechten overal en voor 
iedereen. Van de afschaffing van de 

doodstraf tot het opkomen voor de 
vrijheid van meningsuiting, en van het 
beschermen van de rechten van vluch-
telingen tot het strijden tegen politiek 
geweld en vervolging. 
Write For Rights in Peel en Maas 
vindt zaterdag 10 december tussen 
10.00 en 14.00 uur plaats in het Huis 
van de Gemeente. Dit jaar komt de 
Werkgroep Amnesty International Peel 
en Maas in actie voor tien mensen 
die vervolgd werden en gevangenzit-
ten, alleen omdat ze voor hun mening 

uitkwamen en meededen aan een 
demonstratie. Iedereen is uitgenodigd 
om samen met de werkgroep een 
brief en/of een kaart te schrijven. 
Elk jaar levert Write For Rights succes 
op. Activisten komen vrij, discrimi-
natie stopt, daders worden berecht. 
Vorig jaar schreef Werkgroep Amnesty 
International Peel en Maas ook. Onder 
meer voor de vrijlating van milieuacti-
vist Bernardo uit Guatemala. De brie-
ven hadden effect: Bernardo is vrij en 
weer bij zijn familie.
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Presentatie over activiteiten 
De Borcht
Wie zich altijd al heeft afgevraagd wat Historische Werkgroep 
De Borcht zoal doet, dient woensdag 14 december aanwezig te zijn 
in MFC De Engelbewaarder. Twan Beurskens en Sjaan Vaessen 
verzorgen daar namelijk een presentatie over de activiteiten van 
De Borcht.

Wat verzamelt De Borcht aan mate-
riaal? Wat heeft De Borcht zoal 
opgeslagen in archief- en docu-
mentatiecentrum Het Borchthome? 
Zijn daar ook gegevens te vin-
den die voor mij interessant zijn? 
Gegevens over mijn familie/voor-
ouders, over het huis/boerderij 
of de straat waarin ik woon? Wat 
is er bekend over de algemenere 
geschiedenis van Baarlo? Twan 
Beurskens en Sjaan Vaessen geven 
op 14 december antwoord op al 
deze en andere vragen tijdens 

hun lezing. Aan de orde komen 
de verschillende archiefonderde-
len: bidprentjes, foto’s, boeken, 
krantenknipsels, video’s en meer. 
Daarbij is te zien hoe deze archie-
ven worden beheerd en hoe snel 
zaken kunnen worden terugge-
vonden. Interactief kan ook wor-
den gezocht naar de verschillende 
items in het archief. De lezing 
begint om 19.30 uur en is vrij toe-
gankelijk. In de pauze is er een kop 
koffie of thee.

André Spillekom  
in het zonnetje gezet
Tijdens het ceciliafeest van het Maasbrees Mannenkoor werd jubila-
ris André Spillekom in het zonnetje gezet. Hij ontving uit handen van 
voorzitter Wim Hermans een raamhanger in glas-in-lood ter gelegen-
heid van zijn 25-jarig jubileum en namens het Koninklijk Nederlands 
Zangers Verbond van Wim Wittenbernds een oorkonde en de bijbeho-
rende speld. Echtgenote Josée ontving een mooie bos bloemen.

Schilder en musicus
Lezing over Jan Jacobs
Stichting Kunst en Cultuur Maasbree organiseert in samenwer-
king met de bibliotheek vrijdag 9 december een lezing over de 
schilder en musicus Jan Jacobs of Jan van ‘Sniëder Lei’. De lezing 
wordt gegeven door de Maasbreese Jos Hillen en begint om 14.00 
uur.

Jan Jacobs is ook bekend om het 
door hem gemaakte oorlogsdag-
boek, dat zeer goed geschreven 
is. Dit verhaal staat in het boek: 
‘Dat waren de oorlogsjaren’ van 
Nellie Mulders Thijssen en Louis 
Grubben. De lezing is in de biblio-
theek omdat daar deze maand 

nog schilderijen te zien zijn van 
deze creatieve man, die honderd 
jaar geleden in Maasbree werd 
geboren. De molens, straten en de 
kerktoren van Maasbree zijn veel-
voorkomende onderwerpen in de 
schilderijen van Jan.
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Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kapelaan Ranil Weerawarna
077 462 12 65
Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving 
06 55 40 80 23

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 
kerk bestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Cluster MKBE

Parochie Beringe
Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens 
het parochiespreekuur op dins-
dagochtend. Ook bij kapelaan 
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of 
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 11 december 
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Wiel 
Grommen en Bertha Grommen-
van Ratingen (jaardienst); Sjraar 
Peeters (2-de jaardienst); Ton 
Peeters en Louis Peeters (ver-
jaardag); Louis en Anna Peeters-
Peeters en verdere familie; voor 
dierbare ernstige zieken; 
Woensdag 14 december 
H. Mis 09.00 uur 

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 

Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 december – 3e Zondag 
van de Advent
H. Mis: 11.00 uur - Eucharistieviering 
verzorgd door het Dameskoor b.g.v. 
Céciliafeest.
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Jaardienst Truus Grubben-
van Osch. Jaardienst Truus Hesen-
Ambrosius. Jaardienst Hay Haenen 
en overleden ouders Haenen-
Grutters en overleden ouders 
Linssen-van Deurzen en kinderen. 
Overleden leden van het kerkelijk 
dameskoor.
Mededelingen
Céciliaviering Dameskoor
Tijdens de eucharistieviering van 
zondag 11 december om 11.00 uur 
wordt aan de dames Riet Smets, 
An Fonteyn, Thea van Hegelsom, 
Maria Kursten, Nel van der Sterren, 
Ria Huys en Ria Stox een onder-
scheiding uitgereikt van de Sint 
Gregoriusvereniging als dank voor 

Kerkdiensten
Zondag 18 december 
H. Mis 11.00 uur 4de zondag Advent 
t.i.v. Guillaume Henderikx en Theresia 
Dorethea Henderikx-Peeters (jaardienst)

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 17 december
H.Mis 19.00 uur 4e zondag van de 
Advent t.i.v.  Theo Spreeuwenberg 
(jaardienst)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl 
Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 december 
H. Mis 10.00 uur – 3de zondag Advent 

hun 25- 40- en 50-jarig trouwe koor-
lidmaatschap.
Kerkbijdrage
Waarschijnlijk wordt in elk huishouden in 
de komende decembermaand het ‘huis-
houdboekje’ enig geweld aangedaan. 
Het is een dure maand met Sint en Kerst 
en Oud en Nieuw. Toch hopen we dat 
het ‘kérkelijk-huishoudboekje’ ook nog 
van velen een extra duwtje krijgt. Veel 
mensen zijn gewend pas op het einde 
van het jaar hun ‘kerk-bijdrage’ over te 
maken. Wanneer u dit jaar nog niet hebt 
bijgedragen, hopen we dat u het alsnog 
wilt doen. Om echt ‘kerk’ te kunnen zijn, 
moet die kerk ook de nodige financiële 
ruimte krijgen en heeft die kerk daarbij 
ook uw bijdrage nodig! Verwacht mag 
worden dat ieder die, hoe en wanneer 
dan ook, van de kerk diensten verwacht, 
ook daadwerkelijk aan het functione-
ren van de kerk bijdraagt. Het bank-
nummer is NL23RABO 0131005707 o.v.v. 
Kerkbijdrage 2022 Maasbree. Wij danken 
u hartelijk.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochie-
kerk is dagelijks geopend voor het 
opsteken van een kaarsje, een gebed 
of een moment van bezinning. De H. 
Aldegundis is beschermheilige tegen 
ernstige ziekten en voor troost en 
hoop.

- herenkoor t.i.v. Giel Mewiss, Nellie 
Mewiss-van Heugten en zoon Pierre; 
Arno Timmermans;

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132 
A. van den Boer De Brentjes 81 
077 465 36 81 
Bij geen gehoor kunt u contact 
opnemen met het parochiecentrum in 
Panningen 077 307 13 88 
Kerkdiensten
Zondag 25 december
H. Mis Kerstmis in de kerk 10.00 uur 
Maandag 26 december 
H. Mis 10.00 uur in de kerk van 
Helden voor de gezamenlijke 
Vincentiusparochies 

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60 
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 10 december
19.15 uur H. Mis. 3e Zondag van de 
Advent
Voor onze parochie en het welzijn van 
alle parochianen.
Mededeling:
Zaterdag 17 december
19.15 uur H.Mis voor Pastoor Verhaag 
Zaterdag 24 december
17.00 Peuter en Kleuterdienst
19.00 H. Mis. Kerstavond. dameszang-
koor intentie voor alle vrijwilligers van 
de Kerk
Zondag 25 december
Kerstmis vanaf 10.00 de Kerk open tot 
16.00 uur, diverse muzikale optredens, 
tevens Kerststal te bezichtigen.
Maandag 26 december
11.00 uur H. Mis opgeluisterd door 
Aodemnoet en Fluiterkorps. 
Intentie voor Jung Wies en Piet 
Schatorie, Jac en Nelly 
Schatorië, Ed Beerens, Tiny en Wendy 
Boots
Zaterdag 31 december
19.15 uur H.Mis voor Pastoor Verhaag

Kerkdiensten
Zaterdag 10 december
19.00 uur H. Mis Advent III met 
Dameskoor t.i.v. Jan Rooyakkers en 
Lies Rooyakkers-Boonen (gest.jaard)
Maandag 12 december
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 13 december
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof-
fiedrinken
19.00 uur Advent/Kerstviering Zij-
Actief & LKV (grote kerk) t.i.v. levende 
en overleden leden. Muzikale begelei-
ding door Sandra Donkers.
Donderdag 15 december
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660 
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88 
info@parochiecentrumpanningen.nl 
Open maandag- en woensdag-ochtend 
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 10 december 
H. Mis 19.00 uur (in de dagkapel) 

m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. 
Thea Janssen (zeswekendienst); 
Truus Luijten-Nelissen (zesweken-
dienst); Joke Goes; Jan Kessels (ver-
jaardag); 
Zondag 11 december 
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

Bruijnen- Mertens 
Pastoor Verhaag en voor Pastoor 
Schoenmakers.
Mededelingen
Er is geen H. Mis in de kerk op 
zaterdagavond 17 december, omdat 
’s- middags de dienst is voor de 
KBO ter gelegenheid van hun 
Kerstviering.
Het einde van het jaar 2022 komt in 
zicht; mogen we jullie herinneren 
aan de KERKBIJDRAGE voor onze 
eigen parochie?
Hiervoor onze hartelijke dank!

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 december
9.30 uur H. Mis. 3e Zondag van de 
advent.
Voor onze parochie en het welzijn van 
alle parochianen.
Donderdag 15 december
9.00 uur H. Mis. 
Mededeling
Vieringen Kerstmis.
Zaterdag 24 december
16.00 uur Kleuterkerst.
18.00 uur Kerstavond H. Mis.
Zondag 25 december
9.30 uur H. Mis.
Maandag 26 december is er géén H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 24 december
20.00 uur H. Mis bgv Kerstmis 
Jaardienst voor Toni Bruijnen en Wies 

WORKINGin
check workinginfashion.nl

Our world never stops. Join us now!

Wist je dat wij in Venlo het gehele logistieke proces van 
onze merken verzorgen? Tommy en Calvin blijven groeien. 
En wij groeien mee. Daarom zijn we op zoek naar jou!
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Winterse belevenissen 
in Venlo
We gaan weer heerlĳ ke wintermaanden tegemoet! Of het nu prachtig najaarsweer is of een koude, 
gure winterdag. En of je nu actief of lekker lui bent, juist honger of dorst hebt. In Venlo kun je alle 
kanten op! Lekker naar buiten op ontdekking met de Lichtjesroute in de Venlose binnenstad of bind 
de schaatsen onder voor een sportieve middag. Ook in Arcen is er veel te beleven tĳ dens Winterdorp 
Arcen. Wĳ  ze� en de leukste wintertips voor je op een rĳ ! 

Venlo On Ice
16 december t/m 8 januari 

Tĳ dens de kerstvakantie beleef je in Venlo het 
ultieme wintergevoel. De Oude Markt in hartje 
stad wordt weer omgetoverd tot een 600 vierkante 
meter grote ĳ sbaan. Samen met familie en vrien-
den geniet je er van urenlang schaatsplezier. 

Ga je liever niet zelf het ijs op? Zoek een gezellig plekje 
op ons horeca-plein. Uitkijkend op al het ijsplezier 
geniet je er van glühwein, chocolademelk en heerlijke 
winterse lekkernijen. Er is elke dag iets te beleven, van 
schoolschaatsen en ijshockey tot een silent disco en 
een spannende curlingcompetitie. 

www.venloonice.nl

Scrooge Festival 
10 en 11 december 

Ontmoet tĳ dens het Scrooge Festival een 450-tal 
personen gekleed in Dickensstĳ l. Als sjieke nota-
bele met de nodige air, maar ook als noeste arbei-
der, marktvolk, wasvrouw, vatenroller of 
schoenenpoetser.

Straten en pleinen zijn sfeervol ingericht. Kijk je ogen 
uit en waan je in het Londen van weleer. Op de route 
ontmoet je allerlei personages, maar ook ganzen, var-
kens en kippen.

www.scroogefestival.nl  

Winterdorp Arcen 
16 december t/m 8 januari 

In Winterdorp Arcen dompel je jezelf onder in een 
winterse wereld vol verwondering. Ontdek de win-
terse wandelingen, drink glühwein op het dorps-
plein en laat je verrassen door 
de kerstshow met zoveel licht-
jes. Geniet van prachtig ver-
sierde kerstbomen, ga lekker 
eten in één van de restaurant-
jes of warm op bij het kamp-
vuur. 

Lichtjesroute 
7 december t/m 8 januari 

Deze winter stap je in de Venlose binnenstad in 
de wereld van Flujas en Guntrud. Ga op 
ontdekking en beleef het verhaal waarin de 
stichters van Venlo je meenemen naar de 
middeleeuwen. 

Tijdens de lichtjesroute zoek je telkens naar een 
volgende schild. Op deze plekken lees of luister je 
naar de avonturen van Flujas en Guntrud. Wil je echt 
op avontuur? Zorg dan dat je met jouw eigen scepter 
op pad gaat. Zoek een schild, hef de scepter en kijk 
wat er gebeurt! Een kanonskogel wordt afgevuurd, 
lampjes gaan branden, je hoort een bijzonder geluid 
of er wordt iets in beweging gezet. 

Ga op ontdekking met het hele gezin en laat je 
 verwonderen door verrassende gebeurtenissen. 

www.lichtjesroutevenlo.nl  

Kerstshoppen 
Op zoek naar de beste cadeaus voor onder de 
kerstboom? In de Venlose binnenstad slaag je 
zeker! Struin deze winter door de historische 
binnenstad met haar sfeervol verlichte straten 
en laat je verrassen door de vele unieke boetiek-
jes en verrassende speciaalzaken afgewisseld 
met vertrouwde bekende ketens. Hier vind je 
voor iedereen het perfecte cadeau. 

Volg onze speciale kerstshop-
route en laat je verrassen door de 
verscheidenheid aan authentieke 
pandjes en unieke winkelcon-
cepten. Behoefte aan een pauze? 
Geen zorgen, in de leukste lunch-
spots die Venlo rijk is kun jij 
heerlijk tot rust komen. 

Speciale kerstkoopavond 
Op donderdag 22 december gaan winkels in de 
Venlose binnenstad open tot 21.00 uur. Zo kun je op 
de valreep voor kerst nog de laatste cadeaus vinden 
voor onder de boom en inkopen doen voor het kerst-
diner. Struin door de sfeervol verlichte straten met 
op de achtergrond fijne kerstmuziek. 

Kerst
koopavond

22 december

BELEEF
EEN MAGISCHE

WINTER IN VENLO

16 DEC T/M 8 JAN

WINTERDORP ARCEN
CENTRUM ARCEN

10 & 11 DEC

SCROOGE FESTIVAL
CENTRUM ARCEN

16 DEC T/M 8 JAN

VENLO ON ICE
CENTRUM VENLO

SFEERVOL
KERSTSHOPPEN

FLUJAS & GUNTRUD

LICHTJESROUTE
CENTRUM VENLO

7 DEC T/M 8 JAN

Meer evenementen vind je op
www.venloverwelkomt.nl/agenda

Adver to r ia l

winkel & bedrijf \ 0812 


