
Christmas Truckrun
Meer dan tachtig versierde en verlichte vrachtauto’s reden zaterdag 17 december in colonne door de gemeente Peel en Maas tijdens de elfde Christmas Truckrun. De kersttrucks, met 
ruim honderd passagiers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking van Daelzicht, vertrokken vanuit Koningslust en doorkruisten vervolgens de kernen Koningslust, 
Grashoek, Beringe, Egchel, Helden en Panningen. De organisatie was maanden actief om alles in goede banen te leiden. “Voor de cliënten van Daelzicht is deze avond elk jaar een 
superspeciale ervaring waar ze graag bij zijn. Ook voor alle vrijwilligers en organisatie geeft het altijd weer een kick als alles weer rijdt: het is het ultieme kerstgevoel. Het is een hele 
organisatie, maar dat is het meer dan waard. Het is pure emotie, met een lach en een traan.” / Beeld: Peter Gubbels
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Drie scenario’s onderzocht
In maart duidelijkheid over 
herontwikkeling Raadhuisplein
In maart beslist de gemeenteraad van Peel en Maas hoe het Raadhuisplein er in de toekomst uit komt te 
zien. De gemeente heeft drie scenario’s uitgewerkt, die qua kosten variëren van 3,5 tot 6 miljoen euro. 
Bij de meest uitgebreide en dus duurste variant wordt de Leerlooierweg doorgetrokken en verdwijnen 
er zeven huizen. De bewoners van deze woningen zijn maandag 19 december nogmaals geïnformeerd 
over de mogelijke scenario’s, maar worden tot maart in onzekerheid gelaten.

Naar verwachting kost het zo’n 6 
miljoen euro om de Leerlooierweg 
te verlengen, daarbij zeven wonin-
gen te slopen en het Raadhuisplein 
autoluw te maken. Een beperkte 
variant waarbij er vier huizen ver-
dwijnen, wordt geschat op 5 miljoen 
euro. Het Raadhuisplein behouden 
als parkeerplaats, maar wel ver-
groenen bedraagt naar verwach-

ting 3,5 miljoen euro. Het is aan 
de gemeenteraad om in maart te 
bepalen welke variant het gaat 
worden. Een klankbordgroep, 
bestaande uit ondernemers en 
bewoners, geven de voorkeur aan 
de variant  die het meest drastisch 
is. Ze geven zelfs een suggestie 
om op de oude postkantoorlocatie 
twee wooncomplexen te realiseren. 

Dat betekent wel dat er een extra 
woning gesloopt dient te worden. 
Bewoners van de woningen die 
mogelijk gesloopt worden, geven 
aan behoefte te hebben aan dui-
delijkheid. De gemeente wil echter 
niet op de zaken vooruitlopen en 
beoordeelt pas in aanloop naar het 
raadsvoorstel welk scenario de voor-
keur krijgt.

*vraag in de winkels naar de voorwaarden

Markt 39 Panningen 
www.durlinger.com 

Profiteer van kortingen
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tot wel 60%
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LET OP: dit is de laatste uitgave
van HALLO dit jaar!
Week 52 verschijnt er geen HALLO

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

Meijelse Fleur Willems brengt muziekboek voor 
mensen met dementie op de markt
Samen met twee medestudenten heeft Fleur Willems uit Meijel een 
muziekboek ontwikkeld speciaal voor mensen met dementie. Het doel is 
om met behulp van muziek en afbeeldingen van vroeger herinneringen 
bij de doelgroep op te wekken en een bijdrage te leveren aan een betere 
leefwereld voor mensen met dementie.

Tijdens de opleiding ondernemer-
schap en retailmanagement mochten 
studenten een eigen onderneming 
opzetten. Waarin die onderneming 
zich specialiseerde, werd volledig 
opengelaten. Samen met vier mede-
studenten vormde Fleur Willems uit 
Meijel een projectgroep. “We schreven 
alle ideeën op die in ons opkwamen. 
Uiteindelijk bleven er twee over: een 
babyfles en een boek voor mensen 
met dementie. Mijn eigen oma was 
een inspiratiebron voor dat laatste 
idee. Zij vond het leuk om herinnerin-
gen op te halen en dat deden we vaak 
door een doos met spullen tevoor-
schijn te halen. Een muziekboek voor 
mensen met dementie bestond nog 
niet. Dat gold wel voor een babyfles. 
Uit marktonderzoek bleek dat er wei-
nig interesse is in het produceren van 
een nieuw babyflesje”, legt Fleur uit.
De studenten borduurden daarom 
verder op het idee van Fleur. Ze hiel-
den interviews met muziektherapeu-
ten, neurologen, naasten van mensen 

met dementie en huisartsen. “Uit die 
gesprekken kwam naar voren dat het 
gedeelte in de hersenen dat muziek 
opslaat, niet of nauwelijks wordt aan-
getast bij dementie. Vooral de muziek 
uit de tienerjaren blijft langer in het 
geheugen.”

Druk op de knop
Twee jaar nadat het idee ontstond, is 
het muziekboek ‘De tijd vliegt’ op de 
markt gebracht door Fleur en twee 
klasgenoten. “De andere klasgenoten 
zijn hun eigen weg ingeslagen”, legt 
Fleur uit. Het ontwerp maken, het 
zoeken naar een producent, het infor-
meren over muziekrechten: het stond 
allemaal op het lijstje van Fleur. “Om 
kosten te besparen, hebben we veel 
werk zelf verricht. Inmiddels hebben 
we 750 boeken laten produceren.” 
Het boek bevat vijf nummers uit de 
jaren 60, die elk worden ondersteund 
door twee foto’s. De liedjes wor-
den afgespeeld wanneer je drukt op 
het knopje op de pagina. “De num-

mers die we hebben gekozen, zijn 
ook terug te vinden in een lijst met 
liedjes die vaak worden gebruikt bij 
mensen met dementie. Voordat het 
boek daadwerkelijk op de markt werd 
gebracht, hebben we bij de doel-
groep getest welke liedjes wel en 

geen reacties opwekten. Er is bewust 
gekozen voor vijf nummers, zodat we 
de lezers niet te veel prikkels geven.”
Volgens Fleur is het de bedoeling 
om meerdere boeken te ontwikke-
len. Denk daarbij aan themaboeken 
met bijvoorbeeld met verschillende 

muziekgenre. “Maar voordat we daar-
aan beginnen, willen we eerst kijken 
hoe er gereageerd wordt op het eer-
ste boek.”

Tekst: Jeanine Hendriks 
Beeld: Maud van Kasteren

Levende
kerststal tijdens 
Kribkesroute 
Meijel
Leden van Toneelvereniging Meijel C.O.M. 
namen zondag 18 december deel aan de 
opening van de Kribkesroute in Meijel. 
Ze gaven een nieuwe interpretatie aan een 
kerststal. “De nieuwe karakters vielen zeer 
goed in de smaak bij het wandelend publiek. 
We kregen goede reacties”, aldus de 
toneelvereniging. De Kribkesroute is nog te 
bewonderen tot vrijdag 6 januari 2023.

Nieuwjaarsduik BreeBronne Maasbree
Na twee jaren afwezigheid vanwege corona, houden Stichting Herberg Papilio en vakantiepark BreeBronne op 1 januari 2023 weer de traditionele 
Nieuwjaarsduik in het natuurbad van BreeBronne in Maasbree. Deelnemers verzamelen zich om 12.00 uur in het vernieuwde paviljoen van het 
vakantiepark, waarna ze zich gereedmaken voor de duik. De start is om 13.00 uur.

Op deze officieuze Maasbreese nieuw-
jaarsreceptie zijn er voor deelnemers 
en toeschouwers rond en in het pavil-
joen vuurkorven waar marshmellows 
geroosterd kunnen worden en stand-

jes met eten en drinken. Joekskapel 
Toemarop zorgt voor de muzikale 
omlijsting. Bovendien is er een kleine 
tombola, gesponsord door de win-
keliersvereniging van Maasbree en 

diverse middenstanders uit de regio.
De opbrengsten van de 
Nieuwjaarsduik zijn voor Stichting 
Herberg Papilio, die lotgenotenweken 
aanbiedt aan families die een kind 

verloren zijn. Deelnemers  kunnen 
zich vooraf aanmelden via  
www.nieuwjaarsduikmaasbree.nl of 
zich op 1 januari tot 12.45 uur inschrij-
ven bij BreeBronne in Maasbree.
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In Beringe eindelijk verwarmde ruimte gevonden

Nog geen definitief eindstation voor Oekraïense 
pop-upwinkel
De Oekraïense pop-upwinkel, die is opgezet door Meijelse vrijwilligers, verhuisde onlangs van Meijel naar 
Beringe. Dat is echter niet het eindstation, eind april moet het pand weer leegstaan vanwege een verbouwing 
door de huidige eigenaar, die tot die tijd bereid was te helpen met de tijdelijke huisvesting. Desalniettemin zijn 
de vrijwilligers blij om eindelijk in een verwarmde ruimte spullen aan te kunnen bieden.

“De warmte voelt prettig”, geeft 
vrijwilligster Mieke aan. “Het is wel 
jammer dat eind april weer alles 
verhuisd moet worden. We weten 
nu wel beter hoe we alles moeten 
inpakken”, zegt ze lachend.
De verhuizing van Meijel naar 
Beringe duurde één dag, leggen 
de vrijwilligers uit. Ze kregen hulp 
van alle kanten. “Maar we willen 
de spullen niet blijven sjouwen. 
We hopen in april nog één keer de 

schouders eronder te zetten en dan 
naar een permanente locatie te 
verhuizen”, legt Caroline Pijnenborgh 
uit. 
Haar man Maarten regelde de huidige 
locatie in Beringe. Hij is volop bezig 
om een permanente locatie te vinden, 
gemeente Peel en Maas bij het project 
te betrekken en de winkel ook uit te 
breiden voor minima. Dat laatste lijkt 
echter moeizaam uit te rollen. “De 
gemeente heeft tweehonderd pasjes 

laten maken die uitgedeeld kunnen 
worden aan minima en vluchtelingen. 
Zo houden we een beetje zicht op 
dat het bij de juiste mensen terecht 
komt. We zijn met de Voedselbank 
en Vorkmeer in gesprek hoe we 
deze pasjes kunnen verspreiden. 
De pasjes worden niet op naam 
gemaakt, waardoor de kans bestaat 
dat er misbruik wordt gemaakt van 
de spullen die gratis opgehaald 
kunnen worden. Wij denken echter 

dat 90 procent van de gevallen wel 
goed gaat. Het belangrijkste doel is 
om mensen te helpen. We vinden 
het jammer dat het een project is 
geworden van de langste adem. 
Naar onze mening kan alles veel 
makkelijker verlopen”, geeft Maarten 
aan. Volgens hem is er behoefte aan 
een kledingbank in Peel en Maas. “De 
dichtstbijzijnde kledingbank is Venlo 
of Maasbracht, hoe gaaf zou het zijn 
als die ook gewoon in onze gemeente 
te vinden is. Een kledingbank voor 
minima en vluchtelingen heeft naar 
onze mening een maatschappelijke 

functie, het zou fijn zijn als we samen 
met de gemeente een permanente 
locatie kunnen vinden om dit initiatief 
een blijvende status te geven.”

Naar onze mening 
kan alles veel 
makkelijker verlopen

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Vanaf 26 december 

40% korting 
op alle kerstartikelen*

STRAELSEWEG 370 VENLO
 

WWW.LEURS.NL*Zie voorwaarden in de winkel

Geen vuurwerkvrije zones 
in Peel en Maas
Gemeente Peel en Maas hanteert de landelijke regels als het 
aankomt op vuurwerkbeleid. Er wordt niet gekozen voor een 
vuurwerkverbod en ook niet voor vuurwerkvrije zones. Ook wordt 
er geen centrale vuurwerkshow georganiseerd.

Een aantal gemeenten in Nederland 
hebben gekozen voor een alge-
heel vuurwerkverbod tijdens de 
komende jaarwisseling. Onder 
andere de gemeenten Amsterdam, 
Rotterdam en Nijmegen vinden de 
in 2020 afgesproken vuurwerkregels 
niet ver genoeg gaan en besloten 
daarom vuurwerk in z’n geheel te 
verbieden. Veel andere gemeenten 
overwegen bovendien een verbod 
in te voeren vanaf 2023. In Peel 
en Maas is van een verbod op dit 
moment nog geen sprake, zo laat 
een woordvoerder weten. “Er zijn 
in de gemeente Peel en Maas geen 
vuurwerkvrije zones en er is geen 
centrale vuurwerkshow vanuit de 
gemeente. We hanteren de landelijk 
ingestelde regels. Bij een overtre-
ding zullen we daar waar nodig 
optreden”, meldt een woordvoerder.

Regeltjes
In de landelijke regels is 
opgenomen dat het verboden is 

om knalvuurwerk als ratelbanden, 
cobra’s en nitraten te bezitten. 
Daarnaast moeten vuurpijlen, 
babypijlen en romeinse kaarsen 
worden afgestoken vanuit een 
zogeheten cakebox of compound. 
Vuurwerk uit de F1 en F2-categorie 
is in Peel en Maas wel toegestaan. 
Onder die eerste categorie 
vallen onder andere sterretjes 
en grondbloemen. Dit vuurwerk 
mag het hele jaar door worden 
gebruikt. Onder de F2-categorie 
vallen bijvoorbeeld grondbloemen 
en siervuurwerk. De gemeente 
wijst daarnaast op de overige 
regels, waarin staat dat je op 29, 
30 en 31 december maximaal 
25 kilo vuurwerk per persoon 
mag kopen en in bezit hebben. 
Het afsteken van vuurwerk dat 
buiten de F1-categorie valt mag 
enkel tussen 31 december 18.00 uur 
en 1 januari 02.00 uur. Alle regels 
omtrent vuurwerk zijn te vinden op 
nieuwevuurwerkregels.nl
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Adver to r ia l

Het verhaal van Monique Jeuken
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van 
Monique Jeuken. In de ruim 20 jaar die ze voor de NLW heeft gewerkt, heeft ze verschillende functies 
gehad. Begin dit jaar is ze na een korte stageperiode gestart op de brandweerkazerne in Venray. Monique is 
erg tevreden over haar huidige werkplek: “Ik ben hier in een warm bad terecht gekomen en wordt overal 
bĳ  betrokken.” Het werk biedt volop uitdagingen en is veelzĳ dig. Dat varieert van het transporteren van 
auto’s tussen verschillende kazernes, tot aan het wassen van brandweerpakken. “Er is hier geen dag 
hetzelfde, ik zit hier echt op mĳ n plek.” Monique wordt vanuit NLW ondersteund door jobcoach Ruud 
Lukkezen. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep
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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.

Als je ouder wordt
en je niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te blijven
dan hopen wij
dat je nu de rust is gegeven.

Na een liefdevolle verzorging in Sint Jozef wonen en zorg  
hebben we afscheid moeten nemen van

Mia Peeters-Koninkxs
65 Jaar in liefde verbonden met

Wim Peeters

Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Wim
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Meijel, 18 december 2022 
Correspondentieadres:  
Meester Beumersstraat 5, 5986 CD  Beringe

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Vier generaties Sturme
De familie Sturme is onlangs uitgebreid met een vierde generatie. Celine Sturme-Huijs (26) is 19 november 
moeder geworden van haar eerste dochter Lieke, die is geboren in Helden. Superoma Gonnie Sturme (75) en 
oma Marielle Sturme (54) zijn heel trots op de nieuwste aanwinst van de familie.

Vier generaties

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

#kempencreëert

Kempen creëert

lokale  verbinding
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Posters, flyers en praatkaartjes die naasten alert maken

HAN-studenten brengen laaggeletterdheid in 
Peel en Maas onder de aandacht
De studenten Maxime Steeghs en Dinja van Helvoort willen middels een campagne het onderwerp laaggelet-
terdheid onder de aandacht brengen in Peel en Maas. Door het verspreiden van posters, flyers en praatkaart-
jes hopen ze naasten te bereiken, die het gesprek willen aangaan met Taalpunt Peel en Maas. Op die manier 
hopen de meiden dat laaggeletterden via hun naasten om hulp willen vragen.

Volgens Maxime Steeghs en Dinja van 
Helvoort kan het als laaggeletterde 
lastig zijn om hiervoor uit te komen of 
hulp te vragen. Naasten zijn daardoor 
niet op de hoogte van het probleem. 
De studenten, die een communicatie-
opleiding volgen aan de HAN, willen 
het taboe doorbreken en middels een 
campagne laaggeletterdheid onder de 
aandacht brengen. “Als je laaggeletterd 
bent, heeft dat gevolgen. Deelnemen 

aan onze samenleving kan lastig zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan het begrijpen 
van brieven van de overheid, op tijd 
komen op een belangrijke afspraak of 
grip hebben op geldzaken’, aldus Dinja.
Omdat de laaggeletterden vaak niet 
om hulp durven of willen vragen en het 
daarbij goed kunnen verbloemen, wor-
den ze niet gezien en daardoor ook niet 
geholpen. “Omdat een naaste van een 
laaggeletterde vaak veel invloed heeft, 

is het belangrijk dat meer mensen 
laaggeletterdheid herkennen en het 
gesprek aan durven gaan. Daar leggen 
wij binnen ons project dan ook de focus 
op. De inwoners van de gemeente 
kunnen hiervoor ook bij het Taalpunt 
terecht”, aldus Maxime.

Gesprek aangaan
Het Taalpunt Peel en Maas is voor ieder-
een die beter wil leren lezen, schrijven, 

rekenen of bijvoorbeeld computeren. 
Het Taalpunt kijkt samen met de laag-
geletterde wat het best bij hem of haar 
past. Dit kan met een groep, in het 
Taalcafé, met een cursus of een-op-een, 
met een taalmaatje. Deze week gaan 
de studenten posters en flyers versprei-
den door de gemeente. Ook worden er 
op de Instagram en Facebook van het 
Taalpunt Peel en Maas informatie én 
tips over laaggeletterdheid gedeeld. 
Daarnaast hebben de studenten praat-
kaartjes en een praatplaat ontwikkeld 
om het gesprek met elkaar over dit 
onderwerp aan te gaan. Yvonne Truijen 
van het Taalpunt geeft aan blij te zijn 
met de aandacht voor het onderwerp. 
“De aanpak van laaggeletterdheid kun-
nen we niet alleen, daar hebben we 
anderen voor nodig. Het is heel leuk dat 
deze studenten dit onderwerp hebben 
gekozen om aandacht aan te geven.”

Taboe
Volgens Yvonne blijft het lastig om de 
laaggeletterden zelf te bereiken. “En 
dat is helemaal niet gek. Velen scha-
men zich ervoor als ze niet mee kun-
nen doen met iets wat voor anderen 
zo normaal is. Het is dan erg moeilijk 
om hier open over te zijn en hulp te 
vragen. Mensen die moeite hebben 
met basisvaardigheden zijn dan ook 
vaak heel creatief in het bewaren van 
hun geheim. Het is een hele stap om 
je geheim openbaar te maken”, legt ze 
uit. Met de campagne willen de studen-
ten laten zien dat er meer mensen zijn 
die hier moeite mee hebben, en dat er 
laagdrempelige hulp is. “Met elke inwo-
ner van Peel en Maas die we daarmee 

een stapje verder kunnen helpen zijn 
we heel blij. Soms kan het helpen als 
iemand uit je omgeving wat opmerkt 
en er met je over praat. Op dat moment 
voel je je niet alleen en gesteund. We 
hopen door ons te richten op de naas-
ten, dat er meer over het onderwerp 
gesproken gaat worden. En dat mensen 
niet het gevoel hebben er alleen voor 
te staan. Er zijn in Nederland en dus 
ook in Peel en Maas nog veel inwoners 
waarvoor lezen en schrijven en andere 
basisvaardigheden niet van zelfspre-
kend is. We willen graag zo veel moge-
lijk mensen helpen om toch de stap te 
nemen om aan deze basisvaardigheden 
te werken.” 

Niet eenvoudig
Dat hoeft volgens Yvonne niet meteen 
scholing te zijn, maar kan ook op een 
laagdrempelige die bij de persoon past. 
Bijvoorbeeld door met een maatje een-
op-een te oefenen bij de persoon thuis 
in de veilige omgeving. Over het onder-
werp spreken is al een eerste stap”, 
geeft Yvonne aan. “Mensen gaan het er 
door deze campagne over hebben en 
zijn zich meer bewust van de signalen. 
Iedereen vind het fijn om een ander 
te helpen, dat geldt dus ook voor dit 
onderwerp. Dat wil niet zeggen dat het 
eenvoudig is. Het kan erg lastig zijn om 
het gesprek hierover aan te gaan. We 
helpen deze personen dan ook graag 
op weg en proberen het taboe van het 
onderwerp af te halen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Komkommerkwekerij

Kampsteeg 29, 5768 PN Meijel

Ter versterking van ons team zoeken wij een:

PARTTIME MEDEWERKER(STER)
20 á 30 uur per week

• Voor het oogsten, sorteren en de gewasverzorging van komkommers.
• Flexibel en gemotiveerd.

• Bereid om in de drukke periodes ook op zaterdag te werken.

• Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar enkele scholieren voor 
de zaterdagen en vakanties.

Heb je interesse?
Stuur dan een e-mail naar info@novanaturabv.nl
Voor vragen over deze vacature kun je contact  

opnemen met Eric Driessen: 06 51 25 72 97

Dit is de laatste 
uitgave van 

HALLO dit jaar!

WWW.TRAAS.NL

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN: 
0478-850138

Dr. Huub van Doorneweg 16  
5753 PM Deurne

info@jvdmortel.nlTel. 0493-310666

• Technisch tekenaar
• Verkoper binnendienst
• Expeditie medewerker
• Allround plaatwerker

Kom jij ons team versterken? 

Neem eens een kijkje op onze website voor leuke 
openstaande vacatures!    

www.jvdmortel.nl
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Na meer dan een halve eeuw werkzaam te zijn geweest, waarvan het overgrote deel in de betonbranche, 
is het mooi geweest. Na de kerstdagen zit het werken er voor Hennie definitief op, en is het de hoogste tijd 
om gaan te genieten samen met vrouw Lenie. Vervelen hoeft ‘ie zich niet. Met een schuur vol oude 
brommers, twee jonge puppy’s, zes kinderen en negen kleinkinderen, wordt de tijd als vanzelf ingevuld. 
Alsof dat nog niet genoeg is, werkt deze geboren Brabander in zijn vrije tijd aan zijn allereerste 
kinderboek. Deze week wordt Hennie van Gameren (65) uit Grashoek geplukt.

Pas 14 jaar oud was Hennie, toen 
zijn vader vond dat het voor de tie-
ner de hoogste tijd was om te gaan 
werken. “We waren thuis met veel 
kinderen, dus er moest brood op de 
plank. Dat betekende dat ik aan de 
slag moest. Zo ging dat in die tijd. 
Het was de periode waarin leidin-
gen voor het eerst in muren werden 
gelegd, en mijn vader was elektri-
cien. Dat kwam neer op veel hand-
werk en kappen met een beitel. 
Je wil niet weten hoe vaak ik mijn 
duim heb gebroken”, vertelt Hennie 
met een lach. Wat opvalt is z’n 
Brabantse tongval. Niet gek, want 
hij werd geboren in Beek en Donk. 
Samen met vrouw Lenie kwam hij 
eind jaren 90 naar gemeente Peel 
en Maas. “In het dagblad zagen 
we een boerderij te koop staan in 
Grashoek. Precies waar we naar 

op zoek waren. In het buitengebied, 
met een mooie lap grond erbij. Eerlijk 
gezegd hadden we nog nooit gehoord 
van dit dorp, maar spijt hebben we 
absoluut nooit gehad.” In de boerde-
rij uit 1910, waar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog nog onderdak werd gebo-
den aan Joodse onderduikers, wil hij 
dan ook nooit meer weg. “Hier mogen 
ze me begraven.”

Voor het te laat is
Nu Hennie 65 is, heeft hij er bijna 51 
werkzame jaren op zitten. Werkweken 
van zestig tot tachtig uur waren daarin 
eerder regelmaat dan uitzondering. 
Zeker toen hij in 1999 zijn eigen onder-
neming startte. “Op dat moment 
werkte ik in loondienst, maar de baas 
besloot er mee te stoppen. Toen ben ik 
betonzaagbedrijf ZVG begonnen.” Nu 
is het echter mooi geweest. Vanaf de 

kerstdagen gaat hij officieel met pen-
sioen. “Het is fysiek behoorlijk zwaar 
werk. Nu kan ik nog iets en ben ik nog 
niet helemaal versleten. Je moet niet 
stoppen als het te laat is. De leeftijd 
begint langzamerhand ook een rol te 
spelen. Toen zich eerder dit jaar een 
overnamekandidaat meldde, heb ik om 
die reden ook niet lang getwijfeld, maar 
die kans met beide handen aangegre-
pen. We spraken af dat we het de rest 
van het jaar samen zouden doen, maar 
inmiddels kent hij alle kneepjes van het 
vak en kan ik hem met een gerust hart 
alleen op pad laten gaan. Misschien dat 
ik nog een paar dagen werk in aanloop 
naar Kerstmis, maar dat is het dan ook.” 
Dat hij het werk gaat missen, is echter 
nu al duidelijk. Ook al waren de risico’s 
soms groot. Te groot, naar de zin van 
hemzelf en zijn vrouw. “Als ik het busje 
zie rijden, dan kriebelt het nog, abso-

luut. Maar het is beter zo. Soms vroeg ik 
me weleens af waar ik mee bezig was. 
Bij werkzaamheden die ik uitvoerde 
voor Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld. Ze 
zochten iemand die kon helpen bij het 
verstevigen van de Sint Servaasbrug in 
Maastricht. Ik haalde mijn duikbrevet 
en ging aan de slag. In troebel water, 
waardoor je weinig zag. Als je met 
je hand tussen de boor en het boor-
oppervlak komt, kun je het wel schud-
den. Ik heb het project afgemaakt, 
maar daarna ook besloten nooit meer 
zo’n klus aan te nemen. Tot opluchting 
van Lenie.” Hij voegde de daad bij het 
woord toen de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij een tijdje later aanklopte. 
Een soortgelijke klus, qua risico’s. 
“Ik had het er niet op. In Nederland zijn 
er vier bedrijven die soortgelijke werk-
zaamheden uitvoeren. Bij twee daar-
van heb ik een offerte aangevraagd, 
om te achterhalen wat het zou gaan 
kosten als zij deze uit zouden voeren. 
Daarna heb ik een aanbod gedaan dat 
veel duurder was dan de prijs die zij 
noemden, zodat ik zeker wist dat het 
aan mijn neus voorbij zou gaan”, blikt 
Hennie lachend terug.

Heiligdom
De vakman was een graag geziene en 
veelgevraagde hulp voor vele aanne-
mers in de omtrek. Het zijn dit soort 
gedachten en anekdotes die hem nog 
vaak met weemoed aan zijn werkzame 
leven terug gaan laten denken, al heeft 
Hennie voldoende om handen om zich 
niet te hoeven vervelen nu hij opeens 
zeeën van tijd heeft. “Het plan is om 
wat meer te gaan fietsen met mijn 
vrouw Lenie, als het weer het toelaat 
wat vaker de tuin in, meer tijd door-
brengen met kinderen en kleinkinderen 
én in de schuur staan tientallen brom-
mers waar ik graag tijd aan spendeer.” 
Het is het heiligdom voor Hennie, die 
in zijn vrije tijd regelmatig samen met 
Lenie op een oude brommer stapt, 
om te toeren met clubverwanten van 
Oldtimerclub Grashoek. “Lenie gaf 
onlangs aan dat het misschien tijd was 
om een paar brommers aan te bieden 
op Marktplaats”, vertelt Hennie. “Dat 
heeft een week ruzie gekost, maar ze 

staan er nog allemaal. Er gaat er geen 
één weg”, zegt hij lachend. “Wie weet 
vinden de kleinkinderen het over een 
tijdje leuk om erop rond te rijden. We 
hebben thuis ruimte zat om een cross-
baantje aan te leggen. Dat zie ik al 
helemaal voor me”, werpt hij enthousi-
ast een blik in de toekomst. 

Amerikaans natuurreservaat
Ook een ander, niet alledaags, tijd-
verdrijf heeft alles te maken met zijn 
kleinkinderen. Hennie is bezig met 
het schrijven van een eigen kinder-
boek. “Toen onze eerste kleinkinde-
ren hier kwamen logeren, mocht ik ze 
’s avonds voorlezen. De jongste zei op 
een bepaald moment ‘verzin zelf eens 
wat opa, want deze verhaaltjes kennen 
we nu wel.’ Nou, dat heb ik gedaan. 
Mijn eigen verzinsels sloegen aan. De 
eerste keer zaten ze met gespitste oren 
op de rand van het bed, aandachtig te 
luisteren. ‘Je moet schrijver worden’, zei 
er eentje. Dat motiveerde me om de 
verhaaltjes op te gaan schrijven. Het is 
enorm leuk om te doen.” In het eerste 
kinderboek van Hennie zijn de hoofd-
rollen weggelegd voor een paard en 
een beer. Niet gek dat het om dieren 
draait, want thuis aan de Grashoekse 
Spiesberg lopen vier honden en een 
aantal geitjes rond. “Het verhaal speelt 
zich af in een natuurreservaat in de 
Amerikaanse staat Nevada, waar een 
circusdirecteur achter een beer en paard 
aanzit. Ze worden gevangen en moeten 
mee naar het circus. Daar belanden ze 
in een kooi en worden ze afgericht, tot 
ze weten te ontsnappen. Het is al met 
al een heel verhaal”, vertelt hij trots. 
“Toen ik eraan begon had ik al bedacht 
er meer mee te gaan doen, zodra ik 
met pensioen zou zijn. Als het over een 
tijdje klaar is, wil ik het laten binden. 
Dat is wellicht nog leuk voor de klein-
kinderen later.” Het is tekenend voor de 
familieman die Hennie is, getuige de 
loftuitingen in de woonkamer met tek-
sten als ‘opa is onze nummer één’. Zijn 
tijd in de betonbranche mag er na 51 
jaar dan opzitten, een tweede carrière 
als kinderboekenschrijver lonkt. 

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Hennie van Gameren Grashoek
Geplukt

BuitenGewoonArvalis uw
makelaar in dorp en buitengebied

Kijk voor de oplossing 
volgende week  
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
3

6

7

2

9

3

4

7

2

1

2

1

7

1

7

8

6

4

5

1

9

6

5

2

1

3

4

4

5

2
5

7

9

3

1

6

4

8

2

4

1

8

5

9

2

3

6

7

3

6

2

8

7

4

1

5

9

7

2

4

1

6

3

8

9

5

6

5

3

4

8

9

7

2

1

9

8

1

2

5

7

6

4

3

2

3

7

6

4

5

9

1

8

8

9

6

7

2

1

5

3

4

1

4

5

9

3

8

2

7

6

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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Dit is de laatste 
uitgave van 

HALLO dit jaar!

Bespreking poll week 50

De verkoop en het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling werd in 2020 en 2021 verboden. Dit om een extra belasting van de zorg, 
handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Nu het coronavirus meer naar de achtergrond verdwijnt, lijkt het erop dat er dit 
jaar met oud en nieuw weer naar hartenlust mag worden geknald. Maar is dit wel zo verstandig?

Suzanne Elbers-Meesters zou prima met een ver-
bod kunnen leven, zo geeft ze aan. “Van mij mag 
het blijvend zijn. Liever een mooie vuurwerkshow 
ergens centraal, dan dat geknal met illegaal vuur-
werk al sinds oktober hier. Honden zijn compleet 
van slag en dat is echt niet van het geknal van 
een enkel rotje. Er wordt echt zwaar vuurwerk 
afgestoken en geen hond die ertegen optreedt. 
Mensen zijn het spuugzat”, schrijft ze. Anette Cus-

ters vindt een verbod niet nodig. “Nee, laat iedereen 
zelf bepalen of ze iets willen afsteken.” 
Ook Rick van Berlo vermoedt dat een verbod niet de 
oplossing is. “Het mooie aan een vuurwerkverbod 
zou zijn dat er meer exotisch vuurwerk deze kant op 
komt. Uit categorie F3 en F4. Want als je vuurwerk in 
Nederland verbied, zal er meer en zwaarder uit het 
buitenland komen. Maar als je het verbied, heb je er 
vast geen last meer van, toch”, laat hij enigszins cy-

nisch weten. Wellicht is het een idee om het vanuit 
Brussel te regelen, denkt Rob Clabbers. “Vuurwerk 
zou nu net iets zijn om Europees te regelen. In elk 
land hetzelfde legale vuurwerk. Dan maakt het niet 
meer uit waar je het koopt. Maar wel alleen rond 
Oud en Nieuw. Dat knettervuurwerk uit categorie 
1 dat nu al overal verkocht mag worden zorgt ook al 
voor veel overlast. Dan denk ik dat die ene dag ge-
woon mag en moet blijven.”

Alles is duurder geworden in 2022: de boodschappen, energie en brandstof. In hoeverre de inflatie in 2023 verder stijgt, is nog onzeker. Is dat 
voor gezinnen reden om zich zorgen te maken om hun financiële situatie in het nieuwe jaar?

Momenteel rijzen de energieprijzen de pan 
uit. Sommige Nederlanders betalen wel 800 
euro voor hun energie. De overheid heeft voor 
2023 een energieplafond ingesteld, maar tot 
wanneer kan daar gebruik van worden gemaakt? 
Interen op de spaarrekening houdt een keer op. 
Daarnaast hebben we ook nog te maken met 
externe factoren zoals de oorlog in Oekraïne, 

waardoor de boodschappen of benzine duurder 
worden. Is dat reden tot paniek of blijft men er 
rustig onder?
Er zijn natuurlijk ook mensen met een vast 
energiecontract, een goed loon en een stabiele 
financiële situatie. Het is niet alleen maar kommer 
en kwel. We zijn gewend om in luxe te leven, 
maar is dat wel nodig? Luxe producten vermijden 

kan voor meer financiële stabiliteit zorgen. En ook 
energiebesparende maatregelen in huis, zorgen 
wellicht voor wat extra ademruimte. 

Maak jij je zorgen over je financiële situatie 
in 2023, of wacht je rustig af wat er op je af komt 

in het komende jaar?

Ik heb zorgen over mijn financiële 
situatie in 2023

Vuurwerkverbod had blijvend moeten zijn

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

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

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

VAN ROY KASSEIEN GRASHOEK 
0618925099
Antieke Bouwmat en tuindeco
Open dagen met Kerst en Oudjaar

Te huur zomerhuis aan zee mallorca 
voor en najaar
www.huisbertcati.com
facebook huisbertcati

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

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

Voet Verwennerij
Ontspannende en verzorgende 
behandeling. 
Info: www.mayproosten.nl

Te huur prachtig vrijstaand woonhuis 
met garage, nabij het centrum 
Maasbree.
Energie neutraal bouwjaar 2001, 
675 m2, Hoog segment woning. 
Meer info? Tel: 06 50 80 74 60

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

Column
Messias
Menig Nederlander zal afgelo-
pen zondag met een fictief Frans 
shirtje voor de televisie hebben 
gezeten. Niet omdat de Fransen 
nou zo sympathiek zijn, of 
omdat de Franse camping op een 
nazomerse dag in augustus zo 
gezellig is, maar omdat we de 
Argentijnen geen licht meer in 
de ogen gunnen. Schakel je ons 
uit? Dan ben je vanaf dat 
moment staatsvijand nummer 
één. Echter, er loopt ook een 
Argentijn rond die groter is dan 
een nationaliteit, groter dan 
iedereen.

Ik kan niet ontkennen dat als je het 
mij op de man af vraagt, ik altijd 
voor kamp Cristiano Ronaldo zal 
kiezen. Iemand die laat zien dat 
je met stinkend hard je best doen, 
bijna alles kunt bereiken. Mijns 
inziens een prachtig voorbeeld voor 
al onze kinderen. Maar vraag je wie 
het meeste voetbaltalent heeft, dan 
kan zelfs de grootste Ronaldo fan 
maar één antwoord geven: Lionel 
Messi.
Op ieder gebied, op nagenoeg elke 
statistiek, verslaat Messi de man 
waar hij altijd in de schaduw van 
stond: Diego Maradonna. Enkel die 
gouden wereldbeker, die mistte 
nog op het palmares van Messi. 
Een immense druk, zeker na de 
nederlaag tegen Saudi-Arabië, om 
eindelijk uit de voetsporen van 
Maradonna te treden. Maar hij 
heeft het waargemaakt. En nee, 
hij deed het niet alleen, en ja, ook 
Argentinië heeft hier en daar geluk 
gehad, en ja Qatar was er alles aan 
gelegen dat Messi de wereldbe-
ker zou winnen. Maar laten we niet 
vergeten dat Messi meer is dan vier 
warme weken in Qatar. Al 15 jaar 
verbreekt deze kleine Argentijn 
record na record. Champions 
Leagues, gouden ballen, Spaanse 
titels, topscoorder titels, de Copa 
América én nu ook de wereldtitel. Je 
kan fan zijn van Mbappé, Neymar, 
De Bruyne of Haaland, maar voor-
dat één van deze vier ook maar 
de veters van Messi mag strikken, 
moeten ze nog jaren boven zich-
zelf uitstijgen. En voor de ouderen 
onder jullie, ook Maradonna, Cruijff 
en Pelé waren niet zó goed. En nee, 
ik was er destijds niet bij, maar het 
voetbal is in de jaren zover ontwik-
keld, dat deze drie volledig zouden 
worden overlopen in het heden-
daagse voetbal. Het is Lionel Messi, 
en dan heel lang niets.

Caspers Corner
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Plaats/locatie Straat/omschrijving

Bong 72
Braamhorst 1
Hummerenweg 16B
Legioenweg 1 A
Napoleonsbaan Noord 1
Pratwinkel 17A
Tangbroek 10
Kaumeshoek 24
Rozenobel 33
Karissendijk 2
Lorbaan 46
Ontginningsweg 30
Baarloseweg 10A
Hövellstraat 3
Jacob van Marisring langs huisnummer 13
Pastoor Knippenberghstraat 52
St. Lambertusstraat 21
't Höltje 14
Molenstraat thv nr. 38
Scherluitweg 1
Broekstraat 41
Dorpstraat 3
Eburonenhof 7
Venloseweg 25
Vlasbemt 30
Banmolen 2
Donk 24
Heihorst 20
Katsberg, sectie F, perceelnummers 1345, 1524 en 1654
Langstraat 10
Roggelsedijk 11B
Simonshoek 9
Groenstraat 10
Heibloemseweg 10
Industrieterrein Panningen 9D
Loo 3
Ringovenpark 
Uitvoeringsregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 
Noord-Limburg

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Egchel
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

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.

Huis van de Gemeente gesloten
Huis van de Gemeente
• Zaterdag 24 december gesloten
• Maandag 26 december  

(Tweede Kerstdag) gesloten
• Zaterdag 31 december gesloten

Bibliotheek
• Zaterdag 24 december gesloten
• Maandag 26 december  

(Tweede Kerstdag) gesloten
• Zaterdag 31 december gesloten

Wegwijzer Vorkmeer
Maandag 26 december  
Tweede Kerstdag gesloten

Infoloket WoonWijzerWinkel  
Het infoloket WoonWijzerWinkel in het 
Huis van de Gemeente is op  
vrijdag 23 december en vrijdag 
30 december gesloten

Kerst en oud & nieuw, 
ook feest voor inbrekers
Veel mensen vieren kerst en oud & nieuw buiten de deur, bij vrienden of familie. 
Dat komt goed uit voor inbrekers, die komen liever niemand tegen als ze een huis 
binnen gaan. Ze kiezen het liefst huizen uit waar niemand thuis lijkt te zijn.

Doe alsof u thuis bent!
Gaat u met de feestdagen de deur uit? Laat uw huis eruitzien alsof u er wel bent. 
Bijvoorbeeld door verlichting via een timer of via uw telefoon aan en uit te zetten. Denk 
hierbij ook aan de bovenverdieping. Een avondje op pad? Zet een glaasje drinken in 
het zicht, laat de kerstboom aan en doe niet alle gordijnen dicht. Ook handig is het om 
met uw buren te bespreken wat uw plannen zijn met de feestdagen. Zo kunnen zij waar 
nodig toch een extra oogje in het zeil houden.

Tips
Inbrekers hebben vaak maar een halve minuut nodig om binnen te komen en staan 
vaak na 5 minuten weer buiten met de buit. Benieuwd hoe u de kans op inbraak 
verkleint? Lees dan de tips op www.peelenmaas.nl via het zoekwoord: woninginbraak.

Kerstbomen gratis inleveren 
op zaterdag 7 januari
Breng uw kerstboom (zonder pot en versieringen) weg naar een 
verzamellocatie of naar het Milieupark. 

Verzamellocaties op zaterdag 7 januari:

Baarlo: 10.30 - 12.00 uur Sprunklaan (parkeerplaats)
Beringe: 10.30 - 11.30 uur Ber Vullinghsstraat3 (parkeerplaats)
Egchel: 11.30 - 12.30 uur Jacobusstraat (bij de kerk)
Grashoek: 9.30 -10.30 uur Past. Vullinghsstraat 3 (parkeerplaats)
Helden: 11.00 - 12.30 uur Kloosterstraat 14 A (parkeerplaats voetbalclub)
Kessel: 12.45 - 14.00 uur Roode Eggeweg 6 B (voetbalclub Kessel)
Kessel-Eik: 12.30 - 13.30 uur Mariaplein
Koningslust: 8.30 - 9.30 uur Poorterweg 52 (parkeerplaats bij kerk)
Maasbree: 8.30 - 10.00 uur Sevenumseweg 2 (voormalige gemeentewerf Maasbree)
Meijel: 8.45 - 10.15 uur Kanaaldijk 3 
Panningen: 13.15 -14.45 uur John F Kennedylaan 212 (gemeentewerf)

2e kerstdag
Op maandag 26 december 
halen we géén afval op
De inzameldag van maandag gaat naar zaterdag 24 december. Bekijk de afvalkalender op 
www.peelenmaas.nl. Of download de handige app: Afvalkalender Peel en Maas.

Besluit toekennen naam 
openbare ruimte
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft op 
12 december 2022 besloten de naam Antoniushof toe te kennen aan de openbare ruimte in 
het gebied van het voormalige vrachtwagen parkeerterrein in Kessel.

week 51 / 22 december 2022 / Informatie van en over de gemeente

Openingstijden Milieupark 
tijdens de feestdagen
• Zaterdag 24 december (kerstavond) tot 15.00 uur geopend
• Maandag 26 december (2e kerstdag) gesloten
• Zaterdag 31 december (oudjaarsavond) tot 15.00 uur geopend.

Download nu de app:
Afvalkalender Peel en Maas

Automatische herinnering wanneer uw afval wordt opgehaald 

Automatische melding bij wijzigingen in ophaalschema

Handig hulpmiddel voor de vraag ‘Waar hoort het bij?’

Overzicht van inzamellocaties bij u in de buurt

Alle informatie over afval in Peel en Maas

Download de app 
Afvalkalender Peel en Maas 

in Apple Store (IOS) of Play Store (Android)

!
?

nieuwsgemeentegemeente
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Plaats/locatie Straat/omschrijving

Bong 72
Braamhorst 1
Hummerenweg 16B
Legioenweg 1 A
Napoleonsbaan Noord 1
Pratwinkel 17A
Tangbroek 10
Kaumeshoek 24
Rozenobel 33
Karissendijk 2
Lorbaan 46
Ontginningsweg 30
Baarloseweg 10A
Hövellstraat 3
Jacob van Marisring langs huisnummer 13
Pastoor Knippenberghstraat 52
St. Lambertusstraat 21
't Höltje 14
Molenstraat thv nr. 38
Scherluitweg 1
Broekstraat 41
Dorpstraat 3
Eburonenhof 7
Venloseweg 25
Vlasbemt 30
Banmolen 2
Donk 24
Heihorst 20
Katsberg, sectie F, perceelnummers 1345, 1524 en 1654
Langstraat 10
Roggelsedijk 11B
Simonshoek 9
Groenstraat 10
Heibloemseweg 10
Industrieterrein Panningen 9D
Loo 3
Ringovenpark 
Uitvoeringsregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 
Noord-Limburg

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Egchel
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

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.

Huis van de Gemeente gesloten
Huis van de Gemeente
• Zaterdag 24 december gesloten
• Maandag 26 december  

(Tweede Kerstdag) gesloten
• Zaterdag 31 december gesloten

Bibliotheek
• Zaterdag 24 december gesloten
• Maandag 26 december  

(Tweede Kerstdag) gesloten
• Zaterdag 31 december gesloten

Wegwijzer Vorkmeer
Maandag 26 december  
Tweede Kerstdag gesloten

Infoloket WoonWijzerWinkel  
Het infoloket WoonWijzerWinkel in het 
Huis van de Gemeente is op  
vrijdag 23 december en vrijdag 
30 december gesloten

Kerst en oud & nieuw, 
ook feest voor inbrekers
Veel mensen vieren kerst en oud & nieuw buiten de deur, bij vrienden of familie. 
Dat komt goed uit voor inbrekers, die komen liever niemand tegen als ze een huis 
binnen gaan. Ze kiezen het liefst huizen uit waar niemand thuis lijkt te zijn.

Doe alsof u thuis bent!
Gaat u met de feestdagen de deur uit? Laat uw huis eruitzien alsof u er wel bent. 
Bijvoorbeeld door verlichting via een timer of via uw telefoon aan en uit te zetten. Denk 
hierbij ook aan de bovenverdieping. Een avondje op pad? Zet een glaasje drinken in 
het zicht, laat de kerstboom aan en doe niet alle gordijnen dicht. Ook handig is het om 
met uw buren te bespreken wat uw plannen zijn met de feestdagen. Zo kunnen zij waar 
nodig toch een extra oogje in het zeil houden.

Tips
Inbrekers hebben vaak maar een halve minuut nodig om binnen te komen en staan 
vaak na 5 minuten weer buiten met de buit. Benieuwd hoe u de kans op inbraak 
verkleint? Lees dan de tips op www.peelenmaas.nl via het zoekwoord: woninginbraak.

Kerstbomen gratis inleveren 
op zaterdag 7 januari
Breng uw kerstboom (zonder pot en versieringen) weg naar een 
verzamellocatie of naar het Milieupark. 

Verzamellocaties op zaterdag 7 januari:

Baarlo: 10.30 - 12.00 uur Sprunklaan (parkeerplaats)
Beringe: 10.30 - 11.30 uur Ber Vullinghsstraat3 (parkeerplaats)
Egchel: 11.30 - 12.30 uur Jacobusstraat (bij de kerk)
Grashoek: 9.30 -10.30 uur Past. Vullinghsstraat 3 (parkeerplaats)
Helden: 11.00 - 12.30 uur Kloosterstraat 14 A (parkeerplaats voetbalclub)
Kessel: 12.45 - 14.00 uur Roode Eggeweg 6 B (voetbalclub Kessel)
Kessel-Eik: 12.30 - 13.30 uur Mariaplein
Koningslust: 8.30 - 9.30 uur Poorterweg 52 (parkeerplaats bij kerk)
Maasbree: 8.30 - 10.00 uur Sevenumseweg 2 (voormalige gemeentewerf Maasbree)
Meijel: 8.45 - 10.15 uur Kanaaldijk 3 
Panningen: 13.15 -14.45 uur John F Kennedylaan 212 (gemeentewerf)

2e kerstdag
Op maandag 26 december 
halen we géén afval op
De inzameldag van maandag gaat naar zaterdag 24 december. Bekijk de afvalkalender op 
www.peelenmaas.nl. Of download de handige app: Afvalkalender Peel en Maas.

Besluit toekennen naam 
openbare ruimte
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft op 
12 december 2022 besloten de naam Antoniushof toe te kennen aan de openbare ruimte in 
het gebied van het voormalige vrachtwagen parkeerterrein in Kessel.
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Openingstijden Milieupark 
tijdens de feestdagen
• Zaterdag 24 december (kerstavond) tot 15.00 uur geopend
• Maandag 26 december (2e kerstdag) gesloten
• Zaterdag 31 december (oudjaarsavond) tot 15.00 uur geopend.

Download nu de app:
Afvalkalender Peel en Maas

Automatische herinnering wanneer uw afval wordt opgehaald 

Automatische melding bij wijzigingen in ophaalschema

Handig hulpmiddel voor de vraag ‘Waar hoort het bij?’

Overzicht van inzamellocaties bij u in de buurt

Alle informatie over afval in Peel en Maas

Download de app 
Afvalkalender Peel en Maas 

in Apple Store (IOS) of Play Store (Android)

!
?
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Peel en Maas InZicht
Woensdag 5 januari kunt u kijken naar de eerste Peel en Maas InZicht van 2023. 
In dit televisieprogramma krijgt u inzicht in wat een gemeente zoal doet.

De volgende onderwerpen komen dit keer aan bod:
· Hoogwater
· In Egchel staat een huis
· Op weg naar de verkiezingen
· Steunfonds energiekosten verenigingen en stichtingen
· Inleveren kerstbomen

Kijk woensdag 5 januari om 18.00 uur naar Omroep P&M. De herhaling is op zaterdag 
8 januari om 18.00 uur.

Beste inwoners van Peel en Maas,

De mooiste tijd van het jaar,
is de tijd met elkaar. 

Met familie en vrienden kijken naar wat je achterlaat,
en wat het nieuwe jaar brengen gaat.

Blijf elkaar steunen, houd hoop en houd moed,
samen het nieuwe jaar tegemoet.

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2023!

Gemeentebestuur van Peel en Maas

Aankondiging

Steunfonds energiekosten voor 
verenigingen en stichtingen 2023
In 2023 stelt de gemeente Peel en Maas 500.000 euro beschikbaar door een steunfonds 
energiekosten voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk op te richten. 
Het doel van het steunfonds is, voorkomen dat verenigingen, stichtingen en andere 
organisaties zonder winstoogmerk als gevolg van de hoge energiekosten wegvallen door 
financiële problemen.

Vanaf 1 januari 2023 is aanvragen steunfonds energiekosten mogelijk
Aanvragen voor het steunfonds energiekosten 2023 kunnen vanaf zondag 1 januari 2023
worden ingediend. Op www.peelenmaas.nl vindt u vanaf die dag meer informatie over het 
steunfonds energiekosten, het aanvraagformulier en het uitvoeringsreglement. 

Voorwaarden 
Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds energiekosten zijn er een aantal 
voorwaarden opgesteld. Hieraan moet een vereniging of stichting voldoen bij het indienen 
van een aanvraag aan.
• Het betreft een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk. 
• De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht op 

Peel en Maas.
• De aanvrager voldoet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).

Meer informatie over het steunfonds energiekosten vindt u vanaf 1 januari 2023 op 
www.peelenmaas.nl

Nieuwe overeenkomst 
veerdiensten Maasveren
Met deze nieuwe overeenkomst worden de veerdiensten Kessel-Beesel, Baarlo-Steyl, 
Grubbenvorst-Velden, Lottum-Lomm en Broekhuizen-Arcen voor de komende 5 jaar 
geëxploiteerd en beheert door Ton Pauls Veerbedrijf. Gemeente Horst aan de Maas sloot deze 
overeenkomst namens de gemeenschappelijke regeling Maasveren. Gemeente Peel en Maas 
maakt daar onderdeel van uit, samen met gemeente Beesel, Horst aan de Maas en Venlo.

gemeentegemeente

In 2023 op 
zoek naar 
een (nieuwe) 
baan?

AB Werkt
Spoorweg 6  |  5963 NJ Horst  |  ab-werkt.nl

AB Werkt is dé werkspecialist op het gebied 
van agro, groenvoorziening, food, industrie en 
logistiek. Wij bieden méér dan zomaar een baan 
en salaris. We denken met je mee over doorgroei-
mogelijkheden, opleidingen en kansen. 
Samen steken we graag de handen uit de mouwen, 
op zoek naar een baan voor jou! 

• Hoveniers en groenvoorzieners
• Heftruckchauffeurs
• Monteurs en technische medewerkers
• Operators
• Medewerkers tuinbouw en boomkwekerij
• Medewerkers veehouderij
• Medewerkers champignonteelt
• ..nog veel meer!

Interesse? Mail naar horst@ab-werkt.nl 
of bel/whatsapp op 06 - 55 41 51 70.

Fijne feestdagen en een top 2023 gewenst! 
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Ergernis over LLTB-brief inzake huisvesting arbeidsmigranten

Raad houdt het voorlopig bij vijf standplaatsen erbij 
voor woonwagenbewoners 
Er komen vijf nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners, en op termijn mogelijk meer. 
Maar het wordt nog een hele klus om uit te zoeken hoevéél meer, en wie die plaatsen gaan 
krijgen. Zoveel werd duidelijk in de raadsvergadering van vorige week dinsdag, waar PvdA/
GroenLinks en VVD vergeefs pleitten voor drie éxtra standplaatsen. De raad besloot verder de 
LLTB een ‘tik op de vingers’ te geven, en wil ‘energiecowboys’ de voet dwars zetten. 

De laatste raadsvergadering van 2023 begon met het gebruikelijke Vragenhalfuurtje. Daarin stelde 
de VVD bij monde van Jeanne Hesen de, volgens haar, niet goed verlopende vergunningverlening 
aan de orde. De partij zegt regelmatig signalen van inwoners en bedrijven te krijgen over 
slordigheden bij de gemeente en overschrijding van termijnen. ‘Kwalijk’ en ‘zeer zorgelijk’, 
aldus Jeanne Hesen. 

Irritatie
Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten (CDA) reageerde ietwat geïrriteerd. Hij vond het 
‘jammer’ en ‘niet nodig’ dat Hesen de suggestie wekte dat de gemeente op grote schaal nalatig 
is. Wanten kwam met cijfers om duidelijk te maken dat dat niet zo is. Sinds begin 2021 heeft de 
gemeente 685 omgevingsvergunningen verleend. Nog geen 0,75 % daarvan was te laat, aldus 
Wanten. Hij nodigde Hesen uit om een dagje mee te lopen bij de gemeente. Dan zou ze zien dat daar 
‘zeer vakbekwame mensen aan het werk zijn die zich elke dag inzetten voor een beter Peel en Maas. 
Zelfs in deze tijd waarin de werkdruk hoog is door een krappe arbeidsmarkt’, aldus Wanten. 

LLTB ‘aanmatigend’
De fractie PvdA/GroenLinks wilde iets kwijt over een brief van de LLTB aan het college. 
Daarin vraagt de LLTB het college om de onlangs door de raad aangenomen motie Stop 
huisvesting arbeidsmigranten naast zich neer te leggen. Het college, zo schijft de land- en 
tuinbouwbond, zou nieuwe aanvragen voor huisvesting toch in overweging moeten nemen. 
Fractievoorzitter Annigje Primowees was boos over de brief. Ze vond het ‘behoorlijk 
aanmatigend’ van de LLBT om het college aan te moedigen om het hoogste orgaan van de 
gemeente (de raad) te negeren. ‘Dat doé je niet.’  Ze stelde op suggestie van burgemeester 
Delissen voor dat de raad de LLTB in een brief ‘een tik op de vingers geeft: LLTB, ken uw plek.’ 
Die brief komt er, want de andere fracties sloten zich daarbij aan. 

Standplaatsen woonwagens
Het meest in het oog springende onderwerp van de raadsvergadering was het voorstel om een 
voorbereidingskrediet te verlenen voor vijf nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners. 
Daarmee brengt de gemeente het totaal aantal terug naar de vijftien plaatsen die er vroeger 
waren. Er is al jaren een tekort en dat heeft diverse keren tot demonstratieve acties van 
woonwagenbewoners geleid. Een deel van het tekort komt trouwens doordat sommige 
standplaatsen bezet worden door niet-woonwagenbewoners.
De bespreking in de raad werd op de publieke tribune gevolgd door een tiental direct 
betrokkenen. Vier woonwagenbewoners maakten gebruik van het spreekrecht om de raad toe 
te spreken. Een van hen beschuldigde de raad onomwonden van liegen en discrimineren; twee 
anderen wezen op de ruzie tussen sommige woonwagenbewoners en de grote risico’s als zij 
samen op één plek worden gehuisvest.

Drie extra
De behandeling in de raad begon met het indienen van een amendement door de 
oppositiefracties PvdA/GroenLinks en VVD. Als het niet lukt om vóór 1 juli de standplaatsen 
van de niet-woonwagenbewoners vrij te hebben, willen zij drie éxtra plaatsen boven op de 
voorgestelde vijf. Ook vragen de twee partijen het college om vóór 1 juli met een plan te komen 
om toe te werken naar de in totaal dertien extra standplaatsen waar behoefte aan is. Dat zou in 
een zodanig tempo moeten gebeuren dat de wachttijden grofweg overeenkomen met die voor 
gewone sociale huurwoningen. Dit om woonwagenbewoners niet voor te trekken ten opzichte van 
andere mensen die een sociale huurwoning zoeken.
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) herhaalde in zijn reactie wat hij ook in de voorbereidende 
commissievergadering al had gezegd: nu vijf standplaatsen erbij en op termijn wellicht meer is 
een alleszins redelijk voorstel. Lokaal Peel en Maas was het daarmee eens en ook het CDA steunde 
zijn wethouder. CDA-woordvoerder Ton Verheul benadrukte wel het belang van het in het voorstel 
genoemde nader onderzoek naar de échte woningbehoefte. Hij vroeg zich bijvoorbeeld af of 
de  kandidaat-woonwagenbewoners die nu buiten Peel en Maas wonen, daadwerkelijk hierheen 
willen verhuizen als puntje bij paaltje komt. Verder onderzoek kan wellicht ook meer duidelijkheid 
geven over hoeveel mensen straks samen in één woonwagen willen wonen. 

Geen steun
Wethouder Wanten wees erop dat het toewijzingsbeleid vooral een zaak is van de 
woningcorporaties. Zij houden een wachtlijst bij zodat er een permanente monitoring is van de 
behoefte. Maar, zei hij, nu is eerst de gemeente aan zet om nieuwe standplaatsen aanleggen. 
Dat gebeurt naar de smaak van de VVD overigens rijkelijk laat. De partij vindt dat er te lang niets is 
gebeurd met een door het college zélf besteld onderzoeksrapport. 

Bij de stemming over het amendement kregen PvdA/GroenLinks en VVD geen steun, zodat het met 16 
tegen 8 werd verworpen. Het collegevoorstel (vijf nieuwe standplaatsen) kreeg vervolgens de steun 
van diezelfde 16 raadsleden (van coalitiepartijen CDA, Lokaal Peel en Maas en D66), en werd daarmee 
aangenomen. VVD en PvdA/GroenLinks stemden tegen omdat ze het voorstel te mager vinden.

Matras-heffing
Op de raadsagenda stond ook het vaststellen van de nieuwe tarieven van de gemeentelijke 
belastingen. Dat neemt normaal gesproken weinig tijd in beslag, omdat die tarieven feitelijk 
al zijn vastgelegd bij de bij de in november behandelde begroting. Toch kwam de VVD met een 
wijzigingsvoorstel voor het storttarief voor matrassen. Daar moet inwoners €15 voor betalen, 
maar volgens VVD-raadslid Paul Sanders mag dat wettelijk niet omdat de gemeente voor 
de verwerking van matrassen ruim wordt vergoed door het Rijk. De VVD wilde daarom een 
amendement indienen die het storten van matrassen gratis maakt. 
Volgens portefeuillehouder Anget Mestrom is die €15,- wel degelijk wettelijk in orde. De wet 
schrijft volgens haar namelijk voor dat de gemeente geen ‘winst’ maken op het totále afvalbeleid. 
Dat is niet het geval, want alle afvalheffingen samen dekken zo’n 95% van de verwerkingskosten. 
Omdat Sanders niet overtuigd was, zegde Mestrom toe de zaak tot op de bodem uit te laten 
zoeken. Mocht blijken dat Sanders toch gelijk heeft, dan wordt het storttarief voor matrassen 
inderdaad teruggedraaid, beloofde ze. Daarop trok de VVD het amendement in.

‘Energiecowboys’
Aan het einde van de vergadering werden nog enkele moties ingediend ‘vreemd aan de orde van 
de dag’, moties dus die geen relatie hebben met onderwerpen op de agenda.
De eerste motie was naar aanleiding van de discussie van enige tijd geleden over kassen aan 
de Roggelseweg in Meijel. Die zouden niet gebouwd zijn om er gewassen te laten groeien, maar 
vooral om (veel profijtelijker) de daken vol te leggen met zonnepanelen. PvdA/GroenLinks en VVD 
vroegen daarom in een gezamenlijke motie aan het college om te onderzoeken of de praktijken 
van dit soort ‘energiecowboys’ aan banden gelegd kunnen worden. De motie stelt voor om 
dat te doen door het invoeren van een vergunningsplicht voor het leggen van grote aantallen 
zonnepanelen (b.v. 500 of 1000) op daken. Daarmee kam de gemeente voorkomen dat oude, lege 
stallen en bedrijfshallen die normaal gesloopt zouden worden, toch blijven staan, alleen omdat er 
op het dak zonnepanelen liggen.
Portefeuillehouder Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) zei in zijn reactie dat de gemeente al 
had laten nakijken of zo’n vergunningsplicht wettelijk wel mogelijk is. Op basis van dit ‘light’-
onderzoek was de conclusie getrokken dat dit niet het geval is. 
VVD-fractievoorzitter Teun Heldens zei blij te zijn de gemeente pro-actief was geweest, maar 
wilde dat onderzoek toch graag zelf zien. Nijssen zegde dat toe, waarop VVD en PvdA/GroenLinks 
zeiden dat ze de motie aanhouden. Mocht het uitgevoerde onderzoek in hun ogen niet goed 
genoeg zijn, dan wordt de motie mogelijk alsnog ingediend.

Energietoeslag 
PvdA/GroenLinks diende ook nog een motie in die te maken heeft met de stijgende 
energiekosten. Het college komt binnenkort met een tegemoetkomingsregeling voor inkomens 
tot 2,5 maal het sociaal minimum. De gemeente gaat per geval bekijken of de aanvraag binnen de 
kaders valt, zogeheten ‘maatwerk’. 
Volgens PvdA/GroenLinks is dat veel te ingewikkeld en wordt het daardoor te duur. Daarom 
stelde de partij een eenvoudigere regeling voor. Die voorziet in een automatische toekenning van 
€1.300 euro voor inkomens tot 120% van het minimum. Inkomens tussen 120 en 130% en tussen 
130 en 150% krijgen €750 respectievelijk €500 euro. Voor die twee groepen geldt echter dat 
aanvragers moeten aantonen dat ze een flexibel contract hebben en dus daadwerkelijk veel meer 
kwijt zijn aan energie. 

Lagere middeninkomens
De andere fracties vonden het beter om te wachten op een uitgewerkt collegevoorstel. Zowel CDA 
alsook D66 zeiden verder dat ze inkomens boven de 150% die het zwaar hebben (b.v. huishoudens 
met kleine kinderen) niet willen uitsluiten. Dat vond PvdA/GroenLinks-woordvoerder Raf Janssen 
geen argument: deze mensen kunnen altijd een beroep doen op maatwerk via de algemene 
bijstand. 
Portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) ontraadde de motie. Ze zei vóór 
1 februari met een goed uitvoerbare regeling te komen die ook mogelijkheden biedt voor de lage 
middeninkomens boven de 150%. De fractie PvdA/GroenLinks zei daarop de motie niet in te dienen, 
maar aan te houden. De partij wacht ook eerst het uitvoeringsvoorstel af waarmee het college komt.
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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. 

Een zalig kerstfeest en een gezond 2023 

Van 2022 naar 2023

Afgelopen jaar startte na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe 
coalitie van Lokaal Peel en Maas, D66 en het CDA Peel en Maas. Samen 
hebben we een coalitieprogramma vastgesteld, waar we volledig voor 
gaan en staan. Op tal van onderwerpen willen we onze inwoners, 
verenigingen, ondernemers en heel Peel en Maas verder helpen. 
Samen verder bouwen aan een zo goed mogelijk leven.

Een leven in vrijheid, wat voor de 
meesten van ons altijd vanzelf-
sprekend is geweest en hopelijk 
altijd zal blijven. Vrede en vrijheid 
staan met de verschrikkelijke oor-
log in Oekraïne weer hoog op de 

agenda. We kunnen voor de mensen 
in Oekraïne alleen maar hopen dat 
de Russen zo snel mogelijk stoppen 
met deze bloedige oorlog. Terug naar 
Nederland. Nu staan nu de kerstda-
gen weer voor de deur. Voor veel 

mensen een mooie tijd om samen 
met het gezin of vrienden te vieren. 
Een hapje eten en drinken, een spel-
letje spelen of een goede wandeling 
maken. Doe dit dan ook en geniet 
van deze mooie feestdagen. Er zijn 
echter ook mensen die niet samen 
met iemand anders Kerstmis kun-
nen vieren. Misschien kent u ook wel 
iemand die onlangs een naaste is 
verloren of al langer alleen is. Laten 
we ook daar bij stilstaan. Kijk naar 
elkaar om, zodat het geen eenzame 

kerst wordt, maar een kerst voor 
iedereen. Misschien is er in uw dorp 
ook wel een kerstviering waar u naar 
toe kunt gaan om andere mensen te 
treffen. Altijd een aanrader.
Wij wensen alle mensen van Peel en 
Maas fijne kerstdagen en alvast een 
gezond en gelukkig 2023.

De gemeenteraadsfractie

Bij het schrijven van deze tekst heeft de regen de vrieskou verdreven en dit is wel typerend 
voor hoe het gaat in een jaar. Dingen komen en dingen gaan. Met nog een paar dagen op de 
kalender is 2022 bijna ten einde. Wie had kunnen voorspellen wat dit jaar ons zou brengen, nu bijna 
365 dagen geleden.

Er was licht aan het einde van 
de tunnel voor wat betreft de 
coronapandemie. 2022 was wat 
dat betreft een redelijk normaal 
jaar. Ja, natuurlijk is corona nog 
onder ons, maar we hebben er 
mee leren leven. De oorlog in de 
Oekraïne klopte bruut op onze 

voordeur. Wat een veerkracht 
heeft de gemeenschap van Peel 
en Maas laten zien door massaal 
vluchtelingen op te vangen of 
spullen beschikbaar te stellen 
voor deze groep mensen die huis 
en haard achter zich lieten om 
een oorlog te ontvluchten.

Ook wij, de inwoners van Peel 
en Maas, merken de gevolgen 
van de oorlog. De prijzen voor 
gas, stroom, voedsel en benzine 
schoten omhoog als asperges 
tijdens een lekker warme 
lentedag. Veel mensen moeten 
alles op alles zetten om de 

touwtjes aan elkaar te knopen. 
We zijn bang dat 2023 in dat 
opzicht nog geen licht aan het 
einde van de tunnel laat zien. 
Met het steunfonds ‘voorkomen 
van armoede bij huishoudens’ 
hopen wij als gemeenteraad 
de grootste pijn op dit vlak te 
verlichten. Net zoals met corona 
en alle tegenslagen in het leven, 
slaan we ons er samen doorheen.
Vanaf deze plek wensen wij 
u hele fijne kerstdagen met 

allen die u dierbaar zijn. Oud 
op Nieuw volgt vrij snel daarna 
en wij wensen u dan ook alvast 
gelijktijdig een prettig uiteinde 
en goed begin van 2023.

Fractie

CDA Peel en Maas

Lokaal Peel en Maas
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Ergernis over LLTB-brief inzake huisvesting arbeidsmigranten

Raad houdt het voorlopig bij vijf standplaatsen erbij 
voor woonwagenbewoners 
Er komen vijf nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners, en op termijn mogelijk meer. 
Maar het wordt nog een hele klus om uit te zoeken hoevéél meer, en wie die plaatsen gaan 
krijgen. Zoveel werd duidelijk in de raadsvergadering van vorige week dinsdag, waar PvdA/
GroenLinks en VVD vergeefs pleitten voor drie éxtra standplaatsen. De raad besloot verder de 
LLTB een ‘tik op de vingers’ te geven, en wil ‘energiecowboys’ de voet dwars zetten. 

De laatste raadsvergadering van 2023 begon met het gebruikelijke Vragenhalfuurtje. Daarin stelde 
de VVD bij monde van Jeanne Hesen de, volgens haar, niet goed verlopende vergunningverlening 
aan de orde. De partij zegt regelmatig signalen van inwoners en bedrijven te krijgen over 
slordigheden bij de gemeente en overschrijding van termijnen. ‘Kwalijk’ en ‘zeer zorgelijk’, 
aldus Jeanne Hesen. 

Irritatie
Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten (CDA) reageerde ietwat geïrriteerd. Hij vond het 
‘jammer’ en ‘niet nodig’ dat Hesen de suggestie wekte dat de gemeente op grote schaal nalatig 
is. Wanten kwam met cijfers om duidelijk te maken dat dat niet zo is. Sinds begin 2021 heeft de 
gemeente 685 omgevingsvergunningen verleend. Nog geen 0,75 % daarvan was te laat, aldus 
Wanten. Hij nodigde Hesen uit om een dagje mee te lopen bij de gemeente. Dan zou ze zien dat daar 
‘zeer vakbekwame mensen aan het werk zijn die zich elke dag inzetten voor een beter Peel en Maas. 
Zelfs in deze tijd waarin de werkdruk hoog is door een krappe arbeidsmarkt’, aldus Wanten. 

LLTB ‘aanmatigend’
De fractie PvdA/GroenLinks wilde iets kwijt over een brief van de LLTB aan het college. 
Daarin vraagt de LLTB het college om de onlangs door de raad aangenomen motie Stop 
huisvesting arbeidsmigranten naast zich neer te leggen. Het college, zo schijft de land- en 
tuinbouwbond, zou nieuwe aanvragen voor huisvesting toch in overweging moeten nemen. 
Fractievoorzitter Annigje Primowees was boos over de brief. Ze vond het ‘behoorlijk 
aanmatigend’ van de LLBT om het college aan te moedigen om het hoogste orgaan van de 
gemeente (de raad) te negeren. ‘Dat doé je niet.’  Ze stelde op suggestie van burgemeester 
Delissen voor dat de raad de LLTB in een brief ‘een tik op de vingers geeft: LLTB, ken uw plek.’ 
Die brief komt er, want de andere fracties sloten zich daarbij aan. 

Standplaatsen woonwagens
Het meest in het oog springende onderwerp van de raadsvergadering was het voorstel om een 
voorbereidingskrediet te verlenen voor vijf nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners. 
Daarmee brengt de gemeente het totaal aantal terug naar de vijftien plaatsen die er vroeger 
waren. Er is al jaren een tekort en dat heeft diverse keren tot demonstratieve acties van 
woonwagenbewoners geleid. Een deel van het tekort komt trouwens doordat sommige 
standplaatsen bezet worden door niet-woonwagenbewoners.
De bespreking in de raad werd op de publieke tribune gevolgd door een tiental direct 
betrokkenen. Vier woonwagenbewoners maakten gebruik van het spreekrecht om de raad toe 
te spreken. Een van hen beschuldigde de raad onomwonden van liegen en discrimineren; twee 
anderen wezen op de ruzie tussen sommige woonwagenbewoners en de grote risico’s als zij 
samen op één plek worden gehuisvest.

Drie extra
De behandeling in de raad begon met het indienen van een amendement door de 
oppositiefracties PvdA/GroenLinks en VVD. Als het niet lukt om vóór 1 juli de standplaatsen 
van de niet-woonwagenbewoners vrij te hebben, willen zij drie éxtra plaatsen boven op de 
voorgestelde vijf. Ook vragen de twee partijen het college om vóór 1 juli met een plan te komen 
om toe te werken naar de in totaal dertien extra standplaatsen waar behoefte aan is. Dat zou in 
een zodanig tempo moeten gebeuren dat de wachttijden grofweg overeenkomen met die voor 
gewone sociale huurwoningen. Dit om woonwagenbewoners niet voor te trekken ten opzichte van 
andere mensen die een sociale huurwoning zoeken.
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) herhaalde in zijn reactie wat hij ook in de voorbereidende 
commissievergadering al had gezegd: nu vijf standplaatsen erbij en op termijn wellicht meer is 
een alleszins redelijk voorstel. Lokaal Peel en Maas was het daarmee eens en ook het CDA steunde 
zijn wethouder. CDA-woordvoerder Ton Verheul benadrukte wel het belang van het in het voorstel 
genoemde nader onderzoek naar de échte woningbehoefte. Hij vroeg zich bijvoorbeeld af of 
de  kandidaat-woonwagenbewoners die nu buiten Peel en Maas wonen, daadwerkelijk hierheen 
willen verhuizen als puntje bij paaltje komt. Verder onderzoek kan wellicht ook meer duidelijkheid 
geven over hoeveel mensen straks samen in één woonwagen willen wonen. 

Geen steun
Wethouder Wanten wees erop dat het toewijzingsbeleid vooral een zaak is van de 
woningcorporaties. Zij houden een wachtlijst bij zodat er een permanente monitoring is van de 
behoefte. Maar, zei hij, nu is eerst de gemeente aan zet om nieuwe standplaatsen aanleggen. 
Dat gebeurt naar de smaak van de VVD overigens rijkelijk laat. De partij vindt dat er te lang niets is 
gebeurd met een door het college zélf besteld onderzoeksrapport. 

Bij de stemming over het amendement kregen PvdA/GroenLinks en VVD geen steun, zodat het met 16 
tegen 8 werd verworpen. Het collegevoorstel (vijf nieuwe standplaatsen) kreeg vervolgens de steun 
van diezelfde 16 raadsleden (van coalitiepartijen CDA, Lokaal Peel en Maas en D66), en werd daarmee 
aangenomen. VVD en PvdA/GroenLinks stemden tegen omdat ze het voorstel te mager vinden.

Matras-heffing
Op de raadsagenda stond ook het vaststellen van de nieuwe tarieven van de gemeentelijke 
belastingen. Dat neemt normaal gesproken weinig tijd in beslag, omdat die tarieven feitelijk 
al zijn vastgelegd bij de bij de in november behandelde begroting. Toch kwam de VVD met een 
wijzigingsvoorstel voor het storttarief voor matrassen. Daar moet inwoners €15 voor betalen, 
maar volgens VVD-raadslid Paul Sanders mag dat wettelijk niet omdat de gemeente voor 
de verwerking van matrassen ruim wordt vergoed door het Rijk. De VVD wilde daarom een 
amendement indienen die het storten van matrassen gratis maakt. 
Volgens portefeuillehouder Anget Mestrom is die €15,- wel degelijk wettelijk in orde. De wet 
schrijft volgens haar namelijk voor dat de gemeente geen ‘winst’ maken op het totále afvalbeleid. 
Dat is niet het geval, want alle afvalheffingen samen dekken zo’n 95% van de verwerkingskosten. 
Omdat Sanders niet overtuigd was, zegde Mestrom toe de zaak tot op de bodem uit te laten 
zoeken. Mocht blijken dat Sanders toch gelijk heeft, dan wordt het storttarief voor matrassen 
inderdaad teruggedraaid, beloofde ze. Daarop trok de VVD het amendement in.

‘Energiecowboys’
Aan het einde van de vergadering werden nog enkele moties ingediend ‘vreemd aan de orde van 
de dag’, moties dus die geen relatie hebben met onderwerpen op de agenda.
De eerste motie was naar aanleiding van de discussie van enige tijd geleden over kassen aan 
de Roggelseweg in Meijel. Die zouden niet gebouwd zijn om er gewassen te laten groeien, maar 
vooral om (veel profijtelijker) de daken vol te leggen met zonnepanelen. PvdA/GroenLinks en VVD 
vroegen daarom in een gezamenlijke motie aan het college om te onderzoeken of de praktijken 
van dit soort ‘energiecowboys’ aan banden gelegd kunnen worden. De motie stelt voor om 
dat te doen door het invoeren van een vergunningsplicht voor het leggen van grote aantallen 
zonnepanelen (b.v. 500 of 1000) op daken. Daarmee kam de gemeente voorkomen dat oude, lege 
stallen en bedrijfshallen die normaal gesloopt zouden worden, toch blijven staan, alleen omdat er 
op het dak zonnepanelen liggen.
Portefeuillehouder Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) zei in zijn reactie dat de gemeente al 
had laten nakijken of zo’n vergunningsplicht wettelijk wel mogelijk is. Op basis van dit ‘light’-
onderzoek was de conclusie getrokken dat dit niet het geval is. 
VVD-fractievoorzitter Teun Heldens zei blij te zijn de gemeente pro-actief was geweest, maar 
wilde dat onderzoek toch graag zelf zien. Nijssen zegde dat toe, waarop VVD en PvdA/GroenLinks 
zeiden dat ze de motie aanhouden. Mocht het uitgevoerde onderzoek in hun ogen niet goed 
genoeg zijn, dan wordt de motie mogelijk alsnog ingediend.

Energietoeslag 
PvdA/GroenLinks diende ook nog een motie in die te maken heeft met de stijgende 
energiekosten. Het college komt binnenkort met een tegemoetkomingsregeling voor inkomens 
tot 2,5 maal het sociaal minimum. De gemeente gaat per geval bekijken of de aanvraag binnen de 
kaders valt, zogeheten ‘maatwerk’. 
Volgens PvdA/GroenLinks is dat veel te ingewikkeld en wordt het daardoor te duur. Daarom 
stelde de partij een eenvoudigere regeling voor. Die voorziet in een automatische toekenning van 
€1.300 euro voor inkomens tot 120% van het minimum. Inkomens tussen 120 en 130% en tussen 
130 en 150% krijgen €750 respectievelijk €500 euro. Voor die twee groepen geldt echter dat 
aanvragers moeten aantonen dat ze een flexibel contract hebben en dus daadwerkelijk veel meer 
kwijt zijn aan energie. 

Lagere middeninkomens
De andere fracties vonden het beter om te wachten op een uitgewerkt collegevoorstel. Zowel CDA 
alsook D66 zeiden verder dat ze inkomens boven de 150% die het zwaar hebben (b.v. huishoudens 
met kleine kinderen) niet willen uitsluiten. Dat vond PvdA/GroenLinks-woordvoerder Raf Janssen 
geen argument: deze mensen kunnen altijd een beroep doen op maatwerk via de algemene 
bijstand. 
Portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) ontraadde de motie. Ze zei vóór 
1 februari met een goed uitvoerbare regeling te komen die ook mogelijkheden biedt voor de lage 
middeninkomens boven de 150%. De fractie PvdA/GroenLinks zei daarop de motie niet in te dienen, 
maar aan te houden. De partij wacht ook eerst het uitvoeringsvoorstel af waarmee het college komt.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Tweede kerstdag en 
oudjaarsdag geopend

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Peelpush wint in Assen 
na vijfsetter
Peelpush nam het zaterdag 17 december op tegen de nummer 9 in de Eredivisie Dames competitie Sudosa-
Desto in het verre Assen. Peelpush wist na een moeilijke wedstrijd te winnen met 3-2.

Peelpush begon sterk aan de wedstrijd 
met veel servicedruk en scherpte in de 
verdediging. Na een paar harde aan-
vallen werd het aan het eind van de 
eerste set nog even spannend, maar 
Peelpush won de eerste set met 22-25. 
De tweede set begon Peelpush wat 
moeizamer door eigen fouten, maar 
de dames uit Meijel pakten de draad 
snel weer op en verdedigden alles van 
de grond. Helaas werden er deze set 
aanzienlijk wat fouten gemaakt die 
Peelpush niet meer recht kon trekken, 
Sudosa-Desto won deze set met 25-14. 

Aan de energie in de volgende set 
was te merken dat Peelpush gebrand 
was om te winnen. Maar Sudosa-
Desto gaf het niet zomaar weg en 
vocht zich ook weer terug in de set. 
Het ging gelijk op. Helaas was het 
Sudosa-Desto die deze set binnen-
sleepte met 25-22. Net zoals in set drie 
pakte Peelpush een voorsprong in het 
begin van set vier. Aan beide kanten 
werd hard gevochten maar Peelpush 
behield de voorsprong. Met een hoge 
aanvalsdruk en goede verdediging 
won Peelpush deze set met 18-25 

(2-2 in sets). In de laatste set ging het 
meteen vanaf het begin weer gelijk 
op. Peelpush bleef scherp aan het net 
en de service en aanvalsdruk houden. 
Er werd gestreden voor ieder punt en 
dat werd beloond met een voorsprong 
van vier punten. Aan het einde van 
de set werd het nog spannend maar 
Peelpush maakte de wedstrijd af met 
twee kill blocks en won de laatste set 
met 15-17.

Tekst: Peelpush 
Beeld: Erwin Pranger
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Muziekvereniging  Egchel 
zet haar jubilarissen in het 
zonnetje
Anneke van Gend en Willemien Korten zijn onlangs in het zonnetje 
gezet vanwege hun 25-jarig lidmaatschap van Muziekvereniging 
Egchel. Zij kregen een bloemetje en een speldje van de vereniging. 
Anneke van Gend is spelend lid van het gitaarensemble. 
Willemien Korten is spelend lid van de fanfare. Beiden zijn tijdens hun 
hele lidmaatschap actief in allerlei commissies en werkgroepen. 
Willemien is daarbij ook nog lid van het bestuur.

Vacature

Internationaal Monteur (fulltime)
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Ben jij diegene die we zoeken?

Of nog beter gezegd zijn wij wat jij zoekt? 
Ga naar www.werkenbijkusters.nl en ervaar 
hoe het is om bij Kusters aan de slag te gaan.

Kom vrijblijvend kennis maken!  
Mail naar info@werkenbijkusters.nl of  
bel 077-3543334.

bekijk 
vacature

Sportgala Peel en Maas 2022
De Stichting Sportgala Peel en Maas, met vrijwilligers die de elf 
dorpen uit de gemeente breed vertegenwoordigen, organiseert op 
vrijdag 14 april 2023, het Sportgala 2022. In een programma met een 
sportieve en muzikale omlijsting wordt het sporttalent, de sportman/ 
sportvrouw, de sportploeg en de bijzondere waarderingsprijs van het 
jaar van de gemeente Peel en Maas gehuldigd. Uit deze winnaars 
wordt de winnaar van de gemeentelijke sporttrofee gekozen.

Ook wordt tijdens het Sportgala Peel 
en Maas de winnaar van de sporttro-
fee van IKS (Iedereen Kan Sporten) 
van de regio Noord-Limburg bekend-
gemaakt. Inwoners van Peel en 
Maas kunnen tot 8 januari zelf hun 

favoriete talenten, sporters, sport-
ploegen maar ook kandidaten voor 
de bijzondere waarderingsprijs 
nomineren. Voor meer informatie ga 
naar www.sportgalapeelenmaas.nl/
sportgala

Koppeltoernooi OVU Kessel
Beugelvereniging OVU Kessel organiseert dinsdag 27 en vrijdag 30 
december haar 36e koppeltoernooi. In vergelijking met het verle-
den is het toernooi in een nieuw jasje gestoken.

In de nieuwe opzet kunnen beuge-
laars van alle, bij de Nederlandse 
BeugelBond aangesloten, verenigin-
gen deelnemen. Zij worden gekop-
peld aan een niet actieve beugelaar. 
Verder is tweede kerstdag als speel-
dag geschrapt. Gelet op het aantal 
inschrijvingen (24) zijn het ditmaal 
twee dagen geworden, dinsdag 27 
en vrijdag 30 december. Op beide 

dagen wordt gespeeld van 14.00 uur 
tot omstreeks 22.00 uur. De 24 kop-
pels strijden in zes poules van vier 
teams voor de hoogste eer. Op de 
clubavonden (donderdag en vrijdag) 
tot Kerstmis is er vanaf 19.30 uur 
volop gelegenheid voor de koppels 
om te oefenen. Het toernooi vindt 
plaats bij het clubgebouw van OVU, 
Roode Eggeweg 5a in Kessel.

Kerstconcert Bel Canto Helden
Traditiegetrouw zingt Heldens gemengd koor Bel Canto op eerste kerstdag van 15.00 tot 16.00 uur weer het 
kerstconcert in de Lambertuskerk in Helden. Zoals altijd is er een mix van klassieke en meer eigentijdse 
muziek.

Het concert staat onder leiding van diri-
gent Marcel Kuepers. Bezoekers van het 
concert krijgen de gelegenheid om uit 
volle borst mee te zingen met enkele 

bekende kerstliederen. De samenwer-
king met andere muzikanten maakt het 
concert extra aantrekkelijk. Ludmilla 
Seroo begeleidt het koor op de vleugel. 

Samen met Nona Kranen op viool levert 
ze een mooie en stemmige bijdrage 
aan het concert. De entree bestaat uit 
een vrijwillige bijdrage.
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Jubilarissen bij Heldens gemengd koor 
Bel Canto 
Het Heldens gemengd koor Bel Canto heeft zaterdag 19 november het jaarlijkse St. Ceciliafeest gevierd in 
de repetitielocatie de Sprunk. Bel Canto heeft veel trouwe leden, dat blijkt telkens weer bij de uitreiking 
van de onderscheidingen aan de jubilarissen tijdens deze viering. Vijf trouwe leden werden in het zonnetje 
gezet. Trees Dorssers, Truus Janssen en Marij Schröder zijn vijftig jaar lid en Mien Peeters, José Verwimp 
veertig jaar. Trees Dorssers spant de kroon met haar 60-jarig trouwe lidmaatschap. Zij heeft zich vele 
jaren actief ingezet voor het koor. Allen werden verblijd met een bloemetje en een speciaal voor Bel Canto 
ontworpen kunstwerkje met de titel: Cirkel van verbondenheid.

Tien Theelen gehuldigd 
vanwege 40-jarig 
 lidmaatschap van  kerkelijk 
zangkoor
Dit jaar is Tien Theelen gehuldigd vanwege haar 40-jarig lidmaat-
schap van het kerkelijk zangkoor van Grashoek. In zijn toespraak 
bedankte kapelaan Roger Maenen de jubilaris hartelijk voor haar 
grote inzet om de missen zo feestelijk op te luisteren. Deze dank werd 
ondersteund met het aanbieden van een kaars met standaard door 
de kapelaan en een bos bloemen door Corrie van Sleeuwen.

Schilderij Pierre Jean van Laar aan 
Kesselse Heemkundekring overgedragen
Aan Heemkundekring Kessels Eigen werd onlangs door familie Pfaffen uit Roermond een schilderij van 
kunstschilder Pierre Jean van Laar aangeboden. Het werd in ontvangst genomen door voorzitter Har 
Timmernans. Onderwerp van dit schilderij is een Maaslandschap met daarin de parochiekerk van Kessel. 
Pierre van Laar werd op 1 april 1871 geboren in Kessel. Hij was van 1899-1937 verbonden aan kunstwerk-
plaats Cuypers & Co in Roermond. Hij schilderde daar kerkelijke kunst, stadsgezichten, landschappen en 
portretten. Via vriendschapsbanden en vererving is het schilderij in het bezit gekomen van de familie 
Pfaffen. Zij schonken het schilderij omdat het daardoor weer terug zou komen in Kessel. Het is in dank 
aanvaard door de Heemkundkring.

Eremetaal voor Heldense judoka’s in Twente
Judoclub Helden nam zaterdag 17 en zondag 18 december deel aan het Open Twents 
Judokampioenschap in Enschede. Diverse judoka’s wisten eremetaal in de wacht te slepen.

Op zaterdag diende het toernooi 
ook als meetmoment voor de judo-
ka’s tot 17 jaar. De jeugd kon hier 
punten scoren voor deelname aan 
de Europacups. Niels van den Berg 
begon sterk en wist twee par-
tijen met mooi judo te winnen. Hij 
strandde uiteindelijk in de verlie-
zersronde. Bo van den Brand, Demi 
Zegers en Daisy van Os wonnen alle 
drie een partij met ippon. Marlouk 
Colbers verloor in de halve finale van 

de uiteindelijke kampioene. Daarna 
wist ze de knop goed om te zetten 
en won ze op overtuigende wijze 
het brons. Op zondag mocht Thyke 
Versteegen het spits afbijten. Hij 
judode goed, maar kon net niet win-
nen. Djow Joris wist twee partijen 
te winnen en verloor er een, met 
als resultaat een derde plaats. Ryan 
Dielissen was goed op dreef, hij won 
twee partijen maar verloor ook twee 
keer. Daisy van Os en Guus Manders 

wonnen allebei een partij en ver-
loren er twee. Romy Zegers won 
maar liefst drie partijen overtuigend 
en sleepte hiermee een bronzen 
medaille binnen. Sanne van Sundert 
nam als negenjarige judoka deel in 
de leeftijdsklasse tot 12 jaar. Zij wist 
met een mooie heupworp de derde 
plaats te veroveren. Pleun Janssen 
bleef zonder overwinning.

Tekst: Judoclub Helden
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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
€ 30,- | door de week € 15,- 

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens 
het parochiespreekuur op 
dinsdagochtend.  
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
Zaterdag 24 december
Kerstmis: H. Mis 19.00 uur 
speciale Kerstmisviering met 
fanfare St. Jozef en mannenkoor 
Bon Apart.
Zondag 25 december
Geen H. Mis, wel van 14.00-
16.00 uur kerk open voor bezoek 
aan de kerststal. 
Maandag 26 december 
H. Mis 10.00 uur in de kerk 
van Helden voor gezamenlijke 
Vincentiusparochies 
Zondag 1 januari 
Geen H. Mis 
Woensdag 4 januari  
H. Mis 09.00 uur 

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 25 december 
H. Mis 11.00 uur 1-ste kerstdag 
m.m.v. Muziekvereniging Egchel 
t.i.v. Willem van Gend ( sterfdag ); 
12.00 - 16.00 uur: kerk open voor 
bezoek aan de kerststal. 
Maandag 26 december 
H. Mis 10.00 uur in de kerk 
van Helden voor gezamenlijke 
Vincentiusparochies 
Zondag 1 januari 
H. Mis 11.00 uur Nieuwjaarsdag  
t.i.v. pastoor Giel Peeters (sterfdag); 
aansluitend: gelegenheid om 
elkaar nieuwjaar te wensen in 
de kerk. 

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 24 december
H.Mis 18.00 uur Kerstavond: 
Gezinsviering m.m.v. kerkelijk 
zangkoor, fanfare Semper Avanti 
en kerstspel door kinderen van 
basisschool De Horizon. T.i.v. Jeanne 
Steeghs-Lormans (verj) en Ghiel 
Steeghs; Joop Reerink (jaardienst); 
Wiel Spreeuwenberg (jaardienst), 
Tinus Spreeuwenberg en Theodora 
Schoeber
Zondag 25 december
GEEN H.MIS 1ste Kerstdag
Maandag 26 december
GEEN H.MIS in Grashoek maar wel: 
H. Mis 10.00 uur in de kerk van Helden 
voor gezamenlijke Vincentiusparochies
Er is op beide kerstdagen wel 
gelegenheid om de kerststal in 
de kerk  te bezoeken van 12.00 
tot 16.00uur
Zaterdag 31 december 
Oudjaarsviering 
H.Mis 17.00 uur (!) t.i.v. de overlede-
nen in het afgelopen kalenderjaar: To 
Zegers-Kessels; Ellie Janssen-Meerts; 
Ghiel Steeghs; Nellie van Oijen-
Maessen;
Mededeling:
Vanaf 31 december 2022 tot Pasen 
2023 zal de H.Mis op zaterdag 
beginnen om 17.00 uur i.p.v. 19.00 uur.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 24 december
De H. Communie vw Kerstmis wordt 
thuisgebracht vanaf 09.00 uur
De Torenblazers van fanfare St. Cecilia 

spelen kerstliederen vanuit de kerk-
toren 16.30-17.00 uur
Kerstpeuterviering 17.00 uur m.m.v. 
kinderen van De Liaan en Jeugdorkest 
fanfare
Zondag 25 december
H. Mis Kerstmis 10.00 uur – heren-
koor en trombonisten-ensemble van 
fanfare St. Cecilia t.i.v. Annie Janssen-
Delissen
Kerstconcert Gemengd koor Bel Canto 
15.00-16.00 uur
De kerk is voor en na het kerstconcert 
tot 17.00 uur open voor bezoek aan de 
Kerststal.
Maandag 26 december
H. Mis 10.00 uur - 2de Kerstdag voor 
de Federatie St. Vincentius -
KBO-Seniorenkoor t.i.v. het geest. en 
tijdelijke welzijn van onze parochies; 
leden en overl. leden van het 
Kon. Schuttersgilde St. Lambertus
De kerk is tot 17.00 uur open voor 
bezoek aan de Kerststal.
Maandag 1 januari
H. Mis 10.00 uur Nieuwjaar – 
herenkoor t.i.v. om zegen over 
het nieuwe jaar. Aansluitend 
Nieuwjaarwensen

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 
t.i.v. Henk Oostdam
Maandag 26 december 
H. Mis 10.00 uur in de kerk van 
Helden voor de gezamenlijke 
Vincentiusparochies 
Zaterdag 31 december
H. Mis 17.30 uur Van Oud naar Nieuw 
in de kapel van de Broeders 

Parochie Meijel
Misintenties  
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 24 december
20.00 uur Kerstmis, met Dames-en 
Herenkoor t.i.v. Mathilde Steeghs-
Franssen (verj), Jac. Steeghs en 
zoon Léon (gest.jaard); Karel 
Hendriks (verj) en Anna Hendriks-
Wijnands (gest.jaard); Thea 
Schers-Kessels, David Schers, 
Britt Schers en verdere overl. 
familie.
Zondag 25 december
Attentie! : Geen Eerste 
Kerstdagmis in Meijel. 
Alle parochies in de 
Parochiesamenwerkingsfederatie 
hebben vanwege de 
Energiekosten, ieder 1 Kerst-mis. 
In de avond, óf in de ochtend. 
Niet, beiden.
 In Meijel is tussen 15 en 17 
uur wel weer het optreden van 
Alzeleeve bij de Kerststal.
Maandag 26 december 
Attentie ! : Slechts 1 H. 
Mis 2de Kerstdag in de 
Parochiesamenwerkingsfederatie, 
om 10.00 uur in Helden.
1e en 2de Kerstdag is de kerk 
overdag open voor het bezoeken 
van de Kerststal. En ook in 
aansluiting, bij de Kribkesroute.
Dinsdag 27 december
Geen H. Mis in de dagkapel
Donderdag 29 december
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
Aanbidding
Zaterdag 31 december
Geen Oudjaarsmis in Meijel. 
Wel, vanaf 20.00 uur in 
de dagkapel de jaarlijkse 
‘Herberg’bijeenkomst. Met wafels, 
oliebollen en nog meer. Voor wie 
wil.
Zondag 1 januari 
11.00 uur H. Mis Nieuwjaar 
/ H. Maria, Moeder van God 
met Herenkoor t.i.v. Pastoor 
Jozef Schreurs; Piet Elshout 
(coll); een H. Mis uit bijzondere 
Dankbaarheid. Aansl. Peelneutje.

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 24 december - Kerstavond 
‘s-morgens: ziekencommunie van-
wege kerstmis 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. de 
Koninklijke Harmonie “Concordia”, 
t.i.v. Lei en Nellie van Oijen-Maessen 
(zeswekendienst); Taco Schledorn en 
overleden grootouders; Helena en 
Maria Zegers; Joke Goes; Jan Kessels; 
Zondag 25 december
H. Mis in Missiehuis om 10.30 uur 
1-ste en 2-de kerstdag: tussen 14.00 
en 16.30 uur parochiekerk geopend 
voor bezoek aan de kerststal. 
Maandag 26 december 
H. Mis 10.00 uur in de kerk 
van Helden voor gezamenlijke 
Vincentiusparochies
Zaterdag 31 december oud - 
nieuwjaar 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd 
zangkoor 
Zondag 1 januari
H. Mis in Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
Ochtendmis om 9.00 uur in de 
dagkapel 
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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

Cluster MKBE

Deken W. Varela, 
Kapelaan H. te Boekhorst, 
Kapelaan Ranil en het kerk-
bestuur wensen u allen 
een Zalig Kerstfeest en een 
Zalig Nieuwjaar.

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 24 december - 
Kerstavond
22.00 uur: Nachtmis
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Zang: Gemengd koor St. Jan uit Venlo
De eucharistieviering wordt opge-
dragen voor de intenties van de 
Aldegundiskapel en de Mariakapel 
op het kerkhof.
Zondag 25 december – Hoogfeest 
van Kerstmis
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Zang: Maasbrees Mannenkoor
Vanaf 10.30 uur zal het Maasbrees 
Mannenkoor kerstliederen ten 
gehore brengen.

Intenties: Jan Grubben en Nelly 
Grubben-Verheijen. Jaardienst 
Christien Lenders, Frans Lenders, 
Harrie Lenders en overleden ouders 
Lenders-Bartels. Jaer Peeters. Miranda 
Berben-Jans.
Maandag 26 december
Geen H. Mis.
Zaterdag 31 december
19.00 uur: Oudejaarsviering.
Zang: Dameskoor.
In deze viering gedenken we ook met 
name allen die in het afgelopen jaar 
2022 zijn overleden.
Zondag 1 januari 2023
Geen H. Mis
Mededelingen
Overleden
Bep Willem-Trines, Zandberg, 73 jaar.
Bezoek kerststal
Op Eerste en Tweede Kerstdag is de 
kerk open tot 16.00 uur.
Onze beste wensen
Het kerkbestuur wenst u allen een 
zalig Kerstfeest, prettige feestdagen 
en de beste wensen voor een gelukkig 
en zalig 2023.
Eucharistievieringen 2023
Vanaf 8 januari zullen de zondagsdien-
sten om 11.00 worden gehouden in 
het MFA.
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.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage 
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 24 december
17.00 uur Kinderkerstviering.
19.00 uur Kerst H. Mis opgeluisterd 
Dameszangkoor.
Voor alle vrijwilligers van de Kerk.
Voor een bijzondere intentie.
Zondag 25 december
Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur is er live 
muziek, door muzikanten uit Kessel, 
tevens is de kerststal te bezichtigen.
Maandag 26 december
11.00 uur H Mis opgeluisterd door 
Aodemnoet en Fluiterkorps.
Voor Jung,Wies en Piet Schatorië
Voor Jac en Nelly Jacobs-Schatorië
Voor Ed Beerens. 
Tiny en Wendy Boots
Har Hanssen en overleden Fam.
Voor de leden en overleden leden en 
de toekomst van Hubertus
Zaterdag 31 december
19.15 uur H. Mis. Voor Pastoor Verhaag

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 Bruijnen- Mertens 
Pastoor Verhaag en voor Pastoor 
Schoenmakers.
Zaterdag 7 januari
18.00 uur H. Mis. Voor onze eigen 
parochie.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 24 december
16.00 uur Kleuterkerst.
18.00 uur Nachtmis. Zang 
Herenkoor en Gemengd koor.
Cor Driessen wegens verjaardag.
Ter nagedachtenis ouders Jacques 
en Nelly Segers-Brueren.
Zondag 25 december Eerste 
Kerstdag
9.30 uur H. Mis. Muziek Fanfare 
Eendracht.
Frits, Wiel en An Peeters (’t Sittert)
Maandag 26 december
Tweede Kerstdag is er  
géén H. Mis.
Donderdag 29 december
9.00 uur H. Mis. 
Zondag 1 januari
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst An Peeters (’t Sittert)
Donderdag 5 januari
9.00 uur H. Mis. Mededeling:
Eerste en Tweede Kerstdag is de 
kerk opengesteld van 12.00 uur tot 
17.00 uur voor het bezichtigen van 
de Kersstal.

als sneeuwvlokjes
uit de hemel

wensen wij w  nderen
groot en klein

die neerdwarrelen
in je leven

en j  uw kadootjes
mogen zijn

Kleuterkerst in Baarlo
Na twee jaar afwezigheid is er dit jaar weer kleuterkerst in de parochiekerk Heilige Petrus in Baarlo. 
Kleuterkerst vindt plaats op kerstavond 24 december en begint om 16.00 uur.

Het kerstverhaal wordt voorgelezen 
en dan gespeeld door Baarlose kin-
deren. Zij voeren het spel verkleed 

op. Dit jaar spelen naast jeugdige 
toneelspelers ook oudere kinderen 
mee in het kerstspel. De muziek 

wordt verzorgd door jeugdleden van 
de fanfare.

Kinderkerstviering in Kessel
In de kerk in Kessel wordt op kerstavond 24 december om 17.00 uur weer een kinderkerstviering gehouden. 
Alle kinderen zijn, samen met hun ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden, welkom in de kerk.

In het bijzonder de kinderen in de leef-
tijd van 0 tot en met 7 jaar worden uit-
genodigd. In een klein half uur zal het 

kerstverhaal op speelse wijze worden 
verteld, onder muzikale begeleiding. 
Na afloop krijgen de kinderen een 

kleine lekkernij.

Kiëtteknalle 2023 in Maasbree
De jeugdafdeling van schutterij St. Martinus in Maasbree organiseert 
vrijdag 13 januari een schietwedstrijd voor kiëtte en vriendengroepen 
uit de binnen- en buitengebieden van Maasbree. De wedstrijd wordt 
verschoten met windbuksen.

Er wordt geschoten op de echte böl-
kes. De winnaars ontvangen een 
prijzenpakket bestaande uit een mini-
OLS, dus schieten met de zware buks 
inclusief frikandellenmenu en een 
aantal penningen en een fraaie wis-
selbeker. Voor de tweede en derde 

plaats zijn eveneens prijzen beschik-
baar gesteld. De wedstrijd, die om 
20.00 uur begint, staat open voor 
viertallen. Deelname is gratis, maar 
vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan 
tot 6 januari via info@schutterijsint-
martinus.nl

Oudjaarsconcert in Meijel
Harmonie Eendracht, Femmes Vocales en het Meijels Mannenkoor 
organiseren donderdag 29 december weer een gezamenlijk concert in 
D’n Binger in Meijel. De verenigingen brengen zowel apart als gezamen-
lijk werken ten gehore.

Dyanne Sleypen is ditmaal de soliste. 
Als presentatrice praat zij de avond 
ook aan elkaar. Het concert begint 
om 19.30 uur, de zaal gaat om 19.00 

uur open. Kaarten (inclusief pauze-
drankje) zijn vooraf verkrijgbaar bij 
Coolen-Pluijm, Raadhuisstraat 5 in 
Meijel.

Reünie café-zaal Aerdts Helden
Café-zaal Aerdts was ooit een legendarische uitgaansgelegenheid in 
Helden. Op vrijdag 30 december is er voor de derde keer een reünie voor 
iedereen die warme herinneringen heeft aan het café in de periode van 
pakweg 1969 tot 1979.

De twee eerste edities van de reü-
nie voor vaste bezoekers van café 
Aerdts vonden plaats in 2018 en 2019. 
Bedoeling was er een jaarlijks terug-
kerend evenement van te maken, 
maar corona gooide roet in het eten. 
Ook is het fysiek aandenken aan 
Aerdts door de verbouw tot apparte-
menten inmiddels verleden tijd. Toch 

pakt de organisatie de draad nu weer 
op. De reünie op 30 december wordt 
gehouden in multifunctioneel centrum 
’t Kerkeböske in Helden en duurt van 
15.00 tot 21.00 uur. Natuurlijk is er ook 
muziek: Pele On Tour is aanwezig met 
enkele prominente muzikale gasten 
uit het verleden. De toegang is gratis.



Voor wie 
verder kijkt

Dus wil je ook uitgebreid kiezen 
uit prachtige merkmonturen?
Zoek je perfect passende lenzen?
En wil je goed en persoonlijk geholpen worden?
Dan kom je toch gewoon even binnen!
Er staat altijd een collega klaar
om jou beter te leren kennen.
Zo vinden we samen jouw perfecte match
én de beste zichtoplossing.

Kijk verder en kom verder bij Pearle Studio.
Zien we je snel?

Aangenaam, wij zijn Pearle Studio.
Die nieuwe opticien bij jou in de buurt.
Op de plek waar eerst Eye Wish zat.

We zijn jouw persoonlijke oogexpert
maar met een nieuwe naam. 
Én, met alle aandacht, geweldige service, 
kundig stijladvies én een premium collectie.
Voor iedereen die daar oog voor heeft.

Passage De Pit 2

Panningen


