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Nostalgische
bromfietstour Grashoek
Twaalf bromfietsers vertrokken zondag 22 mei even na 10.30 uur bij café-zaal Leanzo in Grashoek om een tour te gaan rijden. De elf heren en één dame die meereden,
bezitten allemaal een bromfiets uit de jaren 60 of 70 die gerenoveerd zijn en nog steeds kilometers kunnen maken. “Ondanks de regen tijdens het laatste gedeelte van de
tocht, hebben we een supergezellige dag gehad met zijn allen”, aldus Jan Craenen, een van de organisatoren. “We hebben onderweg nog een noodstop moeten maken,
toen een tandwiel van een van de brommers afliep. Maar dankzij het reparatiekoffertje van Mart (Teeuwen, mede-organisator, red.) en een beetje hulp van iedereen hebben
we het ter plaatse kunnen repareren en onze tour af kunnen maken.” Er reden onder andere bromfietsen van de merken Kreidler Florett, Gazelle, Batavus, Puch en Zundapp
mee. De bromfietstour werd door Jan en Mart georganiseerd omdat ze hun liefhebberij voor de nostalgische brommers graag met anderen wilden delen door samen een rit
te gaan maken.

Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en Maasbree

Gemeenteraad stemt tegen
verkoop camping

Gemeente Peel en Maas gaat vanaf maandag 20 juni ook in de kernen Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en
Maasbree op de nieuwe manier het afval inzamelen. Hierover hebben alle inwoners van de vijf dorpen inmiddels
een brief ontvangen.

Heldense Bossen

Nieuwe afvalinzameling Gemeente behoudt
Het buitendienst-team van de
gemeente gaat de nieuwe afval
inzameling verzorgen. Zij rijden
vanaf maandag 20 juni in herken
bare afvalwagens met twee of drie
compartimenten rond waarmee ze
verschillende soorten afval geschei
den ophalen. Dit gebeurt al een
aantal jaar in Egchel, Koningslust
en Panningen. De inwoners van
Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en
Maasbree moeten het afval vanaf juni
meer gaan scheiden. De container

voor al het groente- fruit- en tuinafval
blijft hetzelfde, maar wordt met de
nieuwe methode wekelijks opgehaald.
De grijze container met PMD-afval
(plastic, metalen en drankkartons),
voorheen bedoeld voor restafval, wordt
volgens de nieuwe methode één
keer per twee weken leeggemaakt.
Het restafval moet worden aangebo
den in een grijze vuilniszak, die door
gemeente Peel en Maas beschikbaar
wordt gesteld. Wanneer het oud papier
en zakken textiel worden opgehaald,

is afhankelijk van de postcode.
Alle inwoners van de betreffende
dorpen gaan hetzelfde betalen voor
de afvalstoffenheffing. Er wordt alleen
onderscheid gemaakt tussen één- en
meerpersoonshuishoudens. Dit jaar
bedraagt het 145 euro voor een
éénpersoonshuishouden en 195 euro
wanneer er meer personen wonen.
Voor de inwoners van Meijel,
Kessel en Kessel-Eik verandert er
voorlopig nog niets aan de manier
van afval inzamelen.

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op dinsdag 24 mei bij de
raadsvergadering besloten om camping De Heldense Bossen niet in de
verkoop te doen. De partijen Lokaal Peel en Maas, CDA, PvdA/GroenLinks en
de eenmansfractie Ton Hanssen stemden tegen de verkoop. De VVD-fractie
en AndersNu stemden vóór.
Camping De Heldense Bossen is
volledig eigendom van een stichting
die onder gemeente Peel en Maas valt
en had dus verkocht kunnen worden.
Een raadswerkgroep van de gemeente
onderzocht de opties en kwam tot
twee mogelijkheden die zij het beste
vonden. De eerste optie was behoud

van de camping door de gemeente.
De tweede optie was verkoop van alle
gebouwen op het terrein en langdurige
erfpacht van de grond aan een andere
partij. Het College van B&W gaf eerder
aan de voorkeur te geven aan de
tweede optie.
Lees verder op pagina 06
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Bijeenkomst over tijdelijke woningen in Ringovenpark

Actiegroep bereid tot juridische procedures
Actiegroep Behoud Ringovenpark hield op donderdag 19 mei een
bijeenkomst voor omwonenden over de tien tijdelijke woningen die gepland
zijn in het Ringovenpark in Panningen. De buurtbewoners organiseerden de
avond aansluitend aan de inloopavond die woningcorporatie Wonen Limburg
daarvoor had georganiseerd. “Mocht het er op aankomen, dan gaan we
juridisch het gevecht aan”, liet initiatiefnemer Michel van Lieshout weten.
Toch wil de actiegroep liever niet
tot een rechtzaak gaan. “Wij zijn niet
tegen de woningen, alleen tegen de
locatie”, vertelt Michel van Lieshout.
“Het is onze bedoeling om er samen
met Wonen Limburg en de gemeente
uit te komen, zodat we niet naar de
rechter hoeven.” De bedoeling van de
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actiegroep was om gemeente Peel en
Maas en Wonen Limburg met argumen
ten van de omwonenden te overtuigen
dat de tijdelijke woningen op een
andere locatie moeten komen.

Omwonenden
gewend aan gras
Veel omwonenden grepen de
bijeenkomsten aan om meer infor
matie over het onderwerp te krijgen.
Van 19.00 tot 20.00 uur was het de
beurt aan Wonen Limburg om de
mensen hun plannen te laten zien.
“We kregen wisselende reacties”,
laat de woningcorporatie weten.
“De mensen vinden het plan zonde
van het groen in het park. Het is
echter zo dat we er jaren geleden al
een appartementencomplex hadden
gepland. Omdat de tijden veranderd
zijn, hebben we die plannen geschrapt.
Toen hebbenwe er gras gezaaid en de
omwonenden zijn daar aan gewend
geraakt. Er ligt echter nog steeds een
bestemmingsplan voor wonen, dus ons
inziens verandert er weinig.”
De woningcorporatie verwacht
veel aanvragen te ontvangen van
potentiële huurders. “In Weert hebben
we op woensdag 18 en donderdag 19
mei dezelfde soort Kompaswoningen
geplaatst en daar hebben we al tien
tallen aanvragen voor gehad”, aldus
Wonen Limburg. “De woningen gaan
586 euro per maand kosten en zijn
alleen te huren voor mensen met een
Nederlands BSN-nummer. De aanwe

zigen bij de bijeenkomst gaven ook
aan dat ze het an sich mooie huizen
vinden.”

Grasveld tussen
Rabobank en Pantaleon
Maar daar gaat het volgens Michel
niet om. “Het uiterlijk is niet belang
rijk voor ons, het gaat om de locatie”,
laat hij weten. “We hebben zelf wat
locaties gezocht die ons veel geschikter
lijken. Zo dachten wij aan de Stox in
Panningen, de plek waar zorgcentrum
De Wietel lag in Panningen of het

Giel Peetershof in Egchel. We hebben
zelfs in het Ringovenpark gezocht naar
een alternatieve locatie. Ons lijkt het
grasveld tussen het Rabobank-gebouw
en huisartsenpraktijk Pantaleon zeer
geschikt.” De actiegroep begon een
handtekeningenactie die inmiddels
door meer dan 150 omwonenden
is ondertekend. De handtekeningen
werden aangeboden aan wethouder
Raf Janssen, die ook bij de bijeen
komst op donderdag 19 mei aanwezig
was. Volgens de gemeente is de nu
geplande plek echter de beste optie.
Raf Janssen: “Er is nu veel vraag naar

woningen. Om die piek weg te werken
willen we zo snel mogelijk tijdelijke
woningen realiseren. Deze plek is daar
voor ideaal. Het juiste bestemmings
plan en de vergunning liggen er al. Hier
kunnen dus snel woningen gerealiseerd
worden.”
Michel eindigt de avond met een
uitnodiging aan de gemeente en aan
Wonen Limburg om nog een gesprek
te voeren over het onderwerp. Hij
sluit af met een boude uitspraak.
Michel: “Ik kan jullie verzekeren dat er
voor 1 juli geen woningen staan in het
Ringovenpark.”

Afvalverwerkingsbedrijf werkt mogelijk jaar langer voor gemeente

Gemeente verliest kort geding

De rechter in Roermond heeft woensdag 18 mei het afvalverwerkingsbedrijf Reinigingsdienst Maasland (RD Maasland) uit Haelen in het gelijk gesteld
in de zaak die ze had aangespannen tegen gemeente Peel en Maas. Mogelijk moet Peel en Maas hierdoor een jaar langer samenwerken met het afval
verwerkingsbedrijf.
Het College van B&W besloot in
april vorig jaar dat de samenwer
king met afvalverwerkingsbedrijf
RD Maasland per 1 januari 2017 moet
worden ontbonden. De gemeente wil
dan de nieuwe manier van afvalin
zameling in alle kernen geheel zelf
regelen. RD Maasland besloot een kort
geding aan te spannen bij de rechtbank

in Roermond, omdat deze het niet
eens is met het besluit van gemeente
Peel en Maas. De rechter in Roermond
stelde de afvalverwerker in het gelijk.
De intentieverklaring Gemeen
schappelijke Regeling die de twee
partijen met elkaar afsloten, zou pas
op 1 januari 2018 ontbonden mogen
worden. Zo’n verklaring is geen

overeenkomst, maar een verklaring
van één partij met de bedoeling een
product of dienst te willen aanschaf
fen of leveren. In het geval van een
Gemeenschappelijke Regeling gaat
het om een onderlinge samenwer
king tussen bijvoorbeeld gemeenten.
RD Maasland is een regionaal afval
inzamelingsbedrijf dat is opgericht door

enkele Midden-Limburgse gemeenten.
Het bezwaar van RD Maasland is
nog in behandeling bij een externe
bezwarencommissie. Gemeente Peel
en Maas kon en wilde verder niet
inhoudelijk reageren op de uitspraak.
Ze wil deze eerst verder bestuderen
en daarna besluiten over eventuele
vervolgstappen.

Politie voert extra controles uit

Meer diefstallen in buitengebieden
De politie-eenheden Peel en Maas en Horst aan de Maas gaan de komende tijd meer controleren in de buitengebieden van beide gemeenten. Dit doen
ze omdat er steeds meer meldingen van diefstallen uit schuren en loodsen worden gedaan.
Onder de slogan ‘Gereedschap en
metaal, wij jatten het allemaal’ willen
de politie-eenheden extra aandacht
vragen voor de diefstallen in de buiten
gebieden. Volgens de politie rijden de
criminelen met een bestelwagen een
erf op. Wanneer ze door de bewoners

worden aangesproken, gebruiken de
dieven vaak een smoes. Echter blijkt
volgens de politie uit de praktijk dat de
dieven vaak niet worden opgemerkt
en ongestoord werktuigen, gereed
schap en metalen kunnen stelen. In de
meeste gevallen gaat het om spullen

als zitmaaiers, elektrisch gereedschap
en sproeikoppen. De komende periode
gaat de politie daarom extra controle
ren in de buitengebieden en op erven.
Agenten gaan waar mogelijk in gesprek
met bewoners en eigenaren om tips en
adviezen te geven of laten na de con

trole een flyer achter wanneer mensen
niet thuis zijn. De politie wil hiermee
de alertheid vergroten en hoopt dat
er tips binnenkomen van mensen die
verdachte personen of voertuigen in de
buitengebieden zien. Verdachte situaties
kunnen worden gemeld via 09 00 88 44.
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Groei in gebruik

Vijftien nieuwe laad
punten elektrische auto’s

Lekkere Seizoenscake!

Het College van B&W van Peel en Maas wil vijftien nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s realiseren in de
gemeente. De aanbesteding wordt gedaan door provincie Noord-Brabant en provincie Limburg. De punten moeten
vanaf januari 2017 geplaatst worden, zo blijkt uit een collegevoorstel. Voor de locaties moet een apart verzoek
worden ingediend.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Donderdag 2 juni

18.00 - 21.00 uur

Leurs Summer Night
en,
Met activiteitn meer!
e
k
demo’s, muzie

De bijdrage van de gemeente
Peel en Maas komt neer op 250
euro per paal. De overige kosten
worden betaald door de betrokken
provincies, netbeheerder Enexis en
Green Deal, zo blijkt uit het voorstel.
De aanbesteding, plaatsing, het beheer
(voor tien jaar) en de bewaking van
het proces worden door externe
partijen gedaan. “Voor de gemeente
Peel en Maas is de inzet van mankracht
daardoor minimaal”, laat het
college weten.

In het plan dat het college
bekendmaakte, staat dat verwacht
wordt dat in 2020 in Nederland
200.000 elektrische auto’s rondrijden.
“Dat is een verdubbeling van het aantal
nu”, schrijft het college. “De komende
jaren zullen meer betaalbare modellen
op de markt komen. Dit biedt kans om
duurzaam opgewekte energie slim en
efficiënt in te zetten op momenten dat
er overtollige wind- en zonne-energie
is. Weinig mensen in Peel en Maas
hebben een laadvoorzieningen op

eigen terrein en zijn dus aangewezen
op openbare laadpunten.”

Vijf oplaadpunten
Mocht er in de toekomst extra
behoefte zijn aan laadpunten, dan
kunnen de vijftien geplande laadpalen
uitgebreid worden van één naar twee
parkeerplaatsen, zo staat in het voor
stel. Momenteel zijn er vijf openbare
laadpunten in de gemeente en ruim
twintig particuliere of bedrijfslaadpun
ten die vrij gebruikt kunnen worden.

Deze avond

Gra tis
entree

20%
korting
op bijna alles! *

elke
zondag
open

* Bekijk de actievoorwaarden in
de winkel of op
www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Eén gewonde

Botsing tussen twee auto’s op
Braamhorst Baarlo
Het brandweerkorps van Baarlo is zondag 22 mei net na 12.00 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval in
Baarlo. Op de Braamhorst waren twee auto’s met elkaar in botsing geraakt.
Net na de middag kwamen de
twee voertuigen door nog onbe
kende oorzaak met elkaar in botsing.
Eén auto werd aan de passagierskant

geraakt en kantelde. De brandweer
heeft beide auto’s van elkaar ver
wijderd en afgevoerd. Van de vier
inzittenden werd één persoon naar

het ziekenhuis gebracht. Ook was er
een kind betrokken bij het ongeval.
Deze kreeg van de brandweer een
trauma-knuffelbeer voor de schrik.

Mogelijk vrijwillig vertrek

De politie heeft sterke aanwijzin
gen dat het echtpaar momenteel in
de buurt van Granada in het zuiden
van Spanje verblijft en houdt rekening
met een vrijwillig vertrek van de

twee. “De politie en het Openbaar
Ministerie blijven investeren om in
contact te komen met de het vermiste
echtpaar”, zo schrijft de politie. “Om op
die manier duidelijkheid te krijgen over

de situatie.” De hulp van de Spaanse
politie is al ingeschakeld, maar ook
hen is het nog niet gelukt contact
te krijgen met het echtpaar, laat de
politie weten.

• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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De vermiste Mark en Suzan Buitenhuis-Bouten uit Helden, van wie sinds 9 april ieder spoort ontbreekt,
bevinden zich mogelijk in Spanje. Dat blijkt uit een bericht dat de politie op vrijdag 20 mei naar buiten bracht.
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Vermist Heldens echtpaar
vermoedelijk in Spanje
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Bevolkingsonderzoek borstkanker Maasbree
Bevolkingsonderzoek Zuid start op woensdag 1 juni met het gratis bevolkingsonderzoek borstkanker in Maasbree. Het onderzoek is voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, omdat bij deze groep vrouwen het risico op borstkanker het grootst is. Het onderzoek vindt plaats in een verplaatsbaar onderzoekscentrum op de parkeerplaats
naast sporthal D’n Adelaer.
Met het onderzoek kan borstkanker
in een vroeg stadium ontdekt worden,
wat de kans op genezing verhoogt.
Dat kan er voor zorgen dat een
borstsparende operatie mogelijk is.
Volgens de landelijke richtlijnen worden

dit jaar de vrouwen die tussen 1941 en
1966 geboren zijn, onderzocht.

Eén op acht vrouwen
Ieder jaar wordt in Nederland bij
ongeveer één op de acht vrouwen

borstkanker vastgesteld. Daarmee is
borstkanker de meest voorkomende
vorm van kanker in Nederland. De
kans op genezing wordt met name
bepaald door het stadium van de
ziekte op het moment van ontdekking.

Vroege ontdekking verhoogt de kans
op genezing aanzienlijk en maakt een
borstsparende operatie vaker mogelijk.

Moderne apparatuur
Het borstonderzoek bestaat uit
het maken van digitale röntgenfoto’s
van de borsten. Speciaal opgeleide
radiodiagnostisch laboranten voeren
het onderzoek uit. Bevolkingsonderzoek
Zuid werkt met moderne apparatuur,

waardoor de bestralingsbelasting
minimaal is. Binnen twee weken na
het onderzoek volgt een schriftelijke
uitslag. Het onderzoek is gratis.
Bij de vorige ronde was de
opkomst in Maasbree ruim 87 procent.
Dit betekent dat er 931 vrouwen uit de
doelgroep hebben deelgenomen aan
het onderzoek. Hiervan zijn 37 vrouwen
toentertijd doorverwezen voor nader
onderzoek.

Verkoopster ontdekt vals 50-eurobiljet

Valsemunter opgepakt tijdens weekmarkt Panningen
Tijdens de weekmarkt in Panningen op woensdag 18 mei heeft een verkoopster een jongen aangehouden,
nadat hij werd betrapt toen hij met een vals 50-eurobiljet wilde betalen. Later die dag heeft de politie nog drie
andere verdachten thuis aangehouden.
Volgens de politie had de jongen
vermoedelijk met een vals eurobiljet
willen betalen, maar kreeg de
verkoopster dit in de gaten. Een collega
van een andere marktkraam had
dit gezien en is achter de verdachte

aangerend. Andere markthandelaars
kwamen volgens de politie ook in actie.
De dame die achter de valsemunter
aanrende, voerde een burgerarrest uit
en droeg de verdachte over aan de
opgeroepen agenten. In de loop van de

avond heeft de politie nog drie andere
verdachten thuis aangehouden die
ervan worden verdacht valse briefjes
van 50 euro in omloop te brengen.
Echte eurobiljetten zijn volgens
De Nederlandsche Bank (DNB) te

herkennen aan een aantal punten.
Door de kijk-, voel- en kantelmethode
kan het biljet worden gecontroleerd.
Elk biljet heeft een watermerk dat
zichtbaar wordt wanneer het voor het
licht wordt gehouden.
Bij de oude biljetten verschijnt
een gebouwtje en de waarde van
het biljet, bij de nieuwe 5-, 10- en
20-eurobiljetten prinses Europa en de

waarde van het biljet. Op een donkere
ondergrond wordt het watermerk ook
donkerder. Daarnaast zijn de inktlijntjes
aan de linker- en rechterrand goed
voelbaar en verandert het hologram
van kleur wanneer het biljet wordt
gekanteld.
Kijk voor meer informatie over
vals geld en wat ermee te doen op
info.dnb.nl

Historische voorwerpen
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Grafkist Baron Frits Kessel
Ik heb de machinist gevraagd te
stoppen en de archeoloog gebeld die
betrokken was bij het kasteel.”

Heupbotten veroorzaakte gaten

Alle dorpen van gemeente Peel en Maas hebben een rijke historie. Aan de hand van voorwerpen probeert HALLO Peel en Maas de geschiedenis van
die dorpen een beetje meer in beeld te brengen. In samenwerking met de historische werkgroepen wordt er iedere week een voorwerp uitgelicht en
onder de loep genomen. Deze week de grafkist van Baron Frits in Kessel, die vorig jaar werd gevonden.
Jarenlang was het graf van de
laatste adellijke bewoner van
Kasteel De Keverberg nergens te
vinden. Frederik Hendrik Karel
baron de Keverberg de Kessel,
oftewel Baron Frits, stierf op
27 september 1876 in Villa
Oeverberg in Kessel. Zijn graf was
echter nergens te bekennen,
totdat de Kesselse Cor Konings, die
als vrijwilliger nauw betrokken
was bij de renovatie van het
kasteel, in 2012 een interessante
passage tegenkwam op internet.

Metaaldetector
leverde niks op
“Dominee Johannes Craandijk
kwam in 1880 vanuit Amsterdam naar
Kessel en liet vrijwel alles wat hij zag
optekenen”, vertelt Cor. “Eén van die
dingen was: ‘In een hoek van dien ver
waarloosden hof, bij den muur van het
kerkplein, is het graf van den laatsten
eigenaar van Kessel. In onvrede met
de kerk gestorven, vond zijn overschot
een plaats aan den voet des heuvels, in
zijn eigen tuin.’ Dat zou dus betekenen

dat het graf in de tuin van het kasteel
moest liggen.”
Cor onderzocht de tuin en liet
amateurarcheoloog Harry Bouten
uit Panningen langskomen met zijn
metaaldetector. “Er waren eigenlijk
maar twee plekken waar de kist kon
liggen”, gaat Cor verder. “In de twee
hoeken van de muur aan de kant van
de kerk. Harry vond aan beide kanten
niks met zijn detector. Hij had er een
bij zich die maar tot zestig centimeter
diep metaal kon opmerken. Had hij zijn
sterkere metaaldetector meegenomen,

dan hadden we Frits eerder gevonden.”
Harry en Cor vonden het graf toen
nog niet. Toen een tijd later een graaf
machine bezig was met het aanpas
sen en ophogen van de tuin van het
kasteel, besloot Cor het allemaal goed
in de gaten te houden. Toen de kraan
machinist met zijn machine wat schep
pen zand had weggehaald en ongeveer
1,25 meter diep zat, merkte Cor iets
op. “Met de derde bak zand kwamen
wat stukken bladlood omhoog. Ook zag
ik nog wat fragmenten uit de grond
steken en er lagen menselijke botjes.

Cor kreeg gelijk: de kist van
Baron Frits was gevonden. Maar wat
moest er nu mee gebeuren? “De kist
was door de druk van de aarde die
er op lag helemaal ingezakt”, vertelt
Cor. “We hebben hem zelf gerestau
reerd en weer ‘uitgeklapt’. In het
midden van de kist zie je nog twee
gaten zitten. Die zijn veroorzaakt
door de heupbotten van Frits die
door de druk van de grond door de
loden kist heen zijn geduwd.”
De reden dat het een loden kist
betrof en geen ander materiaal,
kan volgens Cor twee redenen
hebben. “Baron Frits wilde zijn
lichaam na zijn dood aan de
Universiteit Leiden schenken aan
de wetenschap”, legt Cor uit.
“Omdat het zo’n lange reis was,
was het vanwege de geur fijner
om het lichaam in een loden kist te
vervoeren. De notaris wilde echter
dat de universiteit hem kwam halen
en de universiteit wilde dat de
notaris het lichaam kwam brengen.
Toen is het niet doorgegaan.
De tweede optie is dat Baron Frits
wilde laten zien dat hij geld had
gehad. Een loden kist was in die tijd
een statussymbool. Beide opties zijn
mogelijk.”
Inmiddels is de kist voor ieder
een zichtbaar in het kasteel in één
van de vele kelders die tijdens de
restauraties aan het licht kwamen.
Cor is blij dat Baron Frits gevonden is.
“En natuurlijk ben ik extra blij omdat
ik gelijk heb gekregen” vertelt hij.
“Ik ben vooral heel blij dat ik er zelf
bij was toen hij gevonden werd.”

nieuws 05
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Dorpsoverleg Kessel presenteert dorpsontwikkelingsplan

Hoe ziet Kessel er over tien jaar uit?
Dorpsoverleg Kessel heeft op dinsdag 17 mei het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 overhandigd aan
wethouder Roland van Kessel. Het plan beschrijft hoe Kessel er in 2025 uitziet en wat er tot die tijd moet
gebeuren. “Nu is het wachten op een reactie vanuit de gemeente”, vertelt voorzitter van het dorpsoverleg
Gerald Driessen.

“We verwachten binnenkort een
reactie van de wethouder”, vervolgt
Gerald. “Daarna wordt het plan
doorgespeeld naar de betreffende
afdelingen binnen de gemeente.
De wethouder was enthousiast. Hij gaf
ons complimenten over de snelheid
waarmee we het plan hebben
gemaakt en het draagvlak dat we
hebben onder de Kesselse bevolking.
Ook het feit dat er al projecten lopen,
vond de wethouder een positieve
ontwikkeling.”

551 bruikbare
inzendingen

Gerald Driessen overhandigt het dorpsontwikkelingsplan aan wethouder Roland van Kessel

Pilot Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Horeca en detailhandel
combineren

Eind 2014 werd de
eerste stap gezet richting het
dorpsontwikkelingsplan. Er werd
een stuurgroep gevormd om
een onderzoek te doen naar de
leefbaarheid in Kessel en het
toekomstbeeld voor 2025. Via een
digitale enquête, die huis aan
huis werd rondgebracht, kreeg de
stuurgroep 551 bruikbare inzendingen
terug. “Dat komt neer op 38 procent
van de verstuurde enquêtes”, vertelt
Gerald. “Dat is een hoog aantal en
zeker representatief te noemen.”

Zes dorpsgesprekken
De zaken die uit de enquête
naar voren kwamen en waarop de
aandacht gericht moest worden
volgens de respondenten, waren
wonen en woonomgeving,
welzijn en zorg, infrastructuur,
ondernemerschap, accommodaties
en verenigingen en stichtingen.

Via zes dorpsgesprekken zijn de
kernpunten bij de thema’s benoemd
en zijn ook plannen en projecten
genoemd die aangepakt (kunnen)
worden. De resultaten van die
gesprekken zijn samengebracht in het
dorpsontwikkelingsplan.

Nieuwe sociale
werkelijkheid
“Als de mensen denken dat het
over vijftien jaar allemaal net zo is
als nu, hoeven we niet in beweging
te komen”, vertelt Gerald over
de reden om het plan te maken.
“Ik denk dat we in een nieuwe sociale
werkelijkheid leven. Alleen als we
dingen zelf gaan doen, krijgen we het
voor elkaar. Als we nu beginnen met
smeden, plukken we daar over tien
jaar de vruchten van.”

Zaken concreet
maken
In het plan worden zaken
beschreven als de nieuwe aanpak
van hulp in de huishouding of een
project waarin vrijwilligers worden
gekoppeld aan inwoners uit Kessel
en Kessel-Eik die op zoek zijn naar
één-op-één ondersteuning. “Zo zijn
er zes projecten beschreven waar het
dorpsoverleg al medefinanciering voor
heeft aangevraagd bij de gemeente”,
laat secretaris van Dorpsoverleg Kessel
Ger de Vlieger weten. “Op die manier
houden we het niet alleen bij een
visie, maar proberen we zaken echt
concreet te maken.”

Gemeente Peel en Maas doet mee aan een pilot van Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De pilot ‘Reguleren van mengvormen winkel/horeca’ houdt in dat ondernemers meer mogelijkheden krijgen om activiteiten op het
gebied van horeca en detailhandel te combineren, zoals bijvoorbeeld alcohol schenken in een winkel. De proef
duurt tot 1 mei 2017.

WIJ ZOEKEN

GROENE

GroenRijk Maasbree zoekt een

VERSTERKING

Medewerker Tuinen kamerplanten m/v
met vakkennis en een gedegen
groene opleiding.
Vacature voor ca. 32 uur.
GroenRijk Maasbree is een inspiratieplek voor tuin en interieur.
Wij zijn een echt servicetuincentrum
waar klantgericht werken in een
vakgerichte omgeving hoog in het
vaandel staat!

Vertegenwoordigers van de deelnemers aan de pilot
Andere zaken die met de proef
kunnen worden geprobeerd, zijn het
organiseren van een proeverij van alco
holische drank, verkoop van producten
in een horeca-inrichting en verkoop van
alcohol in winkels. De uitkomsten van
de proef worden meegenomen in de
landelijke evaluatie van de Drank- en
Horecawet in 2017.
De pilot wordt ondersteund door de
Retailgroep Peel en Maas, Koninklijke
Horeca afdeling Peel en Maas en
centrummanagement Panningen.
“De proef sluit mooi aan bij de

ambitie van gemeente Peel en Maas
om regelgeving te vereenvoudigen,
nieuwe initiatieven van ondernemers
te stimuleren en past ook binnen het
streven naar een duurzame vitalisering
van de kernen”, laat de gemeente
weten.
Kledingwinkels Mariëlle Mode,
A4 Vrouwenmode en Le Soleil,
restaurant-lunchroom Da Kepello,
DOK6 Cinema, horecazaak Mr. en Mrs.,
SNS Bank, Wijnhuis Panningen (allen
in Panningen) en Bruiz Horeca in
Maasbree doen mee aan de pilot.

“Tijdens controles constate
ren gemeenten steeds vaker dat
combinaties van activiteiten niet
zijn toegestaan, terwijl hieraan wel
behoefte is bij ondernemers én consu
menten”, laat de gemeente weten.
“Ondernemers willen meer ruimte
om maatschappelijk verantwoord te
kunnen ondernemen en de consument
verlangt steeds vaker een zogenoemde
totaalbeleving. Voorbeelden hiervan
zijn een café waar ook kunstwerken te
koop worden aangeboden of een slijte
rij die een proeverij organiseert.”

Wij bieden:
• Een baan met toekomstperspectief.
• Arbeidsvoorwaarden volgens de
CAO van Tuinbranche Nederland.
• Afwisselend werk in een gedreven
team met een prima werksfeer!
Heb je interesse in deze functie?
Stuur dan je CV naar
rob@groenrijkmaasbree.nl
Ter attentie van Rob Engels.

GroenRijk Maasbree

Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons zeer gewaardeerde bestuurslid

Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt “Ik ben wat moe”
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe

Hub Doesborgh
Gedurende ruim 40 jaar heeft Hub een bijzonder actieve en
betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling van Hockeyclub
Peel en Maas. Tot aan het einde van zijn leven heeft hij zich
altijd vol enthousiasme ingezet voor onze club.

Na vele jaren samen zijn en dankbaar wat zij voor ons
heeft betekend, is plotseling van ons heengegaan,
mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder
en oma, onze zus, schoonzus en tante Tiny

Zijn toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor
altijd missen. Wij verliezen in Hub een goed medebestuurslid
en een groot vriend.

Tiny Verstappen – van Heugten
echtgenote van

Huub Verstappen

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Gerda, Roel en Kim,
Suze en Sanne en Pim en Véron, Beaudine en Charlotte.

Familie van Heugten
Familie Verstappen

Leden, Hockeyclub Peel en Maas.

* Heerlen 13 mei 1948

† Nieuw-Zeeland 21 mei 2016

Tennis Zomerarrangement Bevo.
Het Tennis Zomerarrangement van
Tennisvereniging Bevo in Beringe
is er weer tijdens de maanden juni,
juli en augustus. Jeugd € 25,- en
Senioren € 35,- Voor meer info
TVBevo@home.nl of www.TVBevo.nl
Gratis stalmest op kopakker
met mestbon. 06 46 77 51 56 of
06 27 59 32 33.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

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

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Per direct interieurverzorgster
gezocht voor 4 uur per week in Meijel.
Interesse? Bel 06 10 64 73 18.
Snuffelmarkt/garageverkoop.
Op zondag 12 juni a.s. houdt
buurtvereniging De Kronkel uit
Panningen een snuffelmarkt en
garageverkoop van 11.00 uur tot
15.00 uur op Burg. Cremershof.
Info: www.buurtverenigingdekronkel.nl
Te huur: appartement op de 2e
verdieping in het centrum van
Maasbree. Voor meer informatie:
www.heikevastgoed.nl of bellen naar
06 55 12 69 96.
Private Label Meubelatelier.
Voor het repareren of herstofferen
van uw bank, fauteuil, boot, caravan
etc. Pepijnstraat 92, 5921 HP Venlo
077 390 37 15/06 24 17 27 94.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Leden en bestuur Lions Club Peel en Maas

Workshop glasversmelten. Creëer
je eigen unieke glaswerkstuk d.m.v.
glasversmelten bij La Jina glaswerken.
Op woensdag 8 juni van 19.30-22 uur
bij Minne Toko, Meijel. Voor meer info
www.lajina.nl of bel 06 57 59 81 55.
Vakantie in Kroatië. Vakantieappartement te huur in Kroatië
www.villarubina.com

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.janssenuitvaart.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Geld voor huisvesting
openbare basisschool
Gemeente Peel en Maas heeft bij de raadsvergadering op dinsdag 24 mei besloten een krediet van
450.000 euro beschikbaar te stellen voor huisvesting van de nieuwe openbare school in Maasbree. Eerder al werd
besloten dat de school in een tijdelijke voorziening komt op de locatie Op de Kemp, nabij de andere basisschool
De Violier. De openbare school moet in september de deuren openen.

3 tot 5 jaar in
tijdelijke huisvesting
De Raad van State besloot op
woensdag 23 maart dat de openbare
school in Maasbree er mag komen.
Zo kwam er na jarenlang gesteggel
duidelijkheid over de nieuwe school.

Geboren op 17 mei 2016
Jeroen, Eefje en
Fleur Kranen
John F. Kennedylaan 157
5981 XB Panningen

Hub was charter-member en oud-president van onze club
en vanaf het begin met hart en ziel betrokken bij onze activiteiten.
Sympathiek, trouw en humorvol ging hij met ons om.
We wensen Gerda maar ook Roel en Pim, hun partners en
kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Hub, we gaan je missen!

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

school. “Dit is dus een logisch vervolg”,
zei Piet Rooijakkers van Lokaal Peel en
Maas. Ook eenmansfractie Ton Hanssen
vindt de kredietverlening een logische
stap. “We hebben toen voor gestemd
en wie A zegt, moet ook B zeggen.”

Finn

Hub Doesborgh

Gemeente stelt krediet beschikbaar

Wethouder Roland van Kessel
gaf na vragen van de gemeente
raad aan dat hij nog niet weet of de
huisvesting aangekocht of gehuurd
gaat worden. “We kijken naar de
beste prijs-kwaliteitsverhouding, dus
beide opties liggen nog open. Die
450.000 euro is overigens een maxi
maal bedrag, het hoeft niet op. We
proberen uiteraard de kosten zo laag
mogelijk te houden.” De verschillende
politieke partijen gaven aan dat het
krediet nodig is om de school moge
lijk te maken. Eerder stemde de raad
al voor de komst van de openbare

Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte
van onze zoon en broertje

Niet onverwacht maar veel te snel moeten wij afscheid
nemen van onze vriend

Correspondentieadres
Huub Verstappen, P.O. BOX 529, Tokoroa 3444 New-Zealand
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.



Stichting Akkoord! po, die ook een
vestiging in Baarlo heeft, gaat het
onderwijs verzorgen op de nieuwe
school. Eerder werd al duidelijk dat
de school ongeveer 3 tot 5 jaar in
de tijdelijke huisvesting komt. De
bedoeling is dat de school daarna in
hetzelfde pand als De Violier komt te
zitten. De twee onderwijsaanbieders,
Kerobei en Akkoord, zijn volgens
wethouder Van Kessel al in gesprek
met elkaar. ”De twee werken samen
en de gezamenlijke huisvesting gaat
naar ons inziens geen problemen
opleveren”, liet hij weten.

Schilderwerk door een vakman,
€ 15,- p.u. incl. Tel. 06 15 39 71 62.
Paranormale avond in Helden
met medium Moon, op 8 juni 2016.
Start om 19.30u, een avond van
waarnemingen en boodschappen van
overledenen. Reservering en info via
e-mail: info@moonenstars.nl
Pedicure aan huis. Heeft u last van
uw voeten en zoekt u een ambulant
pedicure? Bel gerust voor informatie
of maak een afspraak.
Petra Vossen 077 462 22 04.
Nu nog te koop asperge /
koppen en stukken, vele soorten
vollegrond- en kasgroenten, nieuwe
aardappelen, annabel, prei 1 euro
per kg. Kwekerij Brummans Vosberg
16a Panningen. Maandags gesloten.
Kunststof kozijnen en grote
schuifpui voor serre te koop. Zelf
demonteren. 06 50 86 25 31.

ons

Johantje
wordt zaterdag
50 jaar

Proficiat
Mam en de hele bubs

www.veld-tuinplanten.nl
hortensia’s (ong. 100 srt.) o.a.
magical, limelight, strong annabelle.
Vlinderstuik e.a. heesters (op stam).
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg (naast 13a) in
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08.
Private Label Meubelatelier.
Relaxfauteuils. Relax banken.
Relax fauteuils met sta-op functie.
Betaalbaar, vrijblijvend binnenlopen!
Pepijnstraat 92, 5921 HP Venlo
077 390 37 15 / 06 24 17 27 94.

Vervolg voorpagina

Gemeente behoudt
Heldense Bossen
Tegenstanders van de verkoop
lieten zich de afgelopen tijd veelvuldig
horen. De raadsvergadering op dinsdag
26 april werd druk bezocht. De verga
dering een week later werd door onder
andere leden van het Dörper Overleg
en de Dörper Ondernemers en de stam
gasten van de camping aangegrepen
om de gemeenteraad nog een laatste
keer toe te spreken.

Groot
afbreukrisico
De massale belangstelling had
zijn uitwerking op de raad. De ver
schillende fracties wogen de voor- en
nadelen tegen elkaar af en kwamen
tot de conclusie dat behoud van de
camping het meest wenselijk is. Een
aantal partijen liet bij de vergadering
op 24 mei nogmaals weten dat de
financiële impact van de camping op de

omgeving groot is en dat verkoop een te
groot afbreukrisico met zich meebrengt.
Ook de ligging van de camping in een
natuurgebied en de onzekerheid die een
verkoop geeft, waren argumenten van
de tegenstanders van een verkoop.

‘Ongeoorloofde
staatssteun’
De VVD bleef bij zijn standpunt dat
de gemeente niet moet concurreren
met andere campings in de regio.
Fractieleider Geert Segers liet nog
maals weten dat een camping runnen
geen kerntaak van de gemeente is.
“De Heldense Bossen hoefde van
de gemeente een aantal jaar geen
dividend te betalen om zo te kunnen
investeren. Als dat niet terugbetaald
wordt, zien wij dat als ongeoorloofde
staatssteun. Dat zullen wij als fractie
nooit goedkeuren.”
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Donatie WP Haton Panningen aan
Brandwonden Stichting
WP Haton Panningen, specialist in bakkerijmachines, heeft donderdag 12 mei een cheque uitgereikt aan de
Nederlandse Brandwonden Stichting. In totaal werd er 1.605,36 euro overhandigd.
Elk jaar kiest het personeel van het
Panningse bedrijf een goed doel uit

dat ze wil ondersteunen. Dit werd de
Nederlandse Brandwonden Stichting.

Door middel van de collectebus Jan
Beurskens-bus, die is opgericht na het

plotselinge overlijden van WP Hatonmedewerker Jan Beurskens, haalde het
personeel ruim 800 euro op. Dat bedrag
werd door het bedrijf vervolgens
verdubbeld. Het geld is onder andere
bedoeld om mensen die brandwon
den hebben opgelopen, te begelei
den tijdens het verwerkingsproces.

De cheque werd door Ria Brouwer
van WP Haton overhandigd aan Mariet
Janssen, coördinator van het goede
doel in Panningen en samen met haar
man Rinus al 25 jaar actief voor de
Nederlandse Brandwonden Stichting,
en Hannie Ackermans, regiovertegen
woordiger van de stichting.

Extra terras
Raadhuisplein Meijel
Het College van B&W van Peel en Maas heeft ingestemd met het plan
van Oranje Hotel Meijel om een foodtruck en twaalf extra zitplekken te
realiseren op het Raadhuisplein. Het terras moet als welkomstplek dienen
om gasten in het dorp te verwelkomen. De zitplekken en foodtruck worden
alleen op drukke dagen gebruikt.
Het college stemt in met het plan
omdat ze vindt dat een terras op die
locatie “het logische startpunt vormt
voor een dagje Meijel.” Het plan past
volgens de gemeente binnen het
streven om Meijel te profileren als
toeristische kern en past binnen de
geldende beleidsregels. Dorpsoverleg
Meijel, regiopromotie-organisatie

Ria Brouwer (WP Haton), Mariet Janssen, Hannie Ackermans
en Rinus Janssen namens de Brandwonden Stichting

1-jarig bestaan

Verskratje People’s
Farm Maasbree viert
jubileum
Voor People’s Farm-eigenaren Marcel en Yvonne Jacobs was het
zondag 22 mei een jaar geleden dat ze de eerste Verskratjes rondbrachten. Om dit te vieren vond er zaterdag 21 mei een open middag plaats bij
het bedrijf in Maasbree.
People’s Farm is een producent
uit Maasbree van regionale seizoens
groenten. In de moestuin in Maasbree
worden ruim dertig verschillende
soorten groenten geteeld, waarmee
het Verskratje wekelijks wordt samen
gesteld. Dit groentepakket, voor vier
dagen en afgestemd op het aantal
eters, kan op bestelling worden
afgehaald bij een van de ophaal

punten in de regio. Tijdens de open
middag op zaterdag 21 mei konden
bezoekers deelnemen aan rondleidin
gen in de moestuin, konden de gas
ten zien waar de groentepakketten
worden samengesteld en ingepakt en
waren er kleine proeverijen in samen
werking met kok Bart Schreven die
onder de naam People’s Farm Cooking
kookworkshops organiseert.

Antares en
Woningstichting
Kessel fuseren
Woningcorporatie Antares uit Venlo-Tegelen en Woningstichting
Kessel hebben op woensdag 18 mei hun fusie beklonken. Directeuren
Paul Stelders van Antares en Ric Leenders van Woningstichting Kessel
tekenden de papieren. De twee bedrijven werkten voor de fusie al
intensief samen. Het bedrijf blijft onder de naam Antares bestaan.
Woningstichting Kessel beheert
zo’n 470 huurwoningen in Kessel,
Kessel-Eik en Baarlo. Antares had voor
de fusie al 5.500 huurwoningenin
beheer in Tegelen, Venlo, Blerick en
Meijel. De twee bedrijven werkten
sinds 1 januari al op veel gebie

den samen in afwachting van de
fusie. Die werd op 16 december al
bekendgemaakt, maar het wachten
was op de minister van Wonen om de
deal te bekrachtigen. Dat gebeurde
en de fusie kon zodoende op 18 mei
officieel getekend worden.

Leisure Port en Toeristisch Platform
Peel en Maas stemden eveneens in
met het plan. Oranje Hotel betaalt
ieder jaar tien euro per vierkante
meter voor het huren van de gemeen
tegrond waar het terras op komt te
staan. Volgens de gemeente gaat
het nieuwe terras ongeveer honderd
vierkante meter in beslag nemen.

Bezoek

Van Doren Engineers
op de Banen Avond

Op dinsdag 31 mei zet onze vestiging in Beringe de deuren open.

Interesse in een baan, afstudeeropdracht of stage in de techniek? Of in een kijkje achter de schermen?
Je bent van harte welkom tussen 16:30 en 21:00 uur op de Slootsekuilen 12 te Beringe.
Wat doen we nu eigenlijk?

Benieuwd naar wat er zoal gebeurt bij Van Doren
Engineers? Op welke vakgebieden hebben we ons
gespecialiseerd en met welke klanten werken we
samen? Loop dan op 31 mei eens binnen bij onze
vestiging. Tijdens deze avond geven we een uniek
kijkje achter de schermen. Bezoekers kunnen zich
oriënteren op een toekomst in de techniek en met
medewerkers in gesprek gaan over bijvoorbeeld
stage- en afstudeermogelijkheden.

Kansen voor jong en oud

Bij Van Doren Engineers zijn we voortdurend op zoek
naar technisch talent. Of het nu gaat om stagiairs
en afstudeerders van technische opleidingen of
ervaren elektromonteurs. Tijdens de Banen Avond
ontdek je welke kansen er voor jou liggen. Techneuten (in spe) kunnen rekenen op uitgebreide informatie over loopbaanmogelijkheden, leer-werktrajecten,
stageplekken en afstudeeropdrachten.

Dit geldt op alle niveaus: vmbo, mbo, havo/vwo
en hbo. Jongens en meiden die zich nog aan het
oriënteren zijn, krijgen deze dag een duidelijk beeld
van de mogelijkheden in de techniek. Er zijn ook
praktijkopstellingen en stage-/afstudeerprojecten te
bekijken.

Slootsekuilen 12, 5986 PG BERINGE
T.: 0492 - 74 75 50 www.vandoren.nl
V E ST I G I N G E N B o e ke l • B e r i n g e • B r e d a • A p e l d o o r n • Ve g h e l • N i t ra ( S K )
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KERNgezond bij
VC Peelpush

Laatste inloopavond

KERNgezond Dorp & Duel was op woensdag 18 mei te gast bij volleybalvereniging VC Peelpush in Meijel. Bij het
project gaan tien teams uit de groepen 7 en/of 8 uit Peel en Maas de strijd met elkaar aan op het gebied van sport,
dorpenbijdragen en fair-play.

Meezingavond
’t Hofje Maasbree
De laatste inloopavond in KBO-sociëteit ’t Hofje in Maasbree vindt op
vrijdag 27 mei plaats. Die avond is er een meezingavond.
Tijdens de meezingavond worden
diverse bekende en iets minder
bekende melodieën en schlagers
ten gehore gebracht in een kara
oke-opzet. De meezingavond is

een afsluiting van een periode van
inloopavonden, die sinds 2008
werden georganiseerd. Aanvang van
de meezingavond is om 20.00 uur,
de zaal opent al om 19.30 uur.

Bondsfeest Siebengewald

Schutterij Kessel
in de prijzen
Door: Ton Bol, schutterij St. Hubertus Kessel
Schutterij St. Hubertus uit Kessel nam zondag 22 mei deel aan het
eerste bondsfeest van de bond Juliana in het Noord-Limburgse Sieben
gewald. Daar wisten de Kesselnaren het podium te bereiken.

In sporthal De Körref verzamel
den de teams zich om onder leiding
van coach van Peelpush-dames 1,
Johan Leenders en enkele speelsters,
wedstrijden te spelen. Elk team speelde
twaalf duels in drie uur tijd. Méél de
Gekste veroverde de meeste punten.
In de algemene stand gaat het andere

Meijelse team De Méélse Peelboys aan
de leiding. De Toppers uit Kessel en De
Bollies uit Baarlo volgen in de stand.
De volleybalwedstrijden waren één van
de vier sportmiddagen die de kinderen
volgen. Tussendoor zijn de teams druk
bezig met het organiseren en uitvoeren
van dorpenbijdragen in hun eigen dorp.

Hierbij staat de ontmoeting met andere
doelgroepen centraal. KERNgezond
Dorp & Duel duurt tot en met 9 juli.
Dan vinden handbalwedstrijden en de
prijsuitreiking plaats in sporthal De Heuf
in Panningen. Tot die tijd hebben de
teams de tijd om nog meer punten te
scoren met hun dorpsbijdragen.

Na ontvangst van de inspectie
werd een optocht gehouden door
de kom van de plaats. In de optocht
behaalde de Kesselse schutterij de
tweede plek als mooiste geheel,
de derde prijs voor de beste comman
dant en de derde prijs voor de beste
vaandeldrager. Op het feestterrein

werden de wedstrijden voortgezet.
Daar wist het Kesselse koningspaar de
eerste plek te behalen en eindigde de
koningin op de tweede plaats. Bij de
schietwedstrijden wisten het A-zestal
en het B-zestal van St. Hubertus de
kaveling te behalen, maar misten ze
uiteindelijk.

Nieuwe aanpak hulp bij het
huishouden
Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel
officieel gestart
Vanaf 1 mei 2016 zijn de kernen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel
officieel gestart met de nieuwe aanpak van de hulp bij het huishouden. De
dorpsondersteuners, die in dienst zijn van het dorp, hebben de afgelopen
weken al veel huisbezoeken afgelegd.
Nieuwe aanpak
De dorpsondersteuner komt op bezoek en bespreekt met u of u tot de groep
behoort waarvoor de nieuwe aanpak van hulp bij het huishouden bedoeld is.
De algemene voorziening hulp bij het huishouden is maximaal 3 uur per week
gedurende 48 weken per jaar. Natuurlijk wordt ook bekeken of de hulp door een
betaalde kracht gegeven moet worden of op een andere manier geregeld kan
worden. Als u meer dan 3 uur per week professionele hulp nodig heeft, blijft de
gemeente deze hulp regelen via een maatwerkvoorziening.
Waarom deze verandering?
In alle dorpen van Peel en Maas zijn dorpsdagvoorzieningen. In de meeste dorpen
is ook dorpsvervoer. Dat wordt allemaal geregeld door vrijwilligers uit de dorpen
zelf. De gemeente geeft wel subsidie om dit te organiseren, maar mensen uit
de dorpen regelen het zelf. Hetzelfde gebeurt nu met hulp in het huishouden.
De huishoudelijke hulp blijft betaald werk, maar het regelen ervan komt meer in
handen van het dorp. De gemeente helpt het dorp daarbij via het beschikbaar
stellen van een professionele dorpsondersteuner. Met deze manier van werken
wordt de hulp door beroepskrachten veel sterker gekoppeld aan de onderlinge hulp
die mensen elkaar vrijwillig geven in buurten en dorpen. Dat past helemaal in het
beleid om gemeenschappen te versterken. Daarom gebeurt deze verandering.

Dorpsondersteuners
v.l.n.r. Francis Gottmer (Meijel), Jacqueline Janssen (Koningslust) en Inge Hanssende Vlieger (Kessel, Kessel-Eik)

Vragen of meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
• Kessel en Kessel-Eik: Inge Hanssen-de Vlieger, tel. 06 - 24 13 25 65 of
info@dorpsondersteunerkessel.nl
• Koningslust: Jacqueline Janssen, tel. 06 - 31 68 85 03, Lies Joosten,
tel. 06 - 15 30 08 48 of dorpsondersteunerkoningslust@gmail.com
• Meijel: Francis Gottmer, tel. 06 - 23 98 74 25 of
dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com
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Twee studenten mogen creativiteit tonen bij festival

Afstuderen met EGOpop

Festival EGOpop in Egchel gaf in maart aan op zoek te zijn naar mensen die hun creativiteit wilden laten zien bij het evenement. De aankleding zou beter kunnen en ook moest er meer
sfeerbeleving komen, zo gaf Eddy Brummans van de creativiteitscommissie aan. Twee personen werden gevonden. Twee studenten welteverstaan. Bijkomend voordeel voor hen is dat zij de
EGOpop-werkzaamheden mogen gebruiken voor de opleiding die ze volgen.

“We waren op zoek naar creatief
talent, dat met de gekste materialen
de mooiste dingen kan maken om
zo de festivalbeleving te verhogen”,
vertelt Eddy. “De oproep leverde twee
goede kandidaten op. We kozen Femke
van Raaij uit Maasbree en Tom Franken
uit Egchel, studenten aan de Helicon
Groene Campus in Helmond en het
Sint Lucas in Boxtel, uiteindelijk uit
de inzendingen die binnen waren
gekomen.”
De studenten volgen allebei een
studierichting die met design te maken
heeft. De organisatie overlegde met de
twee scholen. De werkzaamheden bij
EGOpop mochten zodoende gebruikt
worden voor de opleiding. Dat is voor
alle partijen een goede zaak, vindt
Eddy. “Een win-winsituatie voor allebei.
Zij komen verder in hun studie en wij

krijgen meer creativiteit.”
Femke studeert In- en Outdoor
design in Helmond. “Ik help mee met
de aankleding en ik heb bijvoorbeeld
meegeholpen met de letters die in
het weiland staan geverfd”, vertelt ze.
“Daarnaast zijn we ook nog bezig met
een informatie paal die in het midden
van het terrein komt te staan. Ik heb
mijn afstudeeropdracht in principe
klaar, maar ik moet van school ook nog
laten zien dat ik het outdoordesign
onder de knie heb. EGOpop is een
perfect gelegenheid om de school
daarvan te overtuigen.”

Kerk van Egchel als
voorbeeld
Tom zit in het tweede jaar van zijn
studie Projectleider interieur & exteri

eur aan het Sint Lucas in Boxtel. Ook
hij mocht de zaken die hij doet voor
EGOpop gebruiken op school. “Ik ben
door school beoordeeld voor het
ontwerp dat ik heb gemaakt voor de
ingang van het festival”, vertelt Tom.
“Ze vonden het een supergaaf idee en
ik heb er een mooie voldoende voor
gekregen. Ik vind het vooral erg leuk
dat mijn ontwerp ook echt gemaakt
gaat worden. Dat is de eerste keer dat
dat gebeurt met iets dat ik ontworpen
heb.”

tingsplaats voor de mensen, net zoals
EGOpop dat is. Mijn idee was om de
voorgevel van de kerk na te maken
en die bij de ingang neer te zetten.
Het wordt deels van hout, er komt licht
in en alle bezoekers lopen er onderdoor
om binnen te komen. We zijn momen
teel bezig om het allemaal te maken,
maar dat komt helemaal goed.”
EGOpop vindt plaats op 27 en
28 mei op een weiland aan De Horsten

in Egchel. Optredens zijn er dit jaar
van onder andere Racoon, Di-rect,
Afterpartees en Mr. Polska. Nieuw
op het festival zijn dit jaar Dotjes
Dansfabriek en de Zaal21 Talentstage.
In Dotjes Dansfabriek spelen vanaf
zaterdagmiddag dj’s die onder
andere bekend zijn van café Dotje in
Panningen. Op de Zaal21 Talentstage
staan de gehele zaterdag talentvolle
bands uit de gemeente Peel en Maas.

Ontmoetingsplaats
Het ontwerp van de ingang heeft
alles te maken met het dorp Egchel,
vertelt Tom. “De kerk in Egchel is
destijds gebouwd met geld dat de
inwoners zelf hebben opgehaald”,
laat hij weten. “Het was een ontmoe

KERNgezond Kessel op
excursie
KERNgezond-leerlingen uit Kessel en Kessel-Eik brachten op vrijdag 20 mei een bezoek aan Plantencentrum
Wim Hendriks. De kinderen namen deel aan vijf onderdelen: een kijkje in de moestuin, een quiz over planten,
proeven en ruiken, een spel en vrij spelen.

West Plant Group is een teeltbedrijf dat gespecialiseerd is in
kool-, selderij-, prei-, kruiden- en aardbeienplanten in trays met
als afzetgebied geheel Europa. Primair is WPG een vollegrondsgroenteplantenkwekerij voor de professionele markt. Productontwikkeling en productinnovatie krijgen veel aandacht.
Wij zijn op zoek naar een

Teeltmedewerker

m/v

Functieomschrijving

In deze functie ben je werkzaam bij de afdeling teelt en draag
je bij aan:
• het uitvoeren van de gewasbescherming;
• het uitvoeren van gewaswerkzaamheden;
• het technisch werk in de kassen;
• het op termijn draaien van alarm- en weekenddiensten voor alle
kasafdelingen.

Functie-eisen

• je bent in het bezit van een spuitlicentie;
• je hebt een (V)MBO opleiding in een groene studierichting of
vergelijkbare ervaring;
• je hebt affiniteit met de opkweek van (jong) plantmateriaal in
klimaatcellen en kassen;
• je kunt werken met (klimaat)computers;
• je bent een teamplayer met een flexibele instelling.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Bij een moestuintje kregen de
kinderen uitleg over het verbouwen
van groenten. Bij de quiz moesten
de kinderen de groenten, fruit en
kruiden aan de juiste plant koppelen.
Bij het proeven en ruiken moesten

de kinderen dezelfde verse kruiden
en gedroogde kruiden bij elkaar
zoeken.
Ook waren de leerlingen buiten
actief met het spel ‘kegelroof’. Bij
dit spel moest één groep de kegels

van een andere groep roven, zonder
hierbij afgetikt te worden. Bij het
vrij spelen was er even tijd om
iets te eten en drinken, waarna er
nog kon worden gespeeld op het
springkussen.

salariëring volgens de CAO Glastuinbouw;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
doorgroeimogelijkheden binnen je vakgebied;
scholingsmogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd en wil je werken in een collegiaal team?
Stuur dan een brief onder vermelding van ‘Functie Teeltmedewerker’
aan de directie van West Plant group, Postbus 3140, 5902 RC Venlo
of e-mail naar administratie@westplantgroup.com

www.westplantgroup.com
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Sportcomplex De Riet

Campingtafeltennistraining
bij TTC Panningen ‘74
Tafeltennisvereniging TTC Panningen ’74 houdt in de periode van maandag 30 mei tot en met maandag 18 juli
op de maandagavond trainingen in ‘campingtafeltennis’.
Voor mensen die elke zomer op de
camping of een vakantiepark vertoeven
en eigenlijk graag mee willen doen
aan het tafeltennissen, biedt de ten
nisclub in Panningen trainingen om het
‘campingtafeltennis’ onder de knie te
krijgen.

In de periode van maandag 30 mei
tot en met maandag 18 juli kunnen
geïnteresseerden hun tafeltennis
kunsten bijspijkeren in het Tafeltennis
Centrum in sportcomplex De Riet in
Panningen. De jeugd tot 18 jaar kan
meetrainen met de jeugd van 18.30

tot 19.30 uur. voor iedereen vanaf
18 jaar is er gelegenheid van 19.30 tot
21.00 uur te oefenen onder begeleiding
van een trainer van TTC Panningen
’74. Sportkleding en –schoenen zijn
gewenst. Tafeltennisbatjes zijn er
voldoende aanwezig in de sporthal.

Laeve Grashook

Frits Schouren koning
Sint Lambertus
Schutterij Sint Lambertus uit Helden heeft in Frits Schouren de
nieuwe koning voor het komend jaar gevonden. De Heldenaar
schoot op zondag 15 mei de vogel naar beneden en kroonde zich
tot de koning van 2016. Op de tweede boom waren de dames van
het gilde in een felle strijd verwikkeld en voor het tweede jaar op
rij kwam Marieke Lemmen als koningin uit de bus. Bij de jeugd
ging Anouk Lemmen met de winst aan de haal. Dörperkoning werd
Rick Piepers, Dörper jeugdkoning Daniel van Geneijgen.

Genieten...

Informatiebijeenkomst sociale
domein Grashoek
In gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek vindt donderdag 2 juni een informatiebijeenkomst plaats over
actuele ontwikkelingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp.
De informatiebijeenkomst wordt
georganiseerd door Laeve Grashook,
een initiatief van het Dorpsoverleg dat
aan de leefomgeving van het dorp wil
werken. Die avond wordt het sociale
domein besproken waaronder de Wmo
en jeugdhulp vallen. Sinds 2015
hebben de gemeenten die taken,
plus de zorg voor langdurig zieken en
ouderen en jeugdzorg, overgenomen

NIEUW!

Incl. koffie/ gebak, bezoek Abdij,
lunch, rit met Vulkan Express en
diner
Data: 1 juni en 7 juli,
4 en 26 aug.

€ 75,-

EIFEL SPECIAAL
Incl. koffie/ gebak, gids voor rondrit, boottocht, lunch en diner
Data: 2 en 28 juni,
27 juli en 23 aug.

€ 72,-

Heimbach en Monschau

Incl. koffie/ gebak, boottocht,
‘Kalter Teller’ en diner
Data: 2 juni, 5 juli,
3 en 31 aug.

IJSBOERDERIJ EN
RONDRIT VELUWE

Data: 14 juni, 20 juli en
18 aug.

€ 75,NIEUW!

€ 69,-

Data: 31 juli en 27 aug.

€ 73,-

Normaal € 100,-

Incl. busreis

FIETSDAGTOCHT
VENNBAHN RADWEG
Incl. koffie/ gebak en diner
Datum: 5 juli

Datum: 24 juli

€ 75,-

€ 85,-

€ 69,-

€ 80,-

FINISH TOUR DE FRANCE

Incl. koffie/ gebak, rondvaart,
lunch, rondrit en diner

Data: 22 juni en 1 sep.

€ 29,-

Incl. dagticket 1 dag/ 1 park

SPIDO EN FUTURELAND
MAASVLAKTE 2
Data: 16 juni, 12 juli en
4 aug.

Normaal € 39,-

DISNEYLAND® PARIS

Incl. koffie/ gebak, lunchbuffet,
rondvaart incl. koffie/ thee, bezoek
Natuur Activiteitencentrum en diner

Incl. koffie/ gebak, lunchbuffet
en dinerbuffet

Incl. koffie/ gebak, rondleiding en
proeverij ijsboerderij, lunchbuffet,
gids voor rondrit en dinerbuffet
Data: 7 juni, 19 juli en
10 aug.

NATIONAAL PARK
DE WEERRIBBEN

FIETSDAGTOCHT
DOESBURG EN DE IJSSEL

DAGJE MOEZEL

Zorg Grashoek zijn donderdag 2 juni
aanwezig.
De zaal bij De Ankerplaats is
vanaf 19.30 uur geopend, waarna om
20.00 uur de bijeenkomst begint met
korte inleidingen over de onderwerpen
die besproken worden. Daarna is er
gelegenheid tot het stellen van vragen.
De bijeenkomst is om 21.45 uur
afgelopen.

Heimbach is een kuuroord en een echt toeristenplaatsje met prachtige vakwerkhuizen. ’s Middags rijden we naar Monschau, waar u tot 18.00 uur de
tijd heeft om dit alom bekende en knusse stadje te verkennen.
Inclusief: busreis
Data:
14 en 27 juli, 9 en 30 augustus 2016

MARIA LAACH EN
VULKAN EXPRESS

van de overheid.
Laeve Grashook vindt het belangrijk
om regelmatig in gesprek te gaan
over de ontwikkelingen, kansen en
hobbels en wil daarom de inwoners
van Grashoek uitnodigen naar de
bijeenkomst te komen. Een aantal
medewerkers van gemeente Peel
en Maas, van het Informatieloket
en het Kernteam Wonen Welzijn

Normaal € 55,-

NIEUW!

€ 40,-

GIETHOORN & ELBURG
Incl. busreis

Data: 3 en 25 aug.
Normaal € 37,50

€ 27,50

VOLENDAM & ZAANSE SCHANS
Incl. busreis

Data: 28 juli en 16 aug.
Normaal € 37,50

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

€ 27,50
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Eerste certificaten omgaan met
DigiD uitgereikt
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft dinsdag 17 mei de eerste certificaten uitgereikt van
de workshop Digisterker: werken met de e-overheid. De eerste vijf deelnemers aan de cursus zijn
geslaagd. In totaal namen de vijf cursisten deel aan vier bijeenkomsten van twee uur in de bibliotheek in
Panningen. Tijdens de cursus leerden ze hoe ze een DigiD aan moeten vragen, hoe ze veilig kunnen
communiceren met de elektronische overheid en waar en hoe ze overheidsinformatie kunnen vinden.
Ook werd hen geleerd hoe ze digitaal bij gemeente Peel en Maas zaken moeten regelen. De volgende
serie lessen start op donderdag 17 juni en duurt van 09.30 tot 12.30 uur. Kijk voor meer informatie over
de cursus op www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Kinderjazz

Nieuwe dansgroep SSS Helden
Gymnastiekvereniging SSS Helden start na de zomervakantie met een nieuwe dansgroep Kinderjazz.
Deze groep is bedoeld voor 4- en 5-jarigen.
Onder leiding van dansjuf Loes van
de gymnastiekvereniging leren de
dansers en danseresjes spelenderwijs
de eerste danspassen van jazzballet.
Er wordt gedanst op vrolijke liedjes.

Het nieuwe dansgroepje Kinderjazz
start na de zomervakantie en vindt
plaats op woensdagmiddagen van
16.00 tot 17.00 uur. De lessen vinden
plaats in gemeenschapshuis

 erkeböske in Helden. Neem voor meer
K
informatie over Kinderjazz contact op
met Yvette van Lier via 06 50 21 00 32
of met Yvonne Jacobs via
077 462 28 37.

De Groenling bezig
met Schoolplein14
Basisschool De Groenling in Panningen is onlangs gestart met het project
Schoolplein14 van de Johan Cruyff Foundation. Met het project wil het fonds
schoolpleinen creëren waar kinderen uitgedaagd worden meer te bewegen.
De plusgroep van de basisschool
heeft onder andere het schoolplein
opgemeten en een plattegrond
gemaakt. “We zijn bezig met dit
project omdat we op ons schoolplein
spelvlakken willen waar bal- en
tikspellen kunnen spelen”, laat een
aantal kinderen van de plusklas weten.
Kinderen van groep 3 tot en met
8 werken aan het project. De plusklas
interviewde kinderen van de hele

school over hun wensen en daarvan
werden grafieken gemaakt. “Het Johan
Cruyff-project is wel een beetje
moeilijk, maar dat is ook wel leuk.
We hopen dat we door ons project
in aanmerking komen voor subsidie,
zodat we naast de speelomgeving in
het park ook lekker op het speelplein
van de school kunnen spelen”, laten
Kaylee, Enna, Yon, Yannick en Femke
weten.

Presentatie tijdens zomermarkt

Nieuwe wagen
brandweer Baarlo
Brandweer Baarlo presenteert op vrijdag 3 juni haar nieuwe wagen
tijdens de zomermarkt. Behalve de presentatie van de nieuwe wagen,
heeft het korps ook diverse activiteiten georganiseerd.

40 jaar bij De Zonnebloem
Tiny Rutten vierde onlangs haar 40-jarig jubileum bij de Baarlose afdeling van vrijwilligers
organisatie De Zonnebloem. Om de mijlpaal te vieren kreeg ze een gouden Zonnebloemspeld
uitgereikt. Haar jubileum viel samen met het 40-jarig bestaan van de Baarlose afdeling. Om het
jubileum te vieren, maakten 56 gasten en 32 vrijwilligers van de afdeling een boottocht over de Maas.
Troubadour Har Reijnders was op de boot aanwezig om het geheel muzikaal te omlijsten. Hij had
speciaal voor de afdeling Baarlo een lied geschreven. Kijk voor meer informatie over De Zonnebloem op
www.zonnebloem.nl of neem contact op met secretaris Truus Janssen via 077 477 80 55.

Het brandweerkorps is maar wat
blij met de komst van de nieuwe
brandweerwagen. “Daarnaast krij
gen we ook nieuwe materialen en
gereedschappen”, laat een van de
vrijwillige brandweermannen weten.
“We hebben er iets langer op moeten
wachten, maar met deze wagen
kunnen we weer jaren vooruit.”
Van 15.00 tot 21.00 uur geven
de brandweermannen en –vrouwen
diverse demonstraties en vinden er
activiteiten plaats op de Markt in
Baarlo. Onder andere een vlam in de
pan en een verkeersongeval worden

nagebootst, er zijn diverse voertuigen
aanwezig, er kunnen waterspellen
worden gespeeld en de aanwezigen
kunnen als het ware zelf brand
ervaren in de experience-unit ‘Brand
veilig leven’.
De nieuwe brandweerwagen
wordt om 19.00 uur officieel onthuld
door burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo en de Baarlose pastoor
Hub Horstman. Kijk voor meer
informatie over de presentatie van
de nieuwe brandweerauto op de
facebookpagina van Brandweer
Baarlo.
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Buurtvereniging Bemselkesvelt
bestaat 40 jaar
Buurtvereniging Bemselkesvelt in Meijel bestaat op 31 mei 40 jaar. De straten van de buurt worden de komende
tijd versierd, zodat het jubileum duidelijk te zien is.
De buurtbewoners van de Bemde
in Meijel kwamen op 31 mei 1976 bij
elkaar om een nieuwe buurtvereni
ging op te richten. Bewoners van de
straten Bemde, Eensel, Kennedylaan en
Neervelt vormden de nieuwe ver
eniging. Er werd door Bemselkesvelt
deelgenomen aan de carnavalstochten
in Meijel en de buurtvereniging was
medeorganisator van het beekspringen

bij Frerichsoord. Ook aan de zeskamp
werd jaren deelgenomen en een aantal
keer werd zelfs de eerste prijs binnen
gesleept. Waar er in eerdere jaren nog
gevolleybald werd op het Bemdeveldje,
is dit de laatste jaren overgegaan in
het wekelijkse jeu de boulen. Jong en
oud spelen in de zomer hun spelletjes
op het veldje.
De buurtvereniging organiseert nog

ieder jaar een fiets- en wandeltochten
en voor de jongste buurtgenoten zijn
er rond Sinterklaas en Pasen kinder
middagen. Daarnaast is er ieder jaar
een buurtbarbecue.
Wat de buurt speciaal maakt, is de
sjoefelploeg, zo vindt de vereniging.
Een groep 60-plussers houdt speel
tuintje De Gruune Dreihoek bij, zodat
de kinderen er kunnen spelen.

Goede visvangsten

Vissers HSV De Noordervaart in
de prijzen
Door: Ruud Flipsen, hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
De vissers van hengelsportvereniging HSV De Noordervaart uit Meijel namen donderdag 19, zaterdag 21 en zondag
22 mei deel aan diverse viswedstrijden. Er werden flinke vissen gevangen en overwinningen geboekt.
Op donderdag 19 mei werd de
tweede wedstrijd van het Federatief
Clubkampioenschap gevist op de
Noordervaart. Beide teams van de
Meijelse vereniging moesten aantreden
tegen de hengelaars van HSV Leudal,
dat de eerste wedstrijd had gewonnen,
en tegen HSV Willem Barendsz en
HSV Eendracht. Het eerste team moest
een achterstand van drie punten
inlopen, maar HSV Leudal bouwde
de drie punten voorsprong uit naar
12 punten. Door dit resultaat gaan zij
naar de finale. Het tweede team dat
een voorsprong van 16 punten had,
verdedigde deze voorsprong met verve.

Het liep zelfs uit naar een duidelijke
overwinning met 60 punten verschil,
wat een finaleplaats opleverde.

Wedstrijd De Donk
De eerste wedstrijd op De Donk
werd zaterdag 21 mei gevist. In totaal
namen 24 vissers uit Midden-Limburg
deel aan de strijd in de categorieën
U25, U20 en U15. Martijn Muurmans
uit Panningen werd eerste bij de U25
met een visvangst van 1.780 gram,
gevolgd door Danny Flipsen uit Meijel
met 1.485 gram. Bij de U20 was Siem
Dorssers de grote winnaar van HSV
De Noordervaart met een vis van

4.705 gram. Bij de U15 werd Milan
Sonnemans uit Beringe vierde met een
vangst van 410 gram, gevolgd door Raf
Dorssers van HSV De Noordervaart met
380 gram, Cas Uitvlugt uit Helden met
345 gram, Dre Eijssen uit Linne met
305 gram en Miel Zelen uit Panningen
op een achtste plek met 90 gram.
Het gaat langzaam de goede kant
op met de visvangsten, bleek tijdens
de wedstrijd op zondag 22 mei. Hans
Vissers werd met 7.380 gram eerste.
De tweede plek was voor Sjaak van
Rhee met een vis van 5.490 gram.
Rob Bakker eindigde op de derde plek
met een vis van 4.905 gram.

Schutterij Sint Leonardus in
Siebengewald
Schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel heeft op zondag 22 mei deelgenomen aan het bondsfeest van de
bond Juliana. Het evenement vond plaats bij schutterij Ons Genoegen in Siebengewald.

Sint Leonardus behaalde bij de
optocht de eerste plek voor het
mooiste geheel en een tweede
plaats bij zowel de beste houding

als het beste defilé. Bordjesdrager
Marco Maessen behaalde een
derde prijs en de nieuwe
vaandeldrager Niels Reinders wist

de eerste plek te veroveren. Het
schieten verliep minder goed voor
de schutterij en de prijzen bleven
ver buiten bereik.

Cursus Excel voor gevorderen
Bibliotheek Panningen houdt in juni een cursus Excel voor gevorderden. Docent is Liset Janssen. De cursusdagen
zijn dinsdag 7, 14, 21 en 28 juni. De cursus duurt iedere keer van 19.00 tot 21.00 uur.
Bij de cursus wordt er gewerkt
met Excel 2013, maar de lessen zijn
ook te volgen als er met een
andere versie van Excel gewerkt

wordt. De bibliotheek zorgt voor de
laptops.
Aanmelden kan tot en met
woensdag 1 juni via panningen@

debibliotheekmaasenpeel.nl of via
077 307 23 82. De cursus gaat door
als er minimaal drie deelnemers
zijn.
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GEPLUKT Roy Vercoulen

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

gaan lopen”, vertelt hij. “Ik heb de
veertig kilometer gelopen tijdens de
Venloop en dat viel me mee, dus die
tachtig kilometer moeten wel lukken.”

3.500 bezoekers in
een dorp van duizend
inwoners

Roy Vercoulen (29) woont met zijn vriendin Karen in Helden, is geboren in Panningen, maar is ook veel in Egchel te vinden. Hij werkt bij attractiepark
Toverland in Sevenum, zit bij de organisatie van het Egchelse festival EGOpop dat op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei plaatsvindt en duikt graag in zijn vrije
tijd. Tijd om hem te plukken.
In het dagelijks leven is Roy voor
namelijk bij attractiepark Toverland in
Sevenum te vinden, waar hij werkt als
leidinggevende van de horeca. “Ik heb
de opleiding Hospitality en Events
Managements gedaan en heb mijn
laatste stage bij het pretpark gevolgd.
Daarna ben ik eigenlijk blijven hangen
en inmiddels werk ik hier al tien jaar.”
Als supervisor is Roy verantwoordelijk
voor het horecapersoneel, controleert
hij de voorraden, houdt hij de financiën
in de gaten en kijkt hij of de tentjes
goed lopen of niet. “Van de tien uur die

we dagelijks meestal werken, ben ik
eigenlijk maar vier uur achter de scher
men bezig. De meeste tijd besteed ik
op de vloer. Het is een heel dynamisch
bedrijf en op drukke dagen zijn we met
tachtig mensen aan het werk, alleen al
in het horecagedeelte.”

in Panningen”, vertelt hij. “Toen
ging ik aan het werk en verdiende ik
genoeg geld om er eindelijk mee te
kunnen beginnen.” Inmiddels heeft hij
zijn duikbrevet gehaald en probeert
hij wekelijks aan te sluiten bij de
trainingen op de woensdagavond.
“Ik heb gedoken in Jordanië, waar
het water heel helder is, waar veel
koraal zit en je vissen ziet zwemmen.
Ontzettend mooi, maar geef mij de
plassen hier maar”, aldus Roy. “Ik vind
het een stuk spannender om in een
plas te duiken. Je ziet vrijwel niets

Duiken
in de plassen
Duiken is iets dat Roy altijd al had
willen doen. “In 2008 ben ik begonnen
met duiklessen nemen bij de duikclub

PUZZEL

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

Sudoku

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
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nieuwbouw/verbouw Bredeschool St. Joseph te Beringe
Op 4 juni kan iedereen een kijkje achter de schermen komen nemen
bij nieuwbouw/verbouw Bredeschool St. Joseph te Beringe.
De bouwplaats is van 10.00 tot 16.00 uur open voor het publiek.
De toegang is gratis en er valt een hoop te beleven voor jong en oud.

tijdloos goed
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Occasions

omdat het water zo troebel is en moet
met een zaklamp schijnen om iets te
kunnen zien.”
Daarnaast is Roy ook enorm
handig. “Dat zit echt in de familie”,
aldus Roy. “Afgelopen winter heb ik
een oude retro-caravan opgeknapt.
Vorig jaar heb ik, samen met een
metselaar, een aanbouw gemaakt bij
ons huis. Tussendoor doe ik ook wat
kleinere klusjes in en om het huis.”
Behalve duiken is Roy ook een sportief
wandelaar. “In juli wil ik met twee
vrienden de Kennedymars van Someren

Momenteel is Roy nog druk
bezig met de laatste loodjes voor
het Egchelse festival EGOpop, dat
vrijdag 27 en zaterdag 28 mei
plaatsvindt. “Ik zit alweer 11,5 jaar
bij de organisatie”, aldus Roy, die
inmiddels bij het bestuur zit en de
programmering verzorgt. “Ik heb tien
edities meegemaakt, want ik ben er
pas na de eerste editie bij gekomen.
De opleiding die ik heb gedaan, sluit
hier natuurlijk heel goed bij aan en ik
kan mijn creatieve ei echt kwijt in het
festival. EGOpop organiseren we nu één
keer in de twee jaar om het behapbaar
te houden voor onszelf. We willen het
een kleiner festival houden, maar wel
steeds blijven vernieuwen.” Voor elke
editie gaat de organisatie op zoek naar
nieuwe ideeën en grotere namen die
de tent vol moeten krijgen. Contact
opnemen met de managements,
informeren naar de kosten en de eisen
van de artiesten, het hoort allemaal bij
de werkzaamheden van de geboren
Panningnaar. “Dit jaar hebben we
Racoon en Di-Rect op het podium
staan. Twee jaar geleden hadden we
Ilse DeLange en de band Kensington,
toen ze nog niet zo groot en niet zo
duur waren. Ik krijg echt kippenvel
als ik zie dat het publiek helemaal uit
zijn dak gaat tijdens een optreden.”
Het komende weekend worden er
zo’n 3.500 bezoekers verwacht. Roy:
“Een gaaf idee toch, als je je bedenkt
dat er maar zo’n duizend mensen in
Egchel wonen.”
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Wij hopen u op zaterdag 4 juni te mogen ontmoeten!

Markt 133
5981 AA Panningen
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Bespreking Poll week 19

Omwonenden moeten meer betrokken worden bij de beslissingen over
tijdelijke woningen
De stemmers op de poll van week 19 waren vrij eensgezind. Een grote
meerderheid van 87 procent vindt dat de burgers meer betrokken moeten
worden bij de beslissingen over tijdelijke woningen. J. Huijs uit Panningen zou
de woningen die gepland zijn in het Ringovenpark, graag op een andere plek
zien. “De woningen horen niet thuis in het Ringovenpark. Dat park is mooi
aangelegd in de omgeving. Plaats de woningen maar op het terrein tegenover
het politiebureau, zodat ze daar goed in de gaten gehouden kunnen worden.”
Hans, die bij het Ringovenpark in Panningen woont, heeft zo zijn eigen

gedachte over de reden van de geplande tijdelijke woningen in het park. “Er zal
wel geen wethouder in die buurt wonen.” Ook MJN uit Panningen heeft het
over het Ringovenpark. “Waarom midden in het park? Plaats ze maar langs
het gemeentehuis. Gaat de woz-belasting voor de hele buurt ook omlaag? (…)
Gemeente Peel en Graaien en Wonen Lamburg. Schandelijk!”
De stemmers zijn het dus vooral niet eens met de locatie van de woningen
en zouden graag meer te zeggen hebben over de plek waar de tijdelijke
woningen neergezet worden.

De nieuwe manier van afval inzamelen is te veel werk
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Spiegel
De gemeente kondigde onlangs aan dat in vijf kernen in de gemeente vanaf
20 juni de nieuwe manier van afval inzamelen gaat gelden. In verschillende
andere dorpen gold die manier van inzamelen al. De nieuwe manier betekent dat
mensen zelf meer afval moeten gaan scheiden.
Met een klein beetje moeite kan de hoeveelheid restafval drastisch
verminderd kan worden. Zo hoeft er minder afval naar de verbrandingsovens en
kan het hergebruikt worden. Daarnaast kan de gemeente kosten besparen met
de nieuwe manier van afval ophalen, aangezien gescheiden afval als grondstof

gezien wordt. Het kost amper extra moeite en het levert een beter milieu op.
Van de andere kant is het zo dat in de grote steden ook maar weinig afval
gescheiden wordt. Daar kunnen de mensen alles in dezelfde container gooien
en hier moeten de inwoners alles zelf regelen. Daarnaast moet er een extra
vuilnisbak gekocht worden om het plastic in te kunnen doen. Gemeente Peel
en Maas zadelt de mensen met meer werk op, terwijl andere gemeentes niet
meedoen.
De nieuwe manier van afval inzamelen is te veel werk. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 20) > Meer eindexamens moeten digitaal worden afgenomen > eens 67% oneens 33%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Keverbergplein
“Eerst Kessel zelf, dan de gemeenteraad”, een uitspraak van Rob
Willems, fractievoorzitter Lokaal Peel en Maas. Dat kan ik als burger, maar
zeker ook al belanghebbende rondom het Keverbergplein volgen.
Maar dan stopt het ook wel, want de rest van zijn verhaal klopt niet.
Kessel zelf heeft gesproken en dan heb ik het niet over de drie initiatief
nemers, maar over de tegenstanders die ruim 250 handtekeningen tegen
de wegafsluitingen verzamelden.
Iedereen vindt dat het
Keverbergplein opgeknapt moet wor
den, maar de ondertekenaars vinden
het afsluiten van een aantal wegen
een slecht idee. Het college duwt
deze plannen er gewoon doorheen,
zonder dat er serieus gekeken wordt
naar de bezwaarmakers en de
verkeersregulatie in combinatie met
een totaalplan. Daarbij zou ook de

Dorpstraat en omgeving meegenomen
kunnen worden. Zeker nu er zaken
bijgekomen zijn die veel verkeer mee
brengen. Denk aan het kasteel, Clevers
en De Bondj. De smalle zuidzijde van
de Keverberstraat, die al flink belast
wordt en waar de bevoorradings
wagens van Hanos en Sligro amper
door kunnen, krijgt van twee kanten
alle stromen.

Alleen maar insteken op een
burgerinitiatief, dat nu niet volledig
gedragen wordt maar wel wordt
beloond, is natuurlijk erg kortzichtig
van het college. De manier waarop
dit allemaal gebeurt, is diep triest.
Communicatie is geen gave van de
wethouder.
Er is inderdaad veel gesproken,
maar ook op een intimiderende
wijze om tegenstand tegen te gaan.
Daarnaast is er in een formele bijeen
komst door de wethouder beloofd om
met een mediator de partijen bij elkaar
te brengen. Op dit overleg zitten we
nog steeds te wachten. Ik was verbaasd
dat er een bijeenkomst was belegd
met selectief genodigden, waarin een

a mbtenaar meedeelde dat de wet
houder heeft besloten om het plan
door te laten gaan. Hoezo zelfsturing
en burgerparticipatie? Waarom kwam
de wethouder dat zelf niet vertellen?
Ik hoop dat de raad zich nog eens
achter de oren krabt en niet alleen
kijkt naar de politieke kleur van de
drie initiatiefnemers. Luister naar
de meerderheid van de belangheb
benden rondom het Keverbergplein.
Raadsleden moeten goed nadenken
en de juiste aanpassingen aanbren
gen in dit mooie initiatief, zodat er
niet onnodig veel energie gestoken
wordt in bezwaarprocedures.
Annemieke Meijer-van Huffelen
Keverbergstraat, Kessel

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

Kernenbezoek
Wij proberen als raadsfractie elke kern van onze gemeente te bezoeken. Het liefst met alle raadsleden, aangevuld met geïnteresseerde
partijgenoten.
We hebben onlangs Maasbree
bezocht en hebben een rondlei
ding gekregen door het Hart van
Maasbree door de voorzitter van het
Dorpsoverleg, Theo Cox. In het Hart
van Maasbree zijn diverse ontwikke
lingen aan de gang, zoals de nieuwe
functie van het oude gemeentehuis
dat door Roy Niëns een nieuw leven
krijgt. Ook is de nieuwbouw beke
ken en de plek waar de tijdelijke
huisvesting is gepland voor de
Openbare School en de plek voor een

fietsenstalling. Hier kwamen we ook in
gesprek met de bewoner die midden
tussen de nieuwe ontwikkelingen zit en
die er, zacht uitgedrukt, niet gelukkig
mee is. Theo Cox wees ons ook nog
op enkele andere ontwikkelingen in
het dorp waar zij zich als dorpsoverleg
zorgen om maken. Zij gaan daarover
nog in gesprek met hun eigen inwoners
en daarna met de gemeente. We
hebben daarnaast Egchel bezocht en
zijn daar door ons raadslid Wie Naus
naar de plekken gebracht waar de

laatste jaren veel over is gesproken.
Het Landbouw Ontwikkelings Gebied
(LOG), waar de windmolens gepland
staan, het in ontwikkeling zijnde
nieuwbouwplan Giel Peetershof
en natuurlijk de plek waar al veel
nieuwbouw is gerealiseerd kwamen
voorbij. Tot slot is het gemeenschaps
huis bezocht, dat onmisbaar is voor de
leefbaarheid in de kern.
Door het onderzoek in Helden naar
de waarde van de camping, hebben
wij ook gesprekken gevoerd met
onder andere afgevaardigden van het
Dörper Overleg. In Kessel hebben we
een kleine rondleiding gehad door
ons raadslid Saskia Vervoort na onze

werkzaamheden bij het zwembad op
de vrijwilligersdag van NL Doet.
We worden meestal pas aan
gesproken als er iets ‘mis’ gaat,
maar we komen liefst eerder met u
praten om te horen wat er leeft en
wat er speelt. Zo waren we ook op
de informatieavond over de woon
plannen in het Ringovenpark.
Neem gerust contact met ons op
en we komen graag met u praten en
krijgen graag een rondleiding door
uw mooie kern. Voor meer informatie
kunt u terecht op onze website.
Peter Craenmehr,
Raadslid Lokaal Peel&Maas

Spiegels, foto’s, ik ben er
niet bijzonder gek op. Tóch
heeft het ook z’n leuke
kanten, want de complimentjes die ik krijg over de
columns, heb ik te danken aan
de foto die erboven staat. Zo
weten mensen wie je bent en
komen de hartverwarmende
reacties dus ook op de goede
plek terecht. Nog steeds ben ik
blij verrast. Het is fijn om af en
toe iets terug te horen.
Dankjewel daarvoor.
Maar terug naar de spiegel,
want die is niet toevallig
gekozen. De afgelopen maanden
waren op z’n zachtst gezegd
stormachtig. Maar er lijkt nu rust
te komen en dus kijk je onvermijdelijk terug naar wat er
eigenlijk gebeurd is. De details
zijn niet belangrijk en als we
voor de spiegel zouden worden
gezet, zou je van de buitenkant
dan ook geen verandering zien.
Zolang als je kijkt met je ogen.
Maar zou je kijken met je
hart, dan verandert dit beeld
heel snel. Want voor de spiegel
is niets meer wat het lijkt.
Het plaatje klopt niet meer, we
zijn niet langer het vanzelfsprekende geheel. In de spiegel
staan nog steeds dezelfde vijf
mensen, maar ieder ziet het op
z’n eigen manier. Allemaal zien
we wat anders, niet langer
beschermd door de veiligheid
van wat we zeker dachten te
weten.
Ik kijk in de spiegel en zie de
barsten die zijn ontstaan. Er zijn
dan ook geen echte winnaars in
dit verhaal, wel verliezers.
Langzaam rapen we de brokstukken op, proberen we er nog iets
van te maken. Maar dat is lastig
in een wereld die op z’n kop
staat en waar onze basis op lucht
blijkt te zijn gebouwd. We zullen
moeten zien of de spiegel nog
hersteld kan worden, met
vertrouwen als de lijm die het bij
elkaar moet houden. En misschien worden liefde en vertrouwen dan tóch weer het fundament waarop we durven te
bouwen.
Karin

gemeente

nieuws

week 21 / 26 mei 2016 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente

• Vrijdag 3 juni zijn we de gehele dag gesloten (Personeelsdag). De Bibliotheek is geopend.
Voor het doen van overlijdens- of geboorteaangifte zijn we geopend van 9.00 tot 10.00 uur.
• Vrijdag 17 juni én zaterdag 18 juni zijn we de gehele dag gesloten. De Bibliotheek is
geopend. Voor het doen van overlijdens- of geboorteaangifte zijn we op vrijdag 17 juni
geopend van 8.30 tot 9.00 uur.

Informatiekrant werk,
inkomen, jeugd en zorg is uit!
Vandaag is de informatiekrant werk, inkomen, jeugd en zorg huis-aan-huis verspreid in
Peel en Maas. Deze infokrant zit bij dit weekblad ingestoken. In deze informatiekrant werk,
inkomen, jeugd en zorg kunt u onder andere meer lezen over: waar kan ik terecht voor zorg
en ondersteuning? Welke algemene voorzieningen zijn er te vinden in Peel en Maas?
Voor wie zijn deze voorzieningen bedoeld? En hoe kan ik er gebruik maken? Beslist de
moeite waard om te bekijken!
De digitale versie kunt u vinden op www.peelenmaas.nl, zoekwoord ‘Vele handen’.

Weblog

Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Uittreksel Basisregistratie personen goedkoper bij digitaal aanvragen (24/7)
• Doe mee met de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2017
• Abonneer uzelf op het Elektronisch GemeenteBlad (EGB) en ontvang het gemeentenieuws
in uw mailbox!
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Gevonden en verloren voorwerpen
• Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners >
Actueel > Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.

Openingstijden

Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.

Afspraak maken

Ontwerp BP Boswachterij De Kievit in Beringe, Peel en Maas
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt voor een boswachterij op een perceel aan de zandweg
die tussen de Marisstraat en Marisbaan in Beringe.

Maandag: 08:30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m Vrijdag: 08:30 uur - 17:00 uur
Zaterdag: 08:30 uur - 12:00 uur
Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken én afspraak op
maandagavond en zaterdagochtend voor Werk, Zorg en Jeugdhulp.
Mogelijk: voor Vergunning Toezicht en Handhaving én Werk, Zorg en
Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 077 306 66 66.
Zij helpen u graag!

Fotograaf aanwezig
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur
08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
08.30 – 12.00 uur

Inhoud
Het ontwerpbestemmingsplan maakt extensief dag-recreatief en educatief medegebruik
mogelijk in de vorm van een kleinschalig educatief centrum (boswachterij) op een perceel aan
de zandweg die tussen de Marisstraat en Marisbaan in Beringe ligt.
Wilt u ontwerpstukken inzien?
Iedereen kan het ontwerpbeeldkwaliteitsplan, het ontwerpbestemmingsplan en de
onderliggende stukken inzien van 26 mei 2016 tot en met 6 juli 2016. In die termijn kunt u ook
zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Afvalnieuws
Vanaf 20 juni gaan wij ook in de kernen Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en Maasbree op
de nieuwe manier het afval inzamelen. Binnenkort ontvangen alle inwoners van deze kernen
een startpakket. In het startpakket zit praktische informatie en vindt u alle informatie over de
wijzigingen.

De nieuwe afvalwijzer helpt u bij sorteren en op de nieuwe afvalkalender staat wanneer welk
soort afval bij u wordt opgehaald en welke soorten afval u zelf weg moet brengen naar een
inzamelpunt. Nieuwsgierig? Kijk op www.peelenmaas.nl > Afval.

isa bas gaan afafvvvalal scheiden
bas, volgens mij wordt
het toch eens tijd dat
je gaat afvallen...

wat?!?
sorry hoor
isa, maar
dan ga ik nu
scheiden!

maar,
hoe zo dan?

niet van jou
hoor meisje,
maar met
mijn afval…

as

en

Is a e n B

dan ga ik je helpen!
deze week zetten we het
gft-afval aan straat...

plastic
drankkartons
restafval
glas
gft
kca
blik

www.peelenmaas.nl

Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn,
deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 liggen voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2 de
volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
·
ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
·
ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ en/of activiteit ‘vellen van houtopstand’ op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.
Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van het Programma
Stroomlijn is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing (op grond van artikel 3.35 van de
Wet ruimtelijke ordening). Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode
van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten.

7.

Algemeen
Rijkswaterstaat werkt - vanuit het Programma Stroomlijn - aan het onderhoud van de
begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de
Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater, als
het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de
doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en
vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de
uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij
hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en
vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van
Rijkswaterstaat is om - na een zorgvuldige afweging van belangen - zoveel mogelijk bomen
en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook
via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het rooien van de
houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.

8.

Toelichting ontwerpbesluiten
De ontwerpbesluiten voor deelgebied 3, cluster 2 betreffen werkzaamheden in 33
uiterwaarden, verspreid over 12 gemeenten. Voor de exacte locaties van de
werkzaamheden wordt verwezen naar het bij de ontwerpbesluiten ter inzage liggende
kaartmateriaal.
Ontwerp-projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaan van de
rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een projectplan worden
opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 3, cluster 2
beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch kader
voor de werkzaamheden.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren van
werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier
werkzaamheden te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden is voor
28 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist om
een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project dat uit die
activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder g
Wabo). Met andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard door een
kapverordening wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunning nodig. Om
die reden is voor 10 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Welke ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage?
1. Ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en
Milieu t.b.v. de uiterwaarden Molengreend (gemeente Maasgouw), Weerd (gemeenten
Maasgouw en Roermond), Plassen Roermond, Stadsweide Roermond en Asseltse
Plassen (gemeente Roermond), Swalmdal (gemeenten Roermond en Beesel),
Bouxweerd en Neer (gemeente Leudal), Rijkelse Bemden (gemeente Beesel),
Weerdbeemden, Kessel en De Berckt (gemeente Peel en Maas), Reuver (gemeenten
Beesel en Peel en Maas), Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi en Hasselt (gemeente Venlo),
Grubbenvorst (gemeenten Horst aan de Maas en Venlo), Lottum en Ooijen (gemeente
Horst aan de Maas), De Steening (gemeenten Venlo en Bergen), Blitterswijck
(gemeente Venray), Well (gemeente Bergen), Vierlingsbeek, Zoetepasweiden,
Zurepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen (gemeente Boxmeer), Ossenkamp
(gemeenten Gennep en Bergen), Heijen en Maaskemp (gemeente Gennep) en
Middelaar (gemeenten Mook en Middelaar en Gennep) met bijbehorende stukken,
waaronder de m.e.r.-beoordelingsbeslissing.
2. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van
houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Weerd van het college van B&W van de gemeente
Maasgouw met bijbehorende stukken.
3. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Weerd, Plassen Roermond, Stadsweide Roermond, Asseltse Plassen en Swalmdal van
het college van B&W van de gemeente Roermond met bijbehorende stukken.
4. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Swalmdal, Rijkelse Bemden en Reuver van het college van B&W van de gemeente
Beesel met bijbehorende stukken.
5. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Bouxweerd en Neer van het college van B&W van de gemeente Leudal met
bijbehorende stukken.
6. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Weerdbeemden, Kessel, De Berckt en Reuver van het college van B&W van de
gemeente Peel en Maas met bijbehorende stukken.

9.

10.

11.

12.

13.

Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Venlo, Hasselt, Grubbenvorst en De Steening en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de
uiterwaarden Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi, Hasselt, Grubbenvorst en De Steening
van het college van B&W van de gemeente Venlo met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Grubbenvorst, Lottum en Ooijen van het college van B&W van de gemeente Horst aan
de Maas met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Well en Ossenkamp en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Well van het
college van B&W van de gemeente Bergen met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard
Blitterswijck van het college van B&W van de gemeente Venray met bijbehorende
stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Vierlingsbeek, Zoetepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen van het college van
B&W van de gemeente Boxmeer met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Ossenkamp, Heijen, Maaskemp en Middelaar van het college van B&W van de
gemeente Gennep met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van
houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Middelaar van het college van B&W van de gemeente
Mook en Middelaar met bijbehorende stukken.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter
inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de aanvragen. U kunt
de betreffende documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of op afspraak inzien
op de volgende locaties:
·
Gemeentehuis Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver;
·
Gemeentehuis Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen;
·
Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer;
·
Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, 6591 CP Gennep;
·
Gemeentehuis Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst;
·
Gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen;
·
Gemeentehuis Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht;
·
Gemeentehuis Mook en Middelaar, Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook;
·
Gemeentehuis Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen;
·
Stadskantoor Roermond, Kazerneplein 7, 6041TG Roermond;
·
Stadswinkel Venlo, Prinsessesingel 30, 5911 HT Venlo;
·
Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat1, 5801 MB Venray.
Digitale inzage
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag, kunt u ook inzien via
www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 3, Cluster 2, Ontwerpbesluiten.
Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 kan een ieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten.
Schriftelijk:
Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het ontwerpbesluit
naar:
De Minister van Infrastructuur en Milieu
Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier
T.a.v. J.J. van Burg
Postbus 24103
3502 MC Utrecht
Mondeling:
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen over het ontwerpbesluit dient u
daarvoor een afspraak te maken met de heer J.J. van Burg via telefoonnummer 0620613270. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.
Wat gebeurt er met uw zienswijzen?
De bevoegd gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het
definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat
daarmee is gedaan.
Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en
als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit,
tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
Schoo

Anne-Ruth Helder
16 jaar
Beringe
Het Bouwens

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Mijn ideale dag begint met uitslapen
en vervolgens lees ik graag een boek of
speel ik piano. Ook vind ik het leuk om
af te spreken met mijn vriendinnen om
iets leuks te gaan doen. Belangrijk is
het gevoel dat ik niets hoef te doen en
dat er geen druk is.
Als je naar het buitenland zou moeten
verhuizen, welk land zou dat zijn?
Sinds februari dit jaar weet ik dat we
samen met het gezin vanaf augustus
twee jaar in Canada gaan wonen.
We gaan verhuizen naar Vancouver,
omdat mijn vader daar gaat werken.
Laatst ben ik al in Canada geweest om
te kijken naar welke High School ik
volgend jaar ga. Ik vind het vooral heel
spannend, maar ik zie het ook als een
avontuur.

Waar ben je het meest bang voor?
Waar ik bang voor ben, is dat ik
iemand zal verliezen waar ik veel
van houd. Ik ben bang dat iemand
die ik lief heb iets overkomt. Ik kan
mij niet voorstellen hoe het zou zijn
om zonder een van die mensen te
moeten leven.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Als ik een iets mindere dag heb, helpt
het vaak als iemand alleen al naar
mij luistert. Het gevoel dat er naar je
geluisterd wordt, vind ik fijn en geeft
me een opgelucht gevoel.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Als ik naar een onbewoond eiland zou
gaan, dan zou ik mijn piano mee
nemen. Ik speel dagelijks piano en zal
het waarschijnlijk niet kunnen missen.
Vanaf mijn elfde jaar speel ik al piano
en sinds een jaartje volg ik les. Ik zie
het als een soort passie waar ik mij
graag mee bezighoud.

J. Geraedts
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 38 00 98

Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik het liefst gaan reizen. Er zijn
nog zoveel plaatsen op deze wereld die
ik zou willen zien. Ik zou onder andere
nog een keertje Amerika, Argentinië,
Nieuw-Zeeland en Ierland willen
bezoeken. Verder zou ik heel veel
boeken kopen. Ik lees heel graag en
boeken kun je nooit genoeg hebben.
Welke dingen zou je vaker willen
doen?
Ik zou graag vaker op vakantie willen
met mijn vriendinnen. Afgelopen
zomervakantie ben ik op Tienertour
gegaan en heb zo verschillende
plekken in Nederland gezien.
Het gezelschap van mijn vriendinnen
op vakantie vind ik fijn.
Wat is de mooiste plek op aarde?
Naar mijn gevoel is de mooiste plek op
aarde thuis, het huis waar ik woon met
mijn ouders en zusjes. De plek die voor
mij vertrouwd is en waar ik liefde om

VAKGARAGE
PEETEN BV

Schilderwerken
Voor al uw
binnen& buitenwerken

aan
Anne-Ruth Helder

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

mij heen voel. Het is een plek waar ik
mij veilig voel en ik helemaal mezelf
kan zijn.
Op wie lijk je het meest? Op je moeder of je vader?
Veel mensen zeggen dat ik qua uiterlijk
het meest op mijn moeder lijk. Als het
om het karakter gaat, denk ik dat ik op
mijn beide ouders lijk. Met mijn vader
heb ik bijvoorbeeld het piano spelen
gemeen en met mijn moeder heb ik
mijn creativiteit gemeen.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik zou graag veel talen vloeiend kunnen
spreken. Dan zou ik met veel mensen
op de wereld kunnen communiceren.
Ik vind talen erg leuk. Zo zou ik wel
Spaans willen leren. Een vriendin van
mij woont in Argentinië en dan zou ik
met haar beter kunnen communiceren.
Geloof je in een God?
Ja, ik geloof dat er iets achter deze
wereld zit. Het kan naar mijn gevoel
bijna niet zo zijn dat deze wereld
zomaar is ontstaan. Ik ben opgegroeid
in een christelijk gezin, bid voor het
eten en ga weleens naar de kerk.
Ik vind het een fijn idee dat er iemand
bij je is die voor je zorgt als je iemand
nodig hebt. Ik vind het belangrijk dat je
zelf mag weten wat je gelooft en wat
je niet gelooft.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik heb het gevraagd aan mijn vriendin
nen Famke en Jessie die mij omschre
ven als een open persoon die avontuur
lijk is, duidelijke grenzen stelt en af en
toe iets te laat komt.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou graag de tijd opnieuw willen
beleven toen mijn zusjes peuter en
baby waren. Bij het kijken van oude
video’s vraag ik mij altijd af hoe mijn
zusjes van 8 en 10 jaar vroeger waren.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Naar mijn gevoel zou de beste uitvin
ding een machine zijn waarmee we
onszelf kunnen teleporteren. Dit zou
reizen over de wereld veel makkelijker
en goedkoper maken.
Welk klusje vind je het minst leuk
om te doen?
Het minst leuke klusje in het huishou
den is het uit- en inruimen van de vaat
wasser. Ik vind het een vies klusje dat
ik iets te vaak moet doen. Verder vind
ik mijn kamer opruimen niet heel fijn.
Ik moet mijn kamer jammer genoeg
geregeld onder handen nemen, omdat
ik nogal rommelig ben.

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Examen
stress
Ook dit jaar moesten heel
veel leerlingen er weer aan
geloven, het centraal eind
examen. Dit gaat natuurlijk
gepaard met examenstress,
klachten over de examens en
natuurlijk leren.
Ik hoef pas over twee jaar
mijn examen te maken, maar op
school liepen er heel wat
leerlingen rond die gespannen
wachtten op hun examen.
Er waren veel mensen die tips
gaven om rustig te blijven, een
goede nachtrust te nemen en
positief te blijven denken.
Lief bedoeld, maar bij het woord
examen sloeg de stress bij de
meeste leerlingen toch wel toe.
Maar ondertussen zijn alle
examens al weer bijna voorbij
en is de stress weer verleden
tijd. De leerlingen kunnen nu
genieten van hun welverdiende
vakantie en in spanning afwachten of ze geslaagd zijn en
volgend jaar niet meer terug
hoeven te komen naar de
middelbare school. Ieder jaar
zijn er echter een heleboel
klachten over de examens,
zo ook dit jaar. Het eindexamen
Nederlands voor het vwo was er
volgens velen eentje waar het
dat de Cito (de examens maakt)
zich voor moet schamen.
Het was veel te lang, waardoor
leerlingen niet genoeg tijd
hadden en het dus niet af
kregen. Dit gold overigens ook
voor het vmbo-eindexamen
Nederlands. Hier moesten
leerlingen enorm veel schrijven.
Daarentegen was het Nederlands
examen voor havisten wel goed
te maken volgens de meeste
leerlingen. Voor het eindexamen
geschiedenis voor havo
leerlingen kwamen erg veel
klachten binnen, een recordaantal zelfs. Deze klachten gingen
voornamelijk over de vragen die
gesteld werden. Ik hoop dat
ondanks de klachten en stress
iedereen geslaagd is en volgend
jaar niet meer terug hoeft naar
zijn of haar middelbare school.
Je hebt je best gedaan en meer
kun je niet doen.
Janique
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Goede resultaten
De Maasruiters Kessel
Door: rijvereniging/ponyclub De Maasruiters Kessel
Tijdens de dressuurwedstrijden in Baarlo op zaterdag 21 en zondag 22
mei behaalden enkele leden van rijvereniging De Maasruiters uit Kessel
goede resultaten.
Lonneke Verbruggen van
De Maasruiters behaalde met haar
paard Bell Boy een tweede plaats.
Deze dressuurwedstrijd reed ze in de
klasse B-L1.
Daarnaast behaalde Marieke
Vervoort met haar viervoeter

Beringse quadrijder
twaalfde in Mill
De Beringse Nick van Hout is op zondag 22 mei op een twaalfde plek geëindigd bij de wedstrijd om het Open
Nederlands Kampioenschap in Mill. In allebei de manches eindigde hij op een twaalfde plek, waarna hij ook in het
dagklassement als twaalfde werd geklasseerd.

Tongerveld’s Chiko de vierde plaats
in de klasse D-L1. De wedstrijden
werden georganiseerd door
rijvereniging Tommix uit Baarlo.
In totaal verschenen er dat weekend
ruim tweehonderd ruiters aan de start
in de klassen B tot en met ZZ-licht.

Hockeyclub
Peel en Maas sleept
punten binnen
Door: Michiel Bottinga, Hockeyclub Peel en Maas
Voor de hockeyheren van Hockeyclub Peel en Maas (HCPM) stond
zondag 22 mei een uitwedstrijd tegen Rapide uit het Zeelandse Hulst op
het programma. Eerder versloeg Peel en Maas de ploeg uit ZeeuwsVlaanderen met 8-1. Dit keer wist HCPM te winnen met 5-4.
Er moest door HCPM uit een
ander vaatje getapt worden dan
gebruikelijk. De beginfase was
ook nog slordig want het spel
golfde op en neer. Na enkele
dubieuze beslissingen was het
na de vijfde strafcorner dan toch
raak voor de thuisploeg: 1-0 voor
Hulst. Verdedigend stond het niet
erg geweldig en moest de boel
omgegooid worden. Met zijn eerste
actie op het middenveld was Toon
Panken meteen gevaarlijk en wist
hij de actie zelfs om te zetten in een
doelpunt: 1-1.
De stand bleef echter niet lang
in evenwicht, waardoor Rapide snel
op een 2-1 en 3-1 voorsprong kwam
te staan. Het spel werd beter in de
laatste tien minuten van de eerste
helft. HCPM kreeg zelfs een strafbal
mee. Ruben Leenders faalde niet
vanaf de zes meter en pushte hem
snoeihard in het net: 3-2 net voor
de rust.
De tweede helft pakte

goed uit voor Peel en Maas. Na
uitverdedigend werk van Pieter de
Vries kon middenvelder Toon Panken
demarreren en heel koelbloedig de
3-3 binnenprikken. Peel en Maas was
de tweede helft de betere ploeg en
had Hulst in zijn broekzak. Pas laat
in de tweede helft kon het verschil
gemaakt worden. Tien minuten voor
tijd werd weer via Pieter de Vries
Toon Panken gevonden, die via een
backhand de 3-4 maakte. Na een
korte time-out vanwege een kapotte
keepersuitrusting, kon Peel en Maas
direct nog eens toeslaan uit een
corner. Weer was het Toon Panken die
de verdediging zoekspeelde: de 3-5
was een feit.
Met nog vijf minuten op de klok
werd het spannend. Door middel
van een paar onterecht gegeven
strafcorners wist Hulst nog terug te
komen tot 4-5. Na twee strafcorners
in de laatste seconde van de
wedstrijd was de overwinning dan
toch een feit.

Nick reed in Mill weer sinds lange
tijd een wedstrijd op het zand. Dit had
tot gevolg dat hij problemen had om
de afstelling van zijn vering goed in
orde te krijgen. In de eerste manche
reed Nick de hele tijd op een elfde

plaats, maar omdat hij in de laatste
ronde niet goed uitkwam bij het pas
seren van achterblijvers, werd hij op
een twaalfde plaats afgevlagd. Ook in
de tweede manche kwam hij na een
constant gereden wedstrijd op een

twaalfde plaats over de finish. In de
tussenstand om het Open Nederlands
Kampioenschap staat Nick op een
twaalfde plaats en heeft hij een ach
terstand van slechts drie punten op de
elfde man. (Foto: Wutzman Photography)

GV Concordia
bij district-wedstrijden
Door: Jannie Janssen, gymvereniging GV Concordia Panningen
De turnsters van gymvereniging GV Concordia uit Panningen namen zaterdag 21 mei deel aan de district-wedstrijden in het Brabantse Asten. Dit leverde geen podiumplekken op, maar de turnsters wisten wel goede resultaten
te boeken.

Turnsters SSS Helden
in actie
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Verschillende turnsters van SSS Helden kwamen op zaterdag 21 mei in
actie bij de districtswedstrijd in Asten en de bondsfinale in Dordrecht.
Janne Driessen, Sanne Minten, Anne Absil, Tessa Deckers en Kyra Hendricks kwamen in actie voor de gymnastiekvereniging.
Femke, Fay en Evi, de deelneemsters aan de derde wedstrijd
Janne Driessen en Sanne Minten
mochten in Asten als eerste starten
aan hun districtswedstrijd bij de
instappers D2. Om aan deze wed
strijd te mogen deelnemen hebben
de meiden al drie rondes moeten
turnen. Dankzij hun resultaten
behoren ze nu tot de beste 29 van
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Sanne werd 18e en Janne 24e.
In wedstrijd twee mochten
Anne Absil en Tessa Deckers bij de
pupillen 1 D1 laten zien wat ze in
huis hadden. Ook zij behoren tot de
dertig beste van Limburg, Noord-

Brabant en Zeeland. Anne werd 10e
en Tessa 14e.
In Dordrecht werd de bonds
finale georganiseerd waar Kyra
Hendricks in jeugd divisie 3 zich
geplaatst had voor de wedstrijd.
Om plaatsing voor de finale af te
dwingen, liet Kyra al zeker 250 turn
sters achter zich. Met de plaatsing
behoort Kyra tot de beste 36 van
Nederland in haar niveau. Ze turnde
een stabiele wedstrijd, ondanks de
zenuwen in de trainingen vooraf
gaand. Ze behaalde een mooie 18e
plaats.

Maud Sillekens, niveau pupil 1
D1, behaalde zonder grote fouten een
tiende plek in Asten. Hiervoor liet ze
veel meiden uit Zeeland, Noord-Brabant
en Limburg achter zich. Alle vier de
toestellen gingen goed, maar de jury
van balk keurde het niet helemaal goed
waardoor ze toch wat aftrek kreeg. Dit
resulteerde in een laag punt. Met als
afsluiter een super oefening op vloer
liet ze twintig meiden achter zich.
Tijdens de laatste wedstrijd in
Asten mochten Fay Peeters van
jeugd D1 en Femke van Loon en
Evi Nooijen uit jeugd D2 turnen.

Fay eindigde als twintigste, ondanks
een goede wedstrijd. Op sprong
turnden de meeste meiden een hogere
uitgangswaarde, waardoor Fay een
half punt minder uitgangswaarde had.
Toch sprong ze twee mooie overslagen
en ook de brug ging netjes. Op balk
begon Fay door een loopsprong
sisonne te laten zien. Ze viel met de
radslag en herpakte zich goed, maar
desondanks viel het punt uiteindelijk
tegen voor een Limburgs kampioen
op balk. Op vloer turnde ze voor het
eerst alle plusjes die je in een oefening
kunt behalen. Ze werd beloond met

14.300 punten. Femke behaalde een
tiende plek tijdens deze wedstrijd.
Bij de brug viel ze met ophurken, maar
mede door een goede balkoefening,
een nette vloeroefening en een goede
sprong wist ze de meeste concurrenten
achter zich te laten. Evi startte met de
brug, maar moest de balk twee keer
verlaten tijdens radslag en handstand.
Haar vloeroefening was goed met
tot slot een top sprong, haar beste
onderdeel. Hier wist ze het tweede
punt van de wedstrijd te behalen
en daarmee de dertiende plaats te
veroveren.
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ST Grashoek/Koningslust A1 kampioen
Het GKA1-voetbalteam ST Grashoek/Koningslust heeft zaterdag 21 mei de kampioenstitel veroverd
door met 7-0 van Lottum A1 te winnen. Dit viert het elftal zaterdag 28 mei met een receptie in de
kantine van SV Grashoek. In het najaar van 2015 werden de eerste stappen gezet om de voetbalclubs
SV Grashoek en VV Koningslust samen te laten werken bij de A-jeugd. Het duurde een half jaar om aan
elkaar te wennen, maar inmiddels heeft het team haar eerste kampioenstitel veroverd. GKA1 won dit
seizoen maar liefst negen keer op rij. De kampioensreceptie wordt zaterdag 28 mei om 19.00 uur
gevierd in de kantine van SV Grashoek.

Ghanees team wint
RKMSV jeugdtoernooi
Right To Dream uit Ghana heeft voor het tweede jaar op rij het RKMSV Under 15 Tournament gewonnen. In de
finale werd op zondag 22 mei op sportpark De Starte in Meijel het Griekse Panathinaikos met 1-0 verslagen.
Het was de vijfde editie van het topjeugdtoernooi in Meijel.

Floor en Nikki aan de brug

Turnster Nikki
Hendrix kampioen
Door: gymnastiekvereniging KSV Castellum
Nikki Hendrix van KSV Castellum heeft op zaterdag 21 mei de titel
binnengehaald bij haar districtsfinale. In de finale turnden de beste 28
turnsters van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg om de titel districtskampioen in hun niveau.
Nikki wist bij de pupil 1 D2 de
eerste plek in de wacht te slepen. Floor
Peters kwam eveneens in actie bij de

districtsfinale. Zij wist bij de instap D2,
ondanks een val, de 9e te worden in
de finale.

1e Meijelse
Turfburger
(à 150 gram per stuk)
IS!
iedere 4e GRAT

W

!
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Champignonkwekerij Jacobs BV
is een moderne champignonkwekerij die gespecialiseerd
is in de machinale oogst van champignons.
De eerste toernooidag, zaterdag 21
mei, stond in het teken van de groeps
fase. Peel en Maas United, het regio
team, wist alleen tegen FC Twente een
punt te pakken. Voor de halve finales
plaatsten zich uiteindelijk FC Twente,
Panathinaikos, Right To Dream en twee
voudig winnaar van het Meijelse toernooi
FC Kopenhagen uit Denemarken. Op zon
dag 23 mei stonden in de eerste halve

finale FC Kopenhagen en Right To Dream
tegenover elkaar. De Denen wisten lang
tegenstand te bieden, maar de Ghanezen
gingen er toch met de winst vandoor.
In de andere halve finale versloeg
Panathinaikos FC Twente. De Grieken
namen de strafschoppen beter dan de
Tukkers. Die verloren daarna ook van
FC Kopenhagen en werden zo vierde
van het toernooi. De eindstrijd leek te

worden bepaald door strafschoppen,
totdat Kelvin Ofori met een schitterende
individuele actie de wedstrijd besliste.
Mede door deze actie werd hij verkozen
tot speler van het toernooi. De vreugde
van Right To Dream werd na het laatste
fluitsignaal uitgedrukt in verschillende
Afrikaanse liederen en vreugdedansjes.
Een terechte winnaar van een goed
bezocht evenement.

Open Tennistoernooi in Beringe
Tennisvereniging BEVO uit Beringe houdt van 25 juni tot en met 3 juli voor de negende keer het 17+ Open
Tennistoernooi. Op vrijdag 1 juli vindt er nog een feestavond plaats en op zondag 3 juli is er een tombola.
Inschrijven kan in
verschillende categorieën. Het
dubbeltoernooi is voor iedereen
ouder dan 17 jaar. Ook is er een

categorie 50+ voor de deelnemers
ouder dan 50 jaar. Bij de dames,
heren en gemengd dubbel wordt
er onderscheid gemaakt in de

onderdelen 5 tot en met 8 die het
niveau van de spelers aangeven.
Inschrijven voor het toernooi kan
tot 5 juni via www.toernooi.nl

Wegens bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
zijn wij op zoek naar een

Teeltmedewerker
•
•
•
•
•
•

een energiek persoon
technisch inzicht
goed in staat om in teamverband te werken
iemand die bereid is zijn handen uit de mouwen te steken
goed met machines kan werken
affiniteit met paddenstoelenteelt/tuinbouw

Bent u geïnteresseerd, stuur uw schriftelijke sollicitatie naar:
Champignonkwekerij Jacobs BV
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel - info@jacobschamp.nl
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De Walsberg

Landelijke jeugd
wedstrijd bij MTB Baarlo
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
MTB Baarlo hield op zaterdag 21 mei een landelijke jeugdwedstrijd op het thuisparcours van de vereniging,
De Walsberg in Beesel. Veel van de eigen jeugd van MTB Baarlo fietste mee tijdens de wedstrijden, maar het
podium bleek net iets te hoog gegrepen.

Eerste plek Limburgse Jeugdmasters

Panningse tafeltennisster
kampioen

Door: Bonny Lommen
De Panningse tafeltennisster Daantje Lommen is zondag 22 mei
kampioen geworden in de eerste klasse van de Limburgse
Jeugdmasters (LJM) in Swalmen. De Panningse Sharon Wittens
behaalde de derde plek. Daantje, die speelt voor
tafeltennisvereniging TTC Tegelen, begon in een poule van vijf
personen, waar onder andere ook de Panningse Sharon Wittens van
TTC Panningen ‘74 in zat. De eerste poule wist Daantje van Sharon
te winnen met 3-0, waarna ze door mocht naar de halve finale.
Daar wist Sharon het Daantje moeilijk te maken in de tweede set,
maar Daantje won weer met 3-0. Sharon eindigde op de derde
plaats. Met 3-1 wist Daantje de finale te winnen van Max
Eijkenboom, waardoor ze haar seizoen kan afsluiten als kampioen
van de eerste klasse van de LJM.

Rond 09.00 uur begonnen de
eerste verenigingen met hun tenten
en renners op het terrein te begeven.
Het parcours werd verkend en de
fietsen werden gekeurd. De eerste en
tweede categorie startten om 10.30 en
11.00 uur. Zij reden de kleinere
ronde van ongeveer 1,5 kilometer.
In categorie 2 verscheen Zepp Aelen
aan de start. Hij had vooraf al goed
getraind op dit rondje en dat was te
zien. Hij fietste een erg goede race en
eindigde uiteindelijk als 19e.
In categorie 4, waar de renners

om 12.00 uur vertrokken, verschenen
vier jongens van MTB Baarlo aan de
start. Finn Keunen, Freek Bouten,
Guus Janssen en Bruno Geraedts
mochten op het parcours van 3
kilometer laten zien wat ze waard
waren. Ze lieten zien dat ze voldoende
techniek en vaardigheden bezitten
om het zware parcours te trotseren.
Freek werd 7e, Finn 14e, Guus 25e en
Bruno 28e.
Na de middagpauze volgden de
laatste drie jeugdcategorieën. Te begin
nen met categorie 5 waarin Jasper

Ottenheym en Stijn Coenen verschenen.
Zij behaalden een 32e en 40e plaats.
Categorie 6 ging om 14.15 uur van
start. Hierin verscheen onze laatste
jeugdrenner van de dag, Tim Janssen.
Hij reed een goede wedstrijd op een
parcours dat hem erg ligt. Hij werd 30e.
De dag werd afgesloten met een
open funklasse. Het deelnemersveld
bestond uit 56 renners, waaronder
vijftien renners van MTB Baarlo.
De opkomst van de dag was groot
met ruim tweehonderd jeugdrenners
verspreid over zeven klassen.

Jeugd duatlon en triatlon Kessel
De Stichting Leven rond de dood is een vrijwilligersorganisatie.
Wij ondersteunen en begeleiden mensen bij ziekte, sterven en
rouw. Ons werkgebied is de gemeente Peel en Maas.
Op korte termijn is de Stichting op zoek naar:

VRIJWILLIGERS

(M/V)

voor de “Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg” (VPTZ).

Wij zoeken mensen die als vrijwilliger opgeleid willen worden voor het
ondersteunen en begeleiden van mensen in hun terminale fase met hun
naasten. Als vrijwilliger kun je alle dagdelen een ondersteunende rol
hebben. We zijn specifiek op zoek naar vrijwilligers voor de nachten.
Wat vragen wij:
• Affiniteit met de zorg zoals hierboven beschreven
• Het beschikken over goede contactuele eigenschappen
Wat bieden wij:
• Een enthousiast team vrijwilligers
• Een betrokken bestuur waar je altijd op terug kunt vallen
• Mogelijkheden tot bij- en nascholing
• Dit najaar 2016 start de eerstvolgende basiscursus
Vergoeding:
De Stichting vergoedt onkosten die gemaakt worden voor het uitvoeren
van dit vrijwilligerswerk.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• Ans Nelissen en Truus Kurvers, coördinatoren VPTZ, 06-51213443
• Website: www.levenronddedood.nl en/of www.vptz.nl
Schriftelijke reacties op deze oproep
kunt u vóór 1 juli 2016 sturen naar:
Stichting Leven rond de dood, t.a.v. dhr. Hub van den Bosch,
Asperge 26, 5988 JJ Helden, e-mail: boschhgm@home.nl

Werkgroep Kesselse Duathlon-Triathlon (KDT) houdt op dinsdag 31 mei de 22e duatlon-triatlon in Kessel. De
wedstrijd gaat door het zwembad en door de straten van het centrum van Kessel. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8
van basisscholen De Merwijck uit Kessel en Dr. Poels uit Kessel-Eik zijn de deelnemers van het evenement.
De kinderen zwemmen, lopen en
fietsen of skeeleren en kunnen kiezen
uit drie categorieën. Bij de duatlon
(zwemmen en lopen) kiest de leerling
uit een A-, B- of C-wedstrijd, waarbij C
de langste route is van in totaal 2.250
meter. De triatlon (zwemmen, lopen
en fietsen of skeeleren) heeft ook
drie categorieën, waarbij de langste

in totaal 8.250 meter is.
Speciale Ironkids-trainers heb
ben in de voorbije weken drie clinics
in Kessel verzorgd, om de leerlingen
goed voor te bereiden op de wedstrijd.
Alle leerlingen krijgen, wanneer zij de
finish bereiken, een medaille, bidon en
T-shirt van Ironkids. Een dag later wordt
het deelnamecertificaat, met plaats en

aankomsttijd, uitgereikt.
De wedstrijden beginnen om
13.00 uur in het zwembad van
Kessel. De organisatie verwacht
dat rond 16.30 uur de laatste loper
finisht. Als de weersomstandigheden
op 31 mei te slecht zijn, wordt het
evenement verplaatst naar dins
dag 7 juni.

Jorrit Hendrix Top E Toernooi
Op sportpark Panningen-Noord vindt in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 mei het Jorrit Hendrix Top
E Toernooi powered by Administratiekantoor A3 plaats. Topclubs uit binnen- en buitenland strijden twee dagen
om de winst. Het toernooi is vernoemd naar Jorrit Hendrix, die momenteel bij PSV in het eerste elftal speelt en
zijn voetbalcarrière begon bij SV Panningen.
De E-teams van de Nederlandse
clubs Feyenoord, PSV, Vitesse, VVVVenlo, FC Emmen, Sparta Rotterdam,
Roda JC Kerkrade, Brabant United
en een regioteam uit Peel en Maas
spelen mee. Uit Duitsland vaardigen
Schalke 04 en Rot Weiss Essen een

team af. Het Belgische KV Mechelen
maakt het deelnemersveld vol. Het is
de eerste keer dat het partnertoernooi
van VVV-Venlo wordt georganiseerd
in Panningen. Het maakt deel uit van
de TOP‑toernooien die in de regio
gespeeld worden. Op zaterdag doet

wethouder Roland van Kessel om
10.30 uur de officiële opening en aan
sluitend starten de groepswedstrijden.
Op zondag starten de wedstrijden om
10.30 uur. Kijk voor meer informatie
op www.svpanningen.nl of op Twitter
of Facebook van het toernooi.
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Peelpush-heren zien af
van promotie
Bij het eerste herenteam van volleybalvereniging VC Peelpush verandert er veel tijdens de zomer. De ploeg
werd afgelopen seizoen kampioen in de nationale topdivisie en stelde daarmee promotie naar de eredivisie
veilig, maar zag daar later weer van af. Daarnaast vertrekt trainer Guido Görtzen en een groot aantal spelers bij
de club.
Het herenteam heeft bij de
nationale volleybalbond Nevobo het
verzoek ingediend om komend sei
zoen uit te komen in de eerste divisie,
het derde niveau in Nederland.
Voorzitter Wil van Oosteren: “Het is
bijzonder jammer dat Peelpush niet in
staat is om een aantal spelers en de
vertrokken trainer/coach voor zich te
behouden om daarmee de behaalde

promotie naar de Eredivisie waar te
kunnen maken.” Görtzen wordt opge
volgd door Johan Leenders, die naast
de dames dus ook de heren onder
zijn hoede neemt. Als coach is Roger
Pellemans toegevoegd. “Hij brengt als
voormalig Peelpush-speler en –coach
veel ervaring met zich mee en kan
daarmee een waardevolle bijdrage
leveren”, laat de club weten.

Het nieuwe eerste team wordt
gevormd met de eerste teamspe
lers die de club trouw bleven en de
Heren 2. “Met de nieuw gemaakte
keuzes, ben ik ervan overtuigd dat er
een team met begeleiding staat, die
eerste divisie-waardig kan opereren
en de eer van de Peelpush mannen
met verve gaat hooghouden”, laat
voorzitter Van Oosteren weten.

Receptie VV Tupos
Volleybalvereniging VV Tupos uit Baarlo houdt op 27 mei de recepties voor het eerste heren- en damesteam.
Beide ploegen wisten afgelopen seizoen bovenaan in de competitie te eindigen.
Zowel de heren als de dames
werden kampioen in de eerste
klasse en promoveren naar de

promotieklasse. Naast de twee
vaandelteams werd ook CMV team
niveau 5.1 kampioen.

De receptie vindt plaats in
sportbar De Kazing in Baarlo en duurt
van 19.30 tot 21.00 uur.

MVC’19 speelt gelijk
in nacompetitie
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
In Schaijk hebben de eerste herenteams van DAW en MVC’19 de punten met elkaar gedeeld. De 1-1 eindstand
gaf de krachtsverhoudingen goed weer. Tot aan de slotseconde bleef het heel erg spannend. De beslissing wie in de
volgende ronde tegen ODC Boxtel mag aantreden, valt komende donderdag 26 mei in Maasbree.

Succes voor
Peelpush jeugd
Door: volleybalvereniging Peelpush Meijel
Twee jeugdteams van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel
zijn zaterdag 21 mei in de prijzen gevallen. Ze namen deel aan de
Regionale Kampioenschappen van Zuid-Nederland. Yara, Inez,
Pien, Valerie en Floor van Peelpush 4.2 en Peelpush 4.3 met daarin
Yente, Sterre, Lisa en Rafke werden eerste in de poulewedstrijden.
Daarna volgden nog een aantal wedstrijden, waarna ze uiteindelijk
tegenover elkaar stonden voor de derde en vierde plek. Na twee
sets stond het 1-1. Uiteindelijk wist Peelpush 4.3 de derde en
laatste set met 10-9 te winnen, waarmee ze op de derde plek van
Zuid-Nederland eindigde. De dames van Peelpush 4.2 gingen naar
huis met een vierde plek.

COLUMN - Roy Verstappen

De eerste
keer
Weet je het nog, de eerste keer dat je
verliefd was? En alles wat daarbij hoort?
Weinig eten, veel glimlachen, dromerig
staren in de verte, een rooie kop als je
hem of haar zag. En was het wederzijds?
Dan was je met niets anders bezig.
Marco Daniëls scoorde de Maasbreese treffer (Foto: Math Geurts Fotografie)
Beide trainers, Rob van der Ven
(DAW) en Joe Wijnen (MVC’19), hadden
hun huiswerk goed gedaan. In een
regenachtig Schaijk lieten beide
ploegen zien waarom zij zo hoog
geëindigd zijn in hun klasse. Twee
spelstijlen botsten met elkaar.
In de beginfase had DAW het initia
tief. De ene na de andere aanval rolde
op het Maasbreese doel af, waarin de
jeugdige Sander van de Broeke uitste
kend stond te keepen. MVC’19 over
leefde de eerste DAW-storm. In de12e
minuut flitste de snelle Rob Custers op
de linkerflank door de DAW-defensie.
Zijn afgemeten voorzet bereikte Marco

Daniëls op de rand van het zestienme
tergebied. Op weergaloze wijze scoorde
de Maasbreese spelbepaler de 0-1.
DAW was even aangeslagen, wat
resulteerde in Maasbreese kansen
voor Rob Custers, Ron van den Kerkhof
en Bart Crienen, maar ze waren wat
slordig in de afronding of stuitten op de
goed keepende Sylvester Rodrigues. In
de 44e minuut kreeg DAW de ver
diende gelijkmaker. Marc Raaijmakers
omspeelde MVC’19 doelman Sander
van de Broeke en tekende voor de 1-1.
Na de pauze probeerden beide ploegen
in het sportieve duel de winnende
treffer op het scorebord te zetten.

MVC’19-topscorer Ron van de
Kerkhof kopte een goede voorzet
van Marco Daniëls op het doel, maar
keeper Rodriques redde fraai. Ook Rob
Custers moest zijn meerdere erkennen
in de DAW-goalie. DAW belegerde ook
vaak de Maasbreese veste, maar de
scrimmages leverden wel hachelijke
momenten op voor het Maasbreese
doel, maar geen doelpunten. In de
allerlaatste minuut bewees Sander
van de Broeke zijn klasse door een
fenomenale redding op een DAW-inzet.
Donderdag 26 mei zullen MVC’19 en
DAW alleen maar met winst genoegen
nemen.

Kun je ook zo verliefd zijn op
je eerste huis? Er zijn overeenkomsten. Nou ja, misschien
niet die rooie kop. Maar als je je
droomhuis hebt gevonden, ben
je ook vooral daarmee bezig.
Zijn er kapers op de kust? Kan
ik een hypotheek krijgen? Houd
ik nog geld over om het huis in
te richten? Juist omdat alles
nieuw is, is het slim je te laten
adviseren over je hypotheek. Al
voordat je op zoek gaat naar
een huis. Je krijgt inzicht in je
mogelijkheden, zodat je weet

welke woonwensen haalbaar
zijn. Is het niks geworden met
je eerste vlam? Gelukkig kun je
in de liefde opnieuw beginnen.
Voor een hypotheek gaat dat
niet op. Dus verlies vooral je
hart aan een huis, maar niet je
verstand. Dan woon je nog lang
en gelukkig.
Roy Verstappen, SNS Adviseur
PS: Goed om te weten: een oriëntatiegesprek bij ons is gratis. En als je
wilt, komen we bij je thuis.
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Judoclub Helden

Helden incasseert
late gelijkmaker

Door: Frans Manders, Judoclub Helden
Leden van Judoclub Helden namen zondag 22 mei deel aan de district kampioenschappen voor teams onder de
12 en onder de 15 jaar.

Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Helden speelde op zondag 22 mei haar eerste duel voor de nacompetitie voor een plek in de derde klasse tegen Liessel. Het eerste herenteam
van de Heldense club leek lang aan het langste eind te trekken, maar
een benutte strafschop in de laatste minuut zorgde ervoor dat de punten
gedeeld werden.
Liessel begon aardig aan de wed
strijd maar zag Luuk Engels een voorzet
over het doel koppen. Koen Maessen
was aan de andere kant voor Helden
wel trefzeker door attent te reageren
toen Nick van Lier het kopduel won na
een corner. Maessen wist vervolgens
de bal binnen te schieten. Beide teams
hadden moeite met de eindpass, waar
door er niet heel veel grote kansen

gecreëerd werden. Daardoor leek de
treffer van Maessen lang het enige
wapenfeit van de middag te worden,
totdat Guus Kessels vlak voor tijd een
strafschop veroorzaakte. Luuk Engels
wist wel raad met deze mogelijkheid
en schoot hard door het midden raak.
Voorlopig is er dus nog niet beslist
welke ploeg het in de volgende ronde
op mag nemen tegen Panningen.

student
verslaggever

In de klasse tot 12 jaar voor
meisjes namen Nova Peeters, Milou
Verlaek, Marlouk Colbers, Noa
Janssen, Isis van Dril, Lindsay van Os,
Suus Horvath en Sara Theeuwen deel.
Dit team moest het opnemen tegen
een team uit Heerlen en een team
uit Echt. Beide partijen wisten de
dames van JC Helden te winnen met
4-3. Voor het derde jaar op rij is de
Heldense club kampioen geworden in
deze klasse.

m/v

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de gehele gemeente Peel en Maas en wordt uitgegeven door
Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per direct
op zoek naar een studentverslaggever m/v.
Wie ben je?
Je uitdaging
je levert redactionele bijdragen aan n je hebt een hbo werk- en
het nieuwsblad;
denkniveau;
n je bijt je vast in een onderwerp en
n je volgt een opleiding journalistiek of
weet het duidelijk en helder
hebt ervaring als bureauredacteur/
op te schrijven;
verslaggever;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
n je bent bekend met de regio;
nieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
n je werkt goed samen, bent stressredacteuren als gezicht van HALLO
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en
Peel en Maas naar de lezer toe;
n je bezoekt in overleg evenementen,
je werkt nauwkeurig, je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als
personen en activiteiten in de regio,
redactioneel beoordelen;
waarbij je makkelijk contact legt met
n je bent flexibel;
anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en weet
n je verricht je werkzaamheden in
wat er speelt binnen de gemeente
vooraf samen overeengekomen
Peel en Maas;
diensten, mogelijk ook in het
n je werkt nauw samen met de redactie
weekend.
van HALLO Peel en Maas.

In de klasse tot 15 jaar voor
jongens namen Aron Theunissen,
Owen van Dijk, Rik Aendekerk,
Jarno Hoenson, Joris Moors, Diego
Coopmans en Niels Thijssen deel.
Ook dit team wist twee keer te win
nen van een team uit Heerlen en
behaalde hiermee voor het tweede
jaar op rij de Limburgse titel. De jon
gens waren overtuigend beter. Bij de
dames tot 15 jaar had de club samen
met 2Move Belfeld een combinatie

team opgesteld. Janine Janssen, Luna
Lucker en Hannah Konings waren
namens Helden in dit team ingeschre
ven. De eerste partij werd gewonnen
van het team uit Heerlen. In de partij
tegen Hercules ging de winst nipt de
andere kant op. Een zeer spannende
partij eindigde in een 4-3 uitslag in
het nadeel van JC Helden. Hierdoor
waren de dames van Heerlen
kampioen op onderling resultaat en
puntentelling.

Bevo hard onderuit in
finaleduel
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van Targos Bevo Hc moet zaterdag 28 mei in de eigen Heuf winnen van OCI Lions om een
beslissingswedstrijd af te dwingen. De eerste finalewedstrijd om de nationale handbaltitel verloor de ploeg van
coach Martin Vlijm in Sittard op zondag 22 mei met 34-19.

n

Wij bieden
n een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast
over ons nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv,
een motivatiebrief en enkele voorbeeldartikelen voor maandag 13 juni a.s.
via e-mail: vacature@kempen-media.nl o.v.v. studentverslaggever.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els Hekkenberg,
telefoon 077 396 13 50.

T 077 396 13 50 • www.hallopeelenmaas.nl

Toon Leenders scoort voor Bevo (Foto: Ebisch Media)
Bevo had niets in te brengen in
het duel. Lions stond na tien minuten
spelen al met 6-0 voor. Twee minuten
later scoorde Merijn Haenen het eerste
tegendoelpunt, waarna de thuisploeg
uitliep naar 10-1. In feite was de wed
strijd toen al gelopen. Met rust stond
het 16-7.
In de tweede helft hield Lions de
voorsprong met gemak in stand. Bevo
scoorde weliswaar vaker, maar dat
deed de thuisploeg ook. Heel even leek
Bevo in de wedstrijd te komen door
drie keer achter elkaar te scoren. Maar
daarna was het toch weer Lions dat de
voorsprong verder uitbouwde.

Coach Martin Vlijm kon niet anders
concluderen dat de nederlaag ver
diend was. Hij sprak van de slechtste
wedstrijd van Bevo deze competitie.
“Na één minuut was al duidelijk: dit
wordt niks. Even later sta je achter met
10–1. Dat mag niet gebeuren. Op dit
soort dagen moet je als ploeg pieken,
en dat hebben we niet gedaan. Zoals
we handbalden, hadden we van iedere
ploeg verloren. Ik heb geen lichtpuntje
gezien.“
Vlijm geeft de hoop niet op. Bevo
kan nog altijd voor de tweede keer
landskampioen worden, maar dan
moet er zaterdag gewonnen worden. In

dat geval volgt er een beslissingswed
strijd in Sittard. “Uithuilen en opnieuw
beginnen”, zei de coach na afloop.
“We hebben nog een kans, maar dan
moeten we het zaterdag wel veel beter
doen.” Niek Jordens zat er verslagen
bij na afloop. Geconfronteerd met de
uitspraak van Dario Polman dat ‘Bevo
met gif in de bek moeten spelen’, zei
hij: “Dit keer hebben we het gif in de
kleedkamer laten liggen. We moeten
ons hier overheen zetten.”
Ook de massaal meegereisde Bevo
Tifosi, die zich luidruchtig lieten horen,
hadden meer van de eerste finalewed
strijd verwacht.
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Kasteelweide

Volksfeesten Baarlo
De jaarlijkse Volksfeesten in Baarlo vinden van donderdag 2 juni tot en met zondag 5 juni plaats op de
kasteelweide in Baarlo. Op het programma staan onder andere een fietstocht, volleybaltoernooi, ActionGames,
zomermarkt, BaarloStormt en een Baolderkèr-Race.

cultuur 23

Seniorenmiddag
Volksfeesten Baarlo
geannuleerd
De organisatie van de jaarlijks terugkerende Volksfeesten in Baarlo
heeft de seniorenmiddag van donderdag 2 juni afgelast. Er bleek te
weinig interesse voor de middag te zijn onder de senioren en KBO-leden.
Voor de senioren en KBO-leden
uit Baarlo en omstreken was er op
donderdagmiddag een speciaal
programma samengesteld met
diverse optredens van artiesten.
De organisatie zag zich genoodzaakt

het programma te annuleren, omdat
er te weinig aanmeldingen binnen
waren gekomen. De Volksfeesten, een
sociaal-cultureel evenement in Baarlo,
begint dit jaar op donderdag 2 juni en
duurt tot zondag 5 juni.

Opening nieuwe
kern Meijel
De vernieuwde kern van Meijel wordt op vrijdag 27 en zaterdag
28 mei feestelijk geopend. Op beide dagen vinden er diverse activiteiten
plaats in het verbouwde centrum van het Peeldorp.

Op donderdag 2 juni begint om
18.30 uur een recreatieve fiets- en
oriëntatietocht, die door en om Baarlo
voert. Onderweg worden quizvragen
gesteld en op de pauzeplaats wordt
gezorgd voor koffie, thee en ranja.
De prijsuitreiking is omstreeks
21.45 uur.
Diezelfde dag vindt het volley
baltoernooi plaats. Vanaf 18.30 uur
strijden verschillende teams op de
kasteelweide tegen elkaar om de
Vakantiepark De Berckt-wisselbeker.
Voor de uiteindelijke winnaar, maar ook
het beste damesteam, de beste kiët, de
beste buurt en de verliezer zijn prijzen.
Rond 22.30 uur is de prijsuitreiking in
de feesttent, waarna dj Max Wijnhoven
de avond verder muzikaal invult.
Vrijdag 3 juni worden van 10.30

tot 12.30 uur de ActionGames gehou
den voor de Baarlose basisschool
leerlingen van de groepen 7 en 8.
Deze tiende editie staat in het teken
van de Olympische Spelen. Vanaf
15.00 uur is de zomermarkt in het dorp
geopend, die wordt georganiseerd door
carnavalsvereniging VV De Kook. Vanaf
20.30 uur is de tent geopend en staat
de band The Euro’s op het podium.
De stormloop BaarloStormt vindt
zaterdag 4 juni plaats. Deze wordt
door Stichting Volksfeesten Baarlo
in samenwerking met VenloStormt
georganiseerd. Naast de gewone
stormloop zijn er ook de speciale
onderdelen MiniStorm en TeamStorm.
Bij TeamStorm maken de deelnemers
kans op drie prijzen van elk 200 euro,
beschikbaar gesteld door Stichting

Baarlo Leeft!, voor hun vereniging of
sportclub. Vanaf 20.30 uur is de tent
geopend voor publiek en staat de zes
koppige band NOAH op het podium.
De Volksfeesten worden op zondag
afgesloten met de tiende editie van
de BaolderKèr-Race. Deze vindt plaats
van 14.00 tot 18.00 uur. Dit jaar met
het thema ‘Fiets ‘m d’r in!’ Deelnemers
gaan van een helling af, waarna ze over
een smal stuk van 30 centimeterhet
einde van het traject moeten proberen
te halen om de bel te laten klinken.
Voor de jeugd zijn er spijkerbroekhan
gen en een spelronde ‘Mijn vader is
de sterkste!’ Op de kasteelweide staan
daarnaast enkele luchtkussens en
diverse kraampjes met eten en drinken.
Dj Noud Cuijpers sluit de dag af in
de tent.

De ondernemers van Meijel
s pelen in op de peelhistorie van
het dorp. Slagerij Van den Beuken
verkoopt een turfburger in de vorm
en kleur van een turf. Het Oranje
Hotel breidt het terras uit om zo in
de toekomst een welkomstplek voor
toeristen te bieden.
Op vrijdagavond trekken mys
tieke stoeten door de straten van
Meijel. In een magische sfeer komen
verhalenover de Peel van vroeger
tot leven. De optochten trekken vanaf
19.00 uur door de straten van Meijel.
Om 19.30 uur zijn er toespraken op
het Raadhuisplein en om 20.00 uur

volgt de officiële openingshandeling.
Zaterdag begint het programma
al op tijd met het spel Peel Zonder
Grenzen. Van 12.00 tot 18.00 uur gaat
een groot aantal teams opdrachten
uitvoeren en zo snel mogelijk vragen
beantwoorden. Peel Zonder Grenzen
vindt plaats in het centrum van
Meijel.
Na Peel Zonder Grenzen begint
op het Raadhuisplein een gratis feest
avond. FF Dimme speelt van 18.00
tot 22.30 uur en tussendoor zijn er
gastoptredens van Meijelse artiesten.
Radio 2-dj Gerard Ekdom sluit de
avond af van 22.45 tot 01.00 uur.

Jimmy Kelly en Band
bij theater DOK6
De folk-rockcombinatie Jimmy Kelly en Band staat vrijdag 27 mei op de
planken van het DOK6 Theater in Panningen. Na een lange pauze is de band
weer op tour met de show The Streetkid.

Wandeling in De Weerdbeemd
IVN Helden hield op zondag 22 mei een wandeling door natuurgebied De Weerdbeemd in Kessel-Eik.
Tijdens de tocht kregen de wandelaars uitleg van Harrie Peeters. Bijzondere dieren als de ijsvogel, das
en bever zijn met een beetje geluk te bewonderen in natuurgebied. De Weerdbeemd is ontstaan uit de
vroegere kleiwinning van de steenfabriek. Na de afgraving ontwikkelde het Kessel-Eikse gebied zich
tot gevarieerd moeraslandschap. Ook de planten werden natuurlijk nader geïnspecteerd.

Met liedjes, verhalen en foto’s
neemt Jimmy Kelly het publiek tijdens
zijn show mee in zijn tijd als straat
muzikant. Na jaren van groot succes
met zijn Kelly Family wilde de zanger
terug naar zijn ‘roots’ en begon hij
weer met het spelen op straat. In al
die jaren heeft hij diverse mooie en
minder mooie verhalen verzameld,

waarover hij in zijn nieuwe show zingt
en vertelt met zelfgemaakte folkrockmuziek.
Muzikanten die viool, contrabas en
accordeon spelen en tijdens de laatste
tour ook al met Jimmy Kelly optraden,
staan ook nu met hem op de planken.
De voorstelling The Streetkid begint om
20.00 uur bij het DOK6 Theater.
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Documentaire over slavernij in chocolade-industrie bij DOK6

‘Chocolonely’ in de strijd tegen slavernij
Bij DOK6 Cinema werd woensdag 18 mei de documentairefilm Tony vertoond over kindslavernij in de cacaoindustrie. Na afloop beantwoordde Maurice Dekkers, journalist en oprichter van het chocolademerk Tony’s Chocolonely, vragen van de aanwezigen over de film.

deze reep zat.”
De documentaire Tony vertelt
het verhaal achter het bekende
Nederlandse chocolademerk Tony’s
Chocolonely. De Nederlandse journa
listen Maurice Dekkers, Teun van de
Keuken en Roland Duong, ontdekten
ruim tien jaar geleden dat er nog
steeds sprake is van slavernij op cacao
plantages in onder andere West-Afrika.

Keuringsdienst van
Waarde

“Drie jaar geleden kwam ik voor
het eerst in aanraking met het merk
Tony’s Chocolonely”, opent de Baarlose

filmmaker Bart Hölscher de filmavond
in DOK6, waar ruim vijftig mensen op
zijn afgekomen. “Iemand nam de reep

met de oranje wikkel, in de smaak
karamel-zeezout, mee. Toen ontdekte
ik pas dat er een enorm verhaal achter

Als onderdeel van het televisie
programma Keuringsdienst van
Waarde doken ze in 2003 dieper in
de wereld van chocolade, brachten
misstanden over de productie aan
het licht en meldden ze zich bij grote
chocoladefabrikanten als Nestlé
en Barry Callebaut. Toen deze niet
thuisgaven, besloot Teun van de
Keuken zelf de eerste 100 procent
slaafvrije chocoladereep op te markt
te brengen met hulp van Maurice
Dekkers. Teun (Tony) van de Keuken
bedacht uiteindelijk de naam. Hij
voelde zich naar eigen zeggen erg
eenzaam in zijn strijd tegen slavernij
in de chocoladewereld, vandaar de
toevoeging ‘Chocolonely’.
De insteek van de film is vol
gens de makers om “met een grote
dosis humor” het verhaal achter het
chocolademerk te vertellen. In de film
wordt duidelijk hoe het de journalisten
is gelukt om hun eerste zelfbenoemde
slaafvrije chocoladereep op de markt
te brengen. “Er is veel gebeurd en
veranderd de afgelopen jaren”, vertelt
Maurice Dekkers in gesprek met Bart
Hölscher na de film. Maurice is naast
journalist en tv-maker ook de oprich
ter van Tony’s Chocolonely. “We zijn
gegroeid als merk, maar het is ons nog
niet gelukt om de slavernij de wereld
uit te helpen. Nu zijn we bezig met de
kennis overbrengen, mensen bijbren
gen wat er speelt en laten nadenken

over het verhaal achter iets dat ze in
hun mond stoppen. Met deze docu
mentaire wilden we dat op een leuke
manier doen.”

Geen eerlijke reep
voor een euro
Enkele vragen uit het publiek heb
ben betrekking op de hoge prijs van
de reep. Een gewone reep van Tony
kost bijna drie euro, de limited editions
bijna vier. “Voor één euro kun je geen
eerlijke reep maken”, is het antwoord
van Maurice. “Vergeleken met andere
merken zijn wij inderdaad duur. Maar
als je nagaat dat wij weten waar onze
bonen vandaan komen, dat wij weten
hoe onze boeren het hebben en hen
helpen aan goede leefomstandigheden,
is het helemaal niet zo duur.” Eén aan
wezige laat weten het een inspirerende
film te hebben gevonden. Toch vraagt
hij zich af of Maurice zichzelf journa
list of chocolademaker zou noemen.
“Ik ben geen chocolademaker, dat is
Henk-Jan Beltman (directeur van het
primaire proces, red.)”, vertelt Maurice.
“Ik ben wel een ondernemer geworden
en zeer betrokken bij het bedrijf. Maar
films maken vind ik nog steeds heel
mooi om te doen. Ik signaleer iets en
leg uit hoe het in elkaar zit.” Maurice
noemt zichzelf geen wereldverbeteraar,
maar filmmaker of journalist. “Eigenlijk
hoop ik dat we kunnen stoppen met
chocolade maken, want zo leuk is het
nou ook weer niet”, vertelt hij, gevolgd
door gegrinnik uit de zaal. “We zijn een
erg klein bedrijf. Om echt grote stappen
te zetten in de strijd tegen slavernij
moeten we samen gaan werken met
de grote jongens.”
Tony’s Chocolonely is in tien jaar
tijd uitgegroeid tot een groot com
mercieel succes. De omzet van het
merk wordt dit jaar geschat op 26,4
miljoen euro. Van alle chocolade die in
Nederland wordt verkocht, is 12,5 pro
cent van het merk Tony’s Chocolonely.

Diverse nieuwe collecties

Museum De Brede
Maasbree weer
geopend
Heeft u een uitnodiging ontvangen
voor deelname aan de Sociale Raad
op zaterdag 4 juni?
U kunt ons nog tot en met zondag 29 mei
laten weten of u deze uitnodiging aanneemt.
Ga voor meer informatie naar onze website www.socialeraad.nl
of neem contact met ons op via info@socialeraad.nl

Museum De Brede in Maasbree is tot en met 25 september wekelijks
weer geopend op zondagen. De werkgroep inrichting is enkele maanden
bezig geweest om het museum weer klaar te maken voor opening en te
voorzien van nieuwe spullen.
De fotocollectie is grotendeels
vernieuwd, er is een nieuwe expo
sitie ‘Beeld en geluid’ en het grote
aantal klassieke en antieke bussen,
potten en blikken zijn als zijnde een
dorpswinkel uit de jaren 50 ingericht.
Ook is er een hoekje ingericht waar
diverse spullen over het houden van
bijen te zien zijn, zoals een antieke
demonstratiebijenkast.
Daarnaast zijn de permanente
exposities te bekijken over oude
werktuigen, het huishouden en kle
ding uit vroeger tijden, het Roomse
leven, een schoolklas van zestig jaar

geleden en unieke voorwerpen en
gereedschappen op het gebied van
elektriciteit uit de jaren 30, 40 en 50.
In een aparte ruimte is de uitgebreide
collectie materialen en documen
ten uit de mobilisatie, Tweede
Wereldoorlog, bevrijding en de strijd
in Nederlands Oost-Indië te zien.
De uitgebreide collectie bidprentjes,
inmiddels ruim 6.500, zijn in een
database verzameld en zo gemakke
lijk te bekijken.
Het museum aan de Onderste
Horst in Maasbree is elke zondag
geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
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Comedy Café in DOK6 Cavo
De kleine theaterzaal Cavo bij DOK6 in Panningen wordt zaterdag 28 mei omgetoverd tot Comedy Café.
Tijdens deze avond treden vier stand-up comedians op.
Stand-up comedians Jasper van
Kuijk, Fuad Hassen, Roel C. Verburg
en Emiel van der Logt staan tijdens
het Comedy Café op het podium met
hilarische, messcherpe, gortdroge,
vreemde en grappige stand-up
grappen. Jasper van Kuijk won in
2010 de jury- en publieksprijs van

het cabaretfestival Cameretten. De in
Eritrea geboren Fuad won in 2008 de
Culture Comedy Award en was onder
andere te zien op Lowlands, bij het
RTL-programma The Comedy Factory
en in De Slimste Mens. Roel C. Verburg
combineert zijn stand-up comedy met
muziek en was in 2012 wekelijks te

gast bij de Freaknacht van Giel Beelen
op 3FM. De Brabander Emiel van
der Logt won drie jaar geleden de
Comedy Slam en stond in 2014 in de
finale van Cameretten.
De voorstelling vindt plaats
op feestlocatie Cavo bij DOK6 in
Panningen en begint om 20.15 uur.

Dagwandeling IVN Helden
IVN Helden houdt op zaterdag 4 juni een dagwandeling voor leden en andere liefhebbers. De wandeling start
in Heimbach in nationaal Park De Eifel in Duitsland. De bus vanuit Peel en Maas vertrekt om 07.45 uur vanuit het
Wilhelminaplein in Panningen.
De wandeling is 17 kilometer lang
en loopt van Heimbach via Kloster
Mariawald naar de Rursee. Langs het
Jugenstill Kraftwerk gaat de tocht

terug naar Heimbach. Onderweg zijn
een aantal pauzes ingelast. Bij Kloster
Mariawald kan er gebruik worden
gemaakt van het toilet.

Opgeven kan door een mail te
sturen naar math.gielen@gmail.com
of te bellen naar
06 10 49 54 65.

Diverse stoere auto’s bij elkaar

Heldenaar organiseert
powermeeting Breda
Jeffrey Lamers uit Helden bracht zaterdag 21 mei een twintigtal auto’s bij elkaar tijdens een zogenaamde
powermeeting in Breda. De 17-jarige organiseerde alles helemaal zelf, van het aanvragen van de vergunning tot het
bijeenbrengen van al die auto’s.

Werk van verstandelijk of meervoudig beperkten

Expositie Jeroen
Bosch in Keverberg
Kessel
In Kasteel De Keverberg in Kessel opent woensdag 1 juni een expositie
van de bekende schilder Jheronimus (Jeroen) Bosch. Deze expositie is
gemaakt door cliënten van Kunstfabriek Oss.
Met Rembrandt, Van Gogh en
Vermeer is Jheronimus Bosch één
van meest invloedrijke Nederlandse
meesters ooit. Zijn beeldtaal en visioe
nen werden wereldwijd begrepen en
gewaardeerd, vijfhonderd jaar geleden
en nu nog steeds. Kasteel De Keverberg
besteedt van woensdag 1 juni tot
woensdag 29 juni aandacht aan deze
schilder door middel van een inspiratieexpositie.

De kunstwerken worden beschik
baar gesteld door Kunstfabriek Oss. Dit
is een atelier waar kunstenaars met
een verstandelijke of meervoudige
beperking creatief aan de slag kunnen
om hun talenten te ontwikkelen. Ze
hebben zich het afgelopen jaar laten
inspireren door het leven en werk van
kunstenaar Jeroen Bosch en hier hun
eigen draai aan gegeven op doek en
met papier-maché.

Concert fanfare
Sint-Cecilia Helden
Fanfare Sint-Cecilia Helden houdt op zaterdag 28 mei een concert in
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Het concert bestaat hoofdzakelijk uit populair-klassieke muziek, afgewisseld met solistische optredens.

“Hij is helemaal gek van auto’s”,
aldus Monique Lamers, de trotse
moeder van de autospotter. Jeffrey
heeft autisme en werkt doordeweeks
bij Guerilla-Exhaust in Helden, een
gespecialiseerd bedrijf in het maken
van uitlaatsystemen. “Daar zit Jeffrey

natuurlijk helemaal op zijn plek”, aldus
Monique. Ook gaat hij regelmatig naar
de dagbesteding bij de Meijelse winkel
Dotzz Lifestyle en knutselt hij graag
met hout. Maar zijn grootste liefde zijn
toch auto’s. “Het liefst grote, stoere
auto’s met veel pk’s en een motor die
kan brullen. Als ik een mooie auto,
zoals een Porsche, zie rijden vind ik
dat supergaaf om te zien”, vertelt hij.
Niet zelden springt hij meteen op zijn
fiets om achter de auto aan te gaan.
“Hij heeft de bestuurder van een auto
die hij mooi vond weleens aangespro
ken”, aldus Monique. “Die reageerde
ontzettend leuk. Jeffrey mocht even in
de auto zitten en de eigenaar liet alle
snufjes van de auto zien. Dat vond hij
fantastisch.”

Powercars

Jeffrey Lamers met medeorganisator André Bakker
tijdens de meeting in Breda

Via Facebook leerde Jeffrey een
hoop jongens en meiden kennen
die ook een passie hebben voor
‘powercars’. “Hij kent inmiddels
honderden mensen, waarmee hij
berichtjes stuurt en gespotte auto’s
deelt”, aldus Monique. Zo kwam

Jeffrey op het idee om een ‘powerauto meeting’ te organiseren in
Panningen. Op zaterdag 5 maart was
het zover. Ruim 35 auto-eigenaren
van BMW’s, Mini Coopers en Audi’s
verzamelden zich voor Het Bouwens
op de Minister Calsstraat in Panningen.
“Toen had hij de smaak te pakken”,
aldus Monique. Jeffrey wilde nog
zo’n evenement organiseren, maar
dan op een andere plek en liefst nog
groter. Afgelopen zaterdag 21 mei
kwamen twintig ‘powercars’ bij elkaar
tijdens de Gathering of German Cars
op de parkeerplaats bij het NACvoetbalstadion in Breda. “Jammer
genoeg kwamen er veel minder
opdagen dan de 150 die zich hadden
aangemeld”, vertelt Monique. “Dat was
wel een flinke teleurstelling, want hij
had zo zijn best gedaan.” Misschien
heeft Jeffrey een volgende keer meer
geluk, hoopt zijn moeder. Want het
liefst zou Jeffrey zulke evenementen
elk jaar organiseren. “Maar of dat lukt
weet ik niet”, vertelt hij. Monique:
“De volgende keer gaan we er gewoon
weer voor!”

De beroemde Ouverture 1812 van
Tsajkovski komt onder andere voorbij.
Ook het meeslepende Call of the
Cossacks wordt gespeeld. De solisti
sche optredens worden verzorgd door
Sven Smeets op de tenorsaxofoon,

een duet voor tuba en trombone door
Jauke Engels en Ivar Kassteen en de
Libertango van Astor Piazzolla door
Joeri Mommers.
Het concert duurt van 20.00 tot
21.15 uur.

Culturele en culinaire tocht door Peel en Maas

Fietstocht
TelderTrappe

Op zondag 29 mei wordt het evenement TelderTrappe weer gehouden
in Peel en Maas. De culturele en culinaire fietstocht gaat door vijf kernen
van de gemeente.
TelderTrappe is een initiatief
van de gemeenschapshuizen van
Beringe, Egchel, Grashoek, Helden en
Koningslust. De fietstocht gaat rond in
de gemeente, met rustpauzes onder
weg in de vijf dorpen. Onderweg
worden de deelnemers getrakteerd
op hapjes uit de streek en entertain
ment dat door de gemeenschapshui
zen wordt georganiseerd.

Deelnemers kunnen kiezen
uit een korte route van ongeveer
30 kilometer of een lange route van
ongeveer 45 kilometer. De route
wordt met blauwe en gele pijlen
aangegeven. Voor vertrek krijgen
de deelnemers een kopje koffie en
gebak. Starten kan bij één van de vijf
gemeenschapshuizen tussen 09.00 en
11.00 uur.
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cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Start Volksfeesten
do 2 juni 18.30 uur
Organisatie: Stichting
Volksfeesten Baarlo
Locatie: kasteelweide
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Egchel

Helden

Maasbree

Panningen

zo 29 mei
vertrek tussen 09.00-11.00 uur
Organisatie: gemeenschapshuizen
Beringe, Egchel, Grashoek, Helden
en Koningslust
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf

za 28 mei 20.00-21.15 uur
Organisatie: fanfare Sint-Cecilia
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

vr 27 mei 19.30 uur
Organisatie: KBO-afdeling
Maasbree
Locatie: sociëteit ’t Hofje

vr 27 mei 20.00 uur
Locatie: DOK6 Theater

Fietstocht TelderTrappe

Bootylicious

zo 29 mei
vertrek tussen 09.00-11.00 uur
Organisatie: gemeenschapshuizen
Beringe, Egchel, Grashoek, Helden
en Koningslust
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

za 28 mei
19.00-00.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Fietstocht TelderTrappe

Grashoek

Fietstocht TelderTrappe
Receptie kampioensteams
vr 27 mei 19.30 tot 21.00 uur
Organisatie: VV Tupos
Locatie: sportbar De Kazing

Beringe

zo 29 mei
vertrek tussen 09.00-11.00 uur
Organisatie: gemeenschapshuizen
Beringe, Egchel, Grashoek, Helden
en Koningslust
Locatie: gemeenschapshuis
De Ankerplaats

Fietstocht TelderTrappe
zo 29 mei
vertrek tussen 09.00-11.00 uur
Organisatie: gemeenschaps
huizen Beringe, Egchel,
Grashoek, Helden en Koningslust
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Informatiebijeenkomst
sociale domein
do 2 juni 19.30 uur
Organisatie: Laeve Grashook
Locatie: gemeenschapshuis
De Ankerplaats

Voorstel bespreken
nieuwbouw school
wo 1 juni 19.30 uur
Organisatie:
projectgroep openbare ruimte,
Dorpsoverleg Beringe
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Concert

Meezingavond

Museum De Brede
weer geopend

Kessel

wekelijks vanaf zondag 29 mei
14.00-17.00 uur
Locatie: museum De Brede aan
Onderste Horst

wo 1 juni 10.00-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg

Meijel

Expositie Jeroen Bosch

Jimmy Kelly
en Band

Jorrit Hendrix
Top E toernooi
za 28 en zo 29 mei 10.30 uur
Organisatie: SV Panningen
Locatie: sportpark PanningenNoord

Comedy Café
za 28 mei 20.15 uur
Organisatie: DOK6
Locatie: zaal CAVO, DOK6

Camping tafeltennistraining

Fietstocht TelderTrappe

Peel Zonder Grenzen

vanaf ma 30 mei 18.30-19.30 uur
of 19.30-21.00 uur
Organisatie:
tafeltennisvereniging TTC
Panningen ‘74
Locatie: sportcomplex De Riet

zo 29 mei
vertrek tussen 09.00-11.00 uur
Organisatie: gemeenschapshuizen
Beringe, Egchel, Grashoek, Helden
en Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk

za 28 mei 12.00 uur
Locatie: centrum Meijel

Dagwandeling

Opening nieuwe kern

Koningslust

vr 27 mei 19.00 uur
Locatie: centrum Meijel

Feestavond
za 28 mei 18.00-01.00 uur
Locatie: Raadhuisplein

za 4 juni 07.45 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek vanaf
Wilhelminaplein

Samen is gezelliger
Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden
Een plek voor ontmoeting, ontspanning en dagbesteding gericht op de inwoners
van Helden. In dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden is het gezellig samen
zijn waarbij allerlei activiteiten voor de deelnemers worden georganiseerd. U kunt
onder andere deelnemen aan: handenarbeid, gezelschapsspelen, koken en bakken,
bewegen, geheugentraining, muziek, tuinieren, uitstapjes, schilderen, wandelen.
Om een impressie te geven van de dorpsdagvoorziening in Helden hebben we
enkele deelnemers geïnterviewd.
• Wat vinden jullie het leukste bij de dorpsdagvoorziening?
Het gezellig samen zijn, lachen, onder de mensen zijn, de activiteiten, de
uitstapjes, de ‘leermeester’ bij het schilderen en niet te vergeten de heerlijke
maaltijden.
• Vinden jullie de eigen bijdrage (€ 2,25 per dagdeel, warme maaltijd € 4,50, in
totaal € 9) het geld waard?
Ja, zeer zeker. Je krijgt er heel veel voor terug.
• Hoe vinden jullie de bereikbaarheid van de dorpsdagvoorziening?
De bereikbaarheid is goed geregeld: eigen vervoer, het dorpsbusje HEP of
eventueel een taxi.
• Kunnen jullie de dorpsdagvoorziening in Helden aanbevelen?
Absoluut, je leert er mensen kennen. Het is mijn tweede leven, geweldig! Er zijn
fijne beroepskrachten en vrijwilligers. Ook worden er leuke uitstapjes
georganiseerd. Als iedereen wist hoe goed het hier is dan zouden er nog meer
mensen komen.
Er is ook gesproken met een vrijwilligster die de maaltijd klaar maakt. “Ik vind het
heel leuk en dankbaar werk. Er wordt altijd een drie gangen menu klaar gemaakt,
waarbij rekening wordt gehouden met de individuele wensen van de deelnemers”.

Meer informatie
Wilt u deelnemen of vrijwilliger worden? Dan kunt
u contact opnemen met dorpsdagvoorziening De
Koeberg via onderstaande contactgegevens:
Tel. 077 – 308 15 59
Email: contact@ddvdekoeberg.nl
Kijk ook op onze website www.ddvdekoeberg.nl
In de andere dorpen van Peel en Maas zijn ook dorpsdagvoorzieningen. Via
www.peelenmaas.nl/Vele_handen vindt u de contactgegevens.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

Sint Anthoniusmolen weer geopend

Belaef Kessel in de regen
In Kessel vond zondag 22 mei het evenement Belaef Kessel plaats. Ondanks de hevige regenval werd het
evenement goed bezocht. Ook de heropening van de Sint Anthoniusmolen kon rekenen op genoeg belangstelling.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

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

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 29 mei
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Frans Peeters (col)
Beringse kleding aktie maandag
6 juni
Voor bruikbare kleding, schoenen,
gordijnen, dekens, lakens en knuffels.
Dichtgebonden plastic zakken kunnen
gebracht worden tussen 13.15-15.15
uur en 17.00-19.00 uur naar het
KERKPLEIN. De opbrengst is voor de
kerk van Beringe.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 29 mei
Geen H. Mis
Zaterdag 4 juni
Vormselviering 19.00 uur: kinderen
van Egchel worden gevormd door
bisschop Wiertz

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 28 mei
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Ouders
Theodorus en Margaretha JoostenKoopmans, dochters Els en Ans,
schoonzoons Jo, Mat, Jan, Piet en
kleinzoons Thom en Jip; Drees Willems
en Elisabeth Swinkels
Zaterdag 4 juni
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 29 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Johannes Janssen en Maria Haenen;
Toon Backus en Tiny Backus-Lenders
(jaardienst); Nel Lemmen (jaardienst);
Antoon Gerard Jozef van Dooren
(jaardienst); Felix Peeters (col); Mia
Rademakers-Gerris (verj)
extra collecte vw de kosten van de
misboekjes
Vrijdag 3 juni
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

Kerkdiensten
Zaterdag 28 mei
Geen H. Mis
Zaterdag 4 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. fam. JoostenWolters (gest. jaardienst)

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 26 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zondag 29 mei
H. Mis Sacramentsdag 11.00 uur
– herenkoor t.i.v. overl. fam. v.d.
Manakker (gest.jaard) ; t.e.v. H.
Drieënheid; uit dankbaarheid
Maandag 30 mei
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 31 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansl. koffiedrinken
Donderdag 2 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 28 mei
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Né Wijnands (jaardienst) en
Tru Wijnands-Nellen (verj.); Dora
Reinders-Gommans (jaardienst)
en Bertus Reinders en zoontje Jan;
Joke Goes; To Janssen (verj.) en
Piet Janssen en zoon Sjraar; Annie
Steeghs-Winkelmolen en overl. fam;
Andrea Crommentuijn en Gertrudis
Crommentuijn-Kusters; An KömhoffTheeuwen (verj./col) en Wiel
Kömhoff en zoon Peter; Leo Steeghs
(Vosberg), Ans Steeghs-Stevens,
fam. Steeghs-Rutten, fam. VerbugtGommans, Maria Gommans-Steeghs;
Jo Wolters (bgv trouwdag)
Extra collecte misboekjes
Zondag 29 mei
H. Mis 10.00 uur – Eerste H.
Communie kinderen Panningen
m.m.v. Kon. Harmonie “Concordia”
Panningen
Vrijdag 3 juni 2016
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
H. Vormsel 19.00 uur door bisschop
Wiertz voor de Panningse kinderen
m.m.v. Jongerenkoor Blerick

De heropening van de Kesselse molen kon op
genoeg belangstelling rekenen (Foto: Jac Willekens, fotoclub KiekZe)
Voor het jaarlijks terugkerende
evenement openden winkeliers hun
deuren en organiseerden verenigingen
en culturele instellingen diverse acti
viteiten in het dorp, veelal beschermd
door partytenten en zeilen om het
enigszins droog te houden. Er waren
springkussens, verschillende winkelen eetkraampjes van ondernemers,

een kapsalon in de buitenlucht, er kon
met dieren worden geknuffeld, Kasteel
De Keverberg was geopend en brand
weer Kessel gaf diverse demonstraties.
Om 14.00 uur werd de Sint
Anthoniusmolen van Kessel officieel
heropend. Pastoor Verhaag zegende
de molen in, waarna wethouder
Roland van Kessel de officiële

openingshandeling verrichtte.
Aansluitend konden bezoekers de
molen bekijken, terwijl gidsen en
rondleiders meer vertelden over de
werkzaamheden die zijn uitgevoerd
aan de molen. De oude onderdelen
die tijdens de renovatie tevoorschijn
kwamen, zoals de steenbalk en de
zetel, waren ook te bezichtigen.
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NIEUW!

bezorgt
vanaf nu
bij u thuis!

1

2

Bestel
online

3

Selecteer
bezorgtijd

Betaal thuis
met de PIN

Gommans

Kaupmanshof 34 | Helden | www.plus.nl

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

TV INRUILACTIE

ALTIJD EEN GROTERE TV GEWILD?
OF EEN Ultra HD OF SMART TV?
TV

DAN IS DIT UW KANS!
OP ALLE TV’S VANAF 46” EN GROTER

GRANDIOZE INRUILKORTING
BIJ INRUIL VAN UW HUIDIGE TV!
KIJK VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN OP WWW.ELECTROWORLDTUMMERS.NL/INRUIL

300,- TOT ????,KOM SNEL NAAR 1 VAN ONZE
VESTIGINGEN EN PROFITEER!
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VAN MINIMAAL

ÉÉN VAN DE VELE
AANBIEDINGEN!

INRUILKORTING
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300,-
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549,-

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

