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Achttiende Savelbergrun
Voor de achttiende keer reden op zaterdag 11 juni motors door Peel en Maas met in hun zijspan mensen met een verstandelijke beperking. Al sinds 1995, met uitzondering van
een paar jaar, is de Savelbergrun een begrip in de regio. De verstandelijk beperkten worden toegezwaaid vanaf de zijkant door vele toeschouwers en uiteraard zwaaien de bijrijders
enthousiast terug. De tocht van dit jaar bestond uit twee delen van allebei ongeveer 55 kilometer lang. Bij de ochtendrit werden de dorpen Koningslust, Grashoek, Beringe, Meijel
en Panningen aangedaan. Bij de middagtocht kwamen daar nog Egchel, Baarlo en Maasbree bij. De start en finish van de rit lag bij Savelberg, op het terrein van zorginstelling
Daelzicht, in Koningslust. De motorrijders hadden iets verderop bij voetbalclub VV Koningslust hun tenten opgeslagen om daar te overnachten gedurende het weekend.

Uw aanvraag is niet verwerkt,
vraag opnieuw aan
Door een technische storing zijn vanaf vorige week woensdag
8 juni t/m maandag 13 juni, niet alle aanvragen ontvangen
en verwerkt.
Het gaat om aanvragen die op www.peelenmaas.nl met een
digitaal formulier of telefonisch zijn gedaan. Telefonische
aanvragen, bijvoorbeeld voor een nieuwe container,
worden door onze medewerkers ook digitaal geregistreerd.
We kunnen niet achterhalen om hoeveel en welke aanvragen
het precies gaat. Vooral de aanvragen voor een GFT-container
zijn niet ontvangen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan
een oplossing, dit neemt niet weg dat het voor onze inwoners
erg vervelend is.
Op www.peelenmaas.nl bij Inwoners
leest u hoe u opnieuw een aanvraag
kunt doen.

Drugspand
gesloten
Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo van gemeente Peel en
Maas heeft op dinsdag 14 juni
besloten een drugspand in
Kessel-Eik voor een periode van
drie maanden te sluiten. In de loods
aan de Sterrebosweg werd een
drugslaboratorium aangetroffen.
In het pand werd volgens de
gemeente amfetamine geproduceerd.
Dat is een synthetische harddrug die
een stimulerend effect heeft. Bij de
productie van de drug worden grote
hoeveelheden giftige en zeer brand
bare vloeistoffen gebruikt. De kans op
een brand, explosie of het vrij komen
van gifdampen is zeer groot.
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Gemeente dichter bij gemeentebrede afvaldienst

Drie nieuwe vuilniswagens voor Peel en Maas
Gemeente Peel en Maas heeft op
maandag 13 juni drie nieuwe
vuilniswagens in gebruik genomen.
Vanaf maandag 20 juni vervangen
de wagens daadwerkelijk de oude
voertuigen. Op die datum begint
ook de nieuwe manier van
inzamelen in de kernen Baarlo,
Beringe, Grashoek, Helden en
Maasbree en haalt de gemeente zelf
het afval op. Adviseur afval van de
gemeente, Ans van Cuijk, noemt de
nieuwe vuilniswagens een mijlpaal
voor de gemeente.
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Chauffeur van een van de nieuwe wagens, wethouder Arno Janssen en de afvalcoördinator bij de nieuwe afvalwagens
De nieuwe vuilniswagens brengen
de gemeente weer dichterbij het
uiteindelijk doel, zegt Ans. “Nu zijn
we echt op weg om één en dezelfde
inzameling door een gemeentelijke
afvaldienst in de hele gemeente
te realiseren. We hopen dat de
problemenrondom de uittreding
bij Reinigingsdienst Maasland snel
opgelost zijn, zodat ook Kessel, KesselEik en Meijel naar de nieuwe manier
van inzamelen kunnen. Volgens mij
zamelt in Limburg alleen Maastricht
ook zelf het afval in. We zetten dus een
uniek concept neer hier. Daarom zijn
die nieuwe vuilniswagens een echte
mijlpaal.”

Ophaaldienst Maas
land stukken duurder
De gemeente wilde het contract
met RD Maasland opzeggen om zo snel
mogelijk zelf ook in de drie resterende
kernen het afval op te kunnen halen.
De reinigingsdienst vond dat pas vanaf
1 januari 2018 het contract opgezegd

kon worden, spande een kort geding
aan en won. “Maasland is honderd
duizenden euro’s duurder per jaar, dus
we willen zo snel mogelijk overstappen
op de eigen ophaaldienst”, legt Ans uit.
“We hopen dat het allemaal geregeld
kan worden zonder rechtszaken, maar
dat is niet aan ons.”
De nieuwe manier van inzamelen
door de gemeente zelf houdt in dat er
meer gescheiden moet worden. PMDafval (plastic, metalen en drankkartons)
moet in de grijze container en gft-afval
in de groene. Het restafval wordt in een
vuilniszak opgehaald. “De bedoeling is
dat de hoeveelheid restafval drastisch
omlaag gaat”, vertelt Ans. “En dat gaat
ook lukken als we kijken naar de resul
taten in de andere kernen, waar we al
jaren gescheiden inzamelen.”
In 2011 besliste de gemeenteraad
dat de hoeveelheid restafval per
persoon per jaar omlaag moest naar
50 kilogram per persoon in 2015
en 25 kilogram in 2020. “We zaten
toen op zo’n 175 kilogram restafval
per persoon”, aldus Ans. “Omdat de

voormalige gemeente Helden de
inzameling altijd zelf had gedaan,
konden we de gegevens daarvan
onderzoeken en gebruiken. Toen is een
pilot gestart in Egchel.”
De pilot was qua uitkomst prima,
maar qua kosten niet echt een succes,
vertelt Ans. “Het restafval per persoon
per jaar kwam uit op 28 kilogram.
Dat was natuurlijk erg goed. De kosten
waren echter ook hoog, omdat we
veel langs de huizen moesten en
omdat het om weinig huishoudens
ging.” De inzamelingsmethode werd
vervolgens uitgebreid naar Panningen
en Koningslust en ging van vierhonderd
naar vierduizend huishoudens. “We zijn
bedrijfsmatiger te werk gegaan en
merkten dat het veel goedkoper was
dan de oude manier van inzamelen.”

Meer PMD-afval is
meer inkomsten
Ans legt uit hoe kostenbesparing
in zijn werk is gegaan. “Afval wordt
steeds meer een grondstof. Als je alles

goed scheidt, blijft er weinig restafval
over. Dat is natuurlijk goed voor het
milieu. Het restafval wordt vervolgens
vervoerd naar Moerdijk in het westen
van Brabant om daar verbrand te
worden. GFT-afval daarentegen
wordt in Venlo verwerkt. Door ervoor
te zorgen dat we weinig restafval
hebben,worden de kosten drastisch
lager. Weinig GFT bij het restafval
zorgt voor minder kosten. Daarnaast
levert de aparte inzameling van PMDafval geld op. De gemeente krijgt
vergoedingen voor PMD en hoe meer
we sorteren, des te meer geld lhet
oplevert.”
Daarnaast hoeft de gemeente
geen externe partijen meer in te
huren. “De helft van het benodigd
personeel wordt ingevuld met
werkervaringsplekken”, vertelt Ans.
“Dit geeft mensen zonder werk en met
een afstand tot de arbeidsmarkt de
mogelijkheid om werkervaring op te
doen. Als we het goedkoop houden,
kunnen we de afvalstoffenheffing zo
laag mogelijk houden.”

Tijdelijke huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning

Gemeente wil leegstaande koopwoningen verhuren
Gemeente Peel en Maas gaat leegstaande koopwoningen tijdelijk verhuren aan asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat maakte de gemeente
vrijdag 10 juni bekend.
Statushouders zijn asielzoekers
die een verblijfsvergunning hebben
gekregen. Het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) wijst deze personen
toe aan gemeenten in Nederland, die
hen vervolgens passende woonruimte
moeten aanbieden. In Peel en Maas
komen dit jaar in totaal 112 statushou
ders wonen. Voor volgend jaar wordt
minimaal hetzelfde aantal verwacht.

Extra inkomsten
verkoper
Naar verwachting zijn er jaarlijks
dertig tot veertig extra woningen nodig
om de instroom van vluchtelingen het
hoofd te bieden en het aantal men
sen met een asielstatus te kunnen

huisvesten. “Nieuwbouw is geen optie
en daarom willen we zo veel mogelijk
gebruikmaken van bestaande bebou
wing”, aldus gemeente Peel en Maas.
Omdat de druk op de woningmarkt
door de komst van statushouders groter
wordt, moet de gemeente op zoek naar
andere manieren om hen te huisvesten.
Zo wordt een leegstaande koopwoning
bijvoorbeeld tijdelijk verhuurd aan
statushouders. Om dit te kunnen doen,
moet de gemeente gaan samenwerken
met een verhuurorganisatie die verant
woordelijk is voor de verhuur en met
makelaars om woningverkopers hiertoe
bereid te vinden. “De statushouder die
de woning huurt betaalt tussen de 500
en 575 euro huur per maand, rekening
houdend met het recht op huurtoe

slag”, aldus een woordvoerster van de
gemeente. “Voor het meubileren is de
huurder zelf verantwoordelijk.” De huur
wordt betaald aan de verhuurorganisa
tie, die de inkomsten afdraagt aan de
eigenaar van het huis. “Voor de wonin
geigenaar zijn het dus extra inkomsten”,
aldus de woordvoerster. “Het huis blijft
daarnaast gewoon in de verkoop staan.”

Meer beschikbare
woningen
De verhuurorganisatie die uiteinde
lijk de verhuur aan statushouders gaat
regelen, krijgt hier een vaste vergoe
ding voor van 650 euro per jaar voor
eventuele kleine reparaties. Wanneer de
woning eenmaal wordt verkocht, moet

diezelfde organisatie ervoor zorgen dat
de huurder binnen de opzegtermijn van
drie maanden een andere woning krijgt
aangeboden. Gemeente Peel en Maas
gaat op zoek naar commerciële partijen
die als verhuurder op willen treden.
Mocht hier geen animo voor zijn, dan
gaat Wonen Limburg de verhuur aan
statushouders verzorgen. Voor elke
woning die aan statushouders kan
worden verhuurd, moet de gemeente
een extra woning voor andere woning
zoekenden vinden. “Daarmee wordt
voorkomen dat de wachttijd toeneemt”,
aldus de gemeente. De gemeente
verwacht dat het tijdelijk verhuren van
leegstaande koopwoningen de juiste
oplossing is om de druk op de woning
markt te verlichten.
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Voorstel van college aan gemeenteraad

Gemeente leent hospice
200.000 euro

Voor vader

heerlijke aardbeienvlaai

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas wil het nieuwe hospice het Plattelandshoés een lening geven
van 223.000 euro. De zorginstelling komt te zitten in het pand waar voorheen basisschool Panningen-Noord
gevestigd was. Het college besloot eerder al om dat pand te verkopen aan de stichting achter het initiatief van het
Plattelandshoés.
Het Plattelandshoés wil voor
het einde van het jaar al de eerste
gasten ontvangen. “Ruim zeventig
vrijwilligers hebben zich al gemeld”,
meldt secretaris van de stichting
Wim Daniëls. “Na alle voorbereidingen
staan we te trappelen om fysiek aan de
slag te gaan. Nu eerst de formaliteiten
afronden en het gebouw definitief
aankopen.”
Wethouder Arno Janssen vindt het
een uniek project. “De combinatie
van palliatieve, respijt- en overbrug
gingszorg voor mensen in kwetsbare
situaties, onder één dak is uniek”,
schrijft de wethouder. “Het voorziet in
een behoefte. Niet alleen binnen Peel
en Maas, maar ook daarbuiten. En dit
alles zonder winstoogmerk, met brede
maatschappelijke steun. Ik ben blij

dat de stichting een definitieve plek
gevonden heeft om dit mooie initiatief
tot bloei te laten komen.”

Raadsvragen vorige
vergadering
Jos Wilms, fractieleider van
AndersNu, had liever gezien dat de
raad eerder was geïnformeerd over een
eventuele lening. “Nu worden we voor
het blok gezet met een ja of een nee.
Het klinkt mij een beetje als verkapte
subsidie in de oren. Het initiatief is
prima, maar als we alles zo behande
len, zijn we als gemeente binnenkort
failliet.”
Bij de raadsvergadering van
dinsdag 24 mei gaf wethouder Arno
Janssen na vragen van Fred Peeters van

PvdA/GroenLinks Peel en Maas nog aan
dat gemeente niet garant zou staan
voor het hospice. “Uit de beantwoor
ding van die vragen heb ik begrepen
dat er een voorstel naar de raad komt
en dat het niet nodig zou zijn dat de
gemeente geld leent of garant moet
staan voor het hospice”, vertelt Peeters,
die het wel eens is met het voorstel
van het college.
“Van de initiatiefnemers heb ik
begrepen dat er wel een lening nodig
is om de exploitatie sluitend te krijgen.
Ik ben blij dat het college bereid is om
een lening te verstrekken, waardoor
het initiatief van de grond kan komen
en de burgers van onze gemeente een
voorziening krijgen waar ze gebruik van
kunnen maken in de laatste fase van
hun leven.”

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

GRATIS TUINCHEQUE
T.W.V. €25,-

Fractie wenst voorlichtingsavond in Baarlo

CDA stelt vragen over
wateroverlast

CDA-raadslid Han Coenen uit Baarlo heeft maandag 6 juni vragen ingediend bij het College van B&W over de
wateroverlast in Peel en Maas. In zijn brief geeft hij aan dat hij graag zou zien dat er een voorlichtingsavond in
Baarlo wordt georganiseerd om de bewoners te informeren.
Het raadslid blikt in zijn brief
aan het college terug naar 2014,
toen de CDA-fractie ook al vragen
indiende bij het college over de
wateroverlastproblematiek van de
Kwistbeek in Baarlo. Met name de
bewoners op Soeterbeek, een straat
net buiten het dorpscentrum waar
de beek langs loopt, hebben er
veel last van wanneer de Kwistbeek
overstroomt.
De fractie wil van het college

weten of er plannen zijn voor het
organiseren van een bewonersavond
over de wateroverlast en op welke
termijn. Daarnaast wil het CDA weten
of het College van B&W vindt dat de
duiker onder de Maasstraat in Baarlo en
de stuw bij de watermolen voldoende
water af kunnen voeren. Ook wil Han
Coenen antwoord op de vraag waarom
de plannen vertraagd zijn om de
wateroverlast te beperken.
Nadat de fractie van Han Coenen

twee jaar geleden al vragen indiende
over de wateroverlast, is hen door
het college verteld dat in 2015 de
plannen voor waterbeheer “in een
vergevorderd stadium van uitvoering
zouden zijn”, schrijft hij in zijn brief.
Daarna zou er door de gemeente een
avond worden georganiseerd voor
de bewoners. “In ieder geval heeft
onze fractie, maar hebben zeker ook
de bewoners, daar behoefte aan”,
aldus het raadslid.

CDA-onderzoek over woningen in gemeente

* Tegen inlevering
van deze advertentie
tot 30-06-16. Bij
de informatiebalie
ontvangt u b.b.v. €75,aan tuinplanten een
tuincheque t.w.v. €25,-.
1 Tuincheque p.p. De
tuincheque is van
01-07-16 t/m 31-12-16
in ons tuincentrum in
te leveren.
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‘Helft van de jongeren
op zoek naar woning’

Ruim de helft van de jongeren in Peel en Maas is momenteel op zoek naar een woning en ondervindt
moeilijkheden bij de zoektocht. Dat blijkt uit een woonbehoefteonderzoek van CDA Peel en Maas onder
92 jongeren onder de 35 jaar in Peel en Maas. Volgens de partij komen de kernen Panningen, Helden en
Maasbree naar voren als meest begeerde kernen om te wonen.
Er is volgens het onderzoek
behoefte aan woningen de
prijscategorie tussen de 125.000
en 200.000 euro. Verder blijkt dat
vijftig procent van de jongeren op dit
moment actief op zoek is naar een
huur- of koopwoning. Daarbovenop
verwacht dertig procent binnen nu
en twee jaar op zoek te gaan naar
een woning. “Van de jongeren die
op dit moment op zoek zijn naar een
koopwoning, geeft 67 procent aan

moeite te ervaren met het zoeken naar
een betaalbare woning”, staat te lezen.
“We krijgen veel signalen van
jongeren dat het moeilijk is om
in onze gemeente een woning te
vinden”, licht raadslid van het CDA
Peel en Maas Roger Gielen toe.
“Bij de woningcoöperaties zijn lange
wachtlijsten voor huurwoningen
en er komen niet veel betaalbare
koopwoningen beschikbaar. Daarnaast
worden woningen duurder doordat de

woningmarkt weer aantrekt. Landelijk
waren woningen in april 2016 ruim
4,3 procent duurder dan een jaar
daarvoor.”
De partij houdt op maandag
27 juni een politiek café rondom het
thema Wonen. “Op deze avond willen
we met jongeren in debat gaan over
de woningmarkt in Peel en Maas”,
laat het CDA weten. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur en vindt plaats
in het Huis van de Gemeente.

ALLE GESLAAGDEN
GEFELICITEERD!

HKI
COPY CORNER

klaar terwijl u wacht

VOOR JE
VERVOLGCARRIÈRE
KUN JE NATUURLIJK
OOK BIJ ONS
TERECHT

Rieterlaan 2 | Panningen | 0773071970
www.heldense.nl
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Schilderwerk door een vakman,
€ 15,- p.u. incl. Tel. 06 15 39 71 62.

Friends Will Be Friends

Op veel te jonge leeftijd overleden,
onze rots in de branding,
Miene mup, ôs mam, (schoon)dochter,
(schoon)zus en vriendin

Irma Hendriks-Smolders
*Baarlo 23-1-1969

† Maasbree 11-6-2016

Echtgenote van Jan Hendriks
Mam van Siem
Loe & Valerie
Noor
Plien
Familie Smolders
Familie Hendriks

Nieuwe aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Klerken Groenten & Fruit.
Nieuwe aardappelen verse asperges,
ook geschild. Klerken Aardappelen,
Groenten & Fruit Venloseweg 41a,
Maasbree.
Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
DA cadeaubonnen kunt u besteden
bij DA de Klimop in Maasbree.

We hebben op 15 juni afscheid van haar genomen
in besloten kring.

Chauffeur/bezorger. We zoeken
een chauffeur/bezorger die van
aanpakken weet! Rijbewijs BC.
Fulltime, ook op zaterdag.
Meer informatie zie www.bexbv.nl
Sleutel gevonden Grashoek op het
kerkhof. De verliezer kan contact
opnemen met tel. 077 307 43 47

Verdrietig hebben we kennis genomen
van het veel te vroege overlijden van

Irma Hendriks-Smolders
Lieve, unieke mama van Plien, Noor, Loe en Siem.
We wensen Jan, Plien, Noor, Loe, Siem, familie en vrienden veel
kracht toe om dit enorme verlies samen te dragen.
Alle grote en kleine Violiertjes
Medezeggenschapsraad en Oudervereniging bs De Violier
College van Bestuur Kerobei

Met veel verdriet hebben wij afscheid
moeten nemen van onze collega

Irma Hendriks-Smolders
Irma kwam in dienst als analist in 1990 bij de Keuringsdienst
van Waren. In 1998 maakte ze de overstap naar de buitendienst
en werkte als inspecteur in de Horeca. Ze was een gedreven,
betrouwbare, opgewekte en fijne collega, die zorgde voor
gezelligheid in het team. Irma was attent en altijd geïnteresseerd
in het wel en wee van iedereen. In 2003 werd ze getroffen door
een ernstige ziekte, maar daar wist ze van te herstellen.
Onvoorstelbaar was het dat ze in december 2015 opnieuw ernstig
ziek werd en uiteindelijk geen herstel mogelijk was.
Binnen onze organisatie laat ze een grote leegte achter.
Nog groter is het gemis in haar gezin, waar haar echtgenoot
Jan en haar kinderen Siem, Loe, Noor en Plien nu zonder haar
verder moeten. Wij wensen hen veel sterkte toe
om met dit zware verlies om te gaan.
De collega’s van de Afdeling Horeca
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Gevraagd voor mijn verzameling
ansichtkaarten en bidprentjes van
Helden en omgeving. Twan Niessen
Molenstraat 30 tel. 307 13 97.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Gratis golfles bij Kapèlkeshof.
Beginnen met golf? Kom naar de
gratis les op zaterdag 18 juni van
11.00-12.30 uur of zondag 19 juni
van 13.30-15.00 uur. Meld je nu aan!
www.kapelkeshof.nl 077 308 26 77.
Zelfstandige tuinhulp gezocht.
Wil je ons helpen met het onderhoud
van onze tuin? Onkruid wieden en
bestrating schoonhouden, 8-10 uur per
maand. Tijd in overleg. In Helden-dorp.
Tel. 06 50 27 58 71.
Verloren auto- en huissleutel
met namen op de sleutelhanger.
Tel. 06 57 20 97 00.
Boerderijterras Bergerhof iedere
dag open bij goed weer. Tevens
gratis bezichtigen van oude boerderij.
Speciaal op zondagmiddag voor
senioren draaiorgelmuziek. Op den
Bergen 10 Sevenum, nabij Toverland,
077 467 27 90.
Te koop eigen geteelde nieuwe
vastkokende aardappelen/
frieslanders/ 3st knolvenkel 1 euro.
Verder vele soorten vollegrond- en
kasgroenten. Maandags gesloten.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
Personeel gezocht. Voor de
verzorging van mijn vrouw zijn we
op zoek naar een PGB medewerkster
voor 15 a 20 uur per week liefs in
overleg en met ervaring .Voor verdere
informatie kun je me bellen op mob.
06 29 53 43 60.
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.

HALLO op Pinkpop
Festival Pinkpop vond plaats van vrijdag 10 tot en met zondag
12 juni in Landgraaf. Ook uit Peel en Maas trokken weer veel
mensen naar het zuiden van de provincie. Zo waren Sytze Kooistra,
Rick Beumers, Rick Simons, Maurice Kessels en Mattie Verhaegh uit
Beringe aanwezig om onder andere de Duitse metalband
Rammstein te bewonderen. Tussen de optredens door vonden ze
ook nog wat tijd om de HALLO te lezen. De foto werd gemaakt door
Maikel Peeters, eveneens uit Beringe.

Salarissen, Daelzicht en sociale kaart

Vragen Lokaal
Peel en Maas aan
college
Raadslid Saskia Vervoort heeft namens de fractie Lokaal Peel en Maas
enkele vragen ingediend bij het College van B&W van gemeente Peel en
Maas. Deze vragen hebben betrekking op verschillende onderwerpen
binnen de zorg in Peel en Maas, het Sociaal Domein.
Allereerst wil Saskia Vervoort van
het college weten of er binnen Peel
en Maas actief aandacht besteed
wordt aan het voorkomen van te
hoge salarissen. De gemeenteraad
heeft enige tijd geleden bepaald dat
de salarissen in de zorg niet boven de
balkenendenorm mogen komen van
179.000 euro. Ook vraagt ze zich af of
er actie wordt ondernomen wanneer
ontdekt wordt dat een salaris wel
daarboven zit.
Het tweede onderwerp waar het
Lokaal-raadslid vragen stelt, is over
de onrust bij de Raad van Bestuur bij
stichting Daelzicht. “Heeft Peel en
Maas zicht op de huidige stand van

zaken binnen Daelzicht? Of heerst er
toch rust, ondanks de berichtgeving?”,
schrijft Saskia Vervoort in haar brief
aan het college. Ook geeft ze aan
dat ze hoort dat er achttien mensen
met een verstandelijke handicap op
de wachtlijst staan bij De Groenling,
waarvoor stichting Daelzicht
verantwoordelijk is.
Ten slotte vraag het raadslid zich
af wat de ‘sociale kaart’ inhoudt die
volgens haar bronnen in ontwikke
ling is bij gemeente Peel en Maas, en
waarvoor deze gebruikt moet worden.
Wanneer het College van B&W ant
woord geeft op de vragen, is nog niet
bekend.
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Historische voorwerpen

Schilderij pastoor Leonard de
Koning, Koningslust
10/12

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.
Onderwerp deze keer is het schilderij van de stichter van Koningslust, Leonard de Koning.
Omdat het schilderij van
Leonard de Koning niet gesigneerd
is, weten we niet wie het gemaakt
heeft. Het is afkomstig uit het
klooster van Koningslust, dat in de
jaren 70 van de vorige eeuw werd
afgebroken, of uit de parochie
in Haelen. Dat was ook de plek
waar De Koning pastoor was toen
hij besloot tot het laten bouwen
van vier pachtboerderijen en een
kapel op het land waar nu het dorp
Koningslust ligt.

Moeras en
heidegronden
Leonard de Koning werd
geboren op 24 oktober 1798
in Helden en werd tot priester
gewijd in Munster op 2 maar 1828.
Vervolgens was De Koning kapelaan
in Horst en pastoor in Geijsteren en
Haelen. Hij was een zoon van Pieter
(Petrus) de Koning, die fortuin had
gemaakt in Oost-Indië en eigenaar
was van het twintig hectare grote
gebied ‘Koningslust’. Dat bestond
toentertijd grotendeels uit moeras
en heidegronden.
Nadat zijn vader in 1826

was overleden, volgde in 1846 het
overlijden van zijn moeder. Leonard
besloot daarna zijn erfdeel te gebruiken
om de boerderijen en de kapel te laten
bouwen voor de arme inwoners in de
‘woeste hoek’ van Helden. Daarnaast
was De Koning de stichter van de
congregatie Broeders van de derde
regel van de Heilige Franciscus die aan
de wieg stonden van het huidige dorp.
In 1852 was de kapel, gevestigd
in een voormalige hoeve, gereed en
konden de inwoners van Koningslust
zich de lange weg naar Helden
besparen om hun zondagsplicht te
vervullen. In 1870 werd een nieuwe
kloosterkerk van tien bij twintig meter
gebouwd en opgedragen aan de heilige
Antonius. In die dagen is het latere
rectoraat Koningslust geboren. Rond
1900 is er op de Brentjens een kapel
gebouwd ter ere van St. Leonardus,
patroon van de zwakken, gevangenen
en het vee. In deze kapel leeft ook zijn
naam voort.

Kerk als
bedevaartsoord
Deze kloosterkerk trok
decennialang pelgrims aan uit alle

windstreken. Rond 1880 begon de
verering van de heilige Cunera in
Koningslust. De Schotse prinses was
volgens de ene overlevering in 337
en volgens een andere in 451, in
gezelschap van de befaamde Ursula en
elfduizend maagden op de terugweg
van hun bedevaart naar Rome. Nabij
Keulen werden zij overvallen door
Hunnen en dankzij ingrijpen van vorst
Radboud wist zij te ontkomen aan de
dood.

Paleis als grafplaats
In Radbouds hoofdplaats Rhenen
werd Cunera door de afgunstige
koningin en haar bediende gewurgd
en vervolgens in een stal begraven.
Toen de paarden waarmee men had
gereisd weigerden de stal binnen te
gaan, werd Cunera’s lijk ontdekt en
kreeg zij Radbouds paleis als grafplaats.
De koningin stortte zich vervolgens
van de Grebbeberg af en de bediende
werd verbrand. Vooral de dag van
verheffing van haar lichaam, 12 juni,
werd jarenlang in Koningslust gevierd.
Vanwege haar wurgdood en de rol van
de paarden in de legende, werd Cunera
aangeroepen bij keelkwalen en als
patrones van het vee.

In 1888 werd, na de ontvangst
van een Cunera-relikwie, haar feest
voor het eerst in Koningslust gevierd.
Als datum hield men 12 juni aan, de
dag van de verheffing. In de week
voor haar feestdag kwamen boeren uit

heel Peel en Maas naar Koningslust
om water te halen. Ook wanneer
mond- en klauwzeer heerste, was er
regelmatig vraag naar Cunera-water.
Bron: Piet Gommans van
Heemkundevereniging Helden

Heemkundevereniging Helden is nog op zoek naar heiligenbeelden uit deze streek.
Met name Cunera, Hubertus, Leonardus en Martinus ontbreken. Natuurlijk zijn alle heiligen welkom die ergens verloren op zolder staan. Reacties kunnen naar moennik@gmail.com

Geen strafbare feiten

Vermist echtpaar niet vervolgd
Het vermiste echtpaar Mark en Suzanne Buitenhuis-Bouten uit Helden dat bijna twee maanden vermist is
geweest, wordt niet vervolgd. Dat bevestigt justitie desgevraagd.
Justitie heeft de Spaanse dossiers
bestudeerd en het eigen gedane
onderzoek afgerond. “Er zijn volgens
het onderzoek geen strafbare feiten
gepleegd”, laat een woordvoerder
van het Limburgse parket van het
Openbaar Ministerie weten. Om die
reden worden Mark en Suzan niet
vervolgd.
De twee verdwenen op 9 april.
De ex-man van Suzan Buitenhuis

ontdekte de verdwijning toen hij de
twee kinderen van hem en Suzan
kwam brengen. Hij trof naar verluidt
een grote ravage in het huurhuis aan
de Molenstraat in Helden aan. De
kinderen werden in de tussentijd bij
familie ondergebracht. Later kwam
naar buiten dat het stel vermoedelijk
schulden had en wellicht vrijwillig het
huis zou hebben verlaten. De politie
sloot echter niets uit en bleef verder

zoeken naar het stel. De twee werden
eind mei gevonden in Granada in
Zuid-Spanje.
Suzan legde op zaterdag 28 mei
nog een belastende verklaring af
over haar man Mark, omdat hij haar
zou hebben bedreigd en ontvoerd.
Hij werd opgepakt door de Spaanse
politie, maar drie dagen later weer
vrijgelaten omdat Suzan de aangifte in
had getrokken.

Geen gewonden, woning onbewoonbaar

Woningbrand Meijel
Het brandweerkorps van Meijel is zaterdag 11 juni opgeroepen vanwege een woningbrand aan De Regeakker in
Meijel. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De woning is door de brand onbewoonbaar geworden.

Een aankoopverzekering
bij je betaalrekening
Standaard bij
SNS Betalen

Dat is balen: heb je een nieuwe tablet, laat je ’m per ongeluk kapotvallen
op straat! Een dure grap. Tenminste, als je ’m niet met SNS Betalen hebt
gekocht. Want daarmee zijn nu veel aankopen 30 dagen verzekerd bij
beschadiging, verlies en diefstal. Kijk op snsbank.nl voor meer info en de
voorwaarden. Of kom langs. Als je nu overstapt, krijg je SNS Betalen het
1e jaar gratis*.

Raadhuisplein 38
5981 AT Panningen
*1 jaar gratis? Stap over naar SNS Betalen en laat je inkomen storten.
Kijk op snsbank.nl voor de andere actievoorwaarden.

Op het moment dat de brandweer
lieden arriveerden, stond de woning
al vol met rook. Vanwege de grootte
van de brand besloot de bevelvoer
der de brandmelding op te schalen
naar middelbrand. Daarop werden de

collega’s van brandweer Panningen
gealarmeerd en een Officier van Dienst
uit Weert om de situatie te coördi
neren. De brandweer vermoedt dat
de brand in de keuken is ontstaan.
De precieze oorzaak wordt echter nog

onderzocht door specialisten van Team
Brandonderzoek. Door de brand is de
woning onbewoonbaar geworden.
Stichting Salvage zorgt voor onderdak
en zet de eerste stappen om het verze
keringswerk te regelen.

SNS Betalen
1 jaar
GRATIS*
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Tien jaar wijn- en golfdomein

Kapèlkeshof Grashoek viert jubileum
Het Grashoekse wijn- en golfdomein Kapèlkeshof bestaat woensdag 22 juni tien jaar. In 2006 verruilden Louis
(60) en Truus (58) Beumers hun varkensbedrijf in voor een toeristisch bedrijf met horecagedeelte. Ook hun dochter
Sara (32) en haar vriend Jeroen Thiesen (34) uit Egchel stapten in het bedrijf.

De handel in wijn is lastig omdat je
alleen aan een specifieke markt kunt
verkopen. De productie van wijn is zeer
arbeidsintensief en investeren in een
wijngaard brengt de nodige risico’s
met zich mee in Nederland. “Het
duurt zeker vier jaar voordat je van de
druiven wijn kunt maken”, aldus Truus.
Toch durfden ze de stap te zetten.
“De grond hadden we al en met een
golf- en landschapsarchitect hebben
we de golfbaan vormgegeven.” Voor
Louis en Truus vielen de puzzelstukjes
zo in elkaar. “Waar we eerst geen
idee hadden waar onze varkens
naartoe gingen, stonden we nu ineens
veel dichter bij de consument.” De
varkensstallen werden afgebroken en
de bijbehorende grond, die als weiland
fungeerde, werd getransformeerd tot
een golfbaan. De bestaande wijngaard
werd uitgebreid.

Eén concept,
meer doeleinden
Louis Beumers, Jeroen Thiesen, Sara Beumers en Truus Beumers
Jarenlang hadden Louis en Truus
Beumers een varkensbedrijf in
Grashoek, totdat ze tien jaar geleden
voor een keuze kwamen te staan.
“We moesten ervoor kiezen om
door te groeien of iets anders gaan
doen”, aldus Louis. Het werd dat
laatste. En ook al lijkt de overstap van

v arkensbedrijf naar wijn maken en
een golfbaan exploiteren wat vreemd,
voor Louis en Truus was het een heel
logische stap. “Wijn maken deden we
toen al hobbymatig”, aldus Truus. “Het
was echt onze passie, die we graag
wilden professionaliseren.” En ondanks
dat Louis zelf nooit eerder een balletje

Inmiddels omvat Kapèlkeshof
naast de golfbaan en de wijngaard een
restaurant, cateringservice, bieden ze
had geslagen, wist hij dat er een
golflessen aan en is hun golfclub uit
golfbaan moest komen. “Golf werd echt gegroeid naar 250 leden. “Kapèlkeshof
nog als een elitesport gezien”, vertelt
is één concept, maar we zijn meer dan
Louis. “Dat wilden wij veranderen door een golfbaan. Men kan hier ook terecht
het laagdrempelig te houden, zodat
om een hapje te eten”, aldus Truus.
iedereen zich welkom voelt om een
Sara, de dochter van Louis en Truus,
balletje te komen slaan.” Dat idee
volgde tien jaar geleden een oplei
bleek echter niet zomaar te realiseren.
ding tot interieurarchitect in België,

maar is sinds juli vorig jaar samen
met haar vriend Jeroen eigenaar van
het horecagedeelte van het bedrijf.
Sara: “Helemaal afstand doen van het
bedrijf wilden mijn ouders nog niet.
Jeroen en ik proberen nu dat stukje
horeca van Kapèlkeshof verder uit te
bouwen en ons te onderscheiden van
andere horecagelegenheden in de
omgeving. We willen voor iedereen
iets lekkers serveren, maar wel met
een verrassende twist. Daarbij hebben
we natuurlijk nog onze eigen wijnen.”
Voor de toekomst wil de familie het
bedrijf verder ontwikkelen en profes
sionaliseren. “Niet alleen op het gebied
van golf, maar ook de wijnen en het
restaurant. Mensen moeten hier graag
willen zijn, waar ze ook voor komen.”
Ook al werden er tien jaar geleden
heel wat wenkbrauwen gefronst bij
de overgang van varkens naar golf en
wijn, Louis en Truus zijn blij dat ze toen
de stap hebben gezet. “Het agrarische
hebben we uiteindelijk nooit vaarwel
gezegd”, aldus Louis. “Daarbij hebben
we nooit een moment aan onszelf
getwijfeld of we het zouden kunnen.”
Kapèlkeshof viert het 10-jarig
bestaan van zaterdag 18 tot en met
vrijdag 24 juni met een jubileumweek
voor zowel leden als niet-leden. Dan
worden onder andere de nieuwste
wijnen gepresenteerd, vindt er een
proeverij plaats en kunnen geïnteres
seerden tijdens inlooplessen kennis
maken met de golfsport.

Living Store in Panningen

‘Elkaar versterken, niet concurreren’
Vier bedrijven met handgemaakte, unieke producten samen in één pand. Dat is het concept van Living Store
Panningen. Beumers Interieur, Migo Styling, Creatru en Bloom Art & Craft bundelen sinds begin mei hun krachten en
beheren met zijn vieren de bovenetage van Beumers Interieur in Panningen. Vrijdag 17 juni hebben ze een open
dag van 13.00 tot 20.00 uur.

beter te realiseren.” Hans: “Er staan
ook spullen van de dames beneden
in de winkel. Zo kunnen mensen zien
hoe de producten bij een bank staan
bijvoorbeeld.”

Geen pop-up store
Ank Peeters van Bloom Art & Craft
had op andere plekken al een winkeltje
gehad met haar producten. “Toen ze
me vroegen of ik mee wilde doen, heb
ik gezegd dat ik eerst wilde kijken”,
vertelt Ank. “Maar het was prima
geregeld hier. Ik ben zeer tevreden.
Het zijn ook verschillende producten
allemaal. We concurreren niet met
elkaar en respecteren de producten van
de ander.”
Bij de open dag op vrijdag 17 juni
zijn alle eigenaars aanwezig in de

winkel. “Normaal gesproken zijn alleen
Hans en Helma altijd in de winkel”,
vertelt Miranda. “Als klanten vragen
hebben, bellen zij ons op. Mocht
het echt nodig zijn, dan kunnen Ank
en ik binnen een paar minuten in
de winkel zijn. We wonen namelijk
allebei in Panningen. Voor Trudy van
Creatru is het wat lastiger, aangezien
zij uit Venray komt. Dat zal telefonisch
gebeuren.”
Het is niet de bedoeling dat
de winkel snel verdwijnt. Vaak zijn
dergelijke samenwerkingen een vorm
van een pop-up store, maar dat is niet
de intentie van Living Store Panningen.
Hans: “De opzet is dat het een blijvend
concept is.” Ank: “Hoe meer dat we
verkopen, des te langer we hier zitten
natuurlijk.”

Open dag
Raspberry Maxx
“Onze bedrijven versterken elkaar”,
zegt Miranda Gommans van Migo
Styling. “Wij hebben manden, lampen
en sfeerproducten uit Bali, Creatru heeft
accessoires, tassen en huisdecoraties
gemaakt van koeienhuiden en Bloom
verkoopt allerhande unieke en met
de hand vervaardigde producten voor
in en rond het huis. We zitten boven
Beumers Interieur waar mensen hun

woninginrichting kunnen kopen en bij
ons kunnen ze dan de ‘finishing touch’
aanschaffen. Samen kunnen ze dan
echt een complete inrichting kopen.”
De drie bedrijfjes begonnen
allemaal van huis uit en groeiden
uit hun jasje. Beumers Interieur
had op de eerste verdieping van de
winkel een outlet, maar was op zoek
naar een andere invulling van de

150 vierkante meter. “Ik wilde wel
kwalitatief hoogwaardige producten
hier hebben staan”, vertelt eigenaar
Hans Beumers. “Ik kende Miranda al
en heb haar benaderd of zij hier wilde
komen.” Miranda: “De showroom van
mijn website was eerst in de garage en
dat is toch geen ideale uitstraling. Je
wilt laten zien hoe het eruit ziet in een
woonkamer. Dat is hier natuurlijk veel

Frambozenkwekerij Raspberry Maxx in Meijel doet op zaterdag 18 en
zondag 19 juni mee aan het agrarisch project Lekker naar de boer.
Op beide dagen zijn er rondleidingen op het bedrijf.
De frambozenkwekerij is geopend
van 10.30 tot 18.00 uur. Op zondag
vindt ook een speciaal frambozen
ontbijt plaats.
Het Meijelse bedrijf heeft
een aantal mensen in dienst met

een afstand tot de arbeidsmarkt.
Die worden de Happy Berries
genoemd. “De frambozen van
Raspberry Maxx zijn mede daarom
de ‘happiest berries around’”, schrijft
het bedrijf.
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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
School

Jelle Bokelmann
14 jaar
Baarlo
Den Hulster Venlo

Wat was je favoriete eten toen je
klein was?
Vroeger vond ik wortelstamppot erg
lekker, maar preitaart lust ik ook graag.
Toen we een keer terugkwamen van
onze vakantie in Frankrijk had ik erg
veel honger. We hadden niets meer
te eten in huis, behalve een stukje
preitaart. Dit lustte ik toen eigenlijk
niet, maar omdat ik zo’n honger had, at
ik het toch en zo werd het een van mijn
favoriete gerechten.
Wat is je favoriete outdoor activiteit?
Deze vraag is voor mij niet zo moeilijk.
Dat is natuurlijk steppen, dat doe ik
het liefst de hele dag, van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat. Zowel voordat
ik naar school ga, als nadat ik thuis
kom, ben ik op mijn step te vinden.
Als je ervoor kon kiezen om voor

altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou de dag kiezen waarop ik vijftien
word. Dit is het begin van de zomer
vakantie en is het lekker weer. Ik vind
het een leuke leeftijd, want je bent nog
niet volwassen en je hebt nog niet heel
veel verantwoordelijkheden, maar je
mag wel al zelfstandig dingen doen.
Het is gewoon leuk om vrije tijd te heb
ben en dingen te doen met je vrienden.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Ik zou Ryan Williams wel willen
ontmoeten, want hij is echt een topstepper. Hij doet de beste trucs die er
zijn en op video’s lijkt hij mij een superaardige jongen om een keer mee te
steppen.
Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoep is om cameraman te
worden. Het maakt me eigenlijk niet zo
veel uit waar of hoe, maar wel sowieso
iets met filmen. Het lijkt me supertof

aan
Jelle Bokelmann

om er later iets mee te doen. Ik maak
nu al filmpjes voor op mijn YouTubekanaal. Ik word er heel vrolijk van als ik
weer een video heb gemaakt.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Lang uitslapen tot 11.00 of 12.00 uur
en dan als ontbijt een tosti eten.
Dan zou ik mijn spullen pakken en
’s middags de hele middag gaan step
pen. ’s Avonds nog even zwemmen,
een film kijken of een video maken en
dan laat naar bed. Dat is voor mij de
ideale dag.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Ik ben een keer in Noorwegen op de
Juvashytte geweest, dit is een hele
steile berg waar we op gingen met de
auto. Toen we boven waren, zaten we
echt in de wolken. Ik kon wel vijftig
meter ver kijken. Het was echt een
super ervaring.
Heb je ooit iets gewonnen?
Ja, ik heb tot vorig jaar aan BMX (fiets
cross) gedaan. In 2013 ben ik zevende

van Nederland geworden. Voor mezelf
was dit een grote overwinning. Ik ben
nu gestopt met BMX en focus ik me op
het steppen.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou wel een week willen ruilen met
de YouTuber Devin Supertramp. Hij
maakt echt supergave video’s. Ik zou
wel willen weten hoe mijn leven eruit
zou zien als ik ook zo’n video’s zou kun
nen maken.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Dat is natuurlijk mijn step. Ik doe alles
met mijn step, de hele dag. Zonder
mijn step zou ik me echt doodvervelen
dus dat is sowieso het belangrijkste
voorwerp dat ik heb.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Ik zou naar Amerika willen verhuizen.
Ik vind de cultuur daar heel mooi. Je
mag er al met zestien jaar autorijden
en daar zijn super veel grote skateba
nen en skatewinkels. Daar zou ik me
echt wel thuis voelen.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ik neem mijn step en gereedschap
mee. Na een tijdje gaat de step kapot
en dan heb je gereedschap nodig om
de step te maken. Ik zou ook mijn
vrienden meenemen, want alleen step
pen is ook niet leuk.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou wel willen weten hoe mijn toe
komst eruit zou zien, bijvoorbeeld wat
ik later ga doen. Ik zit nu op het vmbo,
en ik weet niet of ik daar mee kan
bereiken wat ik wil bereiken.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik naar Engeland gaan. Daar
zou ik een gloednieuwe step kopen en
de hele dag steppen op de populairste
banen van Engeland. Ik zou er echt de
beste dag van mijn leven van maken.
Wat is één van je meest favoriete
quotes? Waarom?
Ik het niet echt een quotes, ik heb er
niet echt iets mee. Wat ik wel vind is
dat als je iets wilt bereiken, dan moet
je het gewoon doen en niet erover
nadenken of het je wel gaat lukken.
Je moet er gewoon voor gaan, dan kun
je alles bereiken wat je wilt.

DORPSOVERLEG KESSEL PRESENTEERT
DORPSONTWIKKELINGSPLAN KESSEL 2025
Begin 2015 heeft de Stichting Dorpsoverleg Kessel het initiatief genomen voor het samenstellen van
een Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025. Hiervoor is een leefbaarheidsenquête gehouden en zijn
dorpsgesprekken gevoerd over een zestal thema’s die uit deze enquête naar voren kwamen.
In deze dorpsgesprekken over o.a. welzijn,
zorg, vrijwilligersactiviteiten, accommodaties
en verenigingen werden enkele belangrijke
constateringen gedaan. De uitkomsten hiervan
zijn samengevat in een brochure die zaterdag j.l.
huis aan huis in Kessel is verspreid.
Alle inwoners van Kessel, jong en oud, worden
van harte uitgenodigd voor een presentatie
van dit Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025.
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In deze presentatie wordt ook ingegaan op de
vervolgstappen en de uitvoering van dit plan.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag
21 juni a.s. om 19.00 uur op de binnenplaats van
Kasteel de Keverberg.
Praat mee over de toekomst van Kessel.
U komt toch ook?
Stichting Dorpsoverleg Kessel.

Sociaal
Het is iets wat tegenwoordig als ‘normaal’ beschouwd
wordt. Iedereen heeft een
mobieltje. Ik heb er ook een.
Maar in tegenstelling tot veel
anderen van mijn leeftijd, heb
ik het veel minder bij de hand.
Aan de verbaasde blikken van
mensen die ik vertelde dat ik
mijn mobieltje al een week
niet had aangeraakt, ben ik
onderhand wel gewend. “Wat
doe je dan?”, wordt er dan
gevraagd. “Hoe houd jij dat
vol?”, is ook een vraag die
onvermijdelijk is.
Ik moet toegeven, ik heb
mijn periodes gehad dat het
ding en ik één waren. Dat we
dag en nacht samen het leven
deelden op sociale media en het
echte leven. Op een gegeven
moment merkte ik dat ik meer
waarde hechtte aan het leven
waar dit technische snufje een
kleinere rol speelde.
Het was moeilijk in het
begin, want het is zo makkelijk
om je telefoon erbij te pakken
als je je ook maar een beetje
verveelt. ‘Even’ een video kijken
op YouTube wordt anderhalf uur
besteden op de vermakelijke
website. De vraag die vooral in
mij opkwam, was hoe het leven
zou zijn geweest toen niemand
zo’n telefoon had. Wat deed men
met die vrije uren, dagen en
weken?
We leven immers in de
moderne tijd. Sociale media is
anders dan sociaal zijn, maar
aan de andere kant is het weer
hetzelfde. Misschien dat we later
gesprekken voeren met robots
en we dat bestempelen als
sociaal. Ik las eens een gezegde:
Life is what happens to you
while you’re looking at your
smartphone. Het leven gaat
sneller aan je voorbij dan je
denkt. Dus voordat we aan de
robots beginnen, is het misschien een beter idee om eens
een goed gesprek te voeren met
je medemens.
Daphne
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Dienstenveiling
VV BEVO
Voetbalvereniging VV BEVO houdt op zondag 19 juni een dienstenveiling. Deze wordt gehouden op sportcomplex De Hookervenne in Beringe.
Tijdens de dienstenveiling worden
ruim 60 diensten van zowel parti
culieren als bedrijven aangeboden.
Onder andere een huiskamerconcert
van Anderkovver, een vakman voor
een paar uur, een weekend cabrio
rijden, een verzorgde avond bij disco
theek Club Palladio en een jaar lang
wekelijks een kilo appels en peren
zijn diensten die worden aangebo
den. Voor de kinderen zijn er enkele

springkussens en laat een goochelaar
zijn kunsten zien. De veiling wordt
gecombineerd met de BEVOfamiliedag, waarbij alle vrijwilligers
van de voetbalclub in het zonnetje
worden gezet.
Vanaf 15.00 uur begint de veiling
van de diensten, dat door Ger Frenken
wordt geleid. De veiling is vrij toegan
kelijk en vindt plaats op sportcomplex
De Hookervenne.

Slotactiviteit KERNgezond
Drukke tijden warme in Baarlo
maaltijdvoorziening
De dagelijkse warme maaltijdvoorziening in Panningen, Helden,
Grashoek, Koningslust, Egchel en Beringe groeit explosief. Omdat steeds
meer ouderen langer thuis blijven wonen, zijn er steeds meer mensen
die gebruik maken van de warme maaltijdvoorziening. Om die groei op
te vangen, is de voorziening op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
“Met de voorziening maken we
het mogelijk dat ouderen en mensen
die tijdelijk niet zelf kunnen koken
mogelijk langer zelfstandig thuis kun
nen blijven wonen”, laat de voorzie
ning weten. “Het aantal deelnemers
groeit hard en het is noodzakelijk een
derde route op te zetten. Hiervoor zijn
we op zoek naar vijf vrijwilligers.”
Ook in Kessel en Kessel-Eik loopt het
aantal maaltijdbestellers op. “Voor die
kernen zoeken we een nieuwe vrij
williger ter aanvulling van de huidige
groep bezorgers”, aldus de maaltijd
voorziening.

“Er wordt gewerkt met een vaste
bezorgdag per week en op toerbeurt
wordt er in het weekend bezorgd.
De bezorging van deze maaltijden
gebeurt door vrijwilligers met eigen
auto’s.“ Bij de maaltijdvoorziening
kunnen ouderen die door bijvoorbeeld
een tijdelijke ziekte, na een zieken
huisopname of andere omstandig
heden niet meer kunnen koken,
een maaltijd bestellen. Aanmelden
als vrijwilliger kan door contact
op te nemen met Piet Selen via
077 307 73 50 of een mail te sturen
naar p.selen@vorkmeer.nl

Opbrengst naar leden

Voor de Baarlose basisscholen stond dinsdag 14 juni de laatste KERNgezond-activiteit op het
programma. De kinderen van de groepen vijf en zes waren te gast bij Kasteel De Berckt en Golfclub
De Berckt. Daar speelden de kinderen van basisscholen Panta Rhei, De Omnibus en De Bolleberg
spellen, waaronder voetgolf. Bij het kasteel werd emmerroof gespeeld, het chaosspel en werd hun
kennis over voeding, sport en gezondheid getest. Degenen die durfden, mochten daarna nog de
spookkelder in. KERNgezond Baarlo is een lokaal initiatief van Sport-Company en wordt ondersteund
door de gemeente Peel en Maas en de Provincie Limburg.

Nominatie categorie Nieuws en Actualiteiten

Geen award voor Omroep P&M
Omroep P&M heeft vrijdag 10 juni geen Lokale Omroep Award gewonnen in Hilversum. De omroep was genomineerd in de categorie Nieuws en Actualiteiten.
In het instituut Beeld en Geluid in
Hilversum werden de prijzen aan de
beste lokale omroepen van Nederland
uitgereikt. Omroep P&M zat bij de vijf
genomineerden en dong mee met het
programma P&M Nieuws, maar wist
geen award in de wacht te slepen.
RTV Purmerend ontving uiteindelijk de
eerste prijs.
De jury was vol lof over het pro

gramma van de omroep. “De jury vindt
het bijzonder dat een kleine omroep
dagelijks kijkers op een duidelijke
manier weet te informeren. Een bewijs
dat je met beperkte middelen en man
kracht een goed nieuwsprogramma
kunt maken. Razend knap dat dit
programma dagelijks met een relatief
klein team wordt gemaakt”, luidde het
juryrapport.

De Lokale Omroep Awards zijn
prijzen voor de beste producties van
Nederlandse lokale omroepen in de
categorieën radio, televisie, crossmedi
aal, nieuws en actualiteiten, presenta
tietalent radio en televisie en de prijs
voor De Lokale Omroep van het Jaar.
Onder andere Toine van Peperstraten,
Bart Jan Cune en Astrid de Jong zaten
in de jury.

Loterij De Zonnebloem Ontwikkelingssamenwerking
Grashoek
Meijel rondt projecten af
De afdeling Grashoek van vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem start
maandag 20 juni met de jaarlijkse loterij. De actie duurt tot vrijdag 1 juli.

Elk jaar gaan vrijwilligers van
De Zonnebloem langs de deuren in
Peel en Maas om loten te verkopen
voor de loterij. De opbrengst daarvan
wordt gebruikt om mensen met een
lichamelijke beperking een leuke
middag of een dag uit te bezorgen.

In Grashoek komen de vrijwilligers
van maandag 20 juni tot en met
vrijdag 1 juli langs de deuren om
loten voor De Zonnebloem te
verkopen.
Kijk voor meer informatie op
www.zonnebloem.nl/loterij

Dankzij ontwikkelingssamenwerking Meijel werden de afgelopen periode weer een aantal projecten afgerond in
Nicaragua. Zo kregen dertig kinderen uit de armste gezinnen in La Sabana op het eiland Ometepe een schooluniform
van het goede doel. Voor elf meisjes en negentien jongens werd een pakje gekocht.
De kinderen hoeven geen lesgeld
te betalen, maar het schooluniform en
materialen zoals schriften, pennen en
een rugzak zijn voor eigen rekening.
Ontwikkelingssamenwerking Meijel,
leerkrachten van de school en lokale
coördinatoren selecteerden een groep
van dertig kinderen die het school

materiaal niet konden betalen. Dat er
minder meisjes dan jongens geselec
teerd zijn, heeft te maken met het feit
dat er in de gemeenschap veel minder
meisjes dan jongens wonen.
De kinderen werden uitgenodigd
om de maten op te meten en
vervolgens werden op de markt

in Masaya de aankopen gedaan.
De kosten van het project waren
ongeveer twintig euro per leerling.
“De leerlingen en hun ouders hebben
ons gevraagd de donateurs hartelijk te
bedanken”, geeft de organisatie aan.
“Op deze manier krijgen deze kinderen
een kans op een betere toekomst.”

Open dag Brandweer Maasbree
De Brandweer Maasbree houdt op zondag 19 juni haar jaarlijkse open dag. De aanleiding voor de open dag is de
officiële presentatie van het nieuwe blusvoertuig voor de post Maasbree. Het oude blusvoertuig wordt na achttien
jaar trouwe dienst vervangen. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo is aanwezig bij de open dag.
vanaf

€ 4,95

vanaf

€ 4,95
Wensplaten
Wensplaten

met met
diverse
diverseteksten
teksten

Panningen

Sittard, Echt, Eijsden, Geleen, Gulpen, Heerlen, Landgraaf, Maastricht (2x),
Sittard, Echt,
Eijsden,
Geleen, Gulpen, Heerlen, Landgraaf, Maastricht (2x),
Panningen, Roermond, Someren, Stein, Venlo, Venray, Weert
Panningen, Roermond, Someren, Stein, Venlo, Venray, Weert

www.rousseau.nl

www.rousseau.nl

De open dag start rond 11.00 uur
met een spectaculaire opening.
De burgemeester, die bij crisis en
rampen het opperbevel heeft bij de
brandweer, zal de nieuwe tankautospuit
officieel in gebruik nemen. Ook geeft
de brandweer demonstraties en zijn
er stands aanwezig waar hulpdiensten
zichzelf presenteren.
De jaarlijkse open dag valt dit keer

samen met vaderdag. “Op deze dag
kunnen de kleinsten onder ons samen
met de papa’s op de foto met het
nieuwe brandweervoertuig”, laat het
brandweerkorps weten. “Al doen
we er natuurlijk niet moeilijk over
als de mama’s er ook bij willen.”
De foto’s worden vervolgens op de
Facebookpagina van de brandweer
Maasbree geplaatst.

Ook vindt tijdens de dag de
prijsuitreiking van kleurwedstrijd
voor kinderen plaats. De jeugd
van Maasbree heeft eerder op
school al de speciale brandweer
tekeningen ontvangen. De open
dag is te bezoeken bij de brand
weerkazerne van Maasbree op de
Sevenumseweg 2 en duurt van
11.00 tot 16.00 uur.
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Rode Kruis-vakantie op de tocht

‘Ik was al zeven jaar nergens meer geweest’
De afdeling Peel en Maas van het Rode Kruis hield van maandag 6 tot en met zaterdag 11 juni de jaarlijkse
vakantieweek voor hulpbehoevende mensen uit de gemeente. In de Rode Kruis-bungalow in het Brabantse Lierop
werden bij de negende editie van de vakantie negen personen een week lang verzorgd door zeven vrijwilligers.
Of er nog een tiende editie komt van de week, is uiterst onzeker.

De gasten, afkomstig uit Kessel,
Panningen, Helden, Grashoek en Meijel,
zijn in ieder geval erg tevreden over de
week. “Het gebouw is hartstikke mooi,
het is een mooie locatie en er zijn leuke
activiteiten en gasten”, vertelt meneer
Hunnekens (84) uit Grashoek. “Maandag
hebben we tot 00.30 uur nog zitten
kaarten.” Vrijwilligster An Gielen: “Tot
01.00 uur zelfs meneer Hunnekens.”
Meneer Hunnekens: “An, doe pruts der
hartstikke naeve. Tot 00.30 uur.”

Beleid gericht op
zelfredzaamheid

De week is bedoeld voor mensen
die beperkt zijn in hun mogelijkheden.
“Mensen die dus niet zomaar op
vakantie kunnen”, vertelt vrijwilligster
Joan Lenders. “Dan moet je denken

aan personen die eenzaam zijn of
vanwege fysieke problemen niet
kunnen gaan. De mensen worden
door ons benaderd of ze mee willen.
We proberen ook ieder jaar andere

gasten te vragen, zodat zoveel
mogelijk mensen uit Peel en Maas
er van kunnen profiteren. De week is
vooral bedoeld om de gasten een fijne
vakantie te bezorgen.”

De gasten betalen vooraf een
bedrag en hoeven zich tijdens de week
nergens zorgen over te maken. Eten,
drinken, de dierentuin, het klokkenmu
seum, eten bij het pannenkoekenhuis,
alles is inbegrepen. De kans is echter
groot dat er volgend jaar geen vakantie
meer is. “Het Rode Kruis gaat een
ander beleid voeren dat meer is gericht
op de zelfredzaamheid van mensen”,
vertelt Joan. “Dat betekent dat voor dit
soort dingen geen geld meer wordt
uitgetrokken. Het gaat maar over een
bedrag van zo’n 1.000 euro, maar zon
der kunnen we niet gaan.”
Meneer Vervuurt (83) uit Meijel
vertelt waarom de week belangrijk
is voor sommige mensen. “Hiervoor
was ik volgens mij een jaar of zeven
nergens meer geweest. Maar ik vind

het prachtig. Het bevalt echt zeer goed.
Dit gun je iedereen.” An: “We hebben
meneer Vervuurt echt om moeten
praten om mee te gaan. In het begin
van de week zei hij nog: ‘als het niet
meer bevalt, loop ik terug naar Meijel’,
maar hij is de hele week gebleven.”

‘Jammer
als het stopt’
Om 19.55 uur staat meneer
Hunnekens plots op om voor de
televisie te gaan zitten. Goede Tijden
Slechte Tijden begint. “Dat was een
voorwaarde van mij om mee te gaan.
Ik moet iedere avond wel naar GTST
kunnen kijken.” Terwijl de rest zich
klaarmaakt voor de muziekavond
in de woonkamer, vertelt meneer
Spreeuwenberg (63) uit Grashoek
dat hij hoopt dat de tiende editie nog
komt. “Alles is zo goed verzorgd. Als je
het zelf meemaakt, snap je pas hoe
leuk het is. Het zou echt jammer zijn als
dit initiatief stopt.”
Op dinsdag en donderdag waren
muziekavonden ingepland. Troubadour
Mart Vervoort kwam op donderdag
langs met zijn accordeon om samen
met de gasten nummers ‘uit de goede
oude tijd’ te zingen. Onder de klanken
van Wie sjoeën ós Limburg Is voegt
meneer Hunnekens zich, uiteraard na
20.30 uur als GTST is afgelopen, ook bij
de groep om mee te zingen.

Diverse prijzen uitgereikt

Open-tuindag

Binnentuin Het Heem Beringe, Panningen en Kessel op
schuttersfeest Venlo
Baarlo geopend
De binnentuin van appartementencomplex Het Heem in Baarlo wordt
zaterdag 18 juni officieel geopend. Deze tuin is de afgelopen tijd
helemaal opnieuw ingericht.
Wooncorporatie Wonen Limburg
heeft de tuin, met hulp van de
bewoners, opgeknapt. Naar wens
van de bewoners is een aantal
schaduwdoeken geplaatst en is er
een kerstboom aangeplant voor de
wintermaanden. Ook de gasten van
de dagopvang bij de naastgelegen
multifunctionele accommodatie De
Engelbewaarder kunnen gebruik
maken van de tuin. Deze wordt
tijdens de Open-tuin-dag officieel
geopend door Wonen Limburg-

bestuurder Ger Peeters en wethouder
Arno Janssen van gemeente Peel
en Maas. Zowel de bewoners
van Het Heem, omwonenden, de
toekomstige bewoners van de nieuwe
woningen van Het Hof en andere
betrokkenen zijn uitgenodigd om daar
bij aanwezig te zijn. Vanaf 13.00 uur
is de tuin, gelegen aan de Voorste
Horst in Baarlo, te bezichtigen. Om
14.00 uur vindt de openingshandeling
plaats, waarna het feestprogramma
nog tot 15.30 uur duurt.

Jeugdvierdaagse
in Peel en Maas
De Rabobank Jeugdvierdaagse vindt dit jaar plaats van woensdag
22 juni tot en met zaterdag 25 juni. Het is de 51e editie van het wandelevenement. Deelnemers lopen vier dagen lang 5, 10 of 15 kilometer.
Op zaterdag kan er ook meegedaan worden aan de 25 of 40 kilometer.
Ieder jaar doen zo’n 2.500 men
sen mee aan de jeugdvierdaagse.
De start en finish zijn iedere dag op
het Wilhelminaplein in Panningen.
De 15 kilometer begint de eerste drie
dagen om 18.00 uur. Aansluitend star

ten de 10 en 5 kilometer. Op zaterdag
25 juni begint de 15 kilometer om
14.30 uur, gevolgd door de andere
twee afstanden. Het afsluitende
defilé start om 17.00 uur vanaf het
Mariaplein in Helden.

Het Akkermansgilde uit Venlo hield op zondag 12 juni het tweede bondsfeest van de bond Juliana. Sint Leonardus uit Panningen en Egchel, Sint Hubertus uit Beringe en Sint Hubertus uit Kessel namen deel aan de optocht en
schoten mee voor de prijzen. De Beringse schutterij won uiteindelijk de Ereprijs, geschonken door de gemeente
Venlo.
De uitslagen bij de optocht waren
voor de drie schutterijen uit Peel en
Maas prima te noemen. Sint Leonardus
werd eerste bij het mooiste geheel
en won een tweede prijs bij beste
houding, de bordjesdrager en de com
mandant. Sint Hubertus kreeg de eerste
plaats bij beste houding, beste defilé,
beste commandant, beste vaandeldra
ger en mooiste koningin. Een tweede

plaats was er bij het mooiste geheel.
De Kesselse schutters gingen er met de
eerste plek voor beste bordjesdrager,
de tweede plek als beste vaandel
drager en twee derde plaatsen voor
beste tambour-maître en mooiste
geheel vandoor. Het koningspaar van
Sint Hubertus uit Kessel werd als mooi
ste gekozen en de koningin de op twee
na mooiste.

Bij het schieten lieten de vier zes
tallen van Beringe geen missers note
ren. Dana de Voigt behaald ook nog
de eerste plaats bij het drietal schieten
met de luchtbuks. Bij Panningen-Egchel
schoten het A- en C-zestal alles raak.
Het B-zestal noteerde één misser.
Van de Kesselnaren behaalde het a-zes
tal de vijfde plek, terwijl het b-zestal de
kaveling niet haalde.

Open Kessels Driebanden
Toernooi
De 24e editie van het Open Kessels Driebanden Toernooi liep op zaterdag 11 juni weer ten einde. Paul Valckx uit
Asten kroonde zich tot winnaar van de wisselbeker. Het biljarttoernooi begon al op zaterdag 14 mei, waar zeventien
spelers in vier poules van start gingen. Op de finaledag op 11 juni waren er nog acht spelers over.
Bij de beste acht plaatsten
zich Piet Bouten, Dré Steeghs,
John Timmermans, Nico Noorbeek,
Hans van Lier, Pieter Daems, en eer
stejaarsdeelnemers Paul Valckx en Ger
Schloesser. De zegevierende spelers
in de kwartfinales wonnen afgete
kend hun partij. Piet werd door Nico
verslagen, Paul won van Hans met een
partijmoyenne van 1.364, Dré won van
Pieter, en John moest het onderspit
delven tegen Ger. In de halve finale kon

Ger geen vuist maken tegen Dré, die
dan ook ruimschoots wist te winnen.
De andere halve finalepartij tussen
Paul en Nico bleef spannend tot op
het laatst. Met slechts drie caramboles
tekort moest Nico zijn meerdere erken
nen in Paul, die met een slotspurt na
52 beurten de finale wist te bereiken.
In de kleine finale was merkbaar
dat de beide matadors moe gestreden
waren. Nico wist na vijftig beurten
beslag te leggen op de derde plaats via

een ruime overwinning op Ger, waar de
fut helemaal uit was. In de finale liet
Dré, die het gehele toernooi beresterk
had staan te spelen (een percentage
caramboles van 100) er zich niet onder
krijgen door de topper Paul. De partij
bleef spannend tot het laatst. Toen Dré
nog twee caramboles nodig had om
het pleit te beslechten, scoorde Paul in
de 47e beurt zijn laatste benodigde 45e
carambole en wist zo de kampioenstitel
in de wacht te slepen.
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Bespreking Poll week 22

Het is goed dat de gemeente vergunningaanvragen voor evenementen
strenger bekijkt
De meerderheid van de stemmers was het eens met onze stelling in
week 22. In totaal vindt 55 procent van de stemmers het een prima ontwikke
ling dat de gemeente strenger kijkt naar vergunningaanvragen bij evenemen
ten zoals bij Kinder Vakantiewerk Maasbree het geval was. Er wordt strenger
naar die aanvragen gekeken, mede vanwege het ongeluk met de monstertruck
in Haaksbergen waar drie mensen om het leven kwamen, zo gaf de burge
meester aan. Jos Janssen uit Maasbree was een andere mening toegedaan dan
waar de meerderheid voor stemde. “Het is te gek voor woorden dat het KVW

nu al weer wordt geconfronteerd met deze strubbelingen. Er is geen vergelijk
mogelijk tussen het KVW en een monstertruck. Het KVW organiseert al meer
dan vijftig jaar evenementen. (…) Dat de gemeente een vinger aan de pols
houdt, oké. Daar zal niemand iets op tegen hebben. Dat mag en moet ook,
maar overdrijven is ook een kunst. Als ik het goed begrijp, is ook Veolia hierbij
betrokken. Maar niemand in Maasbree zal moeite hebben met het omlopen van
een paar meter naar de bushalte. En als de chauffeurs goed worden ingelicht,
zullen ook deze willen meewerken.”

Koopwoningen verhuren om de woningmarkt
te ontlasten is een goede oplossing
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Gemeente Peel en Maas maakte onlangs bekend dat het koopwoningen
tijdelijk wil verhuren aan asielzoekers met een verblijfsvergunning, de
zogenoemde statushouders. In het plan worden makelaars gevraagd om
huiseigenaren te zoeken die willen instemmen met een tijdelijk verhuur van hun
woning aan statushouders. De gemeente heeft de plicht vanuit de overheid om
dit jaar 112 statushouders onderdak te bieden.
De vraag is waarom de statushouders niet in de tijdelijke woningen in het
Kuukven in Baarlo of in het Irenehof in Panningen kunnen. Daarnaast is het zo
dat als het huis alsnog verkocht wordt, de statushouders weer moeten verhuizen.

Zo krijgen ze nog geen rust. Er moet een permanente oplossing komen, niet
steeds dat halfslachtige. Van de andere kant is het zo dat de gemeente de
plicht heeft om ze op te vangen. Dit is een prima oplossing om de woningen
op te vullen. Anders staan die toch maar leeg. Nieuwbouw is niet nodig en de
piek in de vraag wordt aangepakt. De statushouders betalen ook huur en de
woningeigenaren kunnen zo toch nog geld verdienen aan het huis wat ze niet
verkocht krijgen. Een win-winsituatie dus.
Koopwoningen verhuren om de woningmarkt te ontlasten is een goede
oplossing. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > Ik ga deze zomer in het buitenland op vakantie
> eens 43% oneens 57%

Totale OPHEFFINGS

UITVERKOOP

Horloges:

o.a. Raymond Weil, Edox, TechnoMarine,
TW Steel...

Sieraden:

o.a. Heart to Get, Elisabeth Landeloos, Bastian,
Wouters & Hendrix

25 - 75% KORTING
Wegens reorganisatie naar
See You Memorial Jewelry
Rob Leurs Juwelier - Markt 34 - Panningen
www.robleursjuwelier.nl

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

Democratie
Eén keer in de vier jaar heeft u het recht om uw stem te laten horen,
aangaande het gemeentelijk beleid. In Peel en Maas worden dan
27 volksvertegenwoordigers gekozen, die gedurende een periode, namens
u het beleid bepalen en het gemeentebestuur hierop controleren. Dit is
een voorrecht en doen wij graag voor u.
Ons werk bestaat voornamelijk uit
het bestuderen van raadsvoorstellen
ingediend door het gemeentebestuur
en het ophalen van de mening van
belanghebbenden om een beeld te
vormen. Vervolgens nemen wij als
fractie een standpunt in en zijn wij,
beargumenteerd, voor of tegen een
raadsvoorstel. Ook is het mogelijk dat

wij via een amendement een raadsvoor
stel aanpassen als dit beter in het beleid
past. Gemeenteraadsleden hebben bij
hun installatie beloofd om te handelen
in het algemeen belang. Het komt dus
wel eens voor dat de raad impopulaire
besluiten neemt. Wij kunnen namelijk
niet op elk moment voor iedereen het
juiste besluit nemen. Het algemeen

belang heeft de voorkeur. Lokaal Peel
en Maas is een partij die ontstaan is
uit de bevolking van Peel en Maas.
Ons doel is om met z’n allen goed te
kunnen wonen, werken en recreëren in
onze elf kernen. De negen raadsleden
van Lokaal Peel en Maas staan met hun
voeten in de klei en zijn in staat om ook
tussen de verkiezingen in goed naar
uw mening te luisteren. Aanstaande
zaterdag bijvoorbeeld zijn wij aanwezig
in het centrum van Panningen om met u
in gesprek te gaan.
Piet Rooijakkers
raadslid Lokaal Peel en Maas

Prestatie
generatie
Wij twintigers behoren tot
de prestatiegeneratie.
’We’ hebben het gevoel dat we
te veel moeten, zijn bang om
iets te missen en weten dat de
mogelijkheden oneindig zijn.
Maar daar zou nu juist het
probleem zitten. Er kan zo
veel, dat we het gevoel
hebben alles te moéten doen
om gelukkig te worden.
Het begint al wanneer er een
studiekeuze gemaakt moet
worden, we op kamers ‘moeten’
om het studentenleven écht mee
te maken en ook nog moeten
werken om dat studentenleven
te betalen. Na de studie gaat het
presteren verder. Doorstuderen?
Een master doen? Die wereldreis
maken of een baan gaan
zoeken? Volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) is
het percentage werkenden met
burn-outklachten opvallend
hoog onder jongeren tussen de
15 en 24 jaar.
Hoe vaak heb ik tijdens mijn
studie journalistiek niet gehoord
dat ik voor een baan bij een
krant als de NRC moest gaan.
Áls ik al een baan zou vinden.
Doorstuderen aan de universiteit
was anders ook nog een optie.
Geen van beide heb ik gedaan.
En doorstuderen kan ook over
tien jaar nog als ik dat wil.
Ik wilde in Limburg blijven en
daar aan de slag gaan. Kort na
mijn afstuderen had ik het
geluk, want zo voelde het, dat ik
een geweldige baan bij dit
nieuwsblad vond. Dat geluk
hebben niet al die andere
leeftijdsgenoten van onze
prestatiegeneratie, daar ben ik
mij van bewust. Maar gun jezelf
af en toe wat rust. Maak die reis
of begin aan die tweede studie
als dat je écht gelukkig maakt.
Lukt iets vandaag niet? Morgen
is er weer een nieuwe dag en
van fouten kun je leren. Doe wat
jou gelukkig maakt en doe het
niet omdat het hoort. Dat is de
eerste stap naar een relaxter
leven.
Kim

gemeente

nieuws

week 24 / 16 juni 2016 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente

• Helden, 5988 CC, Kesselseweg 2. Starten van het bedrijf Wayos Place.
• Panningen, 5981 XW, Wilhelminastraat 11. Het veranderen van de inrichting van SV
Panningen.

• 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.

Raad

Marktpartij gezocht

Aankondiging Opiniërende Raadsvergadering
Op dinsdag 21 juni 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering gehouden
in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen. De uitgebreide agenda
met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de website:
www.peelenmaas.nl/ bestuur > gemeenteraad > opiniërende raadsvergadering > datum 21 juni 2016.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Wij zijn op zoek naar een marktpartij die bereid en in staat is (om onder specifieke
voorwaarden) inwoners met een te koop staande woningen te ontzorgen bij de verhuur van
een woning voor onbepaalde tijd aan statushouders. (meer informatie via Elektronisch
Gemeente Blad week 24-2016).

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.
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. In dit weekblad wordt in het
kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.
Regeling producthouderschap
In haar vergadering van 26 juni 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Peel en Maas besloten de volgende regeling te wijzigen: Regeling
producthouderschap. De wijziging van de regeling is ingetreden op 27 juni 2012, maar is nog niet
eerder bekend gemaakt. De geactualiseerde regeling is binnenkort te raadplegen via de site van
de gemeente Peel en Maas www.peelenmaas.nl > inwoner > digitale balie > zoek een verordening
of via www.wetten.overheid.nl/. Ook kunt u de verordening inkijken in het Huis van de Gemeente.
De integrale tekst van de regeling is tevens als Bijlage 1 toegevoegd aan EGB 24 - 2016.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Beringe, 5986 NT, Groeze 11. Het veranderen van het tuinbouwbedrijf van Linders;
diverse veranderingen naar aanleiding van een controle.
• Grashoek, 5985 NX, Lorbaan 9. Het oprichten van 2 bovengrondse mestsilo’s door
Loonbedrijf Mark van Roij.

Afvalnieuws

Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan agrarisch recreatiebedrijf Haambergweg 14 in Beringe (2016-038)
7. Bestemmingsplan Domaine Belle Cour (Beekstraat, Panningen) (2016-039)
8. Bestemmingsplan verplaatsen wooncontingent Roggelseweg 101 te Egchel naar
Donkersveld ong. te Meijel (2016-040)
9. Verklaring van geen bedenkingen speel- en natuurkampeerterrein Jong Nederland
Maasbree (2016-041)
10. Vervlechting (grond)exploitaties Greenport Venlo (2016-042)
11. Overdracht Woonwagencentrum Maasbree (2016-043)
12. Geldlening voor de realisering Plattelandshoés op locatie Koninginnelaan 4 te Panningen
(2016-045)
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 12 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de
raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze
opiniërende raadsvergadering op 21 juni 2016 of tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 5 juli 2016.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Vanaf 20 juni gaan wij ook in de kernen Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en Maasbree op de nieuwe manier het afval inzamelen.
Wij zijn er klaar voor, u ook?

Heeft u vragen, opmerkingen of tips, over de nieuwe manier van afval inzamelen?
Bezoek dan een inloopspreekuur of kijk op de website bij afval. Gedurende 2 weken
houden we op diverse plaatsen inloopspreekuur, veelal tijdens de openingstijden
van de dorpinfoploketten. Onze medewerkers staan u graag te woord. Een
overzicht van alle data en tijden vindt u op onze website. U bent overal welkom!

De komende week zijn de inloopspreekuren in:
Baarlo, De Engelbewaarder, Pastoor Geenenstraat 1
Maasbree, ’t Hofje, In den Clockenslagh 1
Panningen, Huis van de Gemeente,
Wilhelminastraat 1, Panningen

Dinsdag 21 juni 10.30 tot 11.30 uur
Woensdag 22 juni 15.00-16.30 uur
Maandag 20 juni 18.30 tot 19.30 uur

isa bas gaan afval scheiden
die oude jas van je begint
wel erg ruim te zitten.
die gaan we maar eens
inruilen voor een
nieuwe.

ja isa, ik gooi deze
weg. zo’n oude jas,
daar heeft niemand
meer wat aan.

nee dat is zonde,
bas! alle kleding,
zelfs kapotte
kleding, lappen,
beddengoed en
kussens, alles
wordt opnieuw
gebruikt.

dus ze
gebruiken deze
jas nog als
tweedehands jas
of ze maken van
de oude jas weer
nieuwe stof?
dat is nog
eens goed
nieuws voor
het milieu!

as

en

Is a e n B

www.peelenmaas.nl
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Beringse quadrijder
dicht bij podium
Door: Motocrossplanet
De Beringse quadrijder Nick van Hout uit Beringe is bij het Duits
kampioenschap quads in Schopfheim op een vierde plek geëindigd in de
eerste manche. Bij de tweede race viel hij uit met een mechanisch probleem. In de eerste manche reed hij tot de laatste ronde op de tweede plek,
maar kwam vast te staan in de modder en verloor twee plekken.
Tijdens de kwalificatie zette Nick de
eerste tijd neer. Daarna kwam de regen
met bakken naar beneden en stond de
baan blank. In de eerste manche pakte
de Beringnaar nog een goede start
en kon hij op een vierde plaats aan
de wedstrijd beginnen. Met een goed
ritme wist Nick op te klimmen naar
de tweede plek. “Het ging lekker tot
in de laatste ronde waar ik vast kwam
te staan in de modder”, vertelde hij.

Dit kostte hem twee plaatsen.
Eenmaal in de paddock ontdekte
Nick dat de motor veel last had van het
water. Na alles goed schoon te hebben
gemaakt, ging hij met frisse moed van
start in de tweede manche. Hij startte
goed, maar daarna begon de motor te
stotteren. Nick ging naar de pits om te
kijken of het probleem verholpen kon
worden. Dat was echter niet mogelijk
en hij moest de wedstrijd verlaten.

Hadé Collection

Helden heeft beste schoolvoetbalteam Zuid-Nederland
Groep 8 van basisschool De Pas uit Helden heeft zaterdag 11 juni de district-bekerfinale gewonnen
van Nederweert. Daarmee mag de klas zich het beste schoolvoetbalteam van Zuid-Nederland noemen.
Met een beetje hulp van vier jongens uit groep 7 verloren de jongens na een eerste gelijkspel geen
duel meer. De tegenstanders uit Horst, Heerlen, Bocholtz, Schijndel en Heesch liet Helden ver achter
zich. Op woensdag 22 juni mag het team van De Pas afreizen naar Zeist voor de landelijke finale,
waaraan de zes beste scholen van Nederland meedoen.

Succesvolle wedstrijd majo
retten Meijel en Maasbree
Door: majoretten en dans MD Meijel en majoretten Younique Maasbree
Voor de leden van majoretten en dans MD Meijel en Younique uit Maasbree stond er zondag 12 juni een
wedstrijd op het programma in Meijel. Diverse dansers van beide verenigingen vielen daarbij in de prijzen.

VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Dijk’s Afdeling Airconditioning Voertuigen is voor de
buitendienst op zoek naar een gemotiveerde fulltime

1e Monteur
motorvoertuigen

m/v

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit
reparatie- en servicewerkzaamheden aan airconditioning,
verwarming en overdruksystemen van tractoren,
graafmachines en vrachtwagens.
Het salaris is conform cao, kennis en relevante
opleiding en ervaring.
Ben je in het bezit van een rijbewijs en heb je geen
8 tot 5 mentaliteit?
Laat ons dan weten waarom jij denkt dat wij jou
zoeken en mail dit inclusief je cv naar ed@dijks.eu

Dijks Radiateuren
Airconditioning Maasbree
Sevenumseweg 8, 5993 NZ Maasbree.
Tel. 077 465 3003 www.dijks.eu

Van de majoretten en dansers uit
Meijel werd Leanne Brummans tweede
met haar indianenshow, gevolgd door
Anouk van de Leensel als ‘gevangene’
in de categorie Solo jeugd 1-2 Show
Twirl. Ook werd Leanne benoemd tot
Star of the Day. Britt Hoeijmakers bracht
vol enthousiasme haar scoutingshow
en haalde de eerste plaats in de
categorie Solo jeugd 3 Show Twirl en
ging er met de hoogste dagpunten
vandoor. De verjaardagsshow van
Renée van de Heijden en Femke Schriks
kwam op de eerste plaats in de
categorie Duo jeugd 1-2 Show Twirl,
gevolgd door leeuwinnetjes Iris
Hoebergen en Joyce van Diepen.

De muizen-act van het team Djem,
Lotte, Bente, en de kat Maren werd
uiteindelijk eerste in Team jeugd 1-2
Show Twirl. Bij Younique uit Maasbree
werd Juulke van Roy met haar solo-act
in Solo jeugd 1-2 Show Twirl eerste.
Jesse Muijsenberg werd eveneens
eerste in de categorie Solo senior
midden in Artistiek Programma. Debby
Saïd werd tweede bij Solo jeugd 3
Show Twirl.
Bij de junioren werd Mara op
het Veld eerste bij de Solo junior
Basis Artistiek Programma. In het
Technisch Programma, waar het draait
om techniek, lieten verschillende
meiden van MD Meijel hun uitvoering

zien. De majorettes van Maasbree
wisten bij de Sterparade jeugd 1
het hele podium te bezetten met de
eerste, tweede en derde plaats. Ook
bij Sterparade jeugd 2 domineerde
Maasbree het podium.
In het middaggedeelte stond
een vrij podium op het programma.
Younique uit Maasbree behaalde
daarbij als groep de eerste plaats met
een nieuwe show, gevolgd door het
Meijelse team Let’s Do It. De majorettes
van MD Meijel en Younique Maasbree
voerden ook nog een gezamenlijke
dans uit. Beide clubs kwamen tot hun
prestatie dankzij de bezielende leiding
van Suzanne ter Voert-Hebben.
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Internationaal volleybaltoernooi

Xtreme Peelpush-toernooi Meijel
Het internationale Xtreme Peelpush-volleybaltoernooi in Meijel vindt dit jaar plaats op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni. Het is voor de 30ste
keer dat het evenement wordt georganiseerd.

Teams uit heel Nederland, België
en Duitsland nemen dit jaar deel aan
het toernooi. Er wordt gespeeld in
verschillende categorieën. De nationale
teams, regionale competitieteams,

Inge
Janssen
van SSS naar
Hercules

jeugdteams en recreatievolleybal.
Met uitzondering van de nationale
teams wordt er op alle niveaus volgens
een tijdschema gespeeld.
Deelnemers die 18 jaar of ouder

om zelf een tent op te zetten. Naast het
toernooi overdag, heeft de organisatie
ook dit jaar weer een aantal feesten
georganiseerd die in de avonduren
plaatsvinden. (Foto: Wim Simons)

Districtwedstrijd SSS Helden en
GV Concordia
Door: Ellen Berkers, gymnastiekvereniging SSS Helden en Jannie Janssen, gymnastiekvereniging GV Concordia Panningen
Gymnastiekverenigingen SSS Helden en GV Concordia uit Panningen organiseerden dit jaar samen de districtsfinale zuid in Panningen. Deze vond plaats
op zaterdag 11 juni.
en haalde de elfde plaats. De junioren
divisie 5, Michelle Maessen, Mayke van
den Beuken en Ilse Hoogers, turnden
alledrie een topoefening en scoorden
in hun groepje de hoogste punten.
Op vloer kwam Michelle als beste uit
de bus. Michelle werd twaalfde, Mayke
elfde en Ilse wist de eerste plek te
halen. Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo reikte de medailles uit.

Turnster Inge Janssen uit
Helden komt vanaf maandag
20 juni uit voor turnvereniging
SV Hercules’03 uit Reuver. De
10-jarige Inge behaalde onlangs
de zevende plek bij de NK finale.
Haar ambitie is om in de toekomst in de eerste divisie te gaan
turnen. “Om dat te realiseren,
moet ze op een hoog niveau gaan
trainen en dat is mogelijk bij
Hercules”, vertelt moeder Heidi.
Bij Hercules gaat Inge meer
trainen en tevens zijn daar meer
faciliteiten en ondersteuning, vertelt
Heidi. “We zijn SSS echter wel heel
erg dankbaar. Inge had nooit zo
goed kunnen presteren zonder de
juiste begeleiding die ze in Helden
kreeg. Daarom willen Inge en haar
ouders de leiding en het bestuur
van SSS Helden heel erg bedanken
voor hun jarenlange inzet, steun en
vertrouwen.” Inge turnde bijna zes
jaar bij SSS en nam de laatste drie
jaar deel aan wedstrijden. Ze turnde
in totaal achttien officiële meer
kampwedstrijden, waarin ze dertien
medailles (acht keer goud, drie keer
zilver en twee keer brons) kreeg
omgehangen. Daarnaast turnde ze
ook achttien toestelfinales, waarin
ze vijftien (negen gouden, drie zil
veren en drie bronzen) medail
les haalde. Ook was ze in 2014
genomineerd voor sporttalent van
het jaar in gemeente Peel en Maas.
Het definitieve afscheid van Inge bij
SSS is op zaterdag 18 juni. Dan turnt
Inge samen met haar team de com
petitiefinale in Kerkrade en wordt
het hoofdstuk SSS Helden gesloten.

zijn en zich hebben geregistreerd als
kampeerder, kunnen op het kampeer
terrein overnachten tijdens het week
end. Op het sportpark aan de bosrand
zijn voldoende plaatsen beschikbaar

Op zondag vonden de clubteam
wedstrijden plaats, waaraan zes teams
van SSS Helden deelnamen. Eén team
wist niet een prijs te behalen omdat
ze een turnster met blessure hadden.
Het andere N-team werd vijfde van de
in totaal zeven deelnemers. Drie andere
teams, uit de divisies vier, drie en twee
behaalden een twaalfde, negende en
zevende plaats.

Wijen Food Products b.v. is een bedrijf dat diepvries en gekoelde
levensmiddelenproducten verkoopt aan de Aziatische horeca.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste
en representatieve

Districtskampioen Ilse Hoogers, burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo, Michelle Maessen en Mayke van den Beuken van GV Concordia
Turnsters uit Zeeland, Brabant en
Limburg die zich plaatsten voor de
finale, ontmoetten elkaar in de strijd
om de kampioenstitel Beste turnster
van Zuid-Nederland in de vierde en
vijfde divisie. Vanuit SSS Helden hadden
zich vijf meiden geplaatst. Bij de Jeugd
divisie 4 mocht Elke Dautzenberg het
spits afbijten, samen met Yvette Gielen
bij de Jeugd divisie 5. Elke behaalde
een negentiende plaats van de 36 turn
sters. Bij Yvette ging het op balk niet
zo stabiel, waardoor ze daar wat lager
scoorde. Ze behaalde de 26e plaats.
In de tweede wedstrijd mocht Leonne
Schuijers aan de bak bij de Junioren
divisie 4 en Silke Giesen bij de Junioren

divisie 5. Leonne ging goed van start
bij vloer en zette dit ook door bij de
volgende toestellen, totdat het bij de
balk mis ging. Ze behaalde de 21e
plaats. Silke Giesen ging goed van start
op de balk en was minder op sprong,
waarmee ze een 28e plaats behaalde.
Julia Rozenberg mocht bij de senioren
divisie 5 als reserve meedoen. Zij werd
uiteindelijk 19e.
Van GV Concordia uit Panningen
hadden zich ook vijf meiden geplaatst.
Laury Theelen en Marit Engelen moch
ten in de categorie Jeugd 2, divisie 5
het spits afbijten op sprong, brug, balk
en vloer. Laury wist de 14e plek te
halen. Marit deed het ook erg goed,

’s Ochtends begin je met collega´s de dag met het beladen van
de vrachtauto, vervolgens zorg je voor een correcte aflevering van
bestelde goederen. Je fungeert hierbij als contactpersoon en zorgt
voor maximale klanttevredenheid.
Functie-eisen: de persoon die wij zoeken:
• is zelfstandig en representatief, maar ook een teamplayer;
• is in bezit van rijbewijs C;
• beschikt over een flexibele en klantgerichte instelling;
• kan lichte administratieve werkzaamheden verrichten;
• heeft geen 9 tot 5 mentaliteit;
• weet van aanpakken.
Herken jij jezelf hierin?
Dan ben jij degene die wij zoeken.
Stuur je cv met korte motivatie naar
Wijen Food Products B.V
t.a.v. dhr. Mark Wijen, Houtsberg 2,
6034 ST Nederweert-Eind
Tel: 0495 - 65 15 69
Mail: markwijen@hotmail.com
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Lavendel Plus-wedstrijd

Noud van Dijk wint
viswedstrijd
Noud van Dijk heeft op zondag 12 juni de Lavendel Plus-wedstrijd gewonnen. Hij wist 4.630 gram binnen te
hengelen. Een dag eerder wonnen Tom van Lier en Danny Flipsen de koppelwedstrijd. Beide wedstrijden vonden
plaats op visvijver De Donk in Meijel.

Goud voor Maas
breese zwemmer
Door: Judith van Meijel, zwemvereniging HZPC Horst
De Maasbreese Tijn van Kuijk is tijdens de Regionale Minioren
finales op zaterdag 11 en zondag 12 juni Limburgs Kampioen
geworden op de 100 meter rugslag. De kampioenschappen werden
gehouden in Blerick voor zwemmers van 8 tot en met 12 jaar oud.
Limburgs kampioen Tijn van Kuijk, die bij zwemvereniging HZPC uit
Horst zit, behaalde naast een gouden medaille ook andere prijzen.
Op de 50 meter vlinderslag en 200 meter wisselslag haalde hij zilver.
Ook ontving hij nog twee bronzen plakken op de 100 meter vrije slag
en 100 meter schoolslag. Daarmee heeft hij zich geplaatst voor de
Nationale kampioenschappen op zondag 3 juli in Dordrecht. Ook Isis
van Kuijk, het zusje van Tijn, viel in de prijzen. Zij behaalde brons op
de 100 meter vrije slag.

Kringloop en
woningontruiming

Bij de Lavendel Plus-wedstrijd
vielen de vangsten ietwat tegen.
Noud van Dijk won op steknummer
22, waar een dag eerder ook

de koppelwedstrijd de meeste
vis binnenhaalde, de wedstrijd.
Tweede werd Joeri van Lieshout met
3.125 gram en Albert van Lanen legde

met 2.855 gram beslag op de derde
plek.
De koppelwedstrijd ging op
zaterdag 11 juni van start met
achttien koppels. De vangsten
waren niet slecht te noemen.
Bijna 4,5 kilogram was nodig om in
de top tien te eindigen. Na Tom van
Lier en Danny Flipsen (7.610 gram)
eindigden Huub en Kay Peters met
7.075 gram op de tweede plek.
Albert Trines en Jos Janssen werden
derde met 6.830 gram.
Bij de selectiewedstrijden voor
Midden-Limburg wisten alle Meijelse
deelnemers zich te plaatsen voor de
finale in Roermond op zaterdag 25
juni. Bij die finale kan men zich plaat
sen voor het Nederlands kampioen
schap in Tollebeek. Raf Dorssers werd
eerste bij categorie U15. Bij de U20
werd Joeri van Lieshout tweede en
Siem Dorssers vijfde. Danny Flipsen
werd derde bij de U25.

Persoonlijk puntenrecord

Danielle Lormans tweede
bij clubteamwedstrijd
Door: Annelies Lormans
Turnster Danielle Lormans uit Panningen deed op zondag 12 juni mee in de tweede divisie bij de
clubteamwedstrijd in Panningen. Haar team, Hercules’03 uit Reuver, eindigde op een tweede plek. Danielle
turnde zelf een persoonlijk puntenrecord van 47.467.
Bij de wedstrijd zaten vijf
turnsters in één team en de beste
drie van elk toestel kwamen telkens
in actie op het betreffende onderdeel.
Danielle begon sterk op vloer.
Ze turnde een nieuwe eerste serie

met twee salto’s aan elkaar en scoorde
een 12.567. Ook op sprong ging het
goed. Hier scoorde ze gemiddeld een
12.600. Op de brug was het even
wennen aan de vering, maar Danielle
toonde zich uiteindelijk tevreden met

een 10.200. Als laatste toestel stond
de balk op het programma. Danielle
turnde een nieuwe op- en afsprong,
waardoor haar uitgangswaarde
0.500 omhoog ging. Ze behaalde een
mooie 12.100.

Selectie te krap
J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

Geen herenteam meer
bij VC Kessel
Volleybalvereniging VC Kessel heeft in het volgende seizoen geen eerste herenteam meer. Het team won dit
jaar nog de regiobeker op het hoogste niveau. Vanwege het vertrek van een aantal spelers werd de selectie te
krap om deel te nemen aan de competitie, zo maakte de club bekend.

Voor

vaderdag
ga ik naar…..

“Ondanks verwoede pogingen
kon geen weg gevonden worden
om herenvolleybal in Kessel en
daarmee ook in direct omgeving op
dit niveau voort te zetten”, laat de
club weten. “Helaas komt hiermee
een abrupt einde aan een aantal
mooie jaren van herenvolleybal in
Kessel. Ondanks de inzet van velen
bleek het onafwendbaar.” Afgelopen
seizoen kwam het team uit in de

derde divisie. De laatste jaren was het
herenteam van VC Kessel bezig aan een
succesvolle reeks. “Gestaag werd vanuit
de laagste regioklasse, de 3e klasse,
de opmars ingezet met bijna louter
spelers afkomstig uit Kessel”, schrijft
de club. “Onder leiding van Jan Frings,
Mat Feijen en nu Jo van Schijndel wer
den de successen aan elkaar geregen,
kampioenschappen, bekerzeges en ook
de titel van Sportploeg van het Jaar in

Peel en Maas werden behaald.” Het
succes van de heren inspireerde de
Kesselse dames, die de laatste paar
jaar ook prijzen wonnen. “Komend
seizoen komt het team van trainer/
coach Nico Maessen, na de nipt
gemiste derde promotie op rij, uit in
de promotieklasse en het team is
daarmee nu het duidelijke vlagschip
van VC Kessel”, zo laat de volleybal
vereniging weten.

Rechtgezet
Patersstraat 2a, 5981 TS Panningen info@petsnmore.nl

www.petsnmore.nl

In het artikel Baarlose jeu de boules-spelers in Boekend in de HALLO van 9 juni, is de laatste zin per abuis fout overgeno
men door de redactie. Het waren niet de Baarlonaren die wonnen, maar een team bestaande uit de Baarlose Leny van Erp
en Wim Peeters uit Boekend. Zijn wonnen in de finale met 13-1 van Jan Vercoulen uit Boekend en Nellie Linders uit Baarlo.
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GEPLUKT Mia van Roij

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.

en de waardering die je van cliënten
krijgt, daar doe je het voor. Het zijn
ook erg leuke mensen om een praatje
mee te maken.” Naast haar werk als
verpleegkundige, zorgt Mia ook voor
haar ouders. “Ze zijn 85 jaar en wonen
nog thuis. Dat is natuurlijk super, maar
ze hebben wel wat hulp nodig”, aldus
Mia. “Ze gebruiken een wandelstok
of rollator, want ze zijn niet zo mobiel
meer. Mijn twee broers en ik doen
om beurten boodschappen en mijn
dochter Marijn poetst. Zo dragen we
ieder ons steentje bij.”

Handtekening
op viltje

De meeste mensen kennen de 51-jarige Mia van Roij uit Beringe waarschijnlijk van haar werk als
wijkverpleegkundige, van de schutterij of van dameskapel Mingelmoos. Mia is in elk geval lekker druk met van
alles wat, en daarom wordt zij deze week geplukt.
Beringe en Koningslust. “Ontzettend
leuk om te doen”, vertelt Mia. “De
band die je met mensen opbouwt

Beringe. Ze werkt twintig uur per
week als wijkverpleegkundige bij
De Zorggroep in de kernen Meijel,

Samen met haar man Mart,
dochter Marijn van 21 en haar
23-jarige zoon Sjoerd woont Mia in

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Dotje
de hond
In huize Van Roij rent sinds
enkele maanden een zwarte Jack
Russel rond van nog geen half
jaar oud. “Dotje hebben we haar
genoemd, omdat het zo’n dotje is”,
vertelt Mia. “Al is er wel al een paar
keer gegrapt dat ze naar het café
is vernoemd.” Dochter Marijn gaat
met Dotje naar de puppycursus om
de hond wat ‘hondenmanieren’ bij
te brengen. “Want energie heeft ze
meer dan genoeg. Ze stuitert door
het hele huis.” Vanwege haar eigen
werk, dat van haar man Mart, het
vele vrijwilligerswerk dat Mia doet én
sinds de komst van Dotje, stopt Mia
binnenkort met het rondbrengen van
de HALLO Peel en Maas. “Tien jaar
hebben we het Heljes Blèdje en
daarna de HALLO rondgebracht”,
aldus Mia. “Het had toch een soort
dorpsfunctie. Je komt mensen tegen,
maakt een praatje. We hebben er nu
alleen geen tijd meer voor. Gelukkig
heeft een buurjongen aangegeven
dat hij het van ons over gaat nemen,
dus hem zijn we alvast een beetje
aan het inwerken.”

• Advies
• Coaching
• Projecten
Start eens met een klankbordsessie,
maar laten wij eerst eens kennismaken.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Mia is inmiddels zo’n vier jaar bij
dameskapel Mingelmoos uit Beringe
actief als slagwerker. “Op een
feestje kwam ik wat dames van de
kapel tegen, die me vroegen of dat
niets voor mij zou zijn. Uiteindelijk
ben ik officieel lid geworden door
mijn handtekening op een viltje
te zetten”, vertelt Mia grinnikend.
“Elke donderdag repeteren we en
ik zal niet snel een keer overslaan,
zo leuk vind ik het.” De Beringse is
daarnaast ook betrokken bij schutterij
Sint Hubertus in Beringe, waar haar
man secretaris is. “Ik ben vier keer
koningin geweest en Mart drie keer
koning. Mijn opa zat en mijn vader
zit er ook al jarenlang bij, dus het
zit wel een beetje in de familie.”
Ondanks dat ze zich nu vooral achter
de schermen inzet voor de schutterij,
slaat ze geen bijeenkomst of feestje
over. Ook is Mia fanatiek carnavalster.
“Ik doe alles mee. Op het Vrijthof in
Maastricht, op het LVK en het P&M
Liedjesfestival en natuurlijk in de
kroeg in Beringe.”
Ontspannen doet Mia tijdens de
wekelijkse yoga- en slenderlessen.
“Dat zijn echt de dingen die ik niet

mag overslaan van mijzelf”, vertelt
Mia. “Eén keer per week ga ik naar
de yoga in Panningen voor wat
inspanning en ontspanning. Even
een rustpuntje creëren voor mezelf.
Dat zou eigenlijk iedereen moeten
doen. Van zo’n yogales krijg ik weer
nieuwe energie en kan ik weer alles
aan.” Daarnaast doet Mia ook aan
slenderen. Een behandeling waar
door middel van bewegingsbanken
steeds een ander gedeelte van het
lichaam wordt geactiveerd. “Maar
ook wandelen en fietsen doe ik
graag, samen met Mart. Mits we er
tijd voor hebben.”
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Oplossing vorige week:
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Heldenseweg 11 | 5995 RP Kessel

1

4

8

3

6

2

7

5

9

2

8

1

5

9

7

4

6

3

Mobiel 06 - 12 52 01 67 | Tel. (077) 720 19 72 | jomoors@ingroupmoors.nl
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www.ingroupmoors.nl
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50-jarig jubileum
Fanfare Kapel Baarlo
De Fanfare Kapel Baarlo viert dit jaar haar vijftigste verjaardag. Om het jubileum te vieren, geeft de kapel op
zondag 19 juni een jubileumconcert weg op de Markt in Baarlo. Het muzikale feest begint om 15.00 uur en als
afsluiter komt Straotendrek uit Hout-Blerick een optreden verzorgen.

OP VAKANTIE?
Krantenbezorgers gezocht in Kessel
● Betreft twee kleine wijken
● Verdiensten rond de € 315,- per maand

Meld je aan op

BEZORGDEKRANT.NL

De kapel werd in 1966 opgericht
en begon als joekskapel voor de
carnaval. “De muzikale carrière van
de Fanfare Kapel Baarlo is uitgegroeid
van een leuk stukje muziek tijdens

de Vasteloavend naar optredens in
de weide omgeving”, zo schrijf de
muziekgroep.
“Zo stonden we bijvoorbeeld bij
Theater op Straat in Baarlo, Muziek

onder de Toren in Panningen en op het
Munsterplein in Roermond.” Daarnaast
waren er natuurlijk nog vele andere
evenementen waar de kapel optredens
verzorgde.

Baolderse Hofzengers
Ons bedrijf teelt vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen
op grotere schaal. Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de
teelt van ijsbergsla voor de versmarkt en de verwerkende
industrie. Daarnaast produceren wij diverse andere soorten
bladgewassen, spinazie, verschillende koolgewassen, suikerbieten en conservengroenten. Vanaf 2016 worden er ook diverse
soorten groenten onder glas geteeld op ons glastuinbouwbedrijf
in kassengebied Siberië.
Voor ons glastuinbouwbedrijf in Maasbree zoeken wij een fulltime:

Technisch medewerker
glastuinbouw
M/V

Als technisch medewerker ben je verantwoordelijk voor preventief en
periodiek onderhoud van machines en installaties. Je werkt onder
andere met sorteer- en verpakkingsmachines, teeltgotensysteem en
andere leidingsystemen. Bij storingen treed je adequaat op en los
je deze snel en vakkundig op. Je bent nauw betrokken bij de (teelt)
technische aspecten op het bedrijf. Kortom een zeer gevarieerde
uitdagende functie waarbij teeltkennis, technische kennis van
installaties je prima liggen.
Wij vragen:
• kennis en ervaring in het telen van groenten en/of verwerken
van AGF producten;
• tenminste MBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur door een
vakopleiding in de techniek i.c.m. relevante werkervaring;
• technisch inzicht;
• flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit. Kunnen werken met verschoven
diensten;
• sociaal en communicatief vaardig;
• zelfstandige en proactieve instelling.
Wij bieden:
een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende
organisatie en in een professioneel teamverband.
Prima salaris en arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar: personeel@
groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Zomeravondconcert
De Baolderse Hofzengers houden op vrijdag 24 juni het Zomeravond-Treffen. Het wordt de zeventiende editie
van de muziekavond. Het treffen wordt gehouden bij Hoeve Hofackers in Baarlo en duurt van 19.30 uur tot
ongeveer 22.00 uur.
Het kerkelijk herenkoor Baarlo
opent het buitenconcert met enkele bij
dit koor passende gezangen.
Aansluitend verrast de wereldmu
ziekgroep A Djambo uit Venray met
Afrikaanse liederen. De traditie van het

zomeravondconcert wordt in ere gehou
den met het optreden van het Koninklijk
Gemengd Koor Orpheus Venlo-Blerick.
Met dit koor hebben de Baolderse
Hofzengers een vriendschappelijke rela
tie. De koorzang op deze vrijdagavond

komt van Salonorkest Contour, waarna
de muziekavond wordt afgesloten
door de organiserende vereniging,
de Baolderse Hofzengers, met onder
andere de liedjes The Exodus Song en
You are my best friend.

PeelenMaasNet in gemeentehuis

Tentoonstelling Landmeten
In het Huis van de Gemeente in Panningen is woensdag 15 juni een tentoonstelling gestart met objecten uit
de web-expositie ‘Landmeten: 1850-2000’. Tot zaterdag 1 oktober zijn de voorwerpen te zien.
De tentoonstelling is
samengesteld door de mensen achter
het digitale geschiedenisplatform
PeelenMaasNet in samenwerking
met de bibliotheek en sluit aan bij
de expositie over landmeten in het
museum ’t Land van Peel en Maas
in gemeenschapshuis Kerkeböske
in Helden. Vrijwel alle objecten,

waaronder oude meetinstrumenten,
komen uit de collectie van de
Heemkundevereniging Helden. Onder
andere boeken van de bibliotheek
en een kopie van een atlas uit de
zeventiende eeuw zijn te bekijken.
Ook zijn enkele documenten uit het
archief van gemeente Peel en Maas
te bekijken, zoals het Registrum

Heldense en een document over de
grensgeschillen tussen Maasbree
en Baarlo. De tentoonstelling
is tot zaterdag 1 oktober vrij te
bezoeken in het gemeentehuis in
Panningen. De beschrijvingen van
de meetinstrumenten en de web
expositie zijn te bekijken op
www.peelenmaasnet.nl

50-jarig jubileum Peeltoernooi
Het Peeltoernooi in Meijel is dit jaar toe aan de vijftigste editie. Op zaterdag 18, zondag 19, zaterdag 25 en
zondag 26 juni komen de deelnemers naar gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel om hun kunsten te vertonen.
Tientallen slagwerkorkesten, harmonieën en fanfares laten hun muzikale opvoeringen weer beoordelen door
deskundige juryleden.
De slagwerkorkesten worden
beoordeeld door jurylid Jo Zinzen.
De beoordeling van de HaFaBraorkesten (harmonie, fanfare en brass)
ligt in handen van Pierre Kuijpers. Bij de

afsluiting van het toernooi op zondag
avond 26 juni wordt speciale aandacht
gegeven aan het 50-jarig jubileum.
Hiervoor is een speciaal muziekwerk
ingestudeerd door een samengesteld

slagwerkorkest uit de gemeente Peel
en Maas en muziekvereniging St. Cecilia
uit America. De muzikale leiding van dit
muziekstuk ligt in handen van dirigen
ten Wil van Horck en Frank Steeghs.
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574 hokjes door bekend Nederland geschilderd

‘Vervalsing’ verloot voor het goede doel
Kunst vervalsen voor het goede doel. Frank Faessen, eigenaar van Art Center De Raay uit Baarlo, verzon het.
Donderdag 16 juni wordt bij Art Center De Raay een ‘vervalsing’ van de Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan
verloot. De opbrengst daarvan gaat naar Health Promoters in Zuid-Afrika, dat zich inzet voor gezondheidseducatie.

king op het gebied van gezondheid,
preventie en hygiëne. Dit met als doel
sterfgevallen door diarree en infecties,
vooral bij kinderen, te voorkomen.

82 miljoen gulden
Frank ontdekte in 2014, toen hij een
nieuw project aan het bedenken was,
dat de auteursrechten op het werk van
Mondriaan waren vervallen. Zeventig
jaar na de dood van de kunstenaar.
“Dat houdt in dat je vanaf dan replica’s
mag maken”, vertelt Frank. Hij koos
uiteindelijk voor het laatste schilderij
dat Mondriaan maakte en nooit had vol
tooid: Victory Boogie Woogie. Mondriaan
maakte het in New York, waar hij
sinds 1940 woonde. Hij werkte eraan
van 1942 tot aan zijn dood in 1944.
Het werk, dat in het Gemeentemuseum
in Den Haag hangt, is een combinatie
van olieverf, houtskool, tape, papier en
potlood op doek. In 1997 werd het door
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit van
een New Yorker gekocht voor 82 miljoen

De 574 hokjes van de replica van
het wereldberoemde, maar onvol
tooide schilderij van de kunstschilder
Piet Mondriaan zijn bijna allemaal
ingekleurd. Nog een paar en dan is het
werk ‘af’. “Voor zover je een onvoltooid
werk kunt voltooien natuurlijk”, vertelt
Frank Faessen. Al twintig jaar is hij
galeriehouder van het kunstcentrum,
dat op het landgoed van hotel Chateau
De Raay in Baarlo ligt. “We doen hier
alles met kunst. Behalve diverse soor
ten kunst exposeren, kunnen mensen
hier ook hun eigen zeefdrukkunst
maken, geven we rondleidingen en
maken we replica’s op maat.”

Met regelmaat zet Frank zich in
voor goede doelen. In 2014 besloot hij
een replica te maken en dat te verloten
onder één van de donateurs. Frank
wilde het ‘bekendste schilderij’ van
Nederland maken.

53.000 kilometer
“Dat mag je gerust letterlijk opvat
ten. Ik wilde alle 574 vakjes door
mensen laten schilderen die bekend
zijn in hun vakgebied.” Het schilderij
legde sinds de start van het project
in 2014 zo’n 53.000 kilometer af.
Bekende namen als André van Duin,
Isa Hoes, Huub Stapel, Barry Hay, Karin

Bloemen, Gerard Joling, Willeke Alberti,
Jeroen Dijsselbloem, Erica Terpstra,
gouverneur Theo Bovens en Mark van
Bommel kleurden een vakje in en
schreven iets in het gastenboek, dat
de uiteindelijke winnaar ook mee naar
huis krijgt. “Alle donateurs die een lot
van tien euro hebben gekocht, maken
kans de replica en het bijbehorende
gastenboek te winnen”, aldus Frank.
Het opgehaalde geld gaat naar Health
Promoters, een Zuid-Afrikaans initiatief
dat gesteund wordt door aartsbisschop
en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu.
De Health Promoters geven voorlichting
en educatie aan de plaatselijke bevol

Schilderwerken

J. Geraedts

Simons Transport is een transportbedrijf gevestigd in Venlo.
Met 40 gemotiveerde medewerkers verzorgen we dagelijks het
vervoer van diverse goederen in opdracht van onze opdrachtgevers
van en naar Benelux, Duitsland.

gulden, zo’n 37 miljoen euro. Het werk
is officieel bezit van de Nederlandse
staat en is in bruikleen gegeven aan het
Haagse Gemeentemuseum. “Er wordt
heel standaard gedacht: ‘die vakjes
schilderen, dat kan ik ook wel’. Pas als
je je verdiept in hem als kunstenaar en
in zijn werk, ontdek je pas met welke
gedachte hij zijn op het eerste gezicht
‘eenvoudige’ schilderijen heeft gemaakt
en hoeveel werk erin zat”, aldus Frank.
”Toen kreeg ik echt respect voor zijn
werk.” Al met al was Frank 1,5 jaar aan
het toeren om de vakjes in te laten
kleuren door bekend Nederland. “Ik
had nooit gedacht dat het zo veel tijd
en energie zou kosten”, aldus Frank.
“Maar ik heb er meer energie voor
teruggekregen dan het me uiteindelijk
heeft gekost.”
De trekking van de winnaar vindt
donderdag 16 juni om 21.00 uur plaats
bij het Art Center in Baarlo. Ook wordt
dan bekendgemaakt welk bedrag is
opgehaald voor het goede doel.

Jeugdleden Semper Avanti

Voorspeelmorgen
fanfare en drumband
Fanfare en drumband Semper Avanti uit Grashoek houdt dit jaar een
voorspeelmorgen op zondag 19 juni. De jeugdleden treden die dag op.
De jeugdleden van Semper
Avanti die momenteel een muziek
opleiding volgen verzorgen tijdens
de voorspeelmorgen een optreden,
zowel solo als in groepen. Ook de
jeugdslagwerkgroep de Drumkids,

het jeugdensemble van de fanfare en
de blokfluiters treden op.
De voorspeelochtend is vrij
toegankelijk en begint om 11.00 uur
in gemeenschapshuis De Ankerplaats
in Grashoek.

Vitametik®-de manuele methode
bij gespannen spieren en pijn.
Voorbeelden:
• Stijve nekspieren
• Hoofdpijn/migraine
• Schouder/armklachten • Hernia
• Rugklachten/spit
• Knie-en heupklacht

Voor al uw
binnen& buitenwerken

Vitametik® vervangt niet de behandeling van een arts of andere
therapeut. Lopende medische behandelingen moeten worden
voortgezet en niet worden uitgesteld of achterwege gelaten.

30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 38 00 98

www.vitametik-stoecklein.nl

Tel. 077 366 22 81

Wij zijn dringend op zoek naar:

chauffeurs

nationaal / internationaal
Functie-eisen:
Rijbewijzen B, C, E, Code 95 en in bezit van bestuurderskaart; ADR. cert.
(interne opleiding mogelijk); woonachtig in de regio Venlo; correcte houding
naar opdrachtgevers en klanten; flexibele instelling.
Wij bieden:
Een boeiende zelfstandige functie in een dynamisch bedrijf; betaling volgens de
CAO voor het wegvervoer over de weg; goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
een prettige informele werkomgeving.
Belangstelling:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Will Simons.
Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan uw schriftelijke
sollicitatie naar Simons Transport, t.a.v. de heer Will Simons, Columbusweg 6,
5928 LC Venlo. U kunt ook via e-mail solliciteren: info@simonstransport.nl

Columbusweg 6, 5928 LC Venlo Tel: 077 - 472 12 04
www.simonstransport.nl

Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf dat is opgericht
in 1979 en is uitgegroeid tot een professionele producent
van thermogevormd verpakkingsmateriaal.
Door de versnelde groei van onze organisatie,
zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.
Om onze afdeling technische dienst te versterken zoeken wij

Machinesteller (m/v)
Fulltime
MBO+ niveau MTS-WTB

Technisch medewerker /
monteur (m/v)
Fulltime
MBO/HBO niveau - MTS/HTS-WTB

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Heb jij belangstelling voor een van deze
vacatures of wil je meer informatie hierover?

Bezoek ons dan op
www.verstappenverpakkingen.nl
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Agenda

Helden

Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

za 19 juni 22.00-04.00 uur
Locatie: discotheek Apollo

za 18 en zo 19 juni
10.30-18.00 uur
Locatie: Raspberry Maxx

Saturdayz

Verzamelaarsbeurs

za 18 juni 22.30-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

zo 19 juni 10.00-13.00 uur
Organisatie: De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Baarlo

Verloting
Victory Boogie Woogie
do 16 juni 21.00 uur
Locatie: Art Center De Raay

#01 Clubtour

Grashoek

Voorspeelmorgen
Opening Het Heem

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Teeltmedewerker boomkwekerij – Vac.nr. P010218

Je voert werkzaamheden uit als snoeien, oppotten, bestellingen
klaarmaken en gewasbescherming. Ook stuur je medewerkers aan.
Je hebt een afgeronde mbo-opleiding richting tuinbouw.

Werkvoorbereider / calculator hoveniersbedrijf
Vac.nr. P010510

Naar wens van de klant werk je inrichtings- en beplantingsplannen
uit. Vervolgens verzorg je de calculatie en werkplanning. Je hebt een
mbo-diploma richting tuin, park en landschap en ervaring als hovenier.

Tractorchauffeur loonbedrijf – Vac.nr. P010273

Je voert alle tractorwerkzaamheden uit in de land- en tuinbouw. Je
hebt ervaring op de tractor, bent flexibel en kunt zelfstandig werken.

Meewerkend voorman – Vac.nr. P010124

za 18 juni 14.00 uur
Organisatie: Wonen Limburg
Locatie: Voorste Horst

zo 19 juni 11.00 uur
Organisatie: Semper Avanti
Locatie: gemeenschapshuis
De Ankerplaats

Vaderdagconcert

Lotenverkoop

zo 19 juni 10.30-12.00 uur
Organisatie: jeugdfanfare
Eendracht
Locatie: zaal Unitas

ma 20 juni tot en met vr 1 juli
Organisatie: De Zonnebloem
Locatie: huis aan huis

Jubileumconcert
Fanfare Kapel
zo 19 juni 15.00 uur
Organisatie: Fanfare Kapel
Locatie: Markt

Concert fanfare Eendracht
do 23 juni 20.15 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: kerk Baarlo

Beringe

Dienstenveiling
zo 19 juni 15.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging
VV BEVO
Locatie: sportcomplex
Hookervenne

Kessel

Preuvenementen fietstocht
zo 19 juni 10.30 uur
Org: Preuvenementen fietstocht
Locatie: Neptunuslaan

Open dag Raspberry Maxx

Panningen

Tentoonstelling landmeten
wo 15 juni – 1 oktober
Organisatie: PeelenMaasNet
Locatie: Huis van de Gemeente

Open dag Living Store
vr 17 juni 13.00-20.00 uur
Organisatie: Living Store
Locatie: Beumers Interieur

Optreden seniorenorkest
Horst aan de Maas en
The Ambassadors
za 18 juni 13.30-16.30 uur
Org: Muziek onder de Toren
Locatie: toren Raadhuisplein

Maasbree

België-Ierland

zo 19 juni 11.00-16.00 uur
Organisatie: brandweer Maasbree
Locatie: brandweerkazerne

Dutch dj Deluxe

Open dag brandweer

Meijel

za 18 juni 15.00 uur
Locatie: café Dotje

za 18 juni 20.30-02.00 uur
Locatie: DOK6 Theater

Peeltoernooi

Jeugdvierdaage

za 18, zo 19, za 25 en zo 26 juni
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

wo 22, do 23, vr 24 18.00 uur
Org: stichting Jeugdvierdaagse
Locatie: Wilhelminaplein

Samenwerking met philharmonie zuidnederland

Concert fanfare Eendracht
Baarlo
Fanfare Eendracht uit Baarlo voert donderdag 23 juni een concert op in samenwerking met philharmonie
zuidnederland. Dit concert vindt plaats in de parochiekerk in Baarlo.

Je werkt in de sorteer- en verpakkingshal, stuurt medewerkers aan
en beheert bestellingen, werkorders en voorraden. Je hebt affiniteit
met tuinbouw en ervaring in de logistiek.

Teeltmedewerker komkommerteelt – Vac.nr. 010422

Je verricht alle voorkomende gewas- en oogstwerkzaamheden.
Daarnaast scout je op ziektes en plagen en voer je (biologische) gewasbescherming uit. Je hebt ervaring in de functie en werkt secuur.

Dierverzorger varkenshouderij – Vac.nr. P007269

Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit in de zeugenstallen
en indien nodig spring je bij op de kraamstal of bij de vleesvarkens.
Je hebt ervaring in de varkenshouderij en bent flexibel.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Solist Thijs Bouten op bariton

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Zowel de fanfare als de
philharmonie, voorheen bekend als
Limburgs Symfonie Orkest (LSO), laten
hun muziekkunsten horen. Het eerste
deel wordt verzorgd door de Baarlose
fanfare, waarna de philharmonie
het tweede deel van het concert
invult. Onder leiding van dirigenten

Bart Deckers en Jan Cober wordt een
gevarieerd programma ten gehore
gebracht, waarbij verschillende
solisten optreden. Sanne Bleser speelt
op trompet de Concert Etude van
Alexander Goedicke en Thijs Bouten
laat het Deus di salvet Maria horen
op bariton. De Baarlose dirigent in

opleiding Michel Zanders dirigeert
tijdens het concert de philharmonie
zuidnederland in het werk Nabucco van
Gioseppe Verdi. Het concert begint om
20.15 uur in de parochiekerk aan de
Markt in Baarlo.
Kijk voor meer informatie op
www.fanfare.baarlo.nl
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

service 19

Nieuw theaterconcept

Dutch dj Deluxe bij DOK6
In de theaterzaal van DOK6 vindt zaterdag 18 juni de eerste editie plaats van het dj-feest Dutch dj Deluxe.

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

Tijdens het feest treden nieuwe en
opkomende dj’s als DeepCrash, Jacob
More, Sonny Blend, Rico Si en Youp Fabé

op. Dit alles met een Nederlands tintje
en gratis Hollandse hapjes. De zaal is
vanaf 20.30 uur geopend, waarna het

programma om 21.00 uur begint en tot
02.00 uur duurt. Kijk voor meer informa
tie op www.dutchdjdeluxe.com

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

Jeugdfanfare Eendracht

Parochie Beringe

Parochie Meijel

Vaderdagconcert Baarlo

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 19 juni
H. Mis 9.30 uur t.i.v. de parochie

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 16 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zondag 19 juni
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Pierre Nelissen (col); An DaemsSlaats (col); Peter van den Beuken,
Maria Geelen en Clara v.d. Beuken
en Maria v.d. Beuken (gest.jaard); uit
dankbaarheid
Doopviering 14.30 uur Lauren Slegers,
Schrank
Maandag 20 juni
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 21 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffie drinken
Donderdag 23 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 19 juni
Geen H. Mis
Zondag 26 juni
H. Mis 11.00 uur

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 18 juni
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel van der
Sterren (coll); Theodora Schoeber
(jaardienst), Tinus Spreeuwenberg en
zoon Wiel; Hay Schers (jaardienst)
Zondag 26 juni
H. Mis 11.00 uur Voor het welzijn van
alle parochianen

Parochie Helden

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 18 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Anna Catherina
Bos-Daniels en Cornelis Jacobus Bos
(gest. jaardienst)
Zaterdag 25 juni
Geen H. Mis

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 18 juni
H. Mis 19.00 uur – Gregoriaans
koor Schola54 – t.i.v. Jo Ramaekers
(jaardienst); Echtpaar Jan Macor en
Corry Macor-Bak (jaardienst); Adri
Luijten (col.); Joep Chatrou (verj.)
Zaterdag 25 juni
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Mia Gielen en Giel Peters
Extra collecte vanwege de kosten van
de misboekjes

Alle vaders zijn welkom bij het concert,
met hun vrouw en kinderen. Aan het
einde van het concert wordt er nog een

Het concert is speciaal voor alle
vaders georganiseerd. Er wordt een mix
van diverse soorten muziek gespeeld.

prijs uitgereikt aan de coolste, stoerste en
de grappigste papa. Het concert begint
om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur.

Proeven bij agrarische bedrijven

Preuvenementen fietstocht Kessel
De Preuvenementen fietstocht in Kessel viert dit jaar haar vijfjarig jubileum. De vijfde editie van de tocht vindt
dit jaar plaats op zondag 19 juni.
De fietstocht start in Kessel, gaat
door het Maasdal en via de veerboot
naar de kernen Steyl, Belfeld, Reuver
en Beesel. Onderweg stopt de tocht
bij vijf agrarische bedrijven, waar
een ‘preufstop’ is en streekproducten
geproefd kunnen worden. Er wordt
onder andere gestopt bij varkenshotel

Hannen-Mevissen in Kessel en toma
tenbedrijf Gubbels in Baarlo.
De tocht is zo’n 35 kilometer lang
en ook geschikt voor scootmobielen.
Startplaats is bij het bedrijventer
rein in Kessel bij Neptunus op de
Neptunuslaan. Er is voldoende parkeer
gelegenheid voor deelnemers die hun

fietsen met de auto meenemen. Tussen
10.30 en 13.00 uur kan er worden
gestart met de tocht. Tot 17.00 uur kun
nen deelnemers bij de deelnemende
bedrijven terecht.
Kijk voor meer informatie op
www.preuvenementen-fietstocht.com
of op de Facebook-pagina.
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Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 17 juni
Vormselviering 19.00 uur – mgr Wiertz
vormt Heldense kinderen – m.m.v.
Jongerenkoor St. Jan de Doper-Blerick
Zondag 19 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Arno Timmermans (col); Anna
Janssen (col); Felix Peeters (col); Stien
Peeters-Mertens (jaardienst)
Doopviering 11.30 uur Fara Mikayla
Ceelen, Pater Dondersstraat

Parochie Panningen

Bij zaal Unitas in Baarlo vindt zondag 19 juni een vaderdagconcert plaats. Deze wordt georganiseerd door de
jeugdfanfare van fanfare Eendracht uit Baarlo.
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

verstand van tuin & dier

Panningen
J.F. Kennedylaan 12a

Combineren is mogelijk.
Het goedkoopste artikel is gratis.

Panningen

J.F. Kennedylaan 12a

2+1 gratis
op alle dierproducten
zaterdag 18 juni
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beveelt Superkeukens aan
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Direct de beste prijs incl. apparatuur
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,

6

€ 4999,-

Keuken 198 x 285 cm
afzuigkap

Compleet met:

5 jaar apparatuurgarantie

koelkast
oven

vaatwasser

gaskookplaat

werkblad

spoelbakken

Constructa Combi-Magnetron

Constructa Vaatwasser

Constructa Gaskookplaat

By Siemens

By Siemens

By Siemens

Superdea l!

699,-

€525,-

900 W
5 magnetronstanden, 4 verwarmingssystemen
RVS binnenruimte, binnenverlichting
Nismaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm

Superdea l!

519,-

€375,-

Energieklasse A+
12 couverts
4 programma’s: normaal, eco, snel en voorspoelen
Nismaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

Superdea l!

449,-

€339,-

5 gasbranders
Gietijzeren pannendragers
Elektronische vonkontsteking
Nismaten (hxbxd): 45 x 560 x 480-490 mm

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

D!

