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Dansen in
de rolstoel of rollator
Dorpsdagvoorziening Maasbree begon op vrijdag 2 juni met rolstoel- en rollatordansen. Een aantal belangstellenden kwam kijken én meedoen bij de eerste les onder
leiding van Els Kusters. De bijeenkomst van vrijdag betrof nog een demoles, maar bij voldoende belangstelling wil de dagvoorziening in september beginnen met vast
weeklessen. Het dansen is bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn. De deelnemers kunnen zittend meedoen of staand met de rollator. “Het is net wat de mensen fysiek
kunnen”, vertelde Els aan de deelnemers. “Je doet mee op de manier dat je kan.” De reacties op de eerste demoles waren positief, vertelt Jos Opstals, voorzitter van Dorpsdagvoorziening Maasbree. “Alle aanwezigen deden mee en vonden het leuk, vertelden ze na afloop. We hopen dat bij de volgende les op vrijdag 23 juni weer nieuwe mensen
kennis komen maken met het dansen, zodat we genoeg dansers bij elkaar hebben om met de echte lessen te beginnen in september.”

Toeristensector laat van zich horen met brief

Bezorgdheid over verhoging toeristenbelasting
Ondernemers in het toeristisch segment in Peel en Maas hebben een brief naar de gemeente gestuurd.
Hierin uiten ze hun zorgen over een verhoging van de toeristenbelasting. Drie jaar geleden besloot de gemeente
het tarief tot 2018 op 1 euro per persoon per nacht te zetten. In 2018 gaat het tarief naar 1,20 euro. De sector is
bang dat een verhoging een daling in het aantal boekingen veroorzaakt.
Hoewel de ondernemers in de
brief zeggen dat de gemeente voor
nemens is de toeristenbelasting te
verhogen, staat dat nog niet helemaal
vast. “In 2015 hebben we beslist dat
het tarief drie jaar lang 1 euro zou
blijven. Vanaf 2018 zou het 1,20 euro
per persoon per nacht worden”,
zegt toerismewethouder Paul Sanders.
“Het is echter aan de gemeenteraad
om te beslissen of dat ook daadwer
kelijk gaat gebeuren. Zij stellen in de
kadernota, rond oktober of november,
vast of het tarief verhoogd moet

worden. Met het college hebben we
nog geen standpunt ingenomen over
het tarief.”
Volgens de ondernemers moeten
de consequenties van een verhoging
niet onderschat worden. “Het is een
enorm misverstand om te denken dat
een verhoging van de toeristenbelas
ting geen effect heeft op het aantal
overnachtingen”, stellen zij. “De toerist
kijkt naar het eindbedrag, inclusief
de toeristenbelasting.” Vooral bij de
campings neemt de belasting een groot
percentage in van de overnachtings

prijs, zo geven de ondernemers aan.
”Het zit ergens tussen de 12 en 20
procent van het tarief.”
De ondernemers vinden het ook
geen slim plan omdat de crisis pas
net achter de rug is. ”Het toeristisch
kamperen kende vanaf 2008/2009 een
dalende lijn”, schrijven ze. ”De laatste
jaren trekt het aantal overnachtingen
weer aan. Desondanks staan de marges
in de sector nog steeds zwaar onder
druk. Prijzen worden steeds minder
door de campingeigenaar bepaald,
maar steeds meer door intermediairs

als de ANWB en ACSI. De markt is
verzadigd en de prijzen staan sterk
onder druk.”
De ondernemers zijn bang dat
toeristen bij te hoge prijzen kiezen
voor een vliegvakantie. Zij zien
liever een daling van de belasting.
”Daardoor krijgt de gemeente meer
bezoekers binnen en daarmee weer
ruimte om te investeren.” Ook zou er
niet naar buurgemeentes gekeken
moeten worden. “In Leudal werd de
belasting een tijd terug verhoogd
naar 1,30 euro per persoon per
nacht”, vertelt Ruud van der Elsen van
camping Beringerzand in Panningen.
“Wij merken nu dat toeristen die eerder
daarheen gingen, nu bij ons boeken.
Als de gemeentes naar elkaar kijken

voor de toeristenbelasting, blijven
ze elkaar opstuwen. Dan komt er
geen einde aan. Wij hopen dat onze
gemeenteraad de brief goed leest en
snapt dat de huidige koers niet de
juiste is.”
De brief eindigt met een pleidooi
om de komende drie jaar de toeris
tenbelasting op 1 euro per persoon
per nacht te houden en ‘zo mogelijk
stapsgewijs af te schaffen’. De brief
is ondertekend door alle campings in
Peel en Maas, de LLTB, VeKaBo, Dörper
Ondernemers, Koninklijke Horeca
Nederland en Winkeliersvereniging
Panningen. Wethouder Sanders
verwacht dat het college binnen een
paar weken een standpunt inneemt
over de kwestie.
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Plek van huidige basisschool De Fontein

Locatie op het oog voor Knarrenhof Helden
Het Dörper Overleg heeft een formeel verzoek bij het College van B&W
en de gemeenteraad van Peel en Maas neergelegd om een Knarrenhof te
realiseren op de plek van basisschool De Fontein in Helden. De kans dat de
school na augustus leeg staat, is groot volgens het overleg. Het Knarrenhof
met de naam Hof van Helden moet woningen gaan bevatten voor starters,
senioren en mensen met een beperking.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Startebos Meijel
alleen voor Beringe, Grashoek
en Meijel

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.
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Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

De basisschool ligt aan de Jan van
den Boschstraat in Helden. Het gebouw
komt na augustus leeg te staan, zo
weet de werkgroep van het Dörper
Overleg die zich bezighoudt met het
Hof van Helden. “Directrice Paula
Corsten van onderwijsstichting Prisma
heeft ons op 27 maart schriftelijk laten
weten dat de kans zeer groot is dat
De Fontein op 1 september leeg staat
en dat het gebouw aan de gemeente
terugvalt”, zo schrijft de werkgroep in
een brief aan de gemeenteraad en het
College van B&W.

Wachtlijst van twintig
personen
De werkgroep is al een hele tijd
bezig met het realiseren van een
zogenoemd Knarrenhof en wil graag
zo snel mogelijk duidelijkheid hebben
rondom het initiatief. “We hebben al
gesprekken gehad met de gemeente
en provincie”, vertelt Joep Hermans, die
samen met vier anderen de werkgroep
vormt. “De gemeente is momenteel
bezig met het onderzoeken van de
omgevingsvergunning en of De Fontein
inderdaad de beste locatie is of dat er
misschien naar alternatieve plekken
gekeken moet worden.” Voorbeelden
daarvan zijn de plek waar Club Palladio
nu ligt en het braakliggend stuk grond

aan de Nieuwstraat. “Wij willen het
liefst naar De Fontein”, vertelt Joep.
“Dat is een toplocatie en vrij goedkoop,
aangezien de boekwaarde laag is.”
Het Hof van Helden moet een
woonconcept worden waar 34 kleine,
betaalbare woningen verrijzen rondom
een binnentuin. In de woningen
moeten drie doelgroepen komen
wonen: starters, senioren met een AOW
en een klein pensioen en mensen met
een lichte beperking die zelfstandig
kunnen wonen, maar wel professionele
begeleiding krijgen. Die laatste groep is
ook de reden dat de werkgroep begon
met het plan. Joep: “Er is een wacht
lijst van twintig personen in Peel en
Maas die geen woning kunnen vinden
waar ze zelfstandig kunnen wonen en
thuishulp krijgen. Dat willen we graag

veranderen.” De term Knarrenhof is
afkomstig van Stichting Knarrenhof die
al op meerdere plekken in het land
een dergelijk woonconcept realiseerde.
De bewoners van het hof tekenen een
sociaal contract waarin staat dat ze
elkaar helpen, mocht dat nodig zijn.

Totale kosten ongeveer
5 miljoen euro
Momenteel zijn ongeveer twintig
mensen met een lichte beperking
geïnteresseerd in het woonconcept.
Er zijn echter nog geen toezeggingen
gedaan. Om een zorgaanbieder
te interesseren, moeten ongeveer
21 huizen met een voordeur bewoond
zijn door een persoon met een
legitieme zorghulpvraag. “We weten

dus nog niet of we genoeg mensen
kunnen vinden, maar we zijn er hard
mee bezig”, vertelt Joep. “We zijn
bezig met subsidies van de provincie
om professionele onderzoeken te
bekostigen die wat meer duidelijkheid
kunnen verschaffen aan de gemeente,
geïnteresseerden en onszelf. Architect
Frans Engels, eveneens lid van de
werkgroep, heeft al een plan getekend
hoe het er ongeveer uit moet komen
te zien.”
De werkgroep wil het Hof van
Helden binnen twee jaar realiseren.
In totaal is er zo’n 5 miljoen euro nodig
om het plan werkelijkheid te laten
worden. Dat geld hoopt de werkgroep
bij elkaar te krijgen door subsidies en
de medewerking van woningcorporatie
Wonen Limburg.

Bestuurster uit Venlo gewond

Traumahelikopter in Egchel na ongeluk
Op de Roggelseweg in Egchel is op dinsdag 6 juni een auto uit de bocht gevlogen. De brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer uit de
auto te krijgen. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer, een 18-jarige vrouw uit Venlo, werd met letsel naar het ziekenhuis
vervoerd. Ze verkeert buiten levensgevaar.
De politie is momenteel bezig
met het onderzoek naar het onge
val. De vrouw vloog met haar auto
uit de bocht en belandde tegen een

boom. Ze raakte daarbij bekneld in het
voertuig. De brandweer van Panningen
werd opgeroepen om te helpen bij het
bevrijden van de bestuurster.

De bocht waar het ongeluk
gebeurde, is al vaker het toneel
geweest van ongelukken. Zo overle
den in 2007 twee personen nadat een

tegemoetkomende auto op hen was
gebotst. Naar aanleiding daarvan
werden matrixborden geplaatst met
adviessnelheid 60 erop.

Bezwaren tegen ’t Café Helden
gegrond, maar vergunning blijft
Een deel van de discotheek Apollo in Helden werd vorig jaar omgebouwd tot ’t Café. Daarvoor had de kroeg verschillende vergunningen nodig. Ze kreeg
die ook van de gemeente. De bewoners van het tegenovergelegen appartementencomplex dienden echter bezwaren in tegen die vergunningen en kregen
in de meeste gevallen gelijk van de bezwarencommissie van de gemeente. De vergunningen worden niet ingetrokken, maar aangepast, bleek onlangs.
Eigenaar Stephan Janssen leek
de Heldense discotheek eind 2015 te
verkopen. Het pand zou samen met
het naastgelegen café Friends gesloopt
worden. Een projectontwikkelaar had
al ideeën om de ruimte in te vullen.
Dat ging echter allemaal niet door en
Janssen besloot daarna een gedeelte
van de discotheek om te bouwen tot
café. De kroeg kreeg de toepasselijke
naam ’t Café.
Om de verbouwing mogelijk te
maken, had Janssen binnen een korte
tijdsperiode verschillende vergunningen

nodig. Het ging om een omgevings
vergunning bouw, drank- en horeca
vergunning, exploitatievergunning en
een ontheffing van de sluitingstijden.

Bezwaarschriften
tegen alle
vergunningen
Enkele bewoners van het apparte
mentencomplex aan de andere kant
van de Kesselseweg waren het echter
niet eens met de verleende vergun

ningen en besloten bezwaarschriften
tegen alle vergunningen in te dienen.
Ook verleende de gemeente een
omgevingsvergunning ruimtelijke
inpassing, maar ook daar dienden de
bewoners van het complex bezwaar
tegen in. De bezwaarcommissie gaf
de bezwaarindieners gelijk over
de omgevingsvergunningen, de
exploitatievergunning en de onthef
fing sluitingstijden. Hierop besloot
de gemeente alle vergunningen met
aanvullende voorschriften in stand te
laten. Alleen de bezwaren tegen de

drank- en horecavergunning waren niet
gegrond. De proceskosten van de indie
ners worden tot een totaalbedrag van
3.972 euro vergoed door de gemeente.
De aanvullende voorschriften
houden onder meer in dat de schuifpui
van het café iedere dag om 19.00 uur
gesloten moet zijn. Verder moeten
er volgens de commissie specifieke
voorschriften en maatregelen getroffen
worden met betrekking tot de ventila
tievoorziening in de nachtperiode.
Die maakt volgens de bezwaarindieners
en het geluidsrapport te veel lawaai.
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Over paters en nonnen
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Huize Koningslust

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of
hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en
ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek
in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. De geschiedenis van Koningslust is nauw verbonden met de geestelijkheid in het dorp.

Om de geschiedenis van de
paters in Koningslust te ontra
felen, is het nodig om te kijken
naar het ontstaan van het dorp.
Herman Dorssers schrijft in 2008 in
historische tijdschrift De Moennik
een verhaal over Koningslust.
Het komt hier op neer: Petrus de
Koning, rijk geworden met werk
zaamheden bij de Oost-Indische
Compagnie, kocht in 1795 een stuk

land tussen Helden en Maasbree om
zijn jachthobby uit te kunnen voeren.
Omdat jagen zijn lust en zijn leven was,
kreeg het stuk grond al snel de naam
Koningslust. Hij liet vier boerderijen
bouwen om het gebied te ontginnen.

Broeders van de
Heilige Franciscus
Na de dood van Petrus en zijn

vrouw kreeg zoon Leonard het stuk
grond in bezit. Leonard was pastoor in
Geijsteren en besloot in 1849 een gees
telijke orde te stichten in Koningslust.
Hij noemde het de ‘Broeders van
de derde orde van de Heilige
St. Franciscus’. De broeders ontgonnen
in de loop der jaren het gebied.
Omdat de tocht naar de kerken
van de omliggende dorpen veel tijd
kostte voor de broeders, kwam er een

kapel, waar in 1852 voor de eerste
keer een heilige mis werd gehouden.
Niet alleen de broeders, maar ook de
bewoners van de omliggende boer
derijen m
 aakten gebruik van de kapel
en vormden zo een eerste parochie
gemeenschap.
Leonard de Koning overleed in
1868. De orde die hij stichtte, bestond
op dat moment uit negentien broeders
en hun geestelijke leidsman. Vanaf de
jaren 80 van de 19e eeuw begonnen
de broeders vanwege financiële
redenen kostgangers op te nemen.
Ze vingen mensen op die om welke
reden dan ook niet meer thuis konden
wonen. Dat liep wat uit de hand en in
1886 werd het oude gesticht uitge
breid. Het vergrote pand werd de naam
Huize Koningslust gegeven. Tot in 1936
hielden de broeders zich vooral bezig
met het werken op de boerderijen
van het klooster en het opvangen van
de kostgangers. In dat jaar gingnen
de broeders van St. Franciscus op in
een andere c ongregatie, die van de
Heilige Joseph. Die orde is gesticht door
monseigneur Petrus Joseph Savelberg
en richtte zich voornamelijk op de
opvoeding van geestelijk gehandicapte
jongens en mannen.

Open gevangenis
in het klooster
In 1937, werd begonnen met
de bouw van een nieuw gebouw:
Huize Savelberg. Een jaar later was

de opening. De Franciscusbroeders
verhuizen naar het nieuwe pand en
het klooster kwam leeg te staan.
In het gebouw zat nog 25 jaar
een rooms-katholieke Landkolonie
der reclassering, een soort open
gevangenis, voordat het in 1970
samen met de aangrenzende kapel
werd afgebroken.
Huize Savelberg, nog altijd
gerund door broeders, richtte zich
vanaf 1938 op de opvang en opvoe
ding van geestelijk gehandicapte
mannen en na 1978 ook vrouwen.
In 1968 vond nog een belangrijke
gebeurtenis voor de broeders
plaats. Het eigendom van het
gebouw was namelijk overgegaan
van de broeders naar zorgstichting
Daelzicht. De aanwezige broeders
bleven er werken, maar er kwamen
geen nieuwe geestelijken bij in het
personeelsbestand. Zo kon het dat na
verloop van tijd geen broeders meer
actief waren op Savelberg.
De broeders die na verloop
van tijd stopten met hun zorgwerk
zaamheden, bouwden wel nog een
nieuw klooster aan de Koningstraat
in Koningslust. Hier zijn de overge
bleven broeders tot op de dag van
vandaag gehuisvest zijn.
Bron: Artikel Ora et labora op woeste grond,
verschenen in historisch tijdschrift De
Moennik, geschreven door Herman Dorssers
en het boek Huize Savelberg vijftig jaar onze
zorg van Phil Janssen en Hay Hesen.
(Foto: PeelenMaasNet)

Mede vanwege inzet voor volleybalclub

Lintje voor Kesselse Henriëtte van Schaffelaar
Henriëtte van Schaffelaar heeft op vrijdag 2 juni een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo en sportwethouder Roland van Kessel waren aanwezig om de 57-jarige Kesselse het
lintje te overhandigen. Henriëtte werd onder andere geroemd om haar inzet voor volleybalvereniging VC Kessel.

competitieleidster bij de regio Zuid voor
het Cool Moves Volley.

Actief op twee
scholen
Naast de inzet voor de volleybal
club is Henriëtte al jaren vrijwilligster
bij de mediatheek van middelbare
school het Bouwens en bij basisschool
De Merwijck in Kessel. Bij die school
coördineert ze de kookstaf bij het
schoolverlaterskamp, was ze lid van
de oudervereniging en hulpouder bij
het lezen. Voorheen was Henriëtte
bestuurslid en voorzitter van Stichting
Peuterspeelzaal ’t Kevertje in Kessel.
Ook was ze jarenlang bestuurslid en

jeugdtrainster bij zwem- en water
polovereniging Mosa Regio in Venlo.
Ook de Nierstichting kan al
vele jaren rekenen op de inzet van
Henriëtte. Ze coördineerde bijna vijftien
jaar de collecte en nadat de goede
doelen zich samenvoegden, bleef ze
de Nierstichting in het nieuwe initiatief
vertegenwoordigen. Ook is ze al tien
jaar mantelzorger.
Volleybalvereniging VC Kessel is
heel blij dat Henriëtte het lintje mocht
ontvangen. “Een onderscheiding die
haar meer dan toekomt en het is een
zeer verdiende blijk van waardering
voor al het vrijwillige werk dat ze al die
jaren gedaan heeft en nog immer met
een enorme passievolle inzet doet.”
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Ongelukje?
twintig jaar bestuurslid en de laatste
jaren ook waarnemend voorzitter.
Daarnaast is ze de bindende factor en
stimulator achter de jeugdafdeling van
de vereniging, waarbij ze al meer dan

vijftien jaar functioneert als voorzitter
van de jeugdcommissie en trainster is
van vele jeugdteams.” Henriëtte stond
ook aan de wieg van het VolleybalPlein
Noord-Limburg en ze treedt op als
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Sportzaal Achter de Häöf was de
uitgelezen locatie voor de overhan
diging van het lintje, laat VC Kessel
weten. “Het is haar tweede thuis”,
aldus de club. “Ze is inmiddels al
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En niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het Begin en Einde is.
Huub Oosterhuis

Dankbaar voor de vele jaren dat ze bij ons is geweest, zijn wij nu
verdrietig dat “oos ma” is overleden

Zus Janssen-Lommen

in liefde verbonden met Math

Janssen †

Zij overleed, in het Plattelandshoés, in de leeftijd van 94 jaar.
Beringe: Fons en Noortje Janssen-Nijssen
Ingrid en Lisanne, Liv
Matti en Sandra
Almere: Wim en Charlotte Janssen-van der Garde
Renée en Rogier, Marius en Lotte
Roos en Gijs, Thomas
Panningen: Jac en José Janssen-Kurvers
Lilianne en Ruud, Bart en Nina
Panningen: Gerrit en Els Janssen-Hoogers
Camiel en Mirella, Hogard en Lenka
Amsterdam: Mariet † en Thieu Wolters-Janssen
Michelle, Floor, Sophie
Panningen, 2 juni 2017
Correspondentieadres: Fons Janssen, Hoogstraat 17, 5986 AA Beringe

Wij feliciteren onze
ouders/grootouders

Geboren

Sten

Jan & Mia
van Rooij-Strijbos

31 mei 2017
Zoon van Rob Peeters en
Evelien van der Sterren
Kleine broer van Jens
Schoolstraat 17
5995 NP Kessel-Eik

met hun
50-jarig huwelijksfeest
op 16 juni 2017.
De receptie is tussen
19.00 en 20.00 uur
in Gemeenschapshuis
d’n Binger in Meijel
Kinderen en kleinkinderen

T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen tel.
077 307 17 76.

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.

Pioenrozen en lelies te koop
Ma t/m do 8.30-15.30 uur. Vrij- en
zaterdag 8.30-12.00 en vrijdagmiddag
op de Markt in Panningen. Zorg
tuinderij Kaate Zandberg 10 Helden.
Herbalife! Afslanken, aankomen,
sportvoeding, huidverzorging,
Onafhankelijk Herbalife Member
A.Vaasen 06 41 82 22 61.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp.
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00
Computerproblemen?
Do you WannaCry? No! Ik zorg voor
een veilige, virusvrije pc! Is ‘ie al traag,
viraal en/of ga je voor zekerheid? Bel
Karel Heines Baarlo. Verdere tips en
info: karelheines.nl 06 50 96 29 15

Pedicure aan huis. Bel voor
informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Te koop verse peultjes en tuinbonen.
Breetse Peelweg 2 Maasbree
tel. 077 465 17 58.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 12 juni om 10.30 uur
in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.
Aansluitend zullen we haar bij vader ter ruste leggen op de algemene
begraafplaats Heiderust.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

In droefenis ontvingen wij het bericht
van het overlijden van

Truus Janssen-Daniëls
Zij was ruim 38 jaar lid van Schutterij Sint Martinus.
Zij heeft, altijd op de achtergrond, ongelooflijk veel werk verricht
van onschatbare waarde voor onze schutterij en haar leden.
Hiervoor zijn wij haar heel veel dank verschuldigd.
Wij wensen haar familie heel veel sterkte toe
in deze moeilijke dagen.
Dat zij moge rusten in vrede.
Beschermheer, bestuur en leden
Schutterij St. Martinus Maasbree

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Aanbiedig Hortensia’s!
Div. srt. € 3,95 p.st. of 10 voor € 35,00
alleen tijdens hortensiadagen vrij. 9 en
za. 10 juni. Open 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg naast!! 13a Maasbree.
Info 06 40 32 71 08 of www.veldtuinplanten.nl

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Kringloopwinkel Oud & Nieuw
Ruime keuze in nieuwe en
goedgebruikte goederen. Wij zijn
geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Ons nieuwe adres
is Maasbreeseweg 3 Sevenum
(voorheen Janssen Camping).
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
06 31 22 84 44.

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

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

College wil MFA
Maasbreelening geven
voor zonnepanelen
Het College van B&W van Peel en Maas wil MFA ’t Hoës van Bree een
lening van 25.000 euro geven voor het plaatsen van zonnepanelen.
Het geld wordt gehaald uit het revolverend fonds dat bedoeld is voor
duurzame projecten in de gemeente. De gemeenteraad moet nog
beslissen of de lening inderdaad verstrekt wordt.

Pinkstermarkt in Panningen
Zoals al vele jaren het geval is, stond het centrum van Panningen op pinstermaandag in het teken
van de grote pinkstermarkt. Bezoekers konden onder meer op de Markt, Kerkstraat, Raadhuisstraat,
Doctor Ariënsstraat en het Raadhuisplein terecht voor hun koopjes. Het warme weer zorgde ervoor dat
bezoekers uit de hele omgeving naar Panningen trokken om een kijkje te nemen bij de kraampjes.

Het in oktober vorig jaar opgele
verde gemeenschapshuis in Maasbree
wilde het geld voor de zonnepanelen
in eerste instantie via een subsidie
regeling bij provincie Limburg
losweken, maar dat idee liep spaak.
“Deze subsidie raakte gedurende de
realisatie van het gemeenschapshuis
leeg”, staat te lezen in de aanvraag
voor de lening. Daarop werd het
zonnepanelenplan geparkeerd, maar
via het revolverend fonds van de
gemeente wil het MFA toch de pane
len laten plaatsen.
Het college wil meewerken aan
de lening. “De opbrengsten vloeien
terug in de gemeenschap, doordat

de zonnepanelen zorgen voor lagere
exploitatielasten. Dit komt ten gunste
van de gebruikers en draagt daarmee
bij aan de sociale duurzaamheid en
de lokale gemeenschap”, zo schrijft
het college in het voorstel aan de
gemeenteraad.
Het revolverend fonds is een
fonds waar projecten, verenigingen
en organisaties uit Peel en Maas
geld van kunnen lenen voor duur
zaamheidsprojecten. Er geldt een
maximumlening van 25.000 euro per
project. Omdat het geld wordt terug
betaald, blijft er geld in het fonds
en kunnen weer nieuwe projecten
gesteund worden.
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Extra zorgappartementen en evenementen

Kritiek op uitbreidingsplannen De Fabriek
Activiteitencentrum De Fabriek in Maasbree wil uitbreiden met achttien zorgappartementen en een aantal keer
per jaar evenementen laten plaatsvinden. Omwonenden van De Fabriek en de gemeenteraad van Peel en Maas zijn
echter kritisch, zo bleek tijdens de raadsvergadering op dinsdag 6 juni.
De achttien zorgappartementen
die het bedrijf wil realiseren, moeten
aan de achterkant van het gebouw
komen. De tijdelijke aanbouw wordt
dan vervangen door een permanente
aanbouw van maximaal zeven
meter hoog met een plat dak. In die
aanbouw kunnen achttien personen
worden gehuisvest die 24 uur per
dag zorg krijgen. Overdag maken die
bewoners gebruik van de activiteiten

bij de dagbesteding van De Fabriek.
Daarnaast wil het
activiteitencentrum maximaal twaalf
keer per jaar zaalverhuur plaats
laten vinden voor evenementen.
Omwonende Joop van der Sterren
liet namens vijf gezinnen, in totaal
achttien personen, weten bang te
zijn voor toenemende geluidsoverlast
wanneer er ook feesten mogen
worden gehouden. “We hebben dan

ook bezwaar tegen het uitbreiden van
de horecavergunning”, liet hij weten.

Verkeersborden
Een vereiste van de gemeente
om zaalverhuur toe te staan, is dat
De Fabriek zorgt voor verkeersborden
die verwijzen naar de extra
parkeerplaats bij bedrijventerrein
BOEZst op de verderop gelegen
Hagelkruisweg. Volgens wethouder

Arno Janssen is het inmiddels ook
verboden om in de bermen en op de
rijbaan bij De Fabriek te parkeren.
Omwonenden blijven echter
vrezen voor gevaarlijke situaties.
“Bewoners laten zich niet dwingen
op een bedrijventerrein te parkeren,
ook al maakt de eigenaar hier keurig
afspraken over”, aldus Van der Sterren.

Horecavergunning
Naast de omwonenden, was ook
een aantal raadsleden kritisch over de
aanvraag van De Fabriek. Onder meer
het realiseren van zorgappartementen

ver buiten de kern en het verhogen
van de horecavergunning waren
punten waarover raadsleden hun
zorgen uitten. De Fabriek aan
de Venloseweg in Maasbree wordt
sinds 2006 geëxploiteerd door de
sociale onderneming Rendiz, die
onder andere in Maasbree activiteiten
aanbiedt voor kinderen, volwassenen
en mensen met een beperking.
Dagelijks bezoeken zo’n 150 personen
het activiteitencentrum.
De gemeenteraad neemt op
dinsdag 27 juni een besluit over de
uitbreiding.

Officieel verzoek aan college om portret op te hangen

VVD wil koningspaar terug in raadszaal
Via een officieel verzoek heeft de VVD het College van B&W van Peel en Maas dinsdag 6 juni opgeroepen
een portret van het koningspaar in de raadszaal te hangen. Sinds de opening van het nieuwe gemeentehuis
ontbreekt dat namelijk nog.
Het ophangen van een portret
van het staatshoofd, koning WillemAlexander, is niet verplicht. Wel is
het een goed gebruik om een foto,
beeld, schilderij of tekening op te

hangen in officiële overheidsgebouwen
zoals een gemeentehuis. Volgens
het VVD-raadslid Teun Heldens is het
staatsieportret na de verbouwing
van het Huis van de Gemeente niet

teruggekeerd in de raadszaal van Peel
en Maas. “Het is een goed gebruik”,
aldus Heldens. Door de motie in te
dienen, wilde hij het college officieel
oproepen alsnog een portret op te

hangen. “We hebben als raad een
budget en daar kan vast een portretje
vanaf. Wie het ophangt, maakt mij
niet zo veel uit”, voegde het raadslid
eraan toe.

Raadsleden akkoord
Alle partijen gaven aan het eens te
zijn met raadslid Heldens. Toch vonden
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Sport2000 de Bruijn Panningen viert 60-jarig jubileum

Van paardenzadels naar sportartikelen
Wat in 1957 begon als kleine speciaalzaak met zadels en paardentuigen, is anno 2017 een grote sportwinkel
met een ruim assortiment. Herman en Kitty de Bruijn van Sport 2000 de Bruijn in Panningen vieren dit jaar
hun 60-jarig jubileum.

Vader Thei de Bruijn, die ook wel
‘de witte van Kepèl’ werd genoemd
vanwege zijn blonde haar, was
zadelmaker. Hij werkte jarenlang
in loondienst bij matrassenfabriek
Heldia bij Sjang Keiren.

Zadelmakerij
van vier bij vijf meter
In 1957 besloot hij voor zichzelf
te beginnen. In een woonhuis op de
Ruijsstraat in Panningen, dezelfde
plaats als waar de huidige winkel ligt,
opende hij een eigen zadelmakerij
in een winkelpand van vier bij vijf
meter. In ‘Het Sporthuis’ verkocht hij
dekkleden, zadels, tuigen en andere
hulpmiddelen om paarden op het
land in te zetten. Ook voerde hij
reparaties uit. Thei bracht zijn dagen
voornamelijk door in de werkplaats,
terwijl zijn vrouw Annie in de winkel
stond en het huishouden deed. Hun
tweede kind, zoon Herman, was toen
nog onderweg en er zouden nog
drie kinderen volgen. “Verkopen was
in die tijd vooral socializen”, vertelt
Herman (59). “Mam stond soms
wel anderhalf uur met een klant te
praten. Wanneer het druk was in de
winkel en pap weg moest, ging hij
dan ook via de achteruitgang naar
buiten.”

‘Pap kwam nog elke
dag langs’
Toen de tractor eenmaal zijn
intrede deed, leverden de zadels een
stuk minder op. Herman: “Het werden
luxeproducten die gebruikt werden
voor recreatie. Daarop besloten mijn
ouders dat er iets bij moest, om toch
geld in het laatje te blijven brengen.”
Thei besloot het assortiment al
snel uit te breiden met sport- en
campingartikelen en verkocht toen
onder andere tafeltennistafels,

badkleding en –accessoires en
diverse sportartikelen en -kleding
voor sporten als tennis en voetbal.
De winkel werd in de jaren 60, 70
en 80 nog vier keer verbouwd en
groter gemaakt, totdat zoon Herman
de zaak in 1989 overnam met zijn
vrouw Kitty. “Pap ging toen met
pensioen. Hoewel hij de zaak had
overgedragen, kwam hij nog elke dag
in de winkel langs”, aldus Herman.
“Hij kon het niet missen.”

Vijftien jaar geleden
naar Duits concern
Herman en Kitty besloten in 1999
definitief verder te gaan als sport
winkel en de ruiteraccessoires de
deur uit te doen. “Dat was een goede
keuze. Daarbij had ik eigenlijk ook
helemaal niets met paarden”, aldus
Herman. Sindsdien werd er nog drie
keer v
 erbouwd, waarvan de laatste
verbouding in 1999 de zaak vormgaf
zoals hij nu nog is. Inmiddels is ook
de naam veranderd. De twee eige
naren werden vijftien jaar geleden
onderdeel van het Duitse concern
Garant. Daar komt ook de naam
Sport 2000 vandaan. “Inmiddels
werken we veel samen met sport
verenigingen uit de regio aan wie we
de tenues leveren en het drukwerk
op shirts doen”, aldus Herman.
Het bedrijf is klaar voor de
toekomst, aldus Herman en Kitty.
“Het bedrijf is helemaal up-to-date
en gemoderniseerd. Eigenlijk is
de winkel er al klaar voor om ooit
overgenomen te worden”, aldus
Herman. Maar zo ver is het nog niet.
Kitty: “We willen de komende jaren
graag samen met ons personeel
verdergaan op deze manier.”
Sport2000 de Bruijn viert haar
60-jarige jubileum op vrijdag
9 en zaterdag 10 juni met diverse
activiteiten.

Internet buitengebied
15 -18 juni
in Heel, De
Bokkeriejers

Een nieuw
evenement
opzetten?

Ik doe
met je mee!

Anthal Coumans doet mee met Toneelvereniging Koldriek
"Als ambassadeur in Heel heb ik Koldriek gewezen op hoe we als Rabobank
nieuwe evenementen kunnen ondersteunen. Hun aanvraag is gehonoreerd en
zo maken we De Bokkeriejers mede mogelijk!"

Bekijk de video over De Bokkeriejers op www.rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Op de foto Anthal Coumans (Rabobank) en Frankie Sweegers van Toneelvereniging Koldriek

Gemeente
in gesprek met CIF
over glasvezel
Glasvezel in het buitengebied is weer een stapje dichterbij gekomen.
Dat blijkt uit de beantwoording van raadsvragen die Lokaal Peel&Maas
stelde aan het College van B&W. In de antwoorden staat dat de
voorbereidingen met glasvezelbedrijf CIF afgerond zijn en dat er
begonnen kan worden met de overeenkomstonderhandelingen met het
bedrijf. Begin 2018 zou gestart kunnen worden met de vraagbundeling.
De aanleg zou spoedig daarna volgen.
Jeanne Hesen van Lokaal
Peel&Maas stelde de vragen nadat de
fractie naar eigen zeggen ‘veelvuldig
signalen van burgers, bedrijven en
instellingen ontving’ over slecht
internet in delen van de gemeente.
Daarbij speelt volgens de fractie de
ligging van de woning of het bedrijf
een grote rol.
Peel en Maas werkt samen met
de gemeentes Nederweert, Leudal,
Weert, Maasgouw om de uitrol
van glasvezel door CIF in alle vijf

de gemeentes te bewerkstelligen.
“Als alles volgens planning
verloopt, kan er begin 2018 met
de vraagbundeling gestart worden
en de aanleg volgt dan spoedig bij
voldoende deelname”, zo schrijft
het college in de antwoorden aan
Hesen. “Onze burgers kunnen
helpen door zich te organiseren om
de vraag en behoefte beter in kaart
te brengen. Er zijn inmiddels ook al
bestaande initiatieven in Beringe
en Baarlo.”
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Tien foodproducenten in Amsterdam

Limburg LEF wil regionale
producten promoten
Een tiental foodproducenten uit de regio Peel en Maas heeft de handen ineengeslagen. Samen willen ze de
regio Peel en Maas als dé foodregio positioneren en hiermee ook hun eigen producten onder de aandacht brengen.
Onder de noemer Limburg LEF presenteren de ondernemers op woensdag 21 juni bourgondisch Limburg in
Amsterdam.

winkel&bedrijf 07
Coöperatie Peel Energie

Energieloket
in Panningen
Energiecoöperatie Peel Energie start vanaf vrijdag 9 juni met een
energieloket. Bij het loket kunnen inwoners en bedrijven terecht voor
advies op het gebied van energiezuinig wonen. Peel Energie wil alle
inwoners van Peel en Maas zoveel mogelijk stimuleren om hun huis
energiezuinig, of zelfs energieneutraal te maken.
In het loket zijn diverse
proefopstellingen te zien
van de nieuwste duurzame,
energiebesparende installaties.
Bezoekers worden doorverwezen naar
bedrijven die mogelijke maatregelen
kunnen bewerkstelligen. Vooralsnog

Tien bedrijven uit Peel en Maas en
omstreken werken samen onder de
noemer Limburg LEF. De groep bestaat
onder andere uit Herefords slagerij
uit Kessel, Görtz Fruit en Minitree uit
Baarlo, wijnerij De Belaeving uit Egchel,
aspergebedrijf Teboza uit Helden en
Ruyghveen uit Panningen. De produ
centen willen de regio Peel en Maas
positioneren als dé foodregio en hier
mee ook hun eigen producten onder
de aandacht brengen. “Gezamenlijk de

trots op onze Limburgse topproducten
uitdragen, dat is wat we met Limburg
LEF willen stimuleren”, vertelt Ria
Joosten, die met haar cateringbedrijf
ook deel uitmaakt van het iniatitief.
Ook Teboza vindt het belangrijk om
samen Limburg als dé foodprovincie te
promoten: “Want wat Italië voor Europa
is, is Limburg voor Nederland.”
Op woensdag 21 juni presenteren
de ondernemers ‘bourgondisch
Limburg’ bij De Prael Houthavens in

Amsterdam aan klanten en relaties,
maar ook horeca, slagers en pers.
Giel Hermans van Herefords Slagerij
vertelt: “Dit is een project waarmee we
de huidige en potentiële klanten van
alle deelnemers kunnen verwennen
en enthousiast maken voor onze
producten. Niet zo maar producten,
maar producten van de hoogste
kwaliteit én producten met een
verhaal.” Limburg LEF staat voor liefde,
emotie en food.

is het loket alleen op telefonische
afspraak te bezoeken.
Coöperatie Peel Energie is in
2014 opgericht. De coöperatie, die
wordt gerund door vrijwilligers, is ook
een van de initiatiefnemers van het
Windpark Egchelse Heide.

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!

Logistiek medewerker – Vac.nr. P016088
Je gaat verpakkingen, retouren en inkomend en uitgaand fust verwerken. Ook beheer je voorraad en behandel je orders. Een heftruck- en
reachtruckcertificaat en logistieke ervaring is vereist.

Productiemedewerker betonvloeren – Vac.nr. P014536
Je gaat betonvloeren maken en verwerkt hier ijzer en isolatiemateriaal
in. Je bent een aanpakker en in staat om fysiek werk te verrichten.

Medewerker tuinbouw – Vac.nr. P014218
Je bent allround inzetbaar binnen het bedrijf en gaat bijv. aardbeien
oogsten, planten verzorgen en sorteren en onkruid wieden. Je hebt ervaring in de tuinbouw en bent gemotiveerd.

Junior teeltmanager – Vac.nr. P015985
Je start in een intensief leertraject waarin je wordt opgeleid tot teeltmanager en verantwoordelijk wordt voor het kasklimaat en het optimaliseren van de teelt. Mbo werk- en denkniveau is een must.

Groenvoorziener / hovenier – Vac.nr. P015459

Café Centraal in Baarlo heropend
Café Centraal aan de Markt in Baarlo heeft zijn deuren weer geopend voor het publiek. Het café was
een tijd gesloten vanwege verbouwingen nadat er een nieuwe eigenaar, Jeroen Elderhorst, in het pand
kwam. Op zaterdag 3 juni werd afgetrapt met een diner voor de crowdfunders die meehielpen om de
droom van de nieuwe kastelein te realiseren.

Je gaat tuinen aanleggen en onderhouden of het groen beheren in de
openbare ruimte. Bij voorkeur heb je al ervaring, maar je bent vooral
gemotiveerd om in de groensector te werken!

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

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

Jauke Engels
16 jaar
Helden
De Berkenschutse
in Heeze

Welke vorm van lichaamsbeweging
is je favoriet?
Ik sport best veel. Ik zit op voetbal,
paardrijden en in het weekend ga ik
weleens mountainbiken. Paardrijden
is toch wel mijn favoriete vorm van
lichaamsbeweging. Nu al zo’n negen
jaar rijd ik paard bij een manege.
Nog steeds heb ik er heel veel ple
zier in.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Op mijn ideale vrije dag sta ik niet
te laat op. Ik begin de dag met een

rondje op mijn mountainbike met een
vriend en daarna eet ik een lekkere,
uitgebreide lunch. ’s Middags hang ik
op de bank, kijk ik televisie of zit ik op
de computer. ’s Avonds gaan wij lekker
uit eten.
Welke muziek luister je veel?
Ik luister eigenlijk heel veel verschil
lende soorten muziek. Het liefst luister
ik naar de Top 40. In deze afspeellijst
staan veel leuke nummers waar ik
vrolijk van wordt.
Heb je ooit iets gewonnen?
Twee jaar geleden ben ik met mijn
voetbalteam, de jongens C4 van
VV Helden, kampioen geworden. Ook
heb ik een keer een dressuurwedstrijd
met paardrijden gewonnen.
Waar kun je jou mee opvrolijken als

GEZELLIG
GENIETEN
HORST • 077 2300010 • ABELLE.NL

aan
Jauke Engels

je een minder leuke dag hebt?
Op een minder leuke dag kun je mij
opvrolijken met muziek en lekker eten
zoals lasagne, zelfgemaakte pizza,
chocolade en koekjes. Voor de rest mag
jij mij deze dag met rust laten.
Welk liedje heeft een speciale
betekenis voor jou?
Het liedje ‘My heart will go on’ van
Celine Dion. Veel mensen zullen dit
liedje kennen van de film ‘Titanic’,
maar mij doet dit liedje denken aan
mijn vader. Acht jaar geleden ben ik
mijn vader verloren. Dit liedje werd op
zijn uitvaart gedraaid. Iedere keer als ik
het liedje hoor, denk ik aan hem.
Wat is je favoriete outdoor activiteit?
Ik vind het heel leuk om te karten.
Vorig jaar in de zomervakantie hebben

we in Duitsland gekart. Ik vind het leuk
om samen met mijn broer een soort
wedstrijdje te doen en flink te crossen
op de kartbaan. Ik ga niet zo vaak
karten, dus dat maakt het wel extra
speciaal als ik een keertje ga.
Heb je ooit iets gebroken?
Toen ik pas net op paardrijden zat,
ben ik een keer van het paard gevallen.
Ik probeerde mij toen op te vangen
met mijn arm, maar dat ging niet
helemaal goed. Het bleek dat ik mijn
arm had gebroken.
Welk eten zou je nooit van je
leven eten?
Mijn moeder en zus vinden zuurkool
heel erg lekker, maar ik word alleen
al van de geur van zuurkool niet
goed. Ik heb het vroeger weleens
gegeten, maar dat was niet zo’n succes.
Al zolang ik me kan herinneren maakt
mij moeder iets anders voor mij als zij
zuurkool eten.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Tot nu toe ben ik altijd in Europa op
vakantie geweest. Ik zou dus in de
toekomst nog weleens een keer een
wereldreis willen maken. Ik wil de
rest van de wereld ook zien. Ik zou
continenten zoals Azië en Amerika
willen bezoeken.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het stomste vak op school vind ik
Duits. Duits heeft zoveel regeltjes en
het leren van grammatica, woordjes
en de naamvallen vind ik al helemaal
niet leuk. Het leukste vak op school
vind ik scheikunde. Ik vind het leuk om
dingen te berekenen en proefjes te
doen. Omdat ik goed ben in het vak,
vind ik het ook leuker. Ik zit nu in het
vijfde leerjaar van het vwo, maar ik
weet nog niet wat ik wil doen na de
middelbare school. Misschien dat ik
wel iets ga doen met scheikunde of
natuurkunde.
Waar ben je verslaafd aan?
Zoals vele anderen ben ik toch wel
verslaafd aan mijn telefoon. Ik kijk
best veel op mijn telefoon om te
WhatsAppen, Facebook te checken of
spelletjes te spelen. Ik pak eigenlijk
te snel even mijn telefoon om mijn
berichtjes te checken. Ook als het
eigenlijk niet nodig is.
Heb je een bijnaam?
Vorig jaar kon mijn wiskundeleraar
mijn naam op de een of andere manier
niet uitspreken. Hij vergat altijd de ‘e’
achter mijn naam te zeggen. Sindsdien
is Jauk een soort bijnaam van mij.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik vind paardrijden een hele mooi
sport. Als ik een topsporter zou zijn,
dan zou ik professioneel springruiter
willen zijn. Ik weet niet of dat mij zal
lukken. Ik weet wel dat ik altijd wil
blijven paardrijden, omdat ik het zó
leuk vind.
Wat is het vaakst afgespeelde
nummer op je telefoon?
Het nummer ‘weak’ van AJR is op
het moment het meest afgespeelde
nummer van mij. Als ik even energie
nodig heb, kan ik die uit dit liedje
halen. De artiest ken ik niet, maar ik
vind het gewoon een erg leuk liedje.

Vive
la France!
Samen met mijn ouders en
broertje zat ik een paar weken
geleden in het mooie ZuidFrankrijk. Het was voor mij de
eerste keer in Frankrijk, de
Provence om precies te zijn,
en wat vond ik het mooi.
De gezellige straatjes en de
oude boerderijtjes. Vooral de
mentaliteit van de Franse
mensen viel mij op. Ze deden
alles rustig aan en wat
vandaag niet kwam, dat kwam
de volgende dag wel. Ze
maakten zich daar nergens
druk om.
Men zegt vaak dat de Franse
bevolking alles met de
‘Franse slag’ doet. Dat betekent
dat het er vaak gehaast en
rommelig uitziet. Ook dat is iets
wat ik wel kan beamen. Rondom
de huizen lag het vol met allerlei
spullen. Opruimen nemen ze
daar niet zo nauw. Een strak
afgewerkt en opgeruimd huis is
een u
 itzondering te noemen.
Al vanaf ’s morgens vroeg
waren de mensen in de
dorpscafés te vinden. Sommigen
zaten daar zelfs al met een
biertje in de hand. ’s Avonds was
hetzelfde fenomeen te zien met
dorpsbewoners die bij het café
bij elkaar kwamen.
Ik vind het eigenlijk wel leuk
hoe de mensen daar leven.
Het is veel relaxter dan het
stressvolle leven dat mensen
hier in Nederland hebben.
Ze waren daar ook minder bezig
met sociale media en internet.
Dat vind ik opmerkelijk. Ik en
vele anderen met mij in
Nederland zouden zelf absoluut
niet zonder telefoon kunnen.
Ik heb dus genoten in Frankrijk,
het was zeker niet de laatste
keer dat ik dit land bezocht heb.
Janique
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Een doorstart van Palladio is mogelijk
De inwoners van Peel en Maas hebben weinig vertrouwen in een terugkeer
van Club Palladio. Een grote meerderheid van 82 procent van de stemmers
denkt niet dat de discotheek een doorstart kan maken. Het illustere Palladio
werd onlangs failliet verklaard nadat het 99 jaar lang een begrip was geweest
in de regio.
Een veelgehoorde opmerking is dat het uitgaanspatroon van de jeugd
veranderd is. Niet meer iedere week naar de discotheek of kroeg, maar
sporadisch naar festivals of feesten. Palladio sloot daar niet meer op aan en

zodoende liepen de bezoekersaantallen steeds meer achteruit. De eigenaren
verbouwden het pand nog voor veel geld, maar dat leverde niet de gewenste
ommekeer.
Misschien dat de discotheek gewoon op de foute locatie ligt. Peel en Maas
is te klein om aan de specifieke doelgroep te voldoen die Palladio op het oog
had. Vandaar ook dat een doorstart voor veel mensen niet haalbaar lijkt. Met
Apollo heeft Helden daarnaast nóg een discotheek. Dat is misschien te veel van
het goede voor een klein dorp.

De toeristenbelasting moet afgeschaft worden
in Peel en Maas
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De ondernemers uit de toeristenbranche in Peel en Maas stuurden onlangs
een brief aan de gemeente waarin ze vroegen om de toeristenbelasting niet te
verhogen, maar juist weg te halen. De gemeenteraad beslist later dit jaar wat er
gebeurt met de belasting. Jaren geleden werd afgesproken dat de belasting in
2018 van 1 euro naar 1,20 per persoon per nacht gaat.
De toeristenbelasting afschaffen zou getuigen van moed van de gemeente.
Laten zien dat je vooruitstrevend bent. Het geld dat wordt misgelopen wordt
weer terugverdiend met de extra toeristen die het oplevert en zij hebben meer

te besteden tijdens hun vakantie. Niet meelopen, maar een voortrekkersrol
innemen. Zo maak je de gemeente populair. Daar profiteert iedereen van.
Daarintegen levert de belasting een mooie som geld op voor de gemeente.
Dat geld kan weer gebruikt worden voor zaken in de gemeente. Niet alleen
ondernemers m
 oeten profiteren van toeristen, ook de ‘gewone’ burger moet
er beter van worden. Als er geen toeristenbelasting meer is, moet dat gat in de
begroting opgevuld worden. Wellicht met geld van de burgers van Peel en Maas.
De toeristenbelasting moet afgeschaft worden in Peel en Maas. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 22) > De lokale identiteit verdwijnt in een streekomroep > eens 46% oneens 54%

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

AODEMNOËTER

BEERPREUVE
ZATERDAGAVOND

10 JUNI
20 - 24 UUR

ZONDAG

11 JUNI
13 - 19 UUR

GENIET VAN HET AANBOD VAN
4 LIMBURGSE BROUWERS UIT DE REGIO
Proef het bier van onze brouwers uit de
buurt met een proefarrangement en een
keuze uit het gehele assortiment van:
•
•
•
•

Gesponsord door Artline

Naast de Paort en de Neerhof in Kessel

Lindeboom uit Neer
De Natte Gijt uit Weert
De 7de Hemel uit Sevenum
De Fontein uit Stein

Met medewerking van Hostellerie de Neerhof en Gemeenschapshuis De Paort.
ADVERTENTIE W E E K
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Festival
kriebels
Na een lang weekend
lekker klussen en verven in
ons nieuwe huis met 3FM live
vanaf PinkPop op de radio,
drong het pas echt tot me
door: het festivalseizoen is
weer begonnen. En ik heb de
opening volledig gemist, net
zoals ik praktisch de rest van
het seizoen ga missen.
Normaliter ga ik ieder jaar
wel een aantal festivals af,
maar dit jaar staat er pas één op
de planning. Per toeval nog wel,
want een vriendin won kaartjes
voor Parkbeats Tilburg bij
vakantieveilingen en ik mocht
mee.
Het zit er even niet in dit
jaar, geen Pinkpop, geen
Lowlands, geen Solar. En wat zal
ik het missen. Ik zal heimwee
hebben naar het chillen in het
gras en ogenknijpen tegen de
zon. Heimwee naar de sfeer, de
gezelligheid, de muziek.
Zelfs heimwee naar lauw bier,
wegwerpbarbecues bij het
tentenkamp en de snikhete
stinkdixi’s op het festivalterrein.
Ook die dingen bepalen de
charme. Als je nog nooit op een
festival bent geweest, dan zul je
deze charme niet begrijpen.
Je hebt je beeld opgedaan uit
tv-beelden en sterke verhalen.
Je denkt aan modder, rommel,
ongegeneerd gezuip, lange
wachtrijen voor een kortstondige
douche en herrie. Het klopt
allemaal, hoewel iets genuanceerder.
De negatieve aspecten neem
je voor lief en scheppen zelfs
een band. Je bent er zo aan
gewend om je wc-bezoek te
timen. Je slaapt in een tentje en
babbelt met iedereen die je
tegenkomt. Je geniet van de
muziek van drie tenten verder.
Het is een soort nieuwe werking
van de maatschappij: alle
conventies losgelaten. Je bent
een halve hippie, een levens
genieter. Terug naar de basis:
samen genieten van de sfeer en
de muziek. Geen flauwekul.
Het is bijna niet uit te leggen,
maar de festivalkriebels hangen
in de lucht en ik ruik ze.
Gaat iemand ze achterna?
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Aangepaste openingstijden

Textielinzameling

In verband met de jaarlijkse Personeelsdag is het Huis van de Gemeente op vrijdag 9 juni
gesloten. De Bibliotheek is geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. U kunt tussen 9.00 en 10.00 uur
terecht voor het doen van geboorte- of overlijdensaangifte.

De komende weken wordt weer textiel huis-aan-huis ingezameld.
Kijk voor de juiste inzameldag op de afvalkalender, www.peelenmaas.nl .
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van
de gemeente. Zet textiel om 7.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw
container aanbiedt.

Aangepaste dienstverlening
Donderdag 15 juni kunnen van 13.30 tot 14.30 uur geen paspoorten / id-kaarten en
rijbewijzen aangevraagd of uitgereikt worden en is het tussen 17.00 uur tot 18.00 niet
mogelijk afspraken te maken en/ of een e-formulieren in te vullen of te downloaden.

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

Evenementenkalender
Op zoek naar een leuk evenement in Peel en Maas? Kijk dan ook eens op onze
evenementenkalender op https://www.peelenmaas.nl inmiddels al ruim gevuld. Uiteraard kunt
u ook evenementen online aan ons doorgeven met behulp van ons digitale meldingsformulier.

U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het Huis van de Gemeente en bij de afhaalpunten, of kunt u
zelf uitprinten via www.peelenmaas.nl .
U kunt alle soorten textiel aanbieden voor huis-aan-huis inzameling. Bijvoorbeeld kleding en
schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone
lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens. Textiel kan ook altijd worden
weggebracht naar het milieupark.
Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief; zij rijden voor de inzameling uit en nemen zonder
toestemming de gemeentelijke textielzakken mee. Door oplettende burgers kan de politie de
illegale inzamelaars aanhouden.
Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor.
De inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto
met daarop het logo van de gemeente. Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct
de politie via 0900-8844 of meldt dit bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via
(077) 306 66 66.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Draagt u ook uw groen steentje bij aan de strijd tegen kanker?

Taxus Taxi in 2017 ook in Peel en Maas actief
Stichting Taxus Taxi bestaat uit een klein, hecht team dat zich vol enthousiasme en betrokkenheid inzet om taxussnoeisel in te
zamelen voor de wereldwijde ‘strijd tegen kanker’. Het enorme enthousiasme van mensen die het initiatief wilden steunen, zorgen
voor een groot succes. Inmiddels is Taxus Taxi uitgegroeid tot een professionele en betrouwbare stichting en sluiten steeds meer
gemeenten aan om een bijdrage te leveren aan deze strijd.
Opbrengst 2016
Vorig jaar heeft de stichting Taxus Taxi 442.060 kilo taxusknipsel ingezameld. Hieruit kon
de belangrijke basisgrondstof voor chemotherapieën
gehaald worden. Goed voor in totaal 3.700
chemotherapieën. Ook dit jaar zet de stichting de
schouders er weer onder en Peel en Maas doet nu ook
mee!

Wanneer begint de inzameling?
Vanaf 6 juni 2017 is het mogelijk om via www.taxustaxi.nl/afspraak of telefonisch een
afspraak te maken. De stichting haalt het snoeisel dan kosteloos binnen 24 uur uur, voor
de deur, op. De einddatum van de inzameling is niet bekend. Zolang er onvoldoende
taxusknipsels zijn, gaat de stichting door met inzamelen.
Laat u voorafgaand aan het snoeien altijd goed informeren of de stichting op dat moment nog
actief is. Via www.taxustaxi.nl vindt u altijd de laatste informatie.

Wat is nieuw?
Tot nu toe heeft de gemeente Peel en Maas in eigen
beheer de gemeentelijke taxusknipsels ingezameld
voor het goede doel. Vanaf dit jaar sluit de gemeente
Peel en Maas zich aan bij Taxus taxi en heeft zelfs twee
uitgiftepunten:
• milieupark - Industrieterrein 114 (zone 55) – Panningen:
openingstijden: zie www.peelenmaas.nl
• gemeentewerf - J.F. Kennedylaan 212 - 5981 WX
Panningen: openingstijden: ma t/m vr van 8.00-12.00 en
12.30-16.00 uur
waar u vanaf 1 juni de opvangzeilen en de Taxus Taxi
Tassen gratis af kunt halen zodat alle inwoners van
Peel en Maas hun taxussnoeisel kunnen aanleveren.
Op deze manier wordt het knipsel schoon opgevangen
en op een luchtige manier bewaard. U moet zelf de Taxus
Taxi inschakelen voor het kosteloos ophalen van uw
taxusknipsels.
Via www.taxustaxi.nl/afspraak kunt u een ophaalverzoek
indienen. Mede door het inleveren van onze en uw
taxussnoeisel kan Taxus Taxi een bijdrage leveren ‘in de
strijd tegen kanker’.

Hoe herken ik de bruikbare en de niet-bruikbare taxus?
De Taxus Baccata is geschikt voor het geneesmiddel Taxol. Deze taxussoort komt in ruim
80% van de tuinen voor. Kenmerk: de blaadjes zitten als vlakke vogelveertjes aan weerszijden
van de takjes.
De Taxus Hicksii is NIET geschikt om het geneesmiddel Taxol te maken. Deze taxussoort
komt in slechts 20% van de tuinen voor. Kenmerk: de blaadjes steken alle richtingen uit en
zitten rondom de takjes.
Knipvoorwaarden
Wanneer u wilt deelnemen aan de inzamelactie moet u voorafgaand aan het snoeien op
de hoogte zijn van de knipvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn erg belangrijk omdat het
snoeisel anders onbruikbaar is.
• De stichting zamelt alleen eenjarige scheuten (maximaal 20-30 cm) van de Taxus Baccata in.
• Het moet vrij zijn van takken, steen, zand en blad. Het opvangzeil en de Taxus Taxi Tas
helpen hierbij.
• Voorkom broei door een kuil in het midden van de gevulde tas te maken en druk het
snoeisel niet aan. Tas t/m juli vullen tot maximaal de helft. Tas mag vanaf augustus volledig
gevuld worden.
• Maak direct na het snoeien een afspraak zodat het snoeisel altijd vers is.
Voor veel gestelde vragen kunt u ook terecht op de website www.taxustaxi.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim Hillen via pim.hillen@peelenmaas.nl
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Beeldvormende vergadering over pilot loslaten sluitingstijden horeca

2.00, 3.00 of 4.00 uur …
sluitingstijden horeca onder de loep
Hoe denken inwoners, horecaondernemers, jongerencentra en andere betrokkenen over vrije sluitingstijden voor de horeca in Peel en Maas? Dat was de hamvraag tijdens de thematische
beeldvormende vergadering, die vorige week dinsdag plaatsvond in Beringe. Hoewel er veelal positieve geluiden klonken, werden ook zorgen geuit en kanttekeningen geplaatst. Daarbij willen
jongerencentra graag aansluiten bij de op te starten pilot.
Een gemêleerd gezelschap verzamelde zich vorige week in gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe voor de beeldvormende vergadering over het loslaten van de sluitingstijden voor de
horeca in Peel en Maas. Diverse horecaondernemers en vertegenwoordigers van jongerencentra
in Peel en Maas waren aanwezig, maar ook enkele inwoners, de politie en een afvaardiging van
brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland gaven acte de présence.
Verzoek vanuit horeca
De bijeenkomst werd afgetrapt met een presentatie van burgemeester Wilma Delissen. De
sluitingstijden van de horeca zijn namelijk onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV), die de burgemeester in haar portefeuille heeft. Burgemeester Delissen gaf een toelichting op
de plannen om een pilot te gaan opzetten met vrije sluitingstijden voor de horeca in Peel en Maas.
Ook schetste zij de huidige situatie. “Op dit moment kunnen horecagelegenheden en terrassen
tot 2.00 uur ’s nachts openblijven, eetzaken tot 2.30 uur. Als burgemeester kan ik onder bepaalde
voorwaarden ontheffing verlenen tot uiterlijk 4.00 uur. Voor paracommerciële instellingen, zoals
sportkantines en gemeenschapsaccommodaties, gelden afwijkende openingstijden.”
Het plan voor de pilot komt voort uit een verzoek van de afdeling Peel en Maas van Koninklijke
Horeca Nederland (KHN) om de sluitingstijden voor de horeca te laten vervallen. In veel
gemeenten in de regio hoeven cafés en restaurants al langer niet meer op een bepaald moment
te sluiten. Hiermee wordt volgens KHN ruimte gegeven om te ondernemen, daarnaast vermindert
een geleidelijk vertrek van bezoekers het risico op overlast en draagt dit bij aan een vermindering
van de regeldruk. Ook wordt met het vrijgeven van de sluitingstijden ingespeeld op de
ontwikkeling dat jongeren steeds later op stap gaan. Burgemeester Delissen gaf aan vertrouwen
te hebben dat het loslaten van de sluitingstijden positief zal uitpakken, maar wil - om dit zeker te
weten - eerst een pilot van een jaar opzetten. Als de gemeenteraad instemt, gaat deze pilot op
1 juli van dit jaar van start. Alleen ondernemers met een goedgekeurd overlastbestrijdingsplan
mogen meedoen, daarnaast geldt de pilot niet voor paracommerciële instellingen. “Eind 2017
vindt een tussentijdse evaluatie plaats, in het tweede kwartaal van volgend jaar gevolgd door een
eindevaluatie. Vervolgens bepaalt de gemeenteraad of de vrije sluitingstijden definitief worden
opgenomen in de APV.”
Geen heil
De aanwezigen gingen vervolgens, verspreid over drie tafels, in gesprek over dit onderwerp.
Ook raadsleden schoven aan, om te horen hoe betrokkenen over de pilot denken. Hoewel het
merendeel van de horecaondernemers in Peel en Maas positief is over de op te zetten proef, is niet
iedereen hier even gelukkig mee. Martijn Horsten van Dotje’s Skihut in Panningen gaf bijvoorbeeld
aan geen heil te zien in vrije sluitingstijden. “Drie uur is laat genoeg. En als de kroegen langer
openblijven, gaat de jeugd waarschijnlijk ook later op stap. Daar zit niemand op te wachten.
Langer open zijn, betekent ook dat er meer wordt gedronken en er dus meer overlast is. Tenminste
bij een jongerencafé als het onze. Omwonenden zullen daar niet blij mee zijn.”
Christel Nabuurs, regiomanager Noord- en Midden-Limburg bij Koninklijke Horeca Nederland,
benadrukte dat het vrijlaten van de openingstijden niet betekent dat een ondernemer verplicht is

om zijn zaak tot in de vroege uurtjes open te houden. “Het is de bedoeling dat je als ondernemer
de ruimte pakt op de momenten dat het jou past.”
Horsten zag dit anders. “Dat kan wel zo zijn, maar als anderen wel tot vroeg in de ochtend
openblijven, moet je hier toch in mee. In het verleden werd in bepaalde kroegen ook gratis drank
verstrekt aan vrouwen. Ik wilde daar niet aan meedoen, totdat de mensen wegbleven.
Toen móest ik wel.”
Drank- en drugsmisbruik
Veel andere aanwezige horecaondernemers waren positiever over de pilot. Zij gaven aan
weliswaar niet iedere nacht tot zes uur te willen openblijven, maar de mogelijkheden wel te willen
benutten voor incidentele gevallen en op deze manier extra omzet te willen meepikken.
Ook verwachten de meeste ondernemers dat meer spreiding van vertrekkende bezoekers de
overlast zal verminderen.
Vertegenwoordigers van jongerencentra als het Mafcentrum in Maasbree en Sjiwa in Baarlo
benadrukten graag te willen meedraaien in de pilot. De jongerencentra hebben namelijk een
volledige horecavergunning; daarnaast is het volgens hen lastig is om aan klanten uit te leggen wat
het verschil is met de normale horeca.
Burgemeester Delissen liet in haar inleiding ook weten dat het drank- en drugsgebruik in
Peel en Maas zorgwekkend is, volgens de GGD. In de discussies werd aan de aanwezige
horecaondernemers ook de vraag gesteld hoe zij dat ervaren. “Drugsgebruik in de horeca is
inderdaad een probleem”, gaf één van de aanwezige ondernemers toe. “Maar we zien het vaak niet
en kunnen er hierdoor ook weinig aan doen.”
Stof tot nadenken
Als afsluiting van de discussies beantwoordde burgemeester Delissen nog enkele vragen die
ter tafel waren gekomen. Hierbij benadrukte ze onder meer dat de APV voor para commerciële
instellingen, zoals jongerencentra, de mogelijkheid biedt om enkele malen per jaar een verzoek in
te dienen voor het oprekken van de sluitingstijden.
De aanwezige raadsleden nemen de input van de diverse partijen mee in hun overwegingen
en bij het bepalen van hun standpunt. In de opiniërende raadsvergadering van 6 juni gaat de
gemeenteraad in debat over de pilot sluitingstijden horeca, en zal wellicht ook al een besluit
worden genomen.
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Ga op vakantie van je vakantiegeld!
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kassakorting*
*tenzij anders aangegeven

Gratis
parker en
voor de
deur!

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Fusie met Panningen in de zomer

TTV Helden neemt afscheid met jubileum
Na precies vijftig jaar komt er deze zomer een einde aan tafeltennisvereniging TTV Helden ’67. De club fuseert
met TTC Panningen ‘74 en zodoende ontstaat er een volledig nieuwe vereniging. Dat gebeurt echter niet voordat de
club het gouden jubileum gevierd heeft.

ons en we wilden niet net ervoor de
stekker uit de club trekken.”

Laatste wapenfeit
van de club
Op zaterdag 17 juni wordt het
jubileumfeest gevierd in de kantine
van de club. “Het laatste wapenfeit
van de vereniging noem ik het ook
wel eens”, vertelt Johan. “Al is dat
niet helemaal waar. We moeten
de kantine nog leegruimen, maar
de laatste clubkampioenschappen,
wedstrijden en trainingen zijn dan
allemaal geweest. Het einde van het
tafeltennistijdperk in Helden.”

Met de fiets
naar Panningen

De leden van de vereniging tijdens het 25-jarig jubileum
Natuurlijk kon de Heldense club
niet fuseren vóór het 50-jarig bestaan,
vertelt Johan Schers, bestuurslid bij

TTV Helden en nauw betrokken bij
de jubileumfestiviteiten. “Eén van de
voorwaarden die we gesteld hadden

aan TTC Panningen was dat de fusie
pas ná 17 juni officieel beklonken kon
worden. Dit jubileum is belangrijk voor

De fusie tussen de twee
verenigingen verliep heel soepel,
lieten de clubs in een eerder stadium
al weten. Leden van beide clubs
snapten de noodzaak. “We krijgen
een nieuwe naam, ook met nieuwe
tenues en dus ook nieuwe kleuren.
Geen onvertogen woord is gevallen
daarover. Er worden wel grapjes
gemaakt door de leden dat ze in
plaats van met de voet straks met

de fiets helemaal naar Panningen
moeten, maar voor de rest ging het
allemaal heel ‘smooth’.”
Terugkijken wil Johan wel, maar
nog veel liever kijkt hij vooruit.
“Alles wat we nu missen bij onze
club, hopen we straks weer terug te
krijgen. Dat we na de wedstrijden met
méér dan vijf of zes man in de kantine
zitten of dat er bij een feestavond de
twintig aanwezigen wel aangetikt
wordt. En dat we net als vroeger
een bloeiende activiteitencommissie
krijgen en dat we ieder jaar een
kamp kunnen organiseren voor de
jeugdleden. De nieuwe club heeft
veel leden straks, dus ik hoop dat dat
soort dingen terugkomen en er een
bloeiende vereniging ontstaat.”
Om op een goede manier afscheid
te nemen van de club vindt op
zaterdag 17 juni het jubileumfeest
plaats in het clubgebouw van
de tafeltennisvereniging achter
basisschool De Liaan in Helden.
De herinneringen aan vijftig jaar
TTV Helden ’67 worden opgehaald
vanaf 19.00 uur en rond 20.00 uur
huldigt de vereniging de jubilarissen.
Opgeven voor het feest kan
door een mail te sturen naar
ttvhelden@hotmail.com

Zomermarkt
in Baarlo
In het centrum van Baarlo wordt op vrijdag 16 juni de jaarlijkse
zomermarkt gehouden. De markt wordt georganiseerd door vasteloavesvereniging VV De Kook en Stichting Volksfeesten Baarlo.

Medelo aan de slag met PeelenMaasNet
Heemkundevereniging Medelo uit Meijel gaat de komende tijd aan de slag met het digitaliseren
van historische documenten. Het krijgt de beschikking over scanapparatuur van de historische website
PeelenMaasNet om de documenten digitaal te vereeuwigen. “Door de samenwerking met
PeelenMaasNet is het voor Medelo mogelijk niet alleen het Mééls Krentje veilig te stellen, maar ook
andere documenten en foto’s”, laat de vereniging weten. Mensen die interesse om mee te helpen of
lid te worden van Medelo kunnen contact opnemen via info@medelo.nl of met Rob Peeters via
077 466 19 11.

Infobijeenkomst beelddenken
MamaCafé Peel en Maas organiseert op woensdag 14 juni tussen 20.00 en 21.30 uur een thema-avond over
beelddenken.

Op de vrijdag van de
volksfeesten vindt in het
centrum van Baarlo jaarlijks de
zomermarkt plaats. Ruim tachtig
marktkramen en de reguliere
winkels zijn open. Ook verenigingen
uit Baarlo presenteren zich.
Sommige zijn opgenomen in het

marktparcours, andere zijn te
vinden op de Kasteelweide. Op
deze weide staat ook een grote
opblaasbare klimtoren voor de
jeugd. Ten tijde van de markt zijn er
verschillende straten afgesloten voor
verkeer. De markt duurt van 15.00
tot 21.00 uur.

Beelddenken is volgens de
organisatie een prachtige manier
van denken, maar zij stellen ook de
vraag: hoe kom je je schooltijd goed
door? Ouders en leerkrachten van een
beelddenker zullen het patroon wel
herkennen. Het kind is snel afgeleid,
werkt slordig, ondervindt problemen
bij lezen, spellen of automatiseren.
Ook heeft het kind geen goed tijdbesef

en daardoor moeite met plannen en
structuur aanbrengen. Maar het is wel
slim, ondernemend en creatief.
Beelddenkers raken vaak
in de problemen vanaf groep 3
op de basisschool. Het kost hen
meer tijd om de informatie te
verwerken, stelt de organisatie van
de avond. Het overzicht ontbreekt.
Dit kan leiden tot een gebrek aan

zelfvertrouwen of zelfs faalangst.
Tijdens de informatiebijeenkomst
zal er informatie worden gegeven
over wat beelddenken is, hoe je
het herkent en hoe je beelddenkers
helpt. De informatieavond vindt
plaats op basisschool Nieuweschool
in Panningen.
Aanmelden kan via
mamacafepeelenmaas@outlook.com
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Derde editie voor WK PloeteRun
Zaalvoetbalvereniging Beringe houdt op zondag 11 juni de derde editie van het WK PloeteRun. Tussen 11.00 en
16.00 uur wordt er geploeterd in het agrarische achterland van Beringe. Deelnemers starten bij de voetbalvelden
van Beringe en moeten vervolgens door de modder en een hindernisbaan afleggen.

De jeugd van 8 tot en met 15 jaar
kan meedoen aan de PloeteRuns van
2,5 en 4 kilometer. Voor de (jong)
volwassenen vanaf 16 jaar staan er
gedurende de dag drie runs van 4, 7
en 10 kilometer op het programma.
Ook bestaat de mogelijkheid mee te
doen aan de Family Run, waarbij ouder

en kind samen deelnemen.
De ‘mud runs’ hebben verschil
lende uitdagingen voor de deelnemers.
Denk bijvoorbeeld aan klimmuren,
hooibalen, tractorbanden, touwnetten
en diverse andere hindernissen. De
organisatie doneert een gedeelte van
de opbrengst aan Stichting KidzBase,

een stichting die kinderen helpt die
door een verstoorde thuissituatie niet
meer kunnen opgroeien in hun eigen
gezin.
Kijk voor meer informatie over het
WK PloeteRun op www.wkploeterun.nl
of op de Facebook- of Twitterpagina
van het evenement.

Jong Nederland Baarlo viert
70-jarig bestaan
Jong Nederland Baarlo bestaat zaterdag 10 juni haar 70-jarig jubileum. Dat wordt gevierd met een activiteitendag voor de leden, midden in het dorp. De kasteelweide in Baarlo wordt voor deze gelegenheid helemaal
aangekleed.
De feestdag begint om 10.30
uur op de kasteelweide. Hier vindt
het sport- en spelgedeelte plaats

met onder andere een stormbaan en
een luchtkussen. Ook zijn opdrachten
en een fototocht uitgezet in het

dorp. Vanaf 16.00 uur wordt de
dag gezamenlijk afgesloten op de
kasteelweide.

Slootjesdag Helden
De jeugdwerkgroep van IVN Helden doet dit jaar mee aan de landelijke slootjesdagen op zondag 11 juni:
kinderen van de basisschool en hun (groot)ouders kunnen leren wat er allemaal in het water gebeurt. Ze ontdekken
hoe bijzonder het leven is in een doodgewone sloot of poel.

De kinderen worden gestimuleerd
om te gaan ‘scharrelen’ langs de oevers
van het water, bij het waterbassin
achter Neerseweg 47 in Helden.
De jeugdwerkgroep van IVN Helden
neemt deelnemers mee in de wereld
van de waterdiertjes. Hoe zien ze er

precies uit? Wat eten ze? De organisatie
heeft schepnetten, loepjes en
zoekkaarten om echte slootjesexperts
op te leiden.
Kinderen van de basisschool kun
nen met netjes waterdiertjes scheppen
en deze onder een loep bekijken en

mogelijk determineren. De slootjes
dag is zondag 11 juni van 11.00 tot
16.00 uur. Deelname is gratis en aan
melden is niet nodig.
Neem voor meer informatie contact
op met Til Janssen via 06 14 45 54 69
of 077 307 61 98.

verenigingen 13

14

verenigingen

Al driekwart eeuw
EHBO in Meijel
EHBO-Meijel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 opgericht.
De burgemeester en pastoor waren van mening dat enkele burgers een
EHBO-cursus moesten gaan volgen om de oorlogsslachtoffers een
helpende hand te kunnen bieden. 75 jaar na dato bestaat de vereniging
nog altijd.
In de oorlogsperiode rondden
een paar jongens en meisjes de
EHBO-cursus af en ontvingen een
diploma. Ze besloten meteen een
EHBO-vereniging op te richten. “Vanaf
dat moment heeft de EHBO-Meijel
voorzien in een behoefte in het dorp”,
schrijft EHBO-Meijel. “De vereniging
heeft nu ongeveer zeventig leden.
Zij zorgen er onder andere voor dat
er bij veel evenementen in Meijel
gecertificeerde EHBO’ers aanwezig
zijn, zodat er snel hulp verleend kan
worden bij ongelukken. Naast eerste
hulp bij ongelukken kunnen alle leden
reanimeren en een AED bedienen.”

08
06

Bier proeven met
jubilerend Ademnoët
Zangvereniging Ademnoët uit Kessel viert op zaterdag 10 en zondag 11 juni het 30-jarig jubileum met
bierproefevenement Ademnoëter Beerpreuve in hartje Kessel. Vier Limburgse bierbrouwers laten hun gerstenat
proeven. De zangvereniging organiseert het proeven in samenwerking met hostellerie De Neerhof en
gemeenschapshuis De Paort.

Naast de evenementen houdt
de vereniging zich bezig met het
geven van EHBO-lessen en -cursus
sen. “Zo volgen alle leden meerdere
herhalingslessen per jaar”, aldus de
vereniging. “Ook niet-leden volgen
lessen bij de vereniging. Daarnaast
ondersteunt de vereniging de jeugd
EHBO-A en het examen voor groep 8
op basisschool Den Doelhof.”
Het 75-jarig jubileum wordt
gevierd op zaterdag 10 juni met een
receptie bij het Oranje Hotel in Meijel.
De receptie op zaterdag begint om
19.00 uur. Later dit jaar geeft EHBOMeijel nog een gratis EHBO-cursus.

St. Lambertus Helden

Gerard Blokzijl
nieuwe koning
Door: schutterij St. Lambertus
Schutterij St. Lambertus uit Helden organiseerde op zondag 4 juni
haar jaarlijkse Koningsschieten. Na het afhalen van koning Frits, gaven de
vendeliers op de Pool een demonstratie onder begeleiding van het
tamboerkorps. Gerard Blokzijl won de nieuwe koningstitel.

Ademnoët bestaat uit 28 mannen
die normaal gesproken a capella
zingen. Dirigent is Ron Hanssen en
het repertoire bestaat uit Duitse
en Engelse liederen. De groep is
ontstaan uit joekskapel Lakkerjoeks.
“De leden dachten naast het maken
van blaasmuziek ook te kunnen
zingen”, laat de vereniging weten.

“Het heeft enige tijd geduurd voordat
er, zonder te lachen, muziek werd
gemaakt. Deze groep mannen is een
vriendengroep geworden die naast het
zingen ook zaken als een aspergerie,
een wijnproefclubje, stedentrips en
wijnfeesten organiseren.”
Waar de zanggroep voorheen
geen nieuwe leden wilde aannemen,

werd daar vorig jaar vanaf gestapt.
“In het verleden is nooit actief
gezocht naar uitbreiding, maar dat
is nu losgelaten. Nieuwe leden zijn
welkom”, laat de vereniging weten.
Het bierproeven vindt plaats op het
terras naast De Neerhof en begint op
zaterdag om 20.00 uur en op zondag
om 13.00 uur.

Drie locaties in Meijel

Nieuwe opzet
Peelpushtoernooi
Het Peelpushtoernooi kent dit jaar een andere opzet dan voorheen het geval was. De komende editie maakt
namelijk gebruik van drie volleyballocaties in de kern van Meijel. Het evenement vond voorheen altijd plaats op
de voetbalvelden van RKMSV, maar wordt nu gehouden bij sporthal De Körref, het Alexanderplein en de Trambaan
in Meijel.

Na een toespraak van de voor
zitter, de openingsschoten en het
traditionele afleggen van het zilver,
barstte de strijd los om de titel Koning
2017. Na een felle en spannende
strijd viel de vogel onder luid gejuich
naar beneden en mocht Gerard
Blokzijl zich de nieuwe koning van het
schuttersgilde noemen.
Op de tweede boom waren de
dames van het gilde in een felle
strijd verwikkeld. Hier kwam Loes
Peulen als dames koningin uit de
bus. Ook de jeugd heeft haar eigen
koningsschieten, de winnaar hier was
Anouk Lemmen. Nu ontbraken de

Dörperkoning en Dörper Jeugdkoning
nog. Ook hier werd hevig gestreden
door verschillende dames, heren en
kinderen uit de Heldense gemeen
schap. Het animo onder de jeugd was
zo groot dat er zelfs een jongens- en
meisjeswedstrijd werden gehouden.
De nieuwe Dörperkoning is Johan
Teeuwen, Dörper jeugdkoning bij de
jongens werd Sven Meyer en Dörper
jeugdkoning bij de meisjes werd
Rianne Meyer.
Nadat alle koningen bekend
waren, volgde er een korte receptie
en werden de vijf koningen gehuldigd
door het afschieten van de ‘katteköp’.

De Peelpushtent in 2016 (Foto: Wim Simons)
Het toernooi vindt plaats van vrij
dag 23 tot en met zondag 25 juni op de
ondergronden zand en gras. De locaties
zijn Beach bij sporthal De Körref, City

op het Alexanderplein en Forest bij
de Trambaan. De niveaus verschillen
van eredivisie tot recreatief niveau.
De camping van het toernooi is dit jaar

gevestigd bij camping Nieuwehof.
Inschrijven kan tot zondag 11 juni.
Kijk voor meer informatie op
www.peelpush.nl/toernooien
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en zo 15

GEPLUKT Thei Wulms

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.

de andere attributen en doe ik de
afwerking.” Thei liep al meer dan
25 keer mee in de Kesselse optocht.
“Het is belangrijk om actueel te zijn.
Dat wordt gewaardeerd.” Ook bij de
Einzelgängeroptocht van provinciale
omroep L1 deed Theo al verschillende
keren mee. Volgend jaar vindt die
optocht in Kessel-Eik plaats. “Heel leuk,
een thuiswedstrijd voor mij.”

Al snel
een opvolger paraat

Voorheen vrijwel dagelijks en tegenwoordig nog een aantal keer per week is Theo Wulms te vinden bij
voetbalclub VV Kessel. Theo, of beter gezegd Thei, heeft daarnaast een voorliefde voor autosport en rond het
carnavalsseizoen bloeit de 55-jarige Kesselnaar ieder jaar weer op. Al meer dan 25 keer deed Thei als einzelgänger
mee aan de optocht in zijn dorp. Deze week wordt hij geplukt.
“Ons mam is namelijk heel goed
met de naaimachine en zij naait
de kleren aan elkaar. Zelf maak ik

als einzelgänger. Die schrijft hij op
en als het feest nadert, schakelt
hij zijn moeder in om te helpen.

Het hele jaar door krijgt Thei
ideeën over wat hij bij de volgende
carnavalsoptocht kan uitbeelden

Met de optochten is hij maar
sporadisch bezig. De rest van de vrije
tijd wordt voornamelijk opgeslokt door
voetbalclub VV Kessel. Eerst was Thei
in de jeugd actief en na een aantal
tussenjaren kwam hij op z’n 24e weer
terug bij de vereniging. Eerst als voet
baller, daarna als manusje van alles.
“Ik ben onder meer twintig jaar wed
strijdsecretaris geweest en ik geloof
dat ik in al die tijd geen twee vrijdagen
gemist heb op de club. Altijd alles
gereed maken voor het weekend, het
barpersoneel regelen en de opstellin
gen maken met de trainers”, vertelt hij.
“Vorig jaar heb ik besloten het rustiger
aan te doen en tot mijn verbazing
hadden we binnen twee maanden een
opvolger gevonden. Dat was een fijne
overdracht.”
Thei was niet alleen wedstrijd
secretaris. Hij ontving onder meer
iedere zondag de scheidsrechter, doet
het veldenbeheer, ging kijken bij alle
uit- en thuiswedstrijden van het eerste
team, helpt mee bij het onderhoud
en fluit nog vrijwel iedere zaterdag
of zondag duels van Kesselse teams.
“Ik heb ook meegeholpen toen we
de klinkers gelegd hebben rondom
de kantine”, herinnert hij zich. “In de
vakantie ben ik met een vriend daar
twee weken lang van ’s morgensvroeg
tot ’s avonds laat mee bezig geweest.

Ik vind het gewoon leuk om te doen.
Als je dan ziet dat die voetballers
hier komen en plezier hebben, ben
ik tevreden.” Ook zijn vrouw Gerrie,
met wie hij dochters Janine en
Manon kreeg, heeft hart voor de club.
“Zij heeft hier zestien jaar achter de bar
gestaan. Dat is niet niks”, aldus Thei.
De jaren dat Thei niet bij voetbal
club zat, was hij druk met een andere
hobby: autocross. “Vanaf ongeveer
mijn 14e heb ik jarenlang meegedaan
aan de zandcross in Kessel”, vertelt hij.
“Omdat we vaak moesten sleutelen
aan de auto, had ik geen tijd om te
voetballen. Nog steeds ga ik regelmatig
kijken bij bijvoorbeeld stockcarraces en
ik ben ook nog ieder jaar vrijwilliger bij
de nachtcross hier in Kessel.”

Op de tribune
bij PSV
In zijn hele leven heeft Thei maar
één werkgever gehad. 38 jaar geleden
begon Thei meteen toen hij van school
kwam bij Wicro Plastics in Kessel.
Daar is hij spuitgiet-engineer. “Ik vind
het nog altijd leuk werk en het zou me
niets uitmaken om dit tot mijn pensi
oen vol te houden.”
Naast de voetbalclub uit zijn dorp
heeft Thei ook een zwak voor PSV.
In het verleden zat hij regelmatig op
de tribune. “Ik kan me het succesjaar
1988 en voetballers als Romario en
Ronaldo nog goed herinneren”, vertelt
hij. “Maar ze voetbalden vaak tege
lijk met Kessel, dus ik kon niet al te
vaak gaan.”
Omdat Thei wel erg vaak van huis
was, heeft hij de werkzaamheden bij
VV Kessel al wat geminderd. En waar
hij vroeger parkieten en een hond had,
zijn die nu ook weg. “Nu kunnen Gerrie
en ik de deur gerust achter ons sluiten
en gaan waar we willen. Dat is ook wel
eens fijn.”

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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HALLO in Cochem
De familie Cuijpers vierde het 50-jarig huwelijk van Broer en Lies Cuijpers-Naus uit Grashoek in
Duitsland. “Onze ouders, schoonouders, opa en oma waren op 14 april vijftig jaar getrouwd en vandaar
dat ze ons meenamen naar Cochem om het heuglijke feit te vieren”, laten de kinderen van het
echtpaar weten. “We hebben ontzettend genoten van ons weekendje uit, vooral de zondag met de
grote verrassing was onvergetelijk”, laten zonen, (schoon)dochters en kleinkinderen Johan, Stanley,
Angelieck, Lizette, Elise, Leike en Nienke weten.
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Rijverenigingen actief in Meerlo
Door: paardensportverenigingen TomMix, De Cavaliers en De Maasruiters
In Meerlo vonden op zaterdag 3 en zondag 4 juni wedstrijden plaats voor paarden en pony’s. Ruiters van
onder meer PSV De Cavaliers uit Helden, De Maasruiters uit Kessel en TomMix uit Baarlo lieten hun kunsten zien.
Voor de Cavaliers behaalde
Myrthe Sonnemans in de klasse B
springen een zevende plaats met
Caraway. In de klasse L behaalde zij
een vijfde prijs met Lewis van Equinta
en een zevende prijs met Fiefke.
Op zondag behaalde Jessica Maasssen
in het springen D-M een tweede prijs

met Bockmann’s Punto en Janine
Maassen behaalde een achtste prijs in
het springen L met Bockmann’s Eclair.
In de klasse DL wist Danice
Giesbertz van De Maasruiters
met Vayda-H een derde plaats te
halen. De vierde plek in diezelfde
klasse ging naar Marieke Vervoort

met Tongerveld’s Chiko.
Twan van Dijk nam namens
TomMix deel aan de springwedstrijd
in Meerlo. Hier wist hij de overwin
ning binnen te slepen in de klasse M
springen met het paard Eclips. En ook
wist hij nog een zevende prijs te
winnen met Astrix in de klasse Z.

Podiumplek voor MTB Baarlo
in Den Helder
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De jeugd van MTB Baarlo trok op zaterdag 3 juni naar Den Helder voor een landelijke jeugdwedstrijd.
De Baarlose vereniging keerde met een zilveren medaille voor Freek Bouten terug naar het Limburgse land.
In het eerste middagblok was het
de beurt aan de jeugd van categorie
5. Daar startten Freek Bouten en
Guus Janssen. Freek kon na de start
direct goed mee met de kopgroep.
Dit wist hij gedurende de halve
wedstrijd vol te houden. In de laatste
drie ronden moest hij de nummer
1 en 2 laten gaan. Hij lag nog als
derde in het veld. In de voorlaatste
ronde lag hij vierde, maar in de
laatste ronde wist hij weer zijn derde

positie terug te pakken. Daarmee
werd hij derde overall en tweede bij
de jongens.
Guus startte zijn wedstrijd erg
goed. Hij wist na de start al snel een
paar plaatsen naar voren te rijden,
waardoor hij in een groepje van twee
man kwam. Hij wist al snel weg te
rijden bij deze andere renner en wist
het gat steeds groter te maken. Tegen
het einde van de wedstrijd kwam hij
echter energie tekort en wisten twee

renners achter hem weer bij hem
te komen. Een 26e plaats was het
eindresultaat voor Guus.
In het laatste blok verscheen
Tim Janssen aan de start voor de
Baarlose vereniging. Zijn wedstrijd
verliep wegens materiaalpech niet
geheel succesvol. Hij wist de klimme
tjes niet goed op te komen, doordat
zijn ketting telkens vastliep. Hij reed
zijn wedstrijd wel uit, met een 24e
plaats als eindresultaat.

Altijd al eens ‘achter de schermen’ willen kijken
hoe het er bij Slagerij Rutten aan toe gaat?
Kom dan op zondag 18 juni a.s. naar het centrum
van Panningen (tussen 11.00 en 17.00 uur).

ZONDAG 18 JUNI OPEN DAG

‘VOL VAN VLEES’
Slagerij Rutten Panningen

• Rondleiding door de slagerij
• Presentatie Ruyghveen
k
u
e
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n
e
E
• Moonshine Bastards (live BBQ-cooking)
uitje voor • Live muziek op de Markt
vaderdag! • La Trappe speciaalbierproeverij op de Markt
• Presentatie Mr. & Mrs. en Lindeboom Bierbrouwerij
• IJskar en springkussen voor de kids
DE VOLGENDE bedrijven en mensen werken mee aan deze open dag:

Het programma is onder voorbehoud. Voor het meest actuele
programma zie www.slagerijrutten.nl of onze Facebookpagina.

MARKT 73 | PANNINGEN | (077) 306 17 23 | info@slagerijrutten.nl | WWW.SLAGERIJRUTTEN.NL

Femke Cobben
Nederlands kampioen
paratafeltennis
De 24-jarige Femke Cobben uit Maasbree heeft op zaterdag 3 juni op het
Nederlands kampioenschap in Rotterdam de nationale titel veroverd in het
enkelspel in klasse 3. Cobben speelt voor tafeltennis TTC Panningen ’74 en
de Nederlandse paraselectie.
Op zaterdag 3 juni waren in
Rotterdam de Nederlandse kampioen
schappen paratafeltennis. In haar vier
kamp won Femke gemakkelijk twee
wedstrijden met 3-0 en één wedstrijd
met 3-1. Voordat ze haar laatste wed
strijd speelde, was zij al Nederlands
kampioen in klasse 3. Daarnaast
speelde ze met Marielle Boers haar
dubbelwedstrijden. Ze waren als

zevende geplaatst, maar verrassend
genoeg wisten ze vierde te worden.
Als gevolg van een open rug zit Femke
Cobben in een rolstoel. In haar jeugd
heeft ze veel verschillende sporten
beoefend, maar nu is tafeltennis een
echte passie geworden. Zij traint bij de
paraselectie en heeft als doel om goud
te behalen op de Paralympische Spelen
in 2020 in Tokio.

Minitoernooi Grashoek
In Grashoek wordt het eigen minivoetbaltoernooi georganiseerd op
zaterdag 10 juni op sportpark De Peelrand in Grashoek. Deelnemers kunnen
voetballen in de categorieën heren prestatief, heren recreatief en dames.
Niet alleen de voetballers zelf
zijn welkom, ook familie, vrienden en
andere toeschouwers zijn welkom om
de wedstrijden te bekijken en om de
sfeer te komen proeven van het mini
toernooi. Aan alles is gedacht: er staat
een grote tent op het terrein waar men
wat kan drinken en na afloop van het

toernooi is er een feest met acts als dj
Willie, Hitmaestro en Jacob More.
Kom ook kijken of Begåvning FC
(heren prestatief), FC De Natte Zadels
(heren recreatief) en Zummere (dames)
hun kampioenstitels van vorig jaar
kunnen verdedigen. Het toernooi vindt
plaats van 12.00 tot 01.00 uur.

Quinten Colman
naar Targos Bevo Hc
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
De Belgische international Quinten Colman speelt het komende seizoen
voor handbalclub Targos Bevo Hc uit Panningen. Het is de derde aanwinst
voor de vereniging nadat eerder al Dario Polman en Niels Poot hun komst
bekendmaakten.
De 20-jarige Colman is afkomstig
van Sasja Antwerpen. “Zijn specifieke
kwaliteiten in het hart van de defensie
en zijn scorend vermogen waren voor
ons de redenen om hem te benade
ren”, aldus spelersmanager Danny van
Katwijk van Targos Bevo Hc. Verder
gaf keeper Bram van Grunsven aan
langer bij de Panningse club te blijven.

Hij is na Markus Hammerschmidt de
tweede doelman die zijn contract
heeft verlengd. “Ik ga nu mijn vijfde
seizoen in bij Targos Bevo Hc”, laat
Bram van Grunsven weten. “De laatste
twee s eizoenen kwam ik in actie bij
het eerste herenteam. Mijn doel voor
komend seizoen is nog belangrijker
worden voor het team.”
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Succesvolle ballet
examens Panningen
Door: Judith van Weel, Balletstudio Susan
Ballerina’s van Balletstudio Susan uit onder andere Panningen en Baarlo deden op zaterdag 20 mei examens
volgens de Royal Academy of Dance-methode uit Londen. Het hele jaar hebben de 26 ballerina’s hiervoor hard
moeten studeren. De moeite is beloond: alle ballerina’s zijn geslaagd, sommigen zelfs met de maximaal te behalen
score.

Een groot deel van de in totaal 26 examenkandidaten
Volgens de Royal Academy of
Dance (RAD)-methode moeten de
dansers verschillende oefeningen
doen aan de barre, in ‘the center’ en
ze eindigen met een dans. Tijdens
de afgelopen examens zaten er
danseressen bij tussen de 7 en 16 jaar,
variërend van Primary tot grade 6. De
RAD-grades lopen op in moeilijkheid en
leeftijd.
De examens voor de ballerina’s van

Balletstudio Susan werden afgenomen
in haar balletstudio in Panningen.
Examinatrice Dorris Titulaer, die zelf
een balletschool in Venlo heeft,
nam de examens af. Zij beoordeelde
de danseressen op hun techniek en
of ze de dansen ook juist uitvoeren.
Daarnaast zijn kleding en uiterlijke
verzorging erg belangrijk.
Alle ballerina’s waren best wel
zenuwachtig vooraf aan hun examen,

maar ze hebben er uiteindelijk enorm
van genoten. Susan Kruisheer was
zelf wel in de zaal aanwezig, maar
mocht natuurlijk niets meer zeggen
of voordoen. Voor haar was dit ook
een spannende dag. Susan: “Alle
danseressen hebben echt gestraald en
flink hun best gedaan. Dat iedereen
geslaagd is, dat doet me heel goed.”
Over enkele weken ontvangen de
geslaagden hun diploma.

Toernooi voor buurten en vriendenclubs

Wimbledon aan de Maas
Bij tennisclub LTC Tonido in Baarlo vindt op zaterdag 8 juli het toernooi Wimbledon aan de Maas plaats.

sport 17

Pim Janssen wint
Arnold Koch-trofee
Bij de seizoensafsluiting van voetbalvereniging VV Koningslust op
zondag 4 juni heeft Pim Janssen de Arnold Koch-trofee gewonnen.
Het jeugdlid kwam door middel van het trekken van een lootje uit een
groep van tien jongeren naar voren als winnaar.

De prijs werd uitgereikt na afloop
van het 4x4-toernooi dat diende als
afsluiter van het seizoen. Alle jeugd
spelers namen een penalty en uit
iedere poule kwam een winnaar naar
voren. Die tien winnaars werden
op een lootje geschreven en erelid

Arnold Koch toverde daarna Pim
Janssen als prijswinnaar tevoorschijn.
Bij het toernooi kwam in elke
poule een winnaar tevoorschijn.
Dat leverde vijf winnende teams op.
Alle spelers kregen ook nog een zakje
chips van Arnold Koch.

OVU wint van Liessel
Door: Albert van Nierop, handboogschutterij OVU Grashoek
De handboogschutters van OVU Grashoek schoten op dinsdag 30 mei
een wedstrijd tegen Kunst en Vriendschap uit Liessel. De Brabanders
dolven het onderspit in het vriendschappelijke duel dat plaatsvond op de
baan in Grashoek.
De teams hadden van te voren
opgegeven hoeveel punten ze dach
ten te gaan schieten. De Liesselse
schutters schoten 59 punten onder
hun opgave voor zeven schutters. OVU

zat 43 punten onder het opgege
ven aantal voor de vijf schutters die
meededen namens Grashoek. Jan van
Mullekom werd de hoogste schutter
met 220 punten.

Hans Vissers hengelt
prijs binnen
Door: Ruud Flipsen, hengelsportvereniging De Noordervaart
De eerste Koningswedstrijd van hengelsportvereniging De Noordervaart van dit jaar vond plaats op zondag 4 juni bij visvijver De Donk in
Meijel. Hans Vissers bleek een klasse apart en ving 28,75 kilo aan vis.
Ruim meer dan de rest van deelnemersveld.
Op de tweede plek eindigde Mat
Pijnenburg met dertien kilo minder.
Hij hengelde 15,73 kilo bij elkaar.

Mark Dorssers legde beslag op de
derde plek met 15,1 kilo aan vis. In
totaal deden 31 hengelsporters mee.

Veel prijzen
voor De Cowboys
Door: Nikki Hendricks, paardensportvereniging De Cowboys
Ilse Haenen reed op vrijdag 2 juni met haar paard Cento di Livia L
op een avondwedstrijd in Lieshout. De eerste proef verliep alles behalve
vlekkeloos, maar de revanche kwam in de tweede proef. Hier won de
combinatie een eerste prijs in de klasse Z2.
Het toernooi wordt georganiseerd
voor iedereen. In het bijzonder nodigt
LTC Tonido graag buurtverenigingen en
vriendenclubs uit om het in teams van
vier personen tegen elkaar op te
nemen. Zowel ervaren tennissers als
niet-tennissers of af-en-toe tennissers
kunnen meedoen. De teams mogen uit

heren en dames bestaan in elke
combinatie. Per team mogen maximaal
twee leden van Tonido meedoen.
Voor de kinderen zijn er tennis
clinics en wedstrijdjes georganiseerd
en er is een springkussen aanwezig.
Ook de mini-baan is geopend.
Om 13.00 uur begint het

Wimbledon aan de Maas-toernooi.
Voor tennisrackets wordt gezorgd.
De dag wordt afgesloten met een
barbecue. Aanmelden kan tot
1 juli door de namen van het team
met e-mailadres te mailen naar
toernooi@tonido.nl Kijk voor meer
informatie op www.tonido.nl

Mariska kwam zaterdag 3 juni
Ewalds, ondanks de zware regenval in
de middag, aan start met haar jonge
troef Highway in Meerlo. Na een mooie
foutloze rit reed ze een barragerit,
waarin ze een snelle tijd neerzette.
Met deze tijd behaalde Mariska een

vierde prijs in de klasse L. En op zon
dag 4 juni was er succes voor de zusjes
Lemmen in Meerlo. Sharon behaalde in
de klasse M een elfde prijs met Fay de
Tamerville en Shirley wist ook foutloos
te blijven en behaalde een tweede
prijs in de klasse L met Dulk’s Dueno.
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Volleyballers gezocht; kinderopvang voor stormers

Volksfeesten Baarlo met
diverse activiteiten

Tijdens de volksfeesten in Baarlo worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd: van een volleybaltoernooi
tot BaarloStormt, er zijn optredens van Rave van Fortuin, Bökkers en Unlocked en is er onder andere een silent disco
gepland.

Thomas a
Kempis-avond
christelijke muziek
Thomas a Kempis-groep organiseert op maandag 12 juni een avond
over christelijke muziek die je raakt. Arthur Gerritzen gaat aan de hand
van diverse muziekstukken in op de waarde van muziek voor het
emotioneel en geestelijk leven.
Christelijke muziek is een alge
mene noemer voor muziek waarin
het Christendom tot uiting komt.
Bekend zijn onder andere de vele
eeuwenoude gregoriaanse muziek,
de liederen van Hildegard van Bingen
en de psalmen. Maar ook modernere

christelijke muziek zoals gospel en
hedendaagse populaire christelijke
popmuziek en muziek uit Taize vallen
onder deze noemer.
De avond begint om 20.00 uur in
het zaaltje naast de kerk op de Markt
in Baarlo.

Arie Molendijk uit Rotterdam

Voor het volleybaltoernooi tijdens
de veertigste Volksfeesten Baarlo
zijn nog plaatsen vrij. Dit toernooi
vindt plaats op donderdag 15 juni
op de kasteelweide bij kasteel D’Erp.
Het evenement wordt georganiseerd
in samenwerking met volleybalclub
VC Tupos. De poulewedstrijden begin
nen om 18.30 uur. Inschrijven kan via
www.volksfeesten.baarlo.nl
Na de zomermarkt op vrijdag volgt
een feestavond voor ‘raddraaiers’;
mensen die hun geluk willen
beproeven aan het rad van fortuin.
Dit rad bevat een grote variatie aan
muziekgenres en zo bepaalt het
publiek wat er gedraaid wordt. Met
presentatieduo Dans van der Togt

en Leontien en volksliederen met
‘foute’ muziekstijlen, wordt het een
guilty pleasure-avond, van 20.30 tot
01.30 uur in de feesttent.
BaarloStormt wordt dit jaar voor de
derde keer georganiseerd in samen
werking met Volksfeesten Baarlo.
Al ruim 580 bestormers hebben zich
ingeschreven. Hoera kindercentra
en BaarloStormt bieden op zaterdag
17 juni gratis kinderopvang aan, om
ouders de mogelijkheid te geven om
zorgeloos het parcours af te leggen
kunnen kinderen tussen 0 en 12 jaar
oud onder gebracht worden bij Hoeralocatie Panta Rhei. Ouders dienen
de kinderen zelf te brengen en op te
halen. Het kindercentrum is open van

14.00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via
de website van BaarloStormt.
De Bökkers doen Baarlo aan op
zaterdagavond 17 juni. Na BaarloStormt
heeft de organisatie hun optreden
gepland in de volksfeestentent. Het is
het enige optreden van de Bökkers in
Limburg deze zomer. Vanaf 20.30 uur
brengen zij hun muziek, die wordt
beschreven als AC/DC ‘meets’ Chuck
Berry en vleugjes country, ten gehore.
Op zondag start het optreden
van Unlocked om 15.00 uur. Op de
kasteelweide is tussen 15.00 en
20.00 uur een silent disco. Deze
activiteiten vormen ook de omlijsting
voor Kindertheater, Kinderdorp en een
grote glijbaan.

Boekentaxatie
in bibliotheek
Panningen

Taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam komt donderdag
15 juni van 14.00 tot 17.00 uur naar de bibliotheek van Panningen om oude
en zeldzame boeken, handschriften en oude bijbels voor het publiek op
waarde schatten.

Molendijk is vooral gespecialiseerd
in oude geschiedenis, topografie,
(staten)bijbels en theologie. Ook oude
foto’s, ansichtkaarten en albums zijn
welkom. Taxatie gebeurt zo mogelijk
aan de hand van bewijsmateriaal uit
recent verschenen veilingcatalogi.
Een nauwkeurige vaststelling van de
waarde van boeken is afhankelijk van
de druk en van de staat waarin het
boek verkeert. Met enige regelmaat
komen er op dit soort taxatiedagen
uiterst zeldzame werken voor de dag
en soms duiken zelfs geheel onbe

kende boeken op. Arie Molendijk geeft
graag een deskundig advies over
restauratie van kostbare boeken, bijbels
of boeken met een emotionele waarde.
Het maken van een taxatierapport
voor de verzekering is mogelijk voor
zeldzame boeken en bijbels. Verder is
advies voor verkoop en inbreng voor
een veiling mogelijk.
In september 2012 was Molendijk
ook in Panningen. Op 18 november
is hij aanwezig in de bibliotheek in
Baarlo. Kijk voor meer informatie op
www.molendijkboeken.nl
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Zaterdag 10 juni

Savelbergrun beleeft
18e editie
De Savelbergrun wordt op zaterdag 10 juni voor de achttiende keer
gehouden. Bij de tocht nemen mensen met een beperking plaats in een
motor met zijspan om daarna een rondje te maken door Peel en Maas.
Rob Niessen is één van de dames en heren die al vele keren naast een
motorrijder mocht gaan zitten.

Al zestig jaar bij de zusters
Zuster Ancilla vierde op zaterdag 3 juni dat ze zestig jaar geleden intrad bij de congregatie van de
Franciscanessen in Oirschot. Van die zestig jaar verblijft de zuster er al vijftig in Meijel. Ze gaf onder
andere handwerklessen op de lagere school. Nog steeds is Ancilla iedere week actief bij een groepje
ouderen waarmee ze creatieve wenskaarten maakt. Vandaar dat speciaal voor de zuster een kerkdienst
werd gehouden in de kerk van Meijel.

Orgelconcert Cor van Wageningen
Stichting Orgelkring Peel en Maas organiseert op zondagmiddag 11 juni een uitvoering van organist Cor van
Wageningen. Het Italiaans getint programma wordt gespeeld in de kapel van de Heren Lazaristen in Panningen.
“Ik heb er heel veel zin in”,
vertelt Rob. “Er staan altijd heel veel
leuke mensen met hun kinderen
of kleinkinderen langs de kant van
de weg te kijken en te zwaaien.”
Qua voorbereiding heeft Rob een
duidelijk credo: “Op tijd daar zijn,
goede zin hebben en hopen op goed
weer.” Hij kan niet wachten om weer
mee te doen. “Ik vind het altijd heel
gezellig om mee te rijden.”
Er doen dit jaar 74 zijspanmoto
ren mee aan de 50 kilometer lange

tocht. De tocht start om 10.00 uur in
Koningslust en rijdt vervolgens door
Grashoek, Beringe, Meijel, nogmaals
Beringe en Panningen. Na een pauze
gaat de tocht om 11.10 uur verder
naar achtereenvolgens Helden, Kessel,
Baarlo en Maasbree om weer te
eindigen in Koningslust. ’s Middags
wordt nog een keer dezelfde route
gereden vanaf 14.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.savelbergrun.nl of op de
Facebookpagina van het evenement.

Cor van Wageningen studeerde
aan het Conservatorium in Arnhem.
In 1982 werd hij eersteprijswinnaar
tijdens de negende Internationale
Orgeldagen Rijnstreek. Zijn discografie
omvat een stilistisch rijk oeuvre, vari
ërend van Duitse barok tot Italiaans

belcanto.
Internationaal is Cor van
Wageningen bekend om zijn inzet
voor de Duitse Romantiek, vooral
van het werk van Max Reger. Naast
het verzorgen van gastlessen en
masterclasses, is hij docent aan de

Hoge school Schumann Akademie.
Tijdens het zondagmiddagcon
cert worden werken gespeeld van
Vincenzo Bellini, Vincenzo Petrali,
Padre Davide da Bergamo en Marco
Enrico Bossi. Het concert begint om
15.00 uur en toegang is gratis.

winkel&bedrijf 01
Ad ve r to r ia l

Door: Robert Janssen
De musical Aquarius beleefde afgelopen weekend in theater DOK6
in Panningen een prachtige première. Het gemeenschapsproject van
Peel en Maas ontving heel veel positieve reacties op de voorstelling.
Het publiek werd dan ook tijdens de twee uitverkochte shows getrakteerd op een muzikaal en visueel spektakelstuk.
Het gaf de deelnemers - voor en
achter de schermen - een fantastisch gevoel om te zien dat het
resultaat van het vele werk zo goed
werd ontvangen. Want veel tijd
en energie is er door cast en crew
ingestoken om Aquarius spetterend
op de planken te brengen. Het vele
werk op het gebied van decor, kleding, muziek, dans en spel betaalde
zich gelukkig goed uit. Het verhaal
werd met veel enthousiasme en
klasse gebracht. De liedjes sloegen
prima aan, door het goede spel van
de live-band en de prachtige zang
van solisten en koor. Het publiek
werd meegenomen naar hippies in

de sixties, maar ook naar een wereld
van chaos waar militairen proberen
orde te scheppen. Een verhaal dat vol
zat met emoties, over leren omgaan
met tegenslagen, maar ook over
de kracht van de liefde. De energie
van de spelers, danseressen, koor
en band straalde af van het podium,
met tot slot een mooi lied dat beide
avonden leidde tot een ovationeel
applaus.
De eerste 2 voorstellingen zijn
nu geweest en er volgen er nog 8.
Mis deze mooie productie van deze
talenten uit de gemeente Peel en
Maas niet en kom kijken. Kaartjes
zijn verkrijgbaar via DOK6.eu

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

Allround

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
De functie

De Allround Onderhoudsmonteur zorgt voor
een correcte en klantgerichte aflevering
van een project middels het opstarten van
de gemonteerde systemen. Samen met de klant
bespreek je de laatste details en analyseer je
eventuele tekortkomingen en storingen tijdens
de inbedrijfname. Daarnaast draag je zorg voor
periodieke onderhoudswerkzaamheden en zorg
je voor het oplossen van storingen. Tijdens de
contacten met de klant staat kwaliteit en
continu verbeteren centraal. Je bent ook goed
in staat om kennis over te dragen middels het
trainen van onze klanten zodat zij onze prachtige
producten optimaal kunnen laten renderen.

Het betreft een fulltime baan met een flinke
verantwoordelijkheid en een grote variatie aan
werkzaamheden.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een MBO-E
opleiding en ervaring in de elektrotechniek.
Om deze functie goed in te kunnen vullen
is ca. 8 tot 10 jaar relevante werkervaring
noodzakelijk. Je werkt zelfstandig, accuraat,
met drive en daarnaast heb je passie voor
het vakgebied waar je werkzaam in bent.
Je bent in het bezit van goede communicatieve
vaardigheden, analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Wij willen ook graag in contact komen met ZZP ‘ers voor montage- en installatie van luchtwasser- en
warmteterugwin-projecten. Het betreft waterzijdig- en electrotechnische werkzaamheden (E+W).

Interesse? Neem contact met op met Dirk Brouns 077 - 4657360 of email hem: brouns@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Geslaagde première
Aquarius

20

cultuur

08
06

Agenda t/m 15 juni 2017
vr
09
06

za
10
06

Kledingbeurs tieners en jong
volwassenen

Toneelvoorstelling Lang en Gelukkig

Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: KledingKoopjes Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Toneelvoorstelling Lang en Gelukkig

Aodemnoëter Beerpreuve

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging COM
Locatie: theatertuin Oppe Koffie Meijel

Tijd: 20.00-00.00 uur
Organisatie: zangvereniging Aodemnoët
Locatie: tussen gemeenschapshuis De Paort en
restaurant De Neerhof Kessel

Savelbergrun
Tijd: start om 10.00 en 14.30 uur
Organisatie: Savelbergrun
Locatie: start Savelberg Koningslust

Activiteitendag Jong Nederland
Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Jong Nederland Baarlo
Locatie: kasteelweide Baarlo

zo
11
06

ma
12
06

Lezing ambachtelijk houtsnijwerk
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis MFC De Engelbewaarder
Baarlo

Lezing over christelijke muziek

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: waterbassin Neerseweg Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Thomas a kempis-groep
Locatie: zaaltje naast kerk Baarlo

WK PloeteRun

Optreden Towerband
Tijd: 13.00-14.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Aodemnoëter Beerpreuve

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel van de Heren Lazaristen Panningen

Slootjesdag

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Locatie: voetbalvelden VV BEVO Beringe

Optreden Keverberger Muzikanten

Orgelconcert Cor van
Wageningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging COM
Locatie: theatertuin Oppe Koffie Meijel

Tijd: 13.00-19.00 uur
Organisatie: zangvereniging Aodemnoët
Locatie: tussen gemeenschapshuis De Paort en restaurant De Neerhof Kessel

wo
14
06

Informatiebijeenkomst
beelddenken

do
15
06

Boekentaxatie Arie Molendijk

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: bibliotheek Panningen

Receptie jubileum EHBO-Meijel

Toneelvoorstelling Lang en Gelukkig

Volleybaltoernooi

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: EHBO-Meijel
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: toneelvereniging COM
Locatie: theatertuin Oppe Koffie Meijel

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: kasteelweide Kasteel D’Erp Baarlo

Niet meer door je knieën tijdens het koken

Ook binnen jouw budget
een oven op werkhoogte

JUBILEUMACTIE

Vaatwasser
cadeau*
+ extra cadeau: het
hele jubileumjaar een
GRATIS kitchenaid**
bij aankoop van een keuken

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 Juni
H. Mis 9.30 – koor t.i.v. Louis Peeters
en Anna Peeters-Peeters en overl.
kinderen; Piet Sijben (jaardienst);
Jana Leijten-Roijackers en Harry
Leijten (coll)
Woensdag 14 juni
H. Mis 09.00 uur sacristie
Kledinginzameling Beringe
In verband met het vervallen van
de kledingcontainer achter de
Wieksjlaag kunt u voortaan de
dichtgebonden zakken met kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en
knuffels, iedere dag neerzetten bij
de garagedeur achter de pastorie.
(Aan de Meule)
De gebruikelijke inzamelingen op
het kerkplein blijven gehandhaafd.
Op maandag 12 juni a.s. is de vol
gende inzameling vanaf 13.15-15.15
uur en van 18.00-19.00 uur. Geen
vervoer: bel 3076521 of 3072331 en
alles wordt opgehaald. Bij voorbaat
dank!

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 juni
H. Mis: 11.00 uur.
Lectoren: mevr. Els Hanrats - mevr.
Riky Jans
Zang Dameskoor
Intenties
Jaardienst Maria Elisabeth Nijssen.
Jaardienst Kuub Kessels en Fien
Kessels-Berden.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 11 juni
H. Mis 11.00 uur
Zondag 18 juni
Geen H. Mis

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
Zondag 11 juni
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Overl. ouders
Timmermans-Koopmans; An BeumersEngels (jaardienst); Theo Engelen (verj);
overl. ouders Theodorus Joosten en
Margaretha Koopmans, dochters Els en
Ans, schoonzoons Jo, Math, Jan, Piet en
kleinzoons Jip en Thom; Harry Drissen
(jaardienst), Trui Drissen-Voorter en
overl. fam.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl

Jaardienst Piet Peeters (Spilstraat).
Frans Wijnhoven (verjaardag) en Tilla
Wijnhoven-Grubben.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 10 juni Drievuldigheid.
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.
Woensdag 14 juni. GEEN H.Mis.
Zaterdag 17 juni
19.15 uur. Voor Pierre Hanssen.
Mededeling
Pastoor is op bedevaart naar Fatima
van 8 t/m/ 19 juni.

Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 juni
H. Mis Sacramentsdag 10.00 uur –
herenkoor t.i.v. Thei Lemmen (zeswe
kendienst); Felix Bruijnen en Catharina
Bruijnen-Driessen; Nellie NijssenJoosten (coll/trouwdag); uit dankbaar
heid en voor de lev. en overl. fam.
Nijssen en Tulmans; Cor Kruijk (2dejaar
dienst)
Vrijdag 16 juni
Pl. H. Mis b.g.v. H. Vormsel door deken
A. de Graaf Woutering – Jongerenkoor
St. Jan de Doper Blerick t.i.v. Har van Eijk
(opa van Tim)

20%

dekbedden korting
reinigen
deze actie is geldig t/m 30 juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Parochie Meijel

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 10 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 17 juni
Geen H. Mis i.v.m de 1e H. Communie
op zondag 18 juni
Zondag 18 juni
H. Mis 10.00 uur – Eerste H.

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 8 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
9.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 10 juni
H. Mis H. Drieëenheid 19.00 uur –
dameskoor t.i.v. Dries Nijssen,
Mie Nijssen-Thijssen en overl. fam.
Nijssen-Thijssen; Truu Kessels-Manders
en Jeu Kessels (gest.jaard); -Chris
Verstappen en Lies Verstappen-Thijssen;
Maria Wilms; Sjer Pouls en Marie PoulsStappers (jaard); uit dankbaarheid
Maandag 12 juni
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 13 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 15 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 juni
9.30 uur H. Mis.
Zang: Herenkoor.
Zeswekend. Jet Mertens-Bongers,
tevens voor Jan Mertens, dochters
Françoise en Angéle. Ietje DriessenHamans v.w. verjaardag
Jan Peeters (de Weem).
12.30 uur Doopviering van Kren Berden.
14.00 uur Doopviering van Niene Dirkx.
Donderdag 15 juni
8.30 uur H. Mis.

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 11 juni
9.30 uur H. Mis
Louis Maas en Trui Maas- Geelen.
Zondag 18 juni
9.30 uur H. Mis
Voor de Parochie.
Mededelingen
Verkoop fancy-fair loten is gestart,
t.b.t van de kerk.
1ste prijs 250,- euro
2de prijs entree 4 personen Efteling
3de prijs Air fryer
En nog vele waardevolle prijzen.

Parochie Koningslust

N

nu

Communieviering voor de communican
ten van basisschool De Springplank

IE
Een BOB nodig? U
Bel Taxi Henk

Ook voor al uw:
• airport ritten, vergaderingen enz.
• ziekenhuis bezoeken
• spoed expres pakketzendingen
Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 10 juni
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Jo Lenders (coll) en
zoon Johan (bgv. verj); Jan Driessen
en Annie Driessen-Doek en kleinzoon
Gerardje Cleophas
Zondag 11 juni
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

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

Wij zijn op zoek naar chauffeurs

W trekker/citytrailer
voor het inzamelen van reststromen
d.m.v. rolcontainers

haakarmcontainercombi
voor het vervoer van reststromen en agrarische producten,
overnachtingen behoren bij de werkzaamheden

trekker/oplegger

m.n. agrarisch vervoer: overnachtingen behoren bij de werkzaamheden
Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

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

THM Smets
Lanterdweg 5, 5995 SC Kessel
Mob. +31 (0)6 54 33 50 72
desmeed@gmail.com

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l
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Tummers

Enthousiast,
gastvrij & betrouwbaar!

TV-INRUILACTIE!
!
K
E
E
W
E
T
S
T
A
LA
12 49
4 ’’
cm

Op alle tv’s van 46” en groter grandioze inruilkorting!

304,- INRUILKORTING!

UHD TV / KD49XD8099
t DN 
t,6MUSB)% -&%
t)%3WPPSFFOHSPPUEZOBNJTDICFSFJL
t4NBSUUWNFU"OESPJE
t5SJMVNJOPTTDIFSNWPPSMFWFOEJHFLMFVSFO

4K

1099,-

ULTRA HD

795,-

Ook voor al uw witgoed kunt u bij ons terecht!

699,GRATIS BEZORGD!

WASMACHINE
WAT28490

VAATWASSER
SMV46IX10

t"

t,(
tUQN
t&DP4JMFODF%SJWF
t7BSJP1FSGFDU
t4UBSUVJUTFM

t7PMMFEJHHFÕOUFHSFFSE
t"
tDPVWFSUT
tQSPHSBNNBT
tE# FSHTUJM
t7FSTUFMCBSFLPSWFO

*

574,-

699,-

* Na € 25,- refund via Bosch

GRATIS INMETEN! *

599,-

*Gratis inmeten: € 50,- vooraf berekend, achteraf verrekend. Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

