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Vaders vliegen er eens uit
Vaders vlogen er op zondag 18 juni, Vaderdag, even uit bij modelvliegtuigclub Atlantis in Grashoek. Daar mochten ze de modelvliegtuigsport uitproberen met wat hulp van
een ervaren instructeur. Verschillende papa’s, jong en oud, namen de controller ter hand onder toeziend oog van hun partner en (klein)kinderen. “Het zelfstandig kunnen
besturen van een modelvliegtuig vraagt natuurlijk training en wat kennis, maar onder begeleiding van een instructeur konden de vliegers al best leuk rondvliegen”, aldus
voorzitter Maurice Koch van de modelvliegclub. Hij is zeer tevreden over de opkomst op Vaderdag. “Het was een leuke vliegdag. Er verscheen vaak een grote glimlach op het
gezicht van de piloten. Soms was het zelfs zo druk dat er wat wachtrijen ontstonden terwijl de drie vliegtuigen bijna continu in de lucht vlogen.” (Foto: Jac Willekens, fotoclub Kiek Ze)

Bezorgdheid over ontwikkelingen Meijel-Oost

Dorpsoverleg Meijel vraagt om flexibele woonvisie
Dorpsoverleg Meijel zou graag zien dat de gemeenteraad een flexibele woonvisie vaststelt om zo de impasse
rond het bouwplan Meijel-Oost te doorbreken. Het overleg wil graag een begeleid-wonen-project starten op de
locatie, maar is bang dat door te strenge regels dat plan niet door kan gaan, zo lieten ze middels een brief aan de
gemeenteraad weten.
Woningbouwproject Kapelkeshof,
ook wel locatie Beckers genoemd,
ligt op de plek waar voorheen
frikandellenfabriek Beckers lag.
Projectontwikkelaar Focus uit
Eindhoven wil daar 63 woningen
neerzetten. Echter wil het bedrijf
ook 37 woningen bouwen op
de locatie van de boerderij die
naast de Beckerslocatie ligt.
De gemeente kan daar niet zomaar
een bouwvergunning voor geven,
omdat het om buitengebied gaat.

Focus heeft de boerderij nog niet
volledig in handen en laat de koeien
op de boerderij staan.
“Zo ontstaat er een stankcirkel
waardoor op de Beckerslocatie
niet gebouwd mag worden”, legde
Rob Willems, buurtbewoner en
gemeenteraadslid namens Lokaal
Peel&Maas, eerder al uit. “Locatie
Beckers blijft nu een puinhoop waar
de omwonenden zich aan ergeren.
Zo zet Focus druk op de gemeente.”
De gemeente en gemeenteraad zijn

momenteel bezig met de woonvisie
Peel en Maas. Daarin komt onder meer
te staan hoe de vitaliteit in de kernen
behouden kan blijven met betrekking
tot wonen. De gemeenteraad is in
gesprek met kernen om bijvoorbeeld
te weten te komen wat er speelt,
welke behoeften er zijn en welke
ontwikkelingen in een dorp spelen
omtrent woningbouw.
Dorpsoverleg Meijel stuurde de
brief aan de gemeente om de regels
te versoepelen. “U doet er verstandig

gedeelte van Meijel-Oost niet
ontwikkeld mag gaan worden, zal
Focus de stankcirkel niet van de
Beckerslocatie afhalen en zal deze
locatie er zo troosteloos bij blijven
liggen. Dit zou een enorme domper
zijn voor het begeleid-wonen-project
waar we inmiddels bij verschillende
partijen de handen voor op elkaar
hebben gekregen.”
Het dorpsoverleg sluit de brief
af met een duidelijk statement:
Het netwerk Wonen en Woonklimaat “Het zou heel jammer zijn als er in
Peel en Maas bouwontwikkelingen
van Dorpsoverleg Meijel is naar eigen
op slot worden gezet door een te
zeggen al een jaar bezig om het
begeleid-wonen-project op te starten en strakke visie, waarbij ook nog eens
om extra zorgwoningen aan zorgcentrum de meest kwetsbare groepen van de
samenleving geraakt worden.”
Sint Jozef toe te voegen. “Indien een
aan om een flexibele woonvisie vast
te stellen waarbij geen beperkingen
worden opgelegd, maar mogelijkheden
worden geboden”, lieten ze de raad
weten. “Zo kunnen woningen gebouwd
worden waar niet alleen de markt om
vraagt, maar die ook maatschappelijk
verantwoord zijn.”

‘Geen beperking
in woonvisie’
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Huis van Morgen Panningen onderneemt actie

’Senioren onderschatten brandveiligheid’
Brandveilig Leven van Brandweer Limburg-Noord en Brandweer ZuidLimburg luiden de noodklok over het brandonveilig gedrag dat senioren
vertonen. Uit een recent onderzoek blijkt dat ouderen nauwelijks over
brandveiligheid praten. Dit leidt in de meeste gevallen tot brandonveilig
gedrag, wat veel risico’s met zich
meebrengt. Het onderwerp staat
hoog op de agenda bij onder meer
Het Huis van Morgen in Panningen.

Bijlagen

U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Startebos Meijel
alleen in Beringe, Grashoek
en Meijel
Routekaart Kempen Media
gehele gemeente

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

Uit het onderzoek onder
2.400 Limburgse senioren kwam
naar voren dat ouderen over het
algemeen niet met elkaar en
anderen praten over brandveiligheid
en brandveiligheidsmaatregelen.
Volgens het onderzoeksrapport krijgen
ze daardoor geen relevante kennis
over brandveilig gedrag. Bovendien
onderschatten veel senioren het risico
op brand in hun eigen woning en
de gevolgen van hun brandonveilig
gedrag, aldus het onderzoek. De reden
waarom ze bijvoorbeeld brandonveilig
koken, blijkt in de meeste gevallen
gewoontegedrag te zijn. Daarnaast
vermeldt het rapport dat veel

ouderen niet weten dat rookmelders
bijvoorbeeld ook met een plakstrip
bevestigd kunnen worden in plaats van
schroeven.
Demonstratiewoning het Huis
van Morgen in Panningen laat weten
direct aan de slag te gaan met de
resultaten. “Het gaat er in de eerste
plaats om dat mensen bewust worden
van hun gedrag”, vertelt Piet Selen,
vanuit welzijnsorganisatie Vorkmeer
betrokken bij het Huis van Morgen.
In dit huis zijn oplossingen te vinden
voor praktische problemen waar
mensen tegen aanlopen wanneer ze
bijvoorbeeld thuis blijven wonen als
ze ouder zijn. “Vervolgens is het van
belang om passende maatregelen
te nemen. Bij het Huis van Morgen
hebben we het idee om cursussen aan
de bieden aan de vrijwilligers, in de
vorm van een workshop bijvoorbeeld.
Zo kunnen ze een praktijksituatie
nabootsen en kunnen wij instructies
geven. Daarnaast zijn we bezig om
dingen in het huis zelf aan te passen

om zo een brandveiligere omgeving te
creëren. We denken dat deze dingen
helpen om langer en vooral ook
veiliger zelfstandig te blijven wonen.”
Woningcorporatie Wonen Limburg heeft
het onderwerp ook hoog op de agenda
staan. “We kijken vooral hoe we de
sociale kant van het verhaal kunnen
aanpakken”, aldus een woordvoerster.
“Het is zaak dat mensen elkaar beter
leren kennen en daardoor elkaar beter
kunnen helpen. Hierbij werken we nauw
samen met andere veiligheidsregio’s
en woningcorporaties.” Ook KBOverenigingen in Peel en Maas zijn bezig
met het onderwerp, maar zij wachten
op een centrale aanpak vanuit KBO
Roermond.

‘Grote hindernisbaan’
Andere resultaten uit het recente
onderzoek geven aan dat veel ouderen
niet weten wat ze moeten doen als
er brand uitbreekt in hun woning.
Ouderen hebben geen vluchtplan of
ze oefenen het plan niet regelmatig,

volgens het onderzoeksrapport.
Aangezien de vluchtroute door de rook
een grote hindernisbaan wordt, is het
belangrijk om goed voorbereid te zijn.
Ook is het volgens de onderzoekers
opvallend dat 75 procent van de
senioren een rookmelder in huis
heeft, maar dat slechts 10 procent
daarvan de melder regelmatig test om
te kijken of deze nog werkt. Tot slot
werd uit het rapport duidelijk dat het
overbrengen van kennis in de vorm van
informatie niet garant staat voor het
teweegbrengen van brandveilig gedrag.
Uit eerder onderzoek bleek al dat
senioren steeds vaker betrokken zijn
bij brand en daarbij ook nog eens
kwetsbaar zijn. Omdat Nederland
vergrijst en senioren steeds langer
zelfstandig thuis wonen, blijft het
aantal slachtoffers in de toekomst naar
verwachting alleen maar toeneemt.
Brandveilig Leven van Brandweer
Limburg-Noord en Zuid-Limburg besloot
daarom om het gedrag van senioren
opnieuw in kaart te brengen.
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Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek Uit…
Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is. Arjan Haenen (30)
uit Beringe zette alles opzij om zijn handbaldoel, spelen in de Bundesliga, te bereiken. Hij slaagde met vlag en wimpel.
Hij was pas 22 jaar toen Arjan het
avontuur aanging en de Panningse
handbalvereniging Bevo Hc inruilde
voor TBV-Lemgo in Duitsland. Die club
stond in die periode in de middenmoot
van de Bundesliga. “Ik heb eerst twee
jaar bij het tweede team gespeeld”,
vertelt Arjan. “Het eerste jaar degradeerden we en het seizoen erop
werden we kampioen. Daarna heb ik
tot vorig jaar in het eerste gespeeld.”
Doordat de hoofdsponsor een aantal
jaar geleden stopte, kreeg de club
financiële problemen. “Vanaf toen
moesten we vechten tegen degradatie.”
Toen het contract van Arjan
vorig seizoen afliep, kon hij vrij snel
tekenen bij MT Melsungen. Een club
die ieder jaar om een Europees
ticket speelt. Een stap hogerop dus.
Arjan: “Dit jaar zijn we in de kwartfinale
van de EHF-Cup uitgeschakeld en als

zevende geëindigd in de competitie.”
Dat betekent dat de club volgend seizoen
geen Europese wedstrijden mag spelen.
Desondanks is Melsungen een grote club,
vertelt Arjan. “Ieder weekend zitten er
zo’n vijfduizend supporters bij ons in
de hal. We hebben vijftig trommelaars
die de hele wedstrijd door voor sfeer
zorgen. Het is niet te vergelijken met
Nederlandse clubs. We staan soms ook
te handballen in zalen met tienduizend
uitzinnige fans. Daarom ben ik naar
Duitsland gekomen.”
MT Melsungen heeft volgens Arjan
een begroting van 7 miljoen euro. Net
zoveel als voetbalclub VVV-Venlo afgelopen seizoen. “We zijn fullprofs en trainen
minimaal één keer per dag”, aldus Arjan.
“Bij uitwedstrijden gaan we een dag
eerder die kant op en slapen we in een
hotel. Drie dagen voor een wedstrijd
krijgen we een video-analyse van de
tegenstander en als we slecht gespeeld

te groot is. Het is vijf uur rijden van
Kassel, waar ik woon, tot Rotterdam.
Dat is natuurlijk erg jammer.” Arjan
heeft inmiddels weer een vriendin.
hebben, blikken we daar uitgebreid op
Sinds 2009 speelt Arjan ook in het
terug. We verdienen niet zoveel als voet- Nederlands team. In totaal heeft hij
ballers, maar je kunt er goed van leven.” 31 interlands gespeeld. Hij heeft nu
eigenlijk nog maar één droom die hij
Arjan moest wel veel laten om te
graag wil verwezenlijken: kampioen
kunnen slagen in de grootste handbalworden met Bevo. De Panningse club
competitie van de wereld. “Ik ga zelden
werd in 2014 kampioen, maar toen
op stap, zie mijn vrienden en familie
weinig en ik moest een andere taal leren speelde Arjan al een tijdje niet meer
in Nederland al bleef hij zijn oude
toen ik hierheen kwam”, vertelt hij.
“Ik kan me de laatste keer dat ik op stap club altijd volgen. “Iedere week bel
ben geweest niet eens meer herinneren. ik nog met Bevo’s teammanager
Toch heb ik er absoluut geen spijt van dat Danny van Katwijk om te praten over
ik de stap naar Duitsland toen heb gezet. Bevo of buitenlandse spelers. Daarbij
komt een terugkeer ook regelmatig te
De ervaringen die ik heb opgedaan,
sprake. Maar voor mij is altijd duidelijk
neemt niemand me meer af. Ik had het
geweest dat ik een keer terug kom
voor geen geld willen missen.”
en de titel wil veroveren met de club
Hij vertrok in eerste instantie
waar ik groot ben geworden. Andere
samen met zijn vriendin naar Duitsland,
clubs hoeven niet eens te bellen,
maar na de geboorte van hun dochter
in Nederland ga ik alleen voor Bevo
bleek ze te veel heimwee te hebben.
spelen. Het kan nog één jaar duren of
Arjan: “Mijn dochter woont nu bij haar
misschien nog twee, maar ik sluit mijn
moeder in Rotterdam. Ik zie haar helaas
carrière in Panningen af.”
niet zo vaak, omdat de afstand gewoon
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Over paters en nonnen
10

Zusterklooster Panningen

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.
Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was
jarenlang een zusterklooster.

hadden’, zo is te lezen in een editie van
weekblad Midden-Limburg uit 1964.
‘De wil was er, doch als men bedenkt
dat de jongste zuster de leeftijd van de
AOW’ers al had bereikt en hun bronnen
van inkomsten in de loop der jaren
grotendeels waren opgedroogd, dan
zijn hiermede de redenen aangegeven
waarom de zusters uit Panningen zijn
vertrokken.’ De naam van het gebouw
werd omgedoopt in Huize Ludovica,
naar de stichteres van de Dochters van
Liefde van de H. Vincentius a Paulo.

Inkomsten opgedroogd
en zusters op leeftijd

In 1913 werd Huize Ludovica
gebouwd aan de Kerkstraat in
Panningen. De eerste bewoners,
vanaf 1914, waren de Zusters
van de Goddelijke Voorzienigheid.
Zij gaven het de naam Carolus
Borromeusgesticht. De zusters
hielden zich bezig met een
kleuterschool en later ook een

meisjesschool, het opnemen van
zieken en ouderen, wijkverpleging
en zorg voor de nabijgelegen kerk.
Vanaf 1934 kwam daar de zorg voor
de keuken en eetzaal in het Missiehuis
van de Heren Lazaristen bij. De zusters
zelf woonden vanaf 1944 niet meer
in het pand. Na een bombardement
verhuisden ze naar het Missiehuis waar

ze al werkzaamheden verrichtten.
In 1958 vertrokken de Zusters van
de Goddelijke Voorzienigheid na 45 jaar
uit Panningen. Ze werden opgevolgd
door de Dochters van Liefde van de H.
Vincentius a Paulo. ‘Met man en macht
werd toen begonnen met het opknappen der woonruimten, waartoe de
vorige bewoonsters niet meer de kracht

kunnen worden op 29. Met pijn in het
hart hebben de zusters verschillende
aanvragen van parochianen moeten
afwijzen. Er zijn zoveel aanvragen,
dat er op het ogenblik geen verdere
aanvragen in overweging genomen
kunnen worden .’

Van klooster tot café
Het gebouw deed daarna tot
1973 dienst als bejaardenhuis,
waarna het afgekeurd werd voor die
functie. De bejaarden verhuisden toen
naar een nieuw tehuis in Panningen,
De Wietel. In 1977 en 1978 werd
Huize Ludovica verbouwd tot kloosterbejaardenoord voor zusters. In 1996
verkochten de zusters het aan de
gemeente en de zusters die nog in
het tehuis zaten, verhuisden naar de
overzijde van de straat. Daar deed het
Missiehuis inmiddels dienst als
bejaardenhuis waar de zusters
voortaan konden genieten van hun
oude dag.
Het klooster werd weer doorverkocht en uiteindelijk werd het
verbouwd tot café en restaurant
Grand-Café Gallery. Onlangs werd
de kloostertuin in ere hersteld en
is weer een klein stukje van de
historie van het pand voor iedereen
te bezichtigen. Ook zijn elementen
die een plaats hadden in het klooster
in openbare ruimtes gezet, zodat ze
voor iedereen te zien zijn.

De vijf zusters die in 1958 kwamen,
hadden als eerste opdracht behulpzaam
te zijn in de keuken van de Paters
Lazaristen die aan de andere kant van
de straat in het Missiehuis woonden.
‘Na enkele jaren kon er een begin
worden gemaakt aan de bejaardenverzorging, waarbij mejuffrouw Frencken
hun eerste ‘klant’ werd’, aldus het
artikel in de Midden-Limburg. Het pand
werd vervolgens verbouwd en aangepast om bejaardenverzorging beter
mogelijk te maken. De kleuterschool
werd omgebouwd naar woonvertrekken, er werd een verdieping op de
veranda gezet en de kapel werd gelijkvloers gemaakt en naar de achterzijde
van het pand verplaatst.
De uitbreiding was broodnodig,
zo blijkt uit het artikel uit de MiddenBron: artikel ‘Huize “Ludovica” te Panningen
Limburg. ‘Er zijn momenteel negentien
in opbouw’, nieuwsblad Midden-Limburg,
verpleegden; dit aantal zal dan gebracht 24 december 1964 (Foto: PeelenMaasNet)
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Ton en Ingrid Engels uit Helden en Trix en Erik Janssen uit Panningen reisden in maart en april door
Sri Lanka. De echtparen zijn al lang verknocht aan Azië. “De liefde voor het continent is begonnen in
1993 toen ik voor een uitzending van de Verenigde Naties zes maanden in Cambodja was”, laat Ton
weten. “Daarna ontstond het idee om zelf reizen te organiseren waarbij we alleen gebruikmaken van
lokale gidsen en chauffeurs om hen een kans op inkomen te bieden. De man met de HALLO in de hand
is Lucien Jayamaha, onze gids en chauffeur die een reisbureautje, ABC Travels, heeft in Sri Lanka.”
De foto is gemaakt in Trincolomee.

• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Bezorgdheid in Grashoek

’Zonnepanelenweide
tast leefbaarheid aan’
Twee ondernemers hebben van het College van B&W van Peel en Maas een voorlopige vergunning gekregen om
een zonnepanelenweide te realiseren op een terrein dat grenst aan de kern van Grashoek. Omdat de bewoners van
Grashoek aangaven niet op de hoogte zijn gebracht van het initiatief, stelde de partij Lokaal Peel&Maas vragen met
betrekking tot de leefbaarheid van de bewoners van het dorp.
De fractie wil onder meer weten
of het initiatief moet voldoen aan de
uitgangspunten die de gemeenteraad
op 15 maart 2016 in het document
Uitgangspunten Windenenergie
vastgesteld heeft. Hierin spreekt de
gemeenteraad onder andere over
het betrekken van de omgeving, het
terugvloeien van opbrengsten in de
gemeenschap en het samenwerken bij
het realiseren van een project.

Verder vindt Lokaal Peel&Maas dat
het beter was geweest om eerst met
de bewoners van Grashoek te overleggen over het initiatief. De fractie wil
daarom graag antwoord op de vraag
waarom het college niet eerst contact
opgenomen heeft met Grashoek en
omwonenden om het onderwerp te
bespreken. “Omwonenden en overige
inwoners maken zich ernstig zorgen
over de impact van het plan op de

leefbaarheid van de buurt en de dorpskern van Grashoek”, schrijft raadslid
Henk Boots namens Lokaal Peel&Maas.
“Waarom heeft het College van B&W
niet gezocht naar een alternatieve
locatie waar de omgeving er geen
last van heeft?” Tot slot wil de fractie
weten wat het vervolgtraject is na het
verlenen van de voorlopige vergunning
en of de zonnepanelenweide definitief
gerealiseerd gaat worden.

Werken bij Werkplek uitzend- en personeelsdiensten BV betekent werken bij
een erkende uitzendorganisatie en een toegankelijke partner voor relaties en
werknemers gevestigd in Horst. Onze specialisatie is uitzenden, detacheren en
werving en selectie in technische beroepen. In Noord- en Midden Limburg als
ook Zuid- en Oost Brabant zijn wij een belangrijke speler als uitzendorganisatie
in het veld en daarmee een aantrekkelijke werkgever voor de regio.
Door de continue groei die wij doormaken, zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s
voor de onderstaande interne functies. Dus zoek je een jonge, dynamische en
groeiende werkomgeving waar je je creatieve ambitie kwijt kan en heb je een
passend CV? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren.
Voor uitbreiding van ons vaste team zijn wij op zoek naar:

Hoofd administratie /ofﬁcemanager m/v (fulltime)
In deze functie geef je leiding aan een klein team collega’s van de ﬁnanciële administratie. Je zorgt ervoor
dat de gehele administratie voldoet aan de wettelijke vereisten en aan de doelstellingen van de organisatie. In je team wordt tevens de personeels- en salarisadministratie gevoerd. Jij ziet erop toe dat dit
juist, volledig en tijdig gebeurt.Verder wordt de kandidaat gezien als het boegbeeld van de administratie.
Vanzelfsprekend ben je het eerste aanspreekpunt tussen de ﬁnanciële administratie en de planning.

Commerciële Planner afdeling bouw m/v (fulltime)
In de rol van commerciële planner ben je natuurlijk een spin in het web. Je bent de schakel tussen relaties,
medewerkers en collega’s. Je bent medeverantwoordelijk dat er bij de relaties de juiste tarieven worden
vastgesteld en de juiste vakmensen worden ingezet. Ervaring en afﬁniteit met de bouw is een must.
Stress bestendig, probleem oplossend, snel schakelen, doorpakken en een praktische instelling zit in jou.
Informatie
Uitgebreide informatie over Werkplek uitzend- en personeelsdiensten BV en onze vacatures vind je
op www.werk-plek.nl en http://www.werk-plek.nl/ﬂexwerkers/vacatures
Reageren
Enthousiast over een van deze interne functies en/of herken je jezelf in een van deze proﬁelen?
Dan nodigen wij je van harte uit jouw CV en motivatie voor vrijdag 7 juli te mailen naar:
Werkplek uitzend- en personeelsdiensten BV, t.a.v. Ton van de Pas ton@werk-plek.nl
Energiestraat 2C, 5961 PT Horst.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen en vragen naar Dorothé Verhaeg - Sijbers
voor de functie van Hoofd administratie en Ton van de Pas voor de functie van commerciële
planner 077 - 398 00 66.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.werk-plek.nl

Kadernota en jaarstukken gepresenteerd

Overschot
gemeente
over jaar 2016
Gemeente Peel en Maas presenteerde op woensdag 14 juni de
kadernota 2018 en de cijfers van 2016. Afgelopen jaar eindigde de
gemeente met een overschot van 776.000 euro. De positieve cijfers
zorgen ervoor dat de stijging van de onroerendzaakbelasting wordt
teruggebracht van 2,5 naar 2 procent.
In Venlo kwam onlangs een
groot tekort naar boven in het
sociaal domein. Die gemeente
kwam miljoenen euro’s te kort op
dat gebied. In Peel en Maas was bij
het sociaal domein een tekort van
491.000 euro te zien. Dat kwam
volgens de gemeente vooral doordat
de bijdrage vanwege bezuinigingen
vanuit het rijk minder werd de laatste
jaren. “En als huisartsen iemand
doorverwijzen, kan de gemeente
daar weinig aan doen, maar ze moet
wel betalen”, aldus wethouder Paul
Sanders. “Het streven is om het
hele tekort dit jaar weg te werken.
Er is overleg met de gemeenteraad
en huisartsen en er zijn ideeën.
We werken er aan.”

Investeringen in
riolering
In de plannen staat verder dat
de gemeente in 2018 7,5 miljoen
euro wil investeren. Dat geld

moet onder meer gaan naar de
herinrichting van de Kerkstraat in
Meijel, de reconstructie van de
Meijelseweg tussen Beringe en
Meijel en de herinrichting van de
wegen en riolering van het gebied
Panningen Zuid. Daarnaast is er veel
geld gereserveerd voor de algemene
vervanging, renovatie en optimalisatie
van riolering in de gemeente.
De gemeente verwacht dat de
algemene reserve, die nu gevuld
is met 4 miljoen euro, toeneemt
tot 6 miljoen euro in 2021.
“Een goednieuwsshow kunnen we
het wel noemen”, zegt wethouder
Paul Sanders. “In 2014 hadden we
een ander gesprek over de cijfers.
We hebben ons daarna echter
rustig gehouden en een paar flinke
bezuinigingen doorgevoerd. Er is
maar weinig geld uitgegeven.
We verwachten de komende jaren
flink geld toe te kunnen voegen aan
de algemene reserve, dus we zijn
tevreden over de cijfers.”

Jubilarissen en dubbele nationaliteiten

Vragen CDA over
privacy burgers
Peel en Maas
CDA-raadslid Roel Boots heeft onlangs vragen gesteld aan het College
van B&W van Peel en Maas over het privacybeleid in de gemeente.
Dat laat hij donderdag 15 juni weten.
Volgens het raadslid kreeg de
fractie de afgelopen tijd regelmatig
vragen van burgers hoe de gemeente
Peel en Maas omgaat met hun
privacy. Er zijn verenigingen die
jubilerende echtparen in het zonnetje
willen zetten. ‘Blijkbaar was het
vroeger relatief eenvoudig om via
de voormalige gemeenten aan de
adresgegevens van deze echtparen
en personen te komen. Nu is dat
blijkbaar onmogelijk’, schrijft raadslid
Boots in zijn brief.

Adresgegevens
krijgen onmogelijk
De fractie wil daarom van het
college weten wat het beleid in Peel
en Maas is wat betreft de privacy
van burgers en of het juist is dat
verenigingen geen adresgegevens
van jubilarissen kunnen ontvangen.
Het raadslid wil weten waarom en
of de gemeente op de een of andere
manier toch haar medewerking

aan een vereniging kan verlenen
hierin. Ook vraagt Boots in zijn brief
of de gouden huwelijken die elk
jaar gezamenlijk worden gevierd, in
hetzelfde privacybeleid past.
Daarnaast viel het de leden van
het CDA op dat Nederlanders met een
dubbele nationaliteit de mogelijkheid hebben om te stemmen tijdens
verkiezingen in het land van herkomst.
‘Op de een of andere manier weten
buitenlandse regeringen deze personen eenvoudig te vinden. Ze krijgen
namelijk een stemoproep’, aldus het
raadslid in zijn brief.
Boots wil dan ook weten hoe
buitenlandse regeringen aan de
gegevens van Nederlanders komen
die twee paspoorten hebben.
Het raadslid vraagt zich af of de
gemeente daar een rol in speelt en
of er meer voorbeelden zijn waarbij
de gemeente adresgegevens aan
verenigingen of andere instanties
doorgeeft. Het college heeft de
vragen in behandeling.
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Bewoners Stille Wille over hun woonplek

‘Wij zijn de groene buitenwijk van Meijel’
Bungalowpark De Stille Wille in Meijel kwam de laatste jaren regelmatig in het nieuws. Vaak was dat niet op
een positieve manier zoals toen onlangs door een klacht de Meijelse motorcross geen vergunning meer kreeg.
Een paar bewoners van het park zijn die negativiteit meer dan zat en willen graag vertellen over hoe zij het wonen
op De Stille Wille beleven. “Hier zitten is alsof je elke dag op vakantie bent.”

Roermond en één hier. Op een gegeven
moment beseften we dat we het hier
zo fijn vonden en dat we nooit meer
naar Roermond gingen. Toen hebben
we dat huis verkocht en zijn we
permanent hier komen wonen.”
Het permanent wonen is meteen
één van de heikele punten waardoor het park in het nieuws kwam.
Twee jaar geleden kregen de bewoners
van de gemeente te horen dat er een
speciale regeling is getroffen voor hen.
Ger, al achttien jaar woonachtig op
het park: “Een aantal bewoners mag
tot aan hun dood hier blijven wonen,
bij een ander deel mogen ze blijven tot
het huis weggaat en weer een ander
deel heeft contracten van bijvoorbeeld
vijf of tien jaar afgesloten. Ik behoor tot
de eerste categorie en ga hier in ieder
geval nooit meer weg.” Marcel kwam
twaalf jaar geleden naar Meijel: “Ik heb
een contract voor tien jaar, maar daarna
regel ik wel iets anders. Hier weggaan?
Nooit.”

Groene scherm
tussen de wereld
Die uitspraak is afkomstig van
Ger (66), Marcel (50), Ruth (77) en
Anne Marie (68). Alle vier wonen ze

al vele jaren op het bungalowpark.
In totaal huizen er ongeveer driehonderd mensen permanent op het park.

Anne Marie kwam vijftien jaar geleden
vanuit Zuid-Limburg naar Meijel.
“Ik had met mijn man een huis in

Oh, zit dat zo!

Maar wat is er dan zo fijn aan
het wonen op de Stille Wille? De vier
bewoners doen hun best om het uit
te leggen. Marcel: “Als ik opsta, heb ik
elke dag het gevoel dat ik op vakantie
ben. Dan word ik wakker midden
in het bos en heerst er rust om me
heen.” Anne Marie: “Mijn man, die
vorig jaar is overleden, omschreef dat
altijd heel mooi: ‘hier voel ik me alsof
er een groen scherm tussen mij en de
wereld hangt’, zei hij dan. Zo voelt het
inderdaad. Rust en natuur.”

Toch is het ook gezellig, vertelt Anne
Marie. “Ik vind het fijn om mensen om
me heen te hebben en ben dan ook
vaak bij de buren of zij bij mij. Er is
veel betrokkenheid en zorg voor elkaar.
Je kunt hier op een veilige manier
ouder worden, zo voelt het echt.
Ik denk ook dat ik nu meer contact heb
met anderen dan wanneer ik in een
appartement midden in een dorp zou
wonen.”

‘De motorcross hoort
bij Meijel’
Ze wonen dan wel in de bossen
op een afgesloten terrein, de bewoners van de Stille Wille voelen zich
inwoners van Meijel. Ruth, twintig jaar
woonachtig op het park, zat bijvoorbeeld acht jaar in het kerkbestuur in
het dorp. “Veel van de bewoners zitten
bij verenigingen, clubs of organisaties uit het dorp. Ze zijn betrokken bij
veranderingen en ook begaan met
de dingen die er gebeuren. We voelen ons een stuk van Meijel en zijn
echt geen geïsoleerde samenleving
in de bossen.” Marcel: “Wij betalen
ook gewoon belastingen en internet, gas, water en licht. Het is niets
goedkoper dan in het dorp wonen.”
Ger: “Eigenlijk zijn wij de groene wijk
van Meijel.” De vier bewoners willen
nog wel kort reageren op het feit dat
onlangs door een klacht van een Stille
Wille-bewoner de Meijelse motorcross
aan zijn einde kwam. Ruth: “Veel mensen van De Stille Wille gaan kijken bij
de motorcross. Het is altijd gezellig.”
Ger: “De motorcross hoort bij Meijel en
dus ook bij De Stille Wille.”

Waarom jouw mening Jaren 80 ontvreemd
Gestolen
geld waard is
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Steeds vaker krijg je na een aankoop van een product of na een
hotelovernachting een berichtje met de vraag of je je ervaringen wilt
delen met toekomstige klanten. Waarom doen bedrijven zoveel
moeite om recensies te verzamelen? En laten we ons daar echt zo
door beïnvloeden?
Bedrijven vragen echt niet alleen
je mening om hun dienstverlening te
verbeteren. Ze zetten recensies ook
vaak in als verkooptool. Waarom?
Wij vertrouwen merken en bedrijven
een stuk minder dan dat we onze
medeconsumenten vertrouwen.
Onderzoek wijst uit dat 92% van de
mensen een aanbeveling vertrouwt
van een bekende en 70% zelfs
aanbevelingen van mensen die
ze niet eens kennen, vertrouwt.
Bedrijven kiezen er daarom soms
voor om positieve ervaringen van
klanten in te zetten om potentiële
klanten te overtuigen van hun
kwaliteiten.
Sociale bewijslast of social
proof, dat is de reden waarom deze
testimonials zo effectief zijn. We zijn
ook nog geneigd om personen die
op ons lijken, extra veel te geloven.
Een testimonial wordt geloofwaardiger wanneer duidelijk is dat deze
van een echt persoon komt. Daarom
vragen organisaties vaak of ze je

naam, woonplaats of leeftijd mogen
vermelden.
Als je ziet dat een groep mensen
een bepaalde keuze maakt én je ziet
dat ze daar profijt van hebben, wil
je je daar graag bij aansluiten. Dat is
het zogeheten ‘bandwagon effect’.
Meerdere testimonials gegroepeerd
veroorzaken dat effect ook. Dat is
bijvoorbeeld waarom bedrijven achter
de beoordeling (bijvoorbeeld 0 tot
5 sterren) met cijfers zetten hoeveel
mensen dat oordeel hebben
gegeven.
Ook gebruiken ze vaak de mening
van een beroemdheid of een expert
op een bepaald vakgebied om een
product of dienst kracht bij te zetten.
Dat noemen ze het halo-effect: omdat
je een positief beeld hebben bij de
beroemdheid, straalt dat positieve
gevoel ook af op je product. Vaak zien
mensen een ‘ideaal’ in de celebrity en
willen ze dat nastreven: als ik net zo’n
horloge draag als Beyoncé, word ik
vast net zo hip.

Boven alles qua geloofwaardigheid staan aanbevelingen van vrienden. Mensen vertrouwen het oordeel
van hun vrienden nog meer dan dat
van een expert of van duizend online
reviews. Ook dit type aanbeveling
is zeer gewild door bedrijven.
Ze hangen er daarom ook regelmatig
een ‘beloning’ aan voor degene die
zijn vrienden ergens op wil wijzen.
Denk bijvoorbeeld aan Dropbox,
dat je meer opslagruimte geeft als je
vrienden uitnodigt om ook gebruik
te gaan maken van hun systeem.
Maar ook likes van vrienden op
Facebook (‘Jantje likes McDonald’s’)
hebben hetzelfde effect.
Meer over uiteenlopende
communicatieonderwerpen vind je
op blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst

beeldjes terug
in kerk Baarlo
Twee van de vier beeldjes die begin jaren 80 zijn gestolen uit de kerk in
Baarlo, zijn weer terug. De beeldjes, Lucas en Mattheus, werden te koop
aangeboden op een Maastrichtse veilingsite en moesten na verschillende
vergeefse onderhandelingen met de kerk teruggekocht worden.
De twee houten beeldjes, Lucas
en Mattheus, werden door een
parochiaan opgemerkt op de veilingsite
Venduehuis Dickhaut in Maastricht.
“Het zijn zo’n specifieke beeldjes”,
legt kapelaan Hans te Boekhorst uit.
“Ook twee andere parochianen die
vaker in de kerk kwamen, herkenden
de beeldjes direct. Ze maakten
onderdeel uit van de processiehemel
die in 1800 gemaakt is. Die hemel is
in 1860 ingestort, waarna de beeldjes
van de hemel zijn gehaald en in de
sacristie bewaard werden. Dit is een
ruimte waar gewaden en religieuze
gebruiksvoorwerpen opgeborgen
worden. De beeldjes werden onder
andere herkend aan de kenmerkende
bevestigingsonderdelen waar de
beeldjes mee aan het plafond
vastzaten.”
Toen de parochianen zeker wisten
dat het om twee beeldjes ging die

afkomstig waren uit de kerk in Baarlo,
heeft de parochie meteen actie ondernomen. “We hebben een paar keer
gebeld met de Maastrichtse veilingsite,
maar die wilde de beeldjes niet gratis
naar ons opsturen”, laat te Boekhorst
weten. “Er viel gewoon niet over te
praten. We hebben zelfs de politie
ingeschakeld, maar er was strafrechtelijk niets te halen. Hoewel er destijds
aangifte is gedaan, kon deze niet zo
snel boven water gehaald worden.
Uiteindelijk zei de veilingsite dat we
maar moesten bieden.” Via een sponsor,
die 460 euro exclusief veilingkosten
betaald heeft voor de beeldjes, zijn
Lucas en Mattheus inmiddels weer thuis.
De vier gestolen beeldjes hebben
allemaal vleugels en symboliseren vier
evangelisten. Zo is Lucas afgebeeld als
stier en Mattheus als mens. De twee
andere gestolen beeldjes zijn nog altijd
niet terecht.
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Heel verdrietig om wat niet meer is, maar vol bewondering
en diep respect voor de manier waarop Riek met haar ziekte
en sterven is omgegaan en het mogelijk heeft gemaakt
deze tijd heel intens met haar gezin te beleven,
laten wij weten dat thuis heel rustig is ingeslapen

Riek Kuepers - van de Kruijs
echtgenote van

Ton Kuepers
* Someren - Heide, 3 oktober 1953

Het is echt waar
Dit meadje is 50 jaar
† Meijel, 18 juni 2017

Meijel: Ton Kuepers
Meijel: Pascal en Peggy
Noa, Raf
Fien
Meijel: Rik
Familie van de Kruijs
Familie Kuepers

Familie Kuepers
Steegstraat 8, 5768 AV Meijel

De crematiedienst zal worden gehouden op vrijdag 23 juni
om 11.00 uur in de aula van crematorium Midden - Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

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.
Te koop diverse groenten en fruit,
ook verse asperges. Tel. 06 25 06 27 34.

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

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

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

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

Te koop eigen geteelde lekkere
tuinbonen aardappelen/frieslander/
koolrabi 0.50 knolvenkel lollo bionda
en rossa 0.25 prei 1 euro verpakking
700gr enz en vers. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
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
Getuige gezocht. Bent u de chauffeur
van een witte auto en getuige
van de aanrijding auto tegen mijn
scootmobiel? Op 13 januari 2016 om
07.10 uur in Dr. Poelsplein. U kwam
vanuit de Dwarsstraat.
Svp melden 077 307 43 30.
Snuffelen voor de helft.
Kringloopwinkel Twedde Kans zit weer
eens bomvol, daarom nu alles met
50% korting. Open di t/m vr 12-17 en
zat 10-16 u Speulhofsbaan 7A Meterik
Horst aan de Maas.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Verse doperwten.
Te koop verse doperwten, ‘s morgens
vers geplukt, in Grashoek. Voor info
bel 06 46 44 37 76.
Laat eens een medium meekijken
naar je dringende levensvragen.
Een kort consult geeft al veel
helderheid. Al 9 jaar werken wij met
een officieel keurmerk. 7 dagen per
week www.betrouwbaarmedium.nl
Assertiviteitstraining.
Nog deze zomer leren assertief te
zijn door persoonlijke ontwikkeling?
3-daagse training op 29 juli, 5 en
12 augustus in Baarlo. Meer info kijk
op: www.op-weg-naar-verbinding.nl
of bel 06 16 04 86 08.
Groenten te koop. Te koop diverse
groenten en fruit tot 30-06, ook verse
asperges van maandag tot en met
vrijdag 09.00-16.00 zaterdag van
09.00-15.00. Mts. Van Mullekom Keup
4a Egchel.
Te koop vrijstaand woonhuis.
Te koop vrijstaand karakteristiek
herenhuis bouwjaar 1939. Molenberg
24 Baarlo. Goed onderhouden met
originele elementen (glas in lood),
geheel geisoleerd en mooi aangelegde
tuin. Interesse 06 19 84 97 76.

Proficiat pap, mam
en de bubs

Elke dag verse zoete kersen!
Heerlijke zoete kersen! Lange Heide
Maasbree 06 42 34 82 63.
Te koop scootmobiel Galaxy 2
Lightning Blue 4 wiel, bouwjaar
30-8-2016 nieuwwaarde € 2.990,-.
Zo goed als nieuw met aankoopfactuur
en garantiecertificaat. 06 52 63 69 54.
Brocante voor de helft. Brocante hal
Limburg zit bomvol en daarom nu alles
voor de helft (tot 9 juli). Di t/m vr
12-17 zat 10-16 uur. Speulhofsbaan 7A
Meterik Horst aan de Maas.
Nieuwe aardappelen
Boerderijwinkel de Vlegert.
Wij verkopen nieuwe aardappelen
3 kilo voor 2.50, ook zelfgeteelde
groenten en rode bessen. Verlinden
Lorbaan 41b Grashoek. Iedere dag
geopend. Breng zelf kleingeld mee.
Gebruikte kantoormeubelen. Kasten,
stoelen, bureaus, stelling, enz. Tevens
bloempotten. Obelisk Beringe tel. 06
14 04 02 72. Do t/m vrij van 9.00 tot
17.00 uur, za van 9.00 tot 16.00 uur.
Te koop tuinbonen, in Grashoek voor
info of bestellen bel 06 46 44 37 76.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Eerste resultaten onderzoek positief, met verbeterpunten

‘Gemeente moet huishoudpilot meer loslaten’
Het rapport met de eerste ervaringen met de proef Hulp bij het huishouden, die sinds 1 mei vorig jaar in
Kessel, Kessel-Eik en Koningslust loopt, zijn dinsdag 20 juni gepresenteerd bij het Huis van de Gemeente in
Panningen. De eerste resultaten volgens het rapport zijn positief, al zijn er verbeterpunten. Ook moet de gemeente zich er, volgens de onderzoekers, minder mee bemoeien.
Het rapport genaamd ‘Een foto
van de ervaringen pilot Hulp bij het
huishouden, impact op de vitale
gemeenschap’ werd in opdracht
van de rekenkamercommissie van
Peel en Maas opgesteld door bureau
Vallianatos Zorginnovatie. Die onderzocht de activiteiten binnen de pilot
tussen november 2016 en februari
2017 door ervaringen te vragen van
hulpvragers, hulpverleners en kernorganisaties.

Meer verbondenheid
Het onderzoeksbureau wilde
weten hoe de betrokkenen de pilot
ervaren en of het volgens hen bij-

draagt aan een vitale gemeenschap die
ook betaalbaar is.
Het onderzoeksbureau concludeert
dat er over het algemeen een positief
gevoel bestaat over het proces en de
resultaten van de pilot. Ook blijkt uit
het onderzoek dat bewoners daarentegen veel gemakkelijker hun weg
vinden in het dorp. Binnen het project
zijn de lijnen tussen hulpvrager en
hulpverlener kort en er kan snel hulp
worden ingezet. ‘Het is een hulpmiddel om eerder achter de voordeur te
komen en schrijnende situaties te
voorkomen’, schrijven de onderzoekers.
De pilot zorgt volgens de onderzoekers
voor meer verbondenheid binnen het

dorp en het lokale dorpsoverleg blijkt
in de kernen veel meer zicht te hebben
op wie thuis extra hulp nodig heeft en
waarom.
Daarnaast kwamen er tijdens het
onderzoek een aantal verbeterpunten
aan het licht. Zo gaat het insluiten en
uitwisselen van medewerkers binnen
de pilot nog niet helemaal zoals zou
moeten. Het digitale systeem, waarop
de zorg moet worden bijgehouden
door cliënten, geeft nog veel problemen. Dit is vaak onoverzichtelijk en
zou niet voor elke cliënt toegankelijk
zijn, zo staat in het rapport. Volgens
geïnterviewde zorgmedewerkers is de
zorg voor cliënten dan ook vooral op

financieel gebied op een negatieve
manier veranderd sinds de start van de
pilot. ‘Mensen met een klein budget
hebben stress en onzekerheid vanwege
de onduidelijkheid’, aldus het rapport.
Een andere conclusie die de onderzoekers trokken, is dat statushouders
en andere nieuwkomers in Peel en
Maas niet altijd weten bij wie ze moeten aankloppen voor hulp. Dit vraagt
volgens het onderzoeksbureau om
specifieke aandacht.

‘Ruimte voor invulling
per dorp’
Gemeente Peel en Maas mag
de pilot van de onderzoekers veel
meer loslaten. ‘Meer monitoren en
minder voorschrijven’, schrijven zij.
Daarbij adviseert het bureau dat de
pilot geen vast format moet krijgen

wanneer de proef in Kessel, KesselEik en Koningslust afloopt. Dit zou de
zelfsturing van de dorpen onderuit
halen: ‘er moet ruimte blijven voor
de dorpen om de proef zelf invulling
te geven’.
De pilot Hulp bij het huishouden
is op 1 mei vorig jaar gestart met
het doel een nieuwe manier van
werken te organiseren rondom hulp
in het huishouden. Vroeger werden
hulpvragen altijd via de gemeente
behandeld. Binnen deze proef
gebeurt dit via aangestelde dorpsondersteuners per dorp. In april werd
door de gemeenteraad van Peel en
Maas besloten de pilot door te zetten
tot het einde van het jaar in Kessel,
Kessel-Eik en Koningslust. Uiteindelijk
willen ook de overige dorpen van
de gemeente van start gaan met de
proef.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Laura Notermans
14 jaar
Kessel
Het Bouwens

Wat is het meest afgespeelde
nummer op je telefoon?
Laatst stuurde een vriendin een aantal
mooie liedjes naar mij. Dat zijn op dit
moment oook mijn meest afgespeelde
nummers. Als eerste het nummer
Gisteren van de Nederlandse zangeres
Ramos en als tweede het liedje
Be Alright van Justin Bieber.
Beide nummers hebben een
speciale betekenis voor mij.
Wat zou je ooit nog willen doen?
Ik zing heel veel en heb zangles.
Afgelopen jaar heb ik ook meegedaan
aan de Revue op het Bouwens in
Panningen. Ik vond het spannend,
uitdagend en leuk om op het podium
te mogen zingen. Wat ik nog ooit
een keer zou willen doen, is met een

Nederlandse zangeres zingen tijdens
een concert.
Wat deed je als kind het liefst?
Zingen is al lange tijd een grote hobby
van mij. Toen ik klein was vond ik
zingen al leuk en luisterde ik veel
liedjes. Als kind zong ik het liefst de
hele dag door met een fles deodorant
in mijn hand als microfoon.
Wat is je bijnaam?
Thuis word ik weleens Fenna van
Puffelen genoemd door mijn vader.
Met het gezin volgen wij de serie
Moordvrouw op televisie. Mijn vader
vond dat ik op een van de personages
leek. Zij heette Fenna. De achternaam
Van Puffelen heeft mijn vader er zelf bij
bedacht.
Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Ik ben als baby geadopteerd uit
Colombia. Mijn vader heeft alles toen
gefilmd, zodat hij deze film aan mij
kon laten zien als ik wat ouder was.
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wel een kindje. Het lijkt me een mooie
leeftijd omdat je dan jong bent, maar
ook nog een lang leven in het vooruitzicht hebt.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Laatst heb ik met een vriendin
afgesproken. We hebben toen langs
de Maas gewandeld en besloten toen
om foto’s van elkaar te maken.
Die zijn heel leuk geworden.
Waarmee zou je het liefst verrast
willen worden?
Laatst heb ik gekeken om mij op
te geven voor het zangprogramma
The Voice Kids. Het lijkt me heel erg
leuk om mee te doen aan dit programma. Dus ik zou het liefst verrast
willen worden met het berichtje dat
ik mee mag doen aan dit programma.
Ik houd van zingen en meedoen aan
het programma lijkt me een hele
bijzondere ervaring.
Wie is je favoriete lerares?
Ik zit nu op het vmbo. Mijn favoriete
vak is Zorg en Welzijn. Bij dit vak mogen
we koken en leren we uit een boek
hoe wij het best voor onszelf en een
ander kunnen zorgen. De leraressen die
dit vak geven, mevrouw Neelissen en
mevrouw Hannen, zijn mijn favoriete
leraressen. Ik kan het goed met hen
vinden en vind ze aardig.
Waar ben je verslaafd aan?
Al best lang ben ik verslaafd aan
komkommer. Ik vind het lekker om
tussendoor komkommer te eten als ik
geen zin heb in iets zoets. Ook vind ik
het belangrijk om gezond te eten.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Een paar maanden geleden heb ik mijn Ik vind het belangrijk dat je in
adoptiefilm gekeken. Ik vond het erg
vertrouwen iets aan je vriendinnen
emotioneel om deze te bekijken.
kunt vertellen. Ook vind ik het belangWie kent jou het best?
rijk dat je hen kunt zien als je steun en
Mijn vriendinnen kennen mij het
toeverlaat. Er zijn al een paar heftige
beste. Ik zit nu in de brugklas en heb
dingen gebeurd in ons vriendinnenhele leuke vriendinnen gevonden.
groepje, waardoor dit vertrouwen nog
Wij vertellen elkaar best veel. Ik denk
belangrijker is geworden.
dat ik aan mijn vriendinnen Tess, Mette, Welke emoticon gebruik je het
Tessa, Kiki, Lieke en Soraya soms meer
meest?
vertel dan ik aan mijn ouders vertel.
Ik vind het leuk om de emoticon die
Waardoor moest je de laatste keer
een kusje geeft te sturen naar mijn
huilen?
vriendinnen. Ik stuur ook wel vaker
Toen een vriendin vertelde dat zij het
gewoon een hartje als ik een lief
moeilijk had, maakte ik me veel zorgen berichtje stuur.
om haar. Omdat ik het niet fijn vond,
Wat is je laatste cijfer dat je op
moest ik er zelfs om huilen. Gelukkig
school hebt gekregen?
gaat het nu beter met haar.
Laatst hadden we een schriftelijke overAls je ervoor kon kiezen om voor
horing voor Nederlands, mijn beste vak.
altijd een bepaalde leeftijd te
De toets ging over spelling, grammatica
hebben, welke is het dan?
en leesvaardigheid. We hoefden er niet
Ik zou voor altijd 25 jaar willen zijn.
voor te leren. Ik had het al een beetje
Als 25-jarige woon ik op mezelf, heb
verwacht, maar ik had een 10. Ik ben
ik een baan, een vriend en misschien
er heel erg blij mee.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Limboland
Vooroordelen en ‘grappige’
opmerkingen over Limburg, ze
komen vaak voorbij. De zachte
G, carnaval en vlaai, in het
hoge noorden worden er
regelmatig opmerkingen over
geplaatst. Opmerkingen die al
honderd keer gemaakt zijn en
dus ook herkenbaar zijn voor
iedereen die uit Limburg komt.
Toen ik laatst door mijn
tijdlijn van Facebook scrolde,
kwam ik een interessant artikel
tegen. Dit artikel ging over
vooroordelen die mensen
hebben over Limburgers. Ik las
het en de vooroordelen waren
mega-herkenbaar. Zo stond er
dat we vaak worden gezien als
Belgen, onder andere door onze
zachte G. Dat overkwam mij
afgelopen week nog toen ik in
onze hoofdstad Amsterdam was.
Tijdens het afrekenen van de
lunch kwam de vraag of wij uit
België kwamen. Nee, wij komen
gewoon uit het zuiden van
Nederland.
Een ander vooroordeel
was dat wij Limburgers iedere
dag verse vlaai eten van
grootmoeder. En dat we allemaal
op de PVV stemmen om Geert
Wilders uit Venlo te steunen en
dat iedereen fan is van Rowwen
Hèze of André Rieu. Het zijn
allemaal vooroordelen over ons
die echt nergens op slaan. Het is
stiekem toch wel lachwekkend
om zo’n dingen te lezen. Ik ben
geboren en getogen in Limburg
en wil er graag blijven wonen in
de toekomst. Limburg is echt
niet het enige plekje op de
wereld, dat weet ik ook wel.
Maar het is wel het gezelligste
van de wereld. De mensen uit
het noorden zouden eens
carnaval, of beter gezegd
vastelaovend, moeten komen
vieren. Dan weten ze pas hoe
leuk en gezellig het hier in het
zuiden
is!
Janique
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Eredivisie Horeca

Starter in de Regio
TheJo’s Tijdloos
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

TheJo’s Tijdloos
Theo Teunissen
Hagelkruisweg 2
5993 SC Maasbree
06 18 39 04 24
thejostijdloos@gmail.com
www.thejostijdloos.nl
Handel in antiek, brocante, vintage en industrieel
1-7-2016

Activiteiten
TheJo’s Tijdloos is een jonge
handelsonderneming in antieke,
brocante, vintage en industriële
artikelen. De naam is afgeleid
van de eigenaren Theo en Jolanda,
die halverwege 2016 startten met
hun eigen bedrijf. ”We hebben
altijd al van oude- en tweedehands spullen en meubels
gehouden”, laten ze weten.
Het assortiment is tijdloos.
De spullen die worden verkocht,
waren er vijftig, honderd of
150 jaar geleden al en zullen er
over honderd jaar ook nog zijn.
”Mooie, degelijke, oude spullen
doorstaan alle trends of zijn juist
de trend”, aldus Theo en Jolanda.
Zowel antieke en vintage spullen
als stoere brocante en industriële
artikelen zijn in het assortiment te
vinden. Het aanbod in onbewerkte,
sleetse en doorleefde spullen
wisselt wekelijks. Bij TheJo’s kunt
u dan ook nog zien door wie het
product werd gebruikt en waarvoor. Het verhaal erachter is nog
afleesbaar. Elk artikel is uniek: er is
er geen één hetzelfde.
Doelgroep
Wie op zoek is naar een
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De Heere van Meijel
vermeld in horecaboek
In het boek ‘Eredivisie Horeca: Aangenaam’ zijn Mariet en Rudy Gommans van horecagelegenheid De Heere van
Meijel opgenomen. Het boek is gevuld met veertig portretten van horecaondernemers die volgens een advies
bureau tot de beste van Nederland behoren. Aangenaam werd op dinsdag 13 juni gepresenteerd in Arnhem.

unieke collectie artikelen Engelse
en Franse brocante meubelen,
stoere industriële lampen en
gebruiksvoorwerpen, oud
serviesgoed of hippe vintage
spulletjes, is bij TheJo’s Tijdloos
aan het juiste adres.
Onderscheidend vermogen
Het assortiment met spullen
wisselt wekelijks en geen enkel
product is hetzelfde. Daarbij zijn
de producten eenvoudig online te
bekijken en bestellen, maar het is
ook mogelijk alles ’live’ te
bezichtigen. Dat kan in de loods
aan de Hagelkruisweg in
Maasbree bij bedrijventerrein
BOEZst. Elke woensdag, donderdag en vrijdag is de loods
geopend van 10.00 uur tot 17.00
uur en een bezoek op afspraak is
ook mogelijk.
Sinds april organiseert TheJo’s
TIjdloos elke laatste zondag van de
maand een brocantemarkt op het
Flujasplein (Vleesplein) in Venlo.
Op zondag 25 juni staan daar
38 brocanteurs tussen 11.00 en
17.00 uur met verschillende
spullen: van Engelse en Franse
brocante tot stoere industriële
artikelen en hip vintage.

‘De naam De Heere van Meijel
is een ode aan de gemeenschap en
aan de (Limburgse) Peel, een gebied
dat te maken heeft met vergrijzing
en leegstand’, is te lezen in het boek.
‘Met hun gedurfde project laten Mariet
en Rudy Gommans zien dat de leefbaarheid niet uit zo’n gebied hoeft te
verdwijnen en dat er altijd kansen zijn,
ook op het platteland.’

Volgens Rudy Gommans is het een
groot compliment voor het hele team
van De Heere van Meijel. Rudy: “Super
gaaf om nu al landelijk erkenning te
genieten over de manier waarop wij
anno 2017 ons horecabedrijf runnen.
Een mooi compliment voor ons als
ondernemers, ons team, onze gasten
en onze partners. Even genieten en dan
weer snel de handen uit de mouwen

om zo ook volgend jaar weer deel uit
te kunnen maken van de Eredivisie
Horeca.” Eredivisie Horeca is een boek
met diverse praktijkverhalen en een
initiatief van adviesbureau Lenting
en Partners. Dit is een adviesbureau
voor zelfstandige horecabedrijven dat
door middel van Eredivisie Horecaboekuitgaven hun waardering voor
creatieve ondernemers wil uitspreken.

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

2511.00
JUNI
Brocante markt
– 17.00 uur Flujasplein, Venlo (bij C&A)
www.thejostijdloos.nl
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Een BOB nodig? U
Bel Taxi Henk

W

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

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

Wie altijd al wilde weten hoe het er bij een slagerij aan toe gaat, kon op zondag 18 juni een kijkje
nemen achter de schermen bij slagerij Rutten in Panningen. Tijdens Vaderdag kregen de belangstellenden
een rondleiding door de slagerij en de winkel van de medewerkers van het bedrijf. Na afloop kon er op
de Markt een broodje pulled pork, langzaam en op lage temperatuur gegaard varkensvlees, worden
gegeten. Ook was er live-barbecue door het wedstrijd-barbecueteam MoonShine Bastards, muziek van
onder andere feestband Sjloetingstied en kon er in één van de samenwerkende horecagelegenheden
Da Kepèllo of Mr. & Mrs. iets worden gedronken. (Foto: Ad Vereijken & Annelies Roskam / Foto ID)
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GEPLUKT Fieke Delissen

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.

Ze bouwden het huis vrijwel helemaal zelf en sliepen in een woonunit.
Dochter Anne werd in die tijd geboren
en bracht de eerste acht maanden van
haar leven door in de unit. “Daar is ze
niks slechter van geworden, volgens
mij”, vertelt Fieke. “Ik kan me nog een
keer herinneren dat ze hier de stenen
aan het trillen waren en Anne sliep er
gewoon doorheen.” Vaak was Leon aan
het werk en kwam Fieke helpen zodra
Anne sliep. “Ik vond het eerlijk gezegd
een hartstikke leuke tijd. Ik vind klussen
niet erg en stilzitten is helemaal niets
voor mij.”

Weer terug bij Jong
Nederland

Fieke Delissen (35) bouwde elf jaar geleden samen met haar partner Leon Zelen een huis in Egchel, nadat ze de
verbouwing van de vorige woning in Helden nét afgerond hadden. De komst naar Egchel was niet raar, want al haar
hele leven is Fieke verbonden aan het dorp. Samen met Leon en haar drie kinderen Anne (11), Willem (9) en Emma
(7) voelt ze zich er helemaal thuis. Deze week wordt ze geplukt.
Fieke en Leon waren begin 2006
net vijf maanden klaar met het
opknappen van een 100-jarig huis aan
de Molenstraat in Helden, toen in Egchel
bouwpercelen te koop werden aangeboden. Leon besloot zich, samen met

Fieke, in te schrijven voor de grond.
“Ik dacht echt: watblief? Hadden we net
twee jaar dat huis in Helden verbouwd
en dan gaan we alweer weg”, vertelt
Fieke. “Toen we de kans hadden om
hier een mooi perceel te kopen,

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.

9

6

4

8

9
8

1

3

2

3

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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hebben we het toch maar gedaan en
zijn we naar Egchel verhuisd.”

De keuze voor Egchel komt niet uit
de lucht vallen. De ouders van Fieke
komen allebei uit het dorp en zelf zat
ze van jongs af aan bij Jong Nederland
Egchel, ging ze altijd op stap bij café
Manders en ook haar hele vriendinnengroep woonde in Egchel. “Er heerst
hier een dorpsgevoel waar ik van hou.
Iedereen kent elkaar. Dat is denk ik de
binding die ik heb met het dorp.”
Die binding begon al toen ze als
meisje bij Jong Nederland ging. Ze doorliep een aantal leeftijdsgroepen en was
daarna nog tien jaar leidster. “Ik heb
ook nog bij het bestuur gezeten en ik
ben verschillende keren kampleidster
geweest”, vertelt Fieke. “Daar ben ik
mee gestopt toen de kinderen kwamen, maar afgelopen seizoen ben ik
toch weer bij de vereniging beland.
Ik ben het hele seizoen leidster geweest
van de jongste groep. Emma zit daarbij,
vandaar.” Ook dochter Anne en zoon
Willem zitten bij Jong Nederland.
Haar drie kinderen nemen veel tijd

van Fieke in beslag. Vooral het kijken
naar wedstrijden in het weekend staat
vaak op de planning. Alle drie doen ze
een andere sport en zijn er nog fanatiek
in ook. Opmerkelijk, zo vindt Fieke.
“Ik snap niet waar ze die sport-genen
vandaan hebben. In ieder geval niet van
mij, want sporten doe ik eigenlijk niet.”
Ze kan zich nog een treffend voorbeeld
herinneren wanneer dat duidelijk werd.
“Toen onze heg nog kleiner was, vroeg
Anne een keer aan de buurvrouw waar
ze heen ging. ‘Sporten’, zei die toen.
Anne draaide zich toen om en vroeg aan
mij ‘Wat is dat?’. Dat zegt wel genoeg.”
Liever besteedt ze haar tijd aan
Kindervakantiewerk (KVW) Egchel.
Van die vereniging is Fieke sinds het
begin van het schooljaar voorzitter.
“Ze vroegen of ik dat wilde doen en
ik vind het leuk om bezig te zijn voor
kinderen en de gemeenschap. Dus ik
heb ja gezegd. We organiseren bijvoorbeeld Sint Maarten, Sinterklaas, een
kerstspel in de kerk, paaseieren zoeken
en koningsdag in Egchel. Ook hebben
we in de zomervakantie twee dagen
waarop we allerlei activiteiten organiseren voor alle kinderen in het dorp.”
Werken doet Fieke bij zorgboerderij
Casquettenhof in Horn. “Daar ben ik
activiteitenbegeleidster voor ouderen.
Ouderen die die nog op zichzelf wonen,
maar niet meer in staat zijn structuur
en activiteit in hun leven te brengen.
Samen met mijn collega’s bied ik de
ouderen een passende, waardevolle
dagbesteding. Hierdoor kunnen ze zo
lang mogelijk thuis in hun vertrouwde
omgeving blijven wonen.” Het zorgen
voor anderen past dus wel bij Fieke.
“Bij Jong Nederland, KVW en bij mijn
werk kan ik iets betekenen voor de
medemens. Dat is natuurlijk altijd fijn.”
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Bespreking Poll week 23

De toeristenbelasting moet afgeschaft worden in Peel en Maas
In de poll van week 23 stond de stelling centraal of de toeristenbelasting
afgeschaft moet worden in Peel en Maas. Een kleine 35 procent is het eens met
de stelling. De grote meerderheid van de stemmers, 65 procent, is het oneens
met de stelling en vindt dat de toeristenbelasting niet afgeschaft moet worden
in Peel en Maas.
De stemmers die vinden dat de toeristenbelasting moet blijven, zijn van
mening dat de belasting een fijne som geld oplevert voor de gemeente.
Dit geld kan bijvoorbeeld als opvulling dienen voor het gat in de begroting.

Daardoor profiteren niet alleen ondernemers van toeristen, maar ook de
‘gewone’ burgers.
De kleine groep voorstanders van de stelling vindt dat het juist moedig zou
zijn van de gemeente om de toeristenbelasting af te schaffen. Volgens deze
stemmers zou de gemeente met deze actie laten zien dat ze vooruitstrevend
zijn. Het geld dat misgelopen wordt, kan weer terugverdiend worden met de
extra toeristen die het oplevert. Bovendien hebben toeristen die geen belasting
hoeven te betalen meer te besteden tijdens hun vakantie in Peel en Maas.

Een tropenrooster op scholen
bij meer dan dertig graden is noodzakelijk
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Hoewel zomers in Nederland niet automatisch garant staan voor lekker
weer, hebben we de afgelopen dagen al flink kunnen genieten van de zon.
De temperaturen kwamen zelfs ruim boven de dertig graden uit. Veel scholen in
Peel en Maas stellen daarom een tropenrooster in. Dit wil zeggen dat de lessen
eerder van start gaan en korter duren, zodat leerlingen ’s middags eerder klaar
zijn met school.
Veel schoolgebouwen zijn verouderd, waardoor de hitte lang binnen blijft
hangen. Hierdoor is het voor leerlingen moeilijker om zich te concentreren en zijn
ze snel afgeleid. Bovendien kunnen hoge temperaturen een gevaar opleveren

voor de gezondheid van leerlingen en leraren. Een tropenrooster als maatregel bij
extreme warmte is dan ook noodzakelijk.
Aan de andere kant is het thuis net zo warm als het in de klas dertig
graden is. Bij tropische temperaturen is het binnen vaak ook iets koeler dan
buiten. Verder zijn veel ouders er niet op voorbereid dat hun kinderen eerder
thuiskomen dan gepland. Zij moeten hun eigen werkschema ook aanpassen en
gemiste uren weer op een ander tijdstip inhalen.
Een tropenrooster op scholen bij meer dan dertig graden is noodzakelijk.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 24)
> ’Eindexamenleerlingen zouden een voorlopige uitslag van hun examen moeten krijgen’ > eens 15% oneens 85%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Ballet-examen
Leerlingen en ouders kwamen bij mij als balletdocente verhaal halen
over een ingezonden sport-artikel over examenkandidaten bij Balletschool
Susan in Panningen. Dit stond donderdag 8 juni in HALLO Peel en Maas.
Er wordt in het stuk geschreven
over leerlingen die les krijgen in de
lesmethode van de Royal Academy
of Dance (RAD). Niets mis mee, want
volgens diezelfde methode krijgen de
leerlingen bij Balletstudio HeldenPanningen waar ik les geef ook al
veertien jaar les. Het zit in het feit dat
er wordt geschreven over examens
doen met een examinatrice en een
diploma behalen. Van (potentiële)

leerlingen en ouders van mijn balletschool kreeg ik te horen dat ze deze
tekst misleidend vonden. Alsof binnen
Balletschool Susan een officieel RADexamen gedaan kon worden, met een
officiële RAD-examinatrice en een
officieel diploma. Dit kan uiteraard niet
zomaar. Het is mijn plicht om namens
leerlingen en hun ouders, die wel de
officiële weg hebben gevolgd en veel
geld hebben moeten betalen voor RAD-

examens en -diploma’s, een en ander
toe te lichten. Uiteraard doe ik dat uit
ervaring omdat ik zelf ook de officiële
weg heb gevolgd. Mijn diploma’s zijn
in de balletzaal in te zien. Een officieel
RAD-examen mag alleen worden afgenomen bij docenten die een officieel
‘teachers’-diploma hebben. Na een
cursusjaar kunnen leerlingen onder de
naam van deze docenten RAD-examen
doen om het jaar en de oefenstof af te
sluiten. Er komt een examinatrice uit
Engeland examens afnemen, dus niet
een balletdocente uit Venlo. Ook mag
je eigen docente tijdens een RAD-

examen niet aanwezig zijn in de zaal.
De uitslag komt enkele weken later
per post en nooit meteen dezelfde
dag. Je ontvangt, als je geslaagd bent,
tijdens een diploma-uitreiking het
RAD-diploma van je eigen docente.
Dit is wat wij als balletschool willen
uitleggen over deze examens doen.
Uiteraard mag iedere balletschool
het cursusjaar afsluiten op een eigen
manier, maar ik spreek namens veel
mensen dat dit artikel misleidende
informatie bevatte.
Aukje Thissen, dansdocente
Balletstudio Helden-Panningen
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20%

dekbedden korting
reinigen

Verstappen Verpakkingen is een toonaangevende producent van
thermogevormd verpakkingsmateriaal. Wij werken alleen met stateof-the-art machines. Kwaliteit is een vereiste, het vormt de basis van
ons bedrijf. Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug te vinden in de cultuur van de organisatie.
Een cultuur die bestaat uit passie en loyaliteit.
Inmiddels is ook de tweede generatie in het familiebedrijf actief en
heeft ons bedrijf de laatste jaren een forse groei doorgemaakt.

deze actie is geldig t/m 30 juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s

Technisch Tekenaar (m/v)
MBO/HBO werktuigbouwkunde

Monteur technische
dienst (m/v)
MBO/HBO werktuigbouwkunde

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

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

Bezoek ons dan op
www.verstappenverpakkingen.nl

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

Leven
met lef
Het is een doodgewone
vrijdagavond en we kijken
naar Holland’s Got Talent.
Een vast ritueel, want Anouk
is gek op talentenjachten.
En stiekem ziet ze zichzelf daar
ook wel staan over een paar
jaar. Zingen, dansen, hoepelen. Ze ziet nog nergens
beperkingen. En dan komt
Skip, een danser en, net als
Anouk, hartpatiënt.
Skip mág eigenlijk niet
meer dansen van z’n dokters,
maar kan gewoon niet anders.
Dansen is zijn leven. Zijn conclusie is helder: dan maar korter
leven, het dansen pakken ze
hem niet af. Anouk hoort zich dit
allemaal rustig aan en geniet
van de dans die hij laat zien.
En net als ik denk dat deze woorden misschien overwaaien,
vraagt ze toch mijn aandacht.
Ze snapt donders goed wat hier
zojuist gezegd is en ze is het er
dan ook hartgrondig mee eens.
“Want mam”, zegt ze, “als je iets
zó graag doet, mag je dat nooit
van iemand afpakken. Zelfs niet
als dat betekent dat je dan
eerder doodgaat. Zo wil ik ook
leven. En dat betekent dat jullie
me af en toe iets meer los
mogen laten.”
Niet voor de eerste keer
word ik weer even stil van ons
meisje. Ze is 10 en klaar om haar
grenzen en haar wereld te
verkennen. Soms zal ze daarbij
ook over haar grenzen heen
gaan. Soms zal ze daarbij vallen,
maar ze zal ook weer opstaan.
Haar optimisme is grenzeloos,
nog niet gekleurd door al teveel
teleurstellingen. Dit is hoe ook
wij willen dat ze leeft, vanuit
haar hart. Denkend aan wat er
wel kan, in plaats van wat niet.
En dus laten we haar heel
langzaam los, wetend dat we
haar vangnet zijn en blijven.
Laat haar maar ontdekken.
Later kan ze zeggen: “Ik heb in
ieder geval geleefd met lef.”

gemeente

nieuws

week 25 / 22 juni 2017 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden
Vrijdag 30 juni is het Huis van de Gemeente vanaf 13.00 uur gesloten.
De bibliotheek is geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 27 juni 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
besluitvormende raadsvergadering > datum 27 juni 2017.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de
link aanklikken.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Bestemmingsplan De fabriek (2017-038)
2. Bestemmingsplan Braamhorst in Baarlo (2017-039)
3. Loslaten sluitingstijden horeca (2017-028).
4. Eerste Bijstellingsrapportage 2017 (2017-051)
5. Rekenkamer onderzoek Veiligheidsregio Limburg Noord (2017-050)
6. Rapport rekenkamer “Hulp in de huishouding” (2017-052)
7. Diverse zienswijzen verbonden partijen
7.1 Zienswijze begroting 2018 Reinigingsdienst Maasland (2017-043)
7.2 Zienswijze begroting 2018 MGR Sociaal Domein Noord-Limburg (2017-045)
7.3 Zienswijze begroting 2018 Maasveren (2017-046).
7.4 Zienswijze begroting 2018 Werkvoorzieningschap Noord Limburg (2017-047)
7.5 Zienswijze begroting 2018 Veiligheidsregio Limburg Noord (2017-050)

Zaterdag 24 juni

• 16.00 uur opening van de kermis door wethouder Roland van Kessel

Zondag 25 juni

• 16.00 uur tot 18.00 uur gratis schminken voor de kinderen

Maandag 26 juni

• Verrassing op het kermisterrein.

Dinsdag 27 juni

• Verrassing op het kermisterrein.

Wij wensen u een fijne kermis!

Waarschuwing!

Advertentieverkopers
voor bedrijvengids

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor Vergunning
Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en zaterdagochtend voor Werk,
Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum
077 - 306 66 66. Zij helpen u graag!

Fotograaf aanwezig

Kermis Kessel 24 t/m 27 juni

maandag 08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur vrijdag
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur zaterdag 08.30 – 12.00 uur

In de gemeente Peel en Maas worden inwoners en bedrijven regelmatig gebeld met de vraag of
ze opnieuw een advertentie in de bedrijvengids voor Peel en Maas willen plaatsen.
Ga hier niet op in! Dit is namelijk niet juist.
De gemeentegids wordt uitsluitend verzorgd door het bedrijf Akse Media uit Den Helder.
Tip: ga nooit in op uitsluitend telefonische vragen om een advertentie te plaatsen.
Vraag altijd of ze de vraag digitaal kunnen stellen en of ze langs kunnen komen.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

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

Stimuleer omscholing werknemers
Het CDA wil dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op
elkaar worden afgestemd. Dit zodat er voldoende gekwalificeerd
personeel voor alle sectoren is. Ik heb hierover een motie in gediend
die op steun kan rekenen van een ruime meerderheid van de Tweede
Kamer.
Werkgevers hebben moeite
geschikt personeel te vinden, terwijl
er nog steeds veel ontslagen vallen.
Het CDA wil dat mensen die hun baan
verliezen, goed worden omgeschoold
zodat zij weer snel aan de slag

kunnen. Daarvoor moet de overheid
samen met het bedrijfsleven, de sociale
partners en het onderwijs zorgen voor
een Human Capital Agenda in het kader
van de Retail-agenda.
Er zijn een aantal sectoren, zeker in

de Retail branche zoals V&D en Blokker,
waar de afgelopen jaren veel ontslagen
zijn gevallen. De veranderende ontwikkelingen in de markt en toenemende
digitalisering vragen om een goede
aanpak van intersectorale om-, herHuisen
van
de Gemeente
en bijscholing. Het niet goed
tijdig
1
afstemmen van vraag enWilhelminaplein
aanbod op
5981 CCvoor
Panningen
elkaar is ook een grote dreiging
onze economische groei.
Mustafa Amhaouch,
Tweede Kamerlid CDA uit Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Les Artistes Krômme Gölde Konkoer

Carnavalsverenigingen
Kessel en Kessel-Eik
slaan handen ineen
Voor de komende editie van het Kesselse liedjesfestival Les Artistes
Krômme Gölde Konkoer ligt de organisatie in handen van carnavalsvereniging De Kevers uit Kessel en carnavalsvereniging De Eikkaters
uit Kessel-Eik. Liedjesschrijvers die graag deel willen nemen aan de
wedstrijd, kunnen zich inschrijven tot zondag 3 september.
Het is voor het eerst dat de
carnavalsverenigingen uit Kessel
en Kessel-Eik samenwerken om
het liedjesfestival te organiseren.
Tijdens de liedjeswedstrijd strijden
deelnemers om de Krômme Gölde
Trofee en de prestatieprijs Ut Artieske.

De Vlashof Grashoek op bezoek
bij GaiaZOO
Om de twee jaar gaan leden en vrijwilligers van dorpsdagvoorziening De Vlashof uit Grashoek een
dagje erop uit. Dit jaar heeft de dorpsdagvoorziening op donderdag 15 juni een bezoekje gebracht aan
de GaiaZOO in het Zuid-Limburgse en heuvelachtige Kerkrade. “Hoewel het met de rolstoelen niet altijd
even praktisch was, heeft iedereen een geweldige dag gehad”, vertelt de dorpsdagvoorziening.
“De wolven lieten vlak voor de neus van onze mensen een flinke scheet, wat tot grote hilariteit
zorgde.” Op het eind van de dag kregen de leden en vrijwilligers een uitgebreide maaltijd bij terugkomst in Grashoek. (Foto: Peter Gubbels)

De juiste
koers varen?

Ik doe
met je mee!

Judith Philips-Hillen doet mee met binnenvaartschipper Wilms
"Leo vaart al 43 jaar en wil nog 10 jaar blijven varen. Daarvoor is echter
een nieuwe motor nodig. Op het juiste moment heb ik hem met de
juiste financiering kunnen helpen. Ik wens Leo nog veel vaarplezier!"

Bekijk de video van Leo Wilms op www.rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Op de foto links Rabobank accountmanager Judith Philips, rechts binnenvaartschipper Leo Wilms

De finale van het festival vindt
plaats op zaterdag 18 december
bij gemeenschapshuis De Paort in
Kessel. Inschrijven of het actuele
reglement van het Konkoer opvragen,
kan door een mail te sturen naar
info@krommegolde.nl

Natuurgebied in Kessel-Eik

IVN Helden brengt flora
Weerbeemden in kaart
De florawerkgroep van IVN Helden gaat zondag 25 juni op pad om de
plantengroei in de Weerbeemden in kaart te brengen. Dit natuurgebied
ligt nabij de Maas, in de buurt van De Musschenberg in Kessel-Eik.
Het natuurgebied is ontstaan door
afgravingen voor een steenfabriek die
nu nog te zien is. Na deze afgravingen
transformeerde de Weerbeemden tot
een gevarieerd moerasgebied met
verschillende planten en dieren, aldus
IVN Helden. De florawerkgroep bekijkt
op zondag 25 juni welke planten
er op dit moment te vinden zijn en

vergelijkt deze resultaten met die
van vorige jaren. Geïnteresseerden
die deze inventarisatie bij willen
wonen, komen om 08.30 uur bij
het IVN-gebouw in Helden of om
09.00 uur bij de kapel in Kessel-Eik bij
elkaar. Neem voor meer informatie
contact op met Harrie Peeters via
06 31 68 73 24.

Slagwerkers fanfare Helden
Nederlands kampioen
Door: fanfare St. Cecilia
Slagwerkers uit heel Nederland verzamelden zich zaterdag
17 juni in Heel voor het Nederlands kampioenschap. Na diverse
voorrondes hadden de muzikanten zich hiervoor geplaatst.
Vanuit fanfare St. Cecilia Helden waren twee jonge slagwerkers
tot de finale doorgedrongen. Ze lieten zich allebei van hun beste
kant horen in een mooie solo en bij de prijsuitreiking werd dat
beloond. Ferdy Mommers werd in de vierde divisie Nederlands
kampioen op de pauken met de solo Tom’s Timpany van
M. Mordant. Tom Dautzenberg, uitkomend in de derde divisie,
werd eveneens Nederlands kampioen op de marimba met de solo
etude 1955 van E. Hatch.
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Superskate Challenge van Groningen naar Maastricht

Baarlonaar skeelerde
voor kansarme kinderen

De Baarlonaar Erik van de Bemt skeelerde op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni in totaal 400 kilometer van
Groningen naar Maastricht. Dat deed hij met ruim 150 anderen om geld op te halen voor kansarme kinderen in
Nederland. In Meijel kregen enkele kinderen een donatie in het kader van het goede doel.

De skeelertocht werd georganiseerd
om geld op te halen voor het
goede doel, Stichting Kansarme
Kinderen Nederland. In totaal namen
147 skeeleraars, tien fietsers, tien
motorrijders en 23 vrijwilligers deel
aan het evenement. De deelnemers
legden 405 kilometer af, van de stad
Groningen tot aan Maastricht, waar ze
op zaterdag finishten.

Erik deed naar eigen zeggen mee
om zijn grenzen te verleggen. “Ik heb
enkele keren meegedaan aan de
Elfstedentocht, ook ruim 200 kilometer
op skeelers. Ook zwaar, maar dit was
toch heftiger. Na een korte nacht moet
je opnieuw de energie vinden om die
afstand te skeeleren”, liet hij weten.
Rond het middaguur op zaterdag
arriveerden de skeeleraars de stop-

plaats aan De Donk in Meijel. In overleg
met de organisatie van de Superskate
Challenge besloot de Stichting
Kansarme Kinderen iets te doen voor
kansarme kinderen die wonen in de
dorpen waar stopplaatsen waren.
Daardoor ontving een aantal kinderen
uit Meijel een cadeaubon van Intertoys
uit handen van Stichting Leergeld Peel
en Maas.

verenigingen 13
Mont Ventoux Challenge

Benefietconcert voor
Stichting Hartedroom
in Baarlo
In het kader van de Mont Ventoux Challenge 2017, organiseert
Team Baarlo op vrijdag 30 juni het benefietconcert Limburg zingt
voor Hartendroom bij jongerencentrum Sjiwa in Baarlo. Het concert
verwelkomt diverse Limburgse artiesten en heeft als doel om zo veel
mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Hartedroom.
De deuren van jongerencentrum
Sjiwa in Baarlo zijn vanaf 19.30
uur open. Om 20.00 uur begint het
muzikale programma. Naast Marleen
Rutten, Karen en Bart, De Breurkes
en Coen Janssen, betreden ook
Big Benny, De Toddezèk en het duo
Beck en Bauer het podium. Verder
wordt er een tombola gehouden
met diverse prijzen, zoals eetbonnen, een gesigneerde voetbal van de
Eindhovense voetbalvereniging PSV
en een stroomstrijkijzer.
Het geld dat opgehaald wordt
tijdens het concert, komt ten
goede aan Stichting Hartedroom.
Dit is een organisatie die
wetenschappelijk onderzoek naar
kindercardiomyopathie financiert.
Dit is een hartspierziekte waar
volgens de Stichting Hartedroom

nog weinig over bekend is. Bij de
Baarlose Lucas Valentijn werd
deze ziekte zes jaar geleden
vastgesteld. Hij onderging in 2015
een harttransplantatie en beklimt dit
jaar samen met andere deelnemers
van Team Baarlo de Mont Ventoux
om zo nog meer sponsorgeld binnen
te halen voor Stichting Hartedroom.
Het beklimmen van dit Franse
gebergte is onderdeel van de Mont
Ventoux Challenge, een initiatief
dat dit jaar voor de zesde keer
georganiseerd wordt. Kaarten voor het
benefietconcert zijn verkrijgbaar bij
cafetaria De Lekkerbek in Baarlo of te
bestellen door een mail te sturen naar
huubbeekman@home.nl Iedereen die
Team Baarlo individueel wil steunen,
kan dat doen via montventoux.
hartedroom.nl/deelnemers

‘Neem me mee naar Kessel’

Kessel op de kaart bij toeristen
met nieuwe slogan
In binnen- en buitenland gaat Kessel zichzelf op de kaart zetten met de slogan ‘Neem me mee naar Kessel’.
Deze werd op dinsdag 6 juni gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst met lokale ondernemers, een
initiatief van Dorpsoverleg Kessel (DOK).
Dat Kessel meer zichtbaar moest
zijn in en buiten het dorp, werd al vastgesteld in het Dorpsontwikkelingsplan
2015. Onder de gemeenschap in het
dorp bestond de behoefte aan een
eenduidige, toeristische uitstraling.
In opdracht van het Dorpsoverleg Kessel
werd daarom de werkgroep Branding

opgericht, die hiermee aan de slag
ging. Tijdens de informatiebijeenkomst,
waar ondernemers uit Kessel aanwezig waren, werd de nieuwe slogan
bekendgemaakt. “De gedachte achter
de slogan is dat het dorp zoveel te
bieden heeft, dat je er wel naartoe
moét gaan”, aldus de werkgroep van

het DOK. Bij de slogan werd ook een
huisstijl en kleurstelling onthuld, waarin
de website, folders, promotiefilms en
sociale media-kanalen worden gemaakt
om Kessel te promoten. Dit rondom
het thema dorpsromantiek. “Zo krijgt
Kessel een herkenbare smoel”, aldus de
werkgroep Branding.

Stichting SBI Lombok en De School Maasbree

Kinderen bereiden gerechten
uit verschillende landen
Stichting SBI Lombok uit Maasbree en basisschool De School uit Maasbree willen kinderen kennis laten maken
met de wereld door samen te gaan koken, binnen een nieuw schoolproject genaamd Wereldkeuken! Dit biedt
kinderen de mogelijkheid om met deskundige chef-koks gerechten uit verschillende landen te bereiden.
Het project zet niet alleen het
koken centraal, maar ook de bijzondere
en ongewone ingrediënten die in
de Nederlandse keuken niet zo vaak
voorkomen. Bovendien wordt op de
basisschool aandacht geschonken
aan de geschiedenis van het land dat
centraal staat. Vooral de band met

Nederland wordt uitgelicht. Elke editie
staat één land centraal. Het project
wordt afgetrapt met Indonesië,
waarbij de kinderen op bezoek gaan
bij hobbykokvereniging Cuisine Culinaire
Noord-Limburg in Maasbree. Het project
Wereldkeuken! wordt gesteund door
Leenders & Gielen belastingadviseurs

en Stichting Mondiaal Burgerschap
Peel en Maas. SBI Lombok is van plan
om het project uit te breiden naar
meerdere kernen binnen Peel en Maas.
Geïnteresseerde partijen, zoals scholen
en restaurants, kunnen voor meer
informatie een e-mail sturen naar
info@sbi-lombok.nl

ADVERTENTIE W E E K
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Spellendag jeugdwerk

SJW Castenray
wint Rollebol in Kessel
Na een dag spellen en deelname aan de Middeleeuwse tocht ‘Kessel in rep en roer’ won Stichting Jeugdwerk
(SJW) Castenray zaterdag 17 juni de spellendag Rollebol in Kessel. Het jeugdwerkevenement werd dit jaar georganiseerd door jeugdvereniging De Hobbits uit Kessel.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Visdiploma’s jeugd
uitgereikt
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Diverse jongens en meiden deden zaterdag 17 juni mee aan de
praktijkmorgen van hengelsportvereniging HSV De Noordervaart in
Meijel. Dit ter afsluiting van de jeugdviscursus van de vereniging.
Alles wat de jonge vissers tijdens de cursus geleerd hadden,
konden ze dit keer in de praktijk brengen. Het lukte iedereen om
meerdere vissen te vangen en daarom ontvingen ze na afloop hun
visdiploma.

GEZELLIG
GENIETEN
HORST • 077 2300010 • ABELLE.NL

Het was de 33e editie van het
jeugdevenement, waaraan vijf
jeugdverenigingen uit Noord-Limburg
meedoen: Sirene ’99 uit Lomm,
JWB Beringe uit Beringe, Jong Arcen
uit Arcen, SJW Castenray en De Hobbits
uit Kessel. Elk jaar is een andere
vereniging aan de beurt om de spellendag te organiseren.
Er waren ongeveer 250 kinderen en

zo’n 125 vrijwilligers in touw die
middag.
Rollebol 2017 vond plaats in de
kasteeltuin van Kasteel De Keverberg
in Kessel. Nadat om 10.00 uur het
startschot was gegeven en alle
kinderen waren opgewarmd tijdens
de warming-up, startten de spellen.
In drie spelronden van anderhalf
uur gingen de groepen aan de slag

met de diverse spellen.
Uiteindelijk werd SJW Castenray
tot winnaar uitgeroepen. De organiserende De Hobbits uit Kessel werden
vierde. “Het was geweldig!”, aldus de
organisatie. “Iedereen bedankt die
zijn of haar steentje heeft bijgedragen
aan deze editie.” Volgend jaar vindt de
spellendag Rollebol plaats in Arcen bij
jeugdvereniging Jong Arcen.

De Lokale Omroep Awards

Omroep P&M maakt kans op award
Voor het derde jaar op rij is Omroep P&M genomineerd voor De Lokale Omroep Awards. Met het programma
’t Vastelaovescafé maakt de omroep kans op een prijs in de video-categorie.

dameskleding | damesschoenen | tassen

In totaal zijn er 26 genomineerden
in de categorieën innovatie, presentatietalent, video, nieuws en audio.
Omroep P&M neemt het in haar
categorie (video) op tegen inzendingen uit de gemeenten Den Haag,
Groningen, Nijmegen, Rotterdam en
Midden Delfland.

De Lokale Omroep Awards is een
initiatief van de OLON, de Organisatie
van Lokale Omroepen in Nederland.
De jury bestaat dit jaar onder andere
uit presentator Toine van Peperstraten
(FOX-sports en SBS6), hoofdredacteur
van Talpa Nieuws Radio Bart Jan Cune
en radiopresentator Astrid de Jong.

De lokale omroep van Peel en
Maas was in 2015 en 2016 ook
al genomineerd. Toen vielen de
programma’s ‘Het mooiste plekje
van Peel en Maas’ en ‘P&M Nieuws’
echter niet in de prijzen. De awards
worden op zaterdag 9 september
uitgereikt.

Seizoen 2017-2018

Nieuw tenue voor spelers
voetbalclub
VV
Baarlo
40 % KORTING
Vanaf vrijdag 23 juni

www.heerenstraat.nl

De leden van voetbalvereniging VV Baarlo worden helemaal in het nieuw gestoken. Met ingang van het seizoen
2017-2018 gaat de club over op een nieuwe kledinglijn en huisstijl.
Het nieuwe shirt krijgt de klassiekE
rode VV Baarlo-kleur. Daarnaast krijgt
het shirt een opstaand kraagje met een
V-hals en wordt VV Baarlo in de kraag
verwerkt. ‘Het nieuwe shirt heeft een
andere pasvorm en een lichter soort
stof’, schrijft de club op haar website.
Elke speler van elk team krijgt een
basispakket met daarin het shirt met
clublogo en de eventuele sponsor of
nummering erop gedrukt, een broek,
een teamtrolley en een paar kousen.
De nieuwe kledinglijn is ontworpen

en samengesteld door de werkgroep
Kledingcommissie van de voetbalclub.
“In hoofdlijnen komt het erop neer
dat VV Baarlo de tenues aanschaft
voor alle spelende leden, zoals de
veteranen, senioren, dames, junioren
en pupillen”, aldus secretaris Len Gielen
van de voetbalclub. De leden krijgen
de spullen in bruikleen. “In het kader
daarvan is inmiddels een zogenoemd
kledingfonds ingesteld. Alle spelende
leden gaan daaraan jaarlijks een
relatief kleine bijdrage van maximaal

twintig euro betalen naast de normale
contributie, dus kledinggeld als het
ware.” Trainingspakken, voetbaltassen
en dergelijke zijn dan ook geen
onderdeel van dat kledingfonds, maar
kunnen op een andere manier worden
aangeschaft.
Over de komende drie á vier jaar
worden de nieuwe tenues ingevoerd
bij alle teams. Per jaar wordt door
de voetbalvereniging bekeken welke
teams aan de beurt zijn om in het
nieuw gestoken te worden.
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Youth Open in Dudelange

Judoclub Helden sluit
seizoen succesvol af
Door: Ron van der Linden, Judoclub Helden
Jeugdleden van Judoclub Helden reisden op zondag 18 juni af naar Dudelange in Luxemburg om deel te nemen
aan judowedstrijd Youth Open. Met één gouden en vier bronzen medailles sloot de judovereniging het wedstrijdseizoen succesvol af.

YD Security viswedstrijd

Sjaak van Rhee
winnaar wisseltrofee
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
De tweede wedstrijd om de YD Security wisseltrofee werd zondag
18 juni, op Vaderdag, gehouden bij visvijver De Donk in Meijel. Sjaak van
Rhee van hengelsportvereniging HSV De Noordervaart uit Meijel bleek uit
beide wedstrijden de grote winnaar.
De vangsten waren erg wisselend.
Gerard van Eijk werd overtuigend eerste
met 18 kilo en twintig gram, gevolgd
door Jan Nijssen met 9.230 gram op
de tweede plaats. Als derde eindigde
Charlie van Rhee met 14 kilo en
130 gram. Sjaak van Rhee werd vierde
(4.725 gram), Huub Peters vijfde
(5.060 gram), gevolgd door Jan
Martens (4.155 gram), Danny Flipsen
(4.970 gram), Mat Pijnenburg
(3.385 gram), Rob Bakker (4.055
gram) en Hay van Oyen (2.080 gram).
Daar deze trofee van YD Security over

Jarno Hoenson (links) in actie
Dali Lucker verloor nipt van de
latere kampioen, maar wist brons
te pakken door met ippon van een
Française te winnen. Ondanks een
aantal zware tegenstanders, won ook
Janine Janssen een bronzen medaille.
Met een heupworp wist ze één van de
drie partijen te winnen. Helaas kwamen
eerstejaars Luna Lucker, Lucas Colbers
en Jarno Hoenson niet toe aan winst.
Lucas won overtuigend zijn eerste pot,

maar verloor daarna zijn volgende twee
wedstrijden.

Drie keer brons en
één keer goud
Artoer Mkrtchyan won zijn eerste
partij, waarna hij de kwartfinale nipt
verloor van een sterke Fransman.
Daarna wist hij twee keer zeer overtuigend te winnen en mocht hij spelen

twee wedstrijden ging, werd na enig
telwerk bekend wie deze wisselbeker in
ontvangst mocht nemen. Het was Sjaak
van Rhee die met 18 kilo en 985 gram
de wisselbeker in ontvangst mocht
nemen. Op zaterdag 17 juni vond daarnaast de tweede uitwisselingswedstrijd
plaats met HSV De Peel uit Deurne.
Het was Huub Peters die deze wedstrijd, waar 30 vissers aan meededen,
won met ruim zes en een halve kilo.
Met Rob van der Meer op de tweede
plek en Jan Nijssen op de derde was het
podium geheel Meijels.

voor brons. Deze partij won hij met
ippon van een sterke Luxemburger.
Brons was dus een feit. Mark van Dijk
sloot, zoals wel vaker, de dag af met
prachtig judo. Hij won overtuigend zijn
eerste twee potten op ippon. In de
halve finale versloeg hij een andere
Franse favoriet, wederom overtuigend.
In de finale was Mark ook niet te
kloppen. Na al een wazari te hebben
gescoord, won hij op ippon goud.

Heldense Ruiterdagen Outdoor

Geslaagde thuiswedstrijd
PSV De Cavaliers Helden
Bij Manege de Vosberg in Panningen vonden in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 juni de Heldense
Ruiterdagen plaats. Ruiters van paardensportvereniging De Cavaliers uit Helden haalden diverse prijzen binnen
tijdens de thuiswedstrijd.
In het dressuur op zaterdag
17 juni behaalde Lizzy Mestrom met
Ginger een tweede plek in de klasse
B. In de klasse L1 haalde Helma Cox
met Emmerson de eerste prijs binnen,
in de klasse L2 behaalde Wilke Wilms
met Gaea de tweede plek en in de
klasse Z1 won Inge Maassen met Frodo
de derde prijs en Monique Peeters
met Gogo Borneo de vierde prijs. Bij
het springen op zaterdag ging de
eerste prijs naar Ivonne Hanssen met
Gen’tleman in de klasse BB. In de
klasse M ging de derde prijs naar
Linda Peeters met haar Domino en

de negende prijs naar Petra Coppus
met Glennis Grace.

Verschillende
podiumplaatsen
Op zondag ging Natasja Rongen
met Verano er met de eerste prijs
vandoor en Ilse Steijvers met Laguna’s
Serenade met de vijfde prijs in de
dressuur DE-B. In de klasse D-M2 ging
de eerste prijs wederom naar PSV
Cavaliers, namelijk naar Anouk Neefs
met Champ of Dance. Ook bij het
springen AB-B werd de eerste prijs

binnengehaald door Romee Neefs
met Ollie. In de klasse D-L behaalde
Jesscia Maassen een derde plek met
Bockmann’s Coco, in de klasse BB
behaalde Myrthe Sonnemans de
eerste plek met Power Girl en in de
klasse B reed Myrthe met Caraway
een rit die goed was voor een vierde
plek. Saskia Drissen won met Verona
een vijfde prijs in de klasse B en in de
klasse L werd de vijfde plek gewonnen door Vivian Vestjens met Zipper
en de dertiende plek door Janine
Maassen met Bockmann’s Eclair
La Vie.

Sef Gielen, Bep Manders, Niek Lenders

Jeu de boules Maasbree

Bep Manders wint
jubileumtoernooi
Door: jeu de boulesclub Breetanque
Vanwege het 50-jarig jubileum van tennisvereniging LTC Maasbree,
werd op vrijdag 16 juni een jubileumtoernooi jeu de boules gespeeld.
Hieraan namen diverse leden, introducés en oud-leden van de club
Breetanque uit Maasbree aan deel.
De jeu de boulesclub is onderdeel
van LTC Maasbree en daarom werd
besloten een speciaal toernooi te
organiseren. De 27 deelnemers namen
het tegen elkaar op. Na drie rondes

bleek Bep Manders de grote winnaar met drie wedstrijden en +22.
Niek Lenders volgde op de tweede plek
met +21, gevolgd door Sef Gielen op de
derde plaats met +19.
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Ook andere regionale wedstrijden

De Cowboys Maasbree
op Heldense Ruiterdagen
Door: rijvereniging De Cowboys
De ruiters van rijvereniging en ponyclub De Cowboys uit Maasbree namen zaterdag 17 en zondag 18 juni deel
aan de Heldense Ruiterdagen Outdoor bij Manege de Vosberg in Panningen. Ook op andere regionale wedstrijden
deden ruiters van De Cowboys mee.
Op zaterdag 18 juni wist Sharon
Lemmen met Fay de Tamerville een
snelle sprongrit neer te zetten in
de klasse M. Daarmee behaalde ze
de vierde plek. Op zondag kwam
Mariska Ewalds met Highway aan de
start in de klasse L.

Math Bouten wint
golfkampioenschap
Stichting Peel en Maas Golf organiseerde op vrijdag 16 juni de
jaarlijkse golfkampioenschappen voor golfers uit Peel en Maas.
72 deelnemers kwamen bij de Peelse Golf in Evertsoord bij elkaar
om uit te maken wie de eerste prijs in ontvangst mocht nemen.
Dit jaar vond de dertiende editie plaats, die gewonnen werd door
Math Bouten uit Panningen. Hij volgt daarmee titelverdediger
Jan Veltmans uit Maasbree op. Net zoals de Grashoekse Bèr
Verhaegh, die tweede werd, maakte Math een ronde van 85 slagen.
Echter, Math maakte op de laatste negen holes het verschil. Op de
foto ontvangt Math bouten (rechts) de door de gemeente Peel en
Maas ter beschikking gestelde wisselbokaal uit handen
van voorzitter Marc Kessels (links).

Genieten...

Ze wist een foutloze rit te rijden
en haalde daarmee de derde prijs
binnen.
Vorige week kwam Harrie
Vaessen met Ghickstead en Esther
Roeven met Fiësto in Velden aan de
start in de klasse L. Harrie behaalde

de tweede plek en Esther de zesde.
Ilse Haenen reisde vorige week met
Cento di Livia L af naar Hunsel en
wist de tweede prijs binnen te halen.
Loes en Eric van der Werf haalde
afgelopen weekend in Ysselsteyn
hun menbewijs.

Jeugdcup handboogschieten
Grashoek uitgereikt
Door: Albert van Nierop, handboogschutterij OVU Grashoek
Bij handboogschutterij OVU Grashoek werd zaterdag 17 juni het ISRH-toernooi geschoten. Er namen twintig
schutters aan deel. Daarnaast streden 45 schutters om de Allround Jeugdcup.
Het weer was prima. Er viel geen
regen en er werden veel punten
geschoten door de aanwezige schutters. Om 15.00 uur werden de prijzen
uitgereikt door de voorzitter van OVU.
Van de Grashoekse club behaalde
Albert van Nierop een derde plaats

in de klasse Veteranen recurve.
Hierna werden de prijzen voor de
juniorcup uitgereikt door Pieter
Tonear, en gingen alle jeugdschutters
met een herinnering en de hoogste
drie schutters per klasse met een
mooie beker huiswaarts.

Op zondag 2 juli worden de
Rayon Veld kampioenschappen op de
Remer in Koningslust verschoten.
Op vrijdag 7 juli vindt op de banen
van OVU aan de Helenaveenseweg
het koningschieten van Peel en Maas
plaats om 19.30 uur.

IJSSELVALLEI EN VELUWS ZANDSCULPTURENFESTIJN
In Terwolde gebruiken we koffie met krentenwegge, daarna maken we o.l.v. een gids een prachtige rondrit
door de IJsselvallei en langs vele landgoederen. Na de lunch die we ook bij Brasserie Kriebelz gebruiken
rijden we naar Garderen waar we ’t Veluws Zandsculpturenfestijn bezoeken. We sluiten de dag af met
een prima diner.
Incl. 2x koffie met krentenwegge, gids voor rondrit, koffietafel met kroket, entree Zandsculpturenfestijn
en diner.
Data: 13 juli, 8 en 30 aug.

NIEUW!

€ 75,-

VERRASSINGSDAGTOCHT
NIEUW!
Data: 28 juni, 11 en
27 juli

€ 69,-

PALEIS HET LOO EN
DE VELUWE

NIEUW!

Data: 12 juli en 15 aug.

€ 79,-

SAUERLAND EXTRA

Data: 26 juli en 24 aug.

€ 82,-

€ 79,-

MARIA LAACH EN
VULKAN EXPRESS
Data: 18 juli en 17 aug.

Data: 4 juli, 2 en
29 aug.

€ 57,-

€ 77,-

Data: 22 juni, 20 juli en
16 aug.

ZIERIKZEE &
DOMBURG

NIEUW!

Data: 11 en 27 juli, 9 en
24 aug.

€ 79,-

€ 29,-

HEIMBACH &
MONSCHAU
Data: 18 juli, 3 en
23 aug.

€ 77,-

€ 29,-

GIETHOORN &
ELBURG
Data: 27 juni, 19 juli en
8 aug.

€ 79,-

€ 29,-

VOLENDAM &
ZAANSE SCHANS

MARKTHAL
ROTTERDAM
Data: 15 juli en 12 aug.

€ 40,-

Data: 23 juli

ORCHIDEEËN HOEVE
EN NATIONAAL PARK
DE WEERRIBBEN NIEUW!

DAGJE ZEELAND,
ZEEHONDENSAFARI EN
ZIERIKZEE
Data: 29 juni, 25 juli,
11 en 22 aug.

Data: 20 juli en 2 aug.

FINISH TOUR DE
FRANCE, PARIJS

DAGJE MOEZEL

LEUVEN

Data: 25 juli en 23 aug.

SPIDO EN FUTURELAND
MAASVLAKTE 2

€ 25,-

Data: 26 juli en 17 aug.

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

€ 29,-
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Volleyballen op zand en gras

Peelpush-volleybaltoernooi
dit jaar op drie locaties
Het jaarlijkse volleybaltoernooi van VC Peelpush uit Meijel vindt plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag
25 juni en strijkt deze editie neer op drie verschillende locaties in de kern van Meijel. De wedstrijden vinden plaats
bij sporthal De Körref, het Alexanderplein en de Trambaan in Meijel en worden gespeeld op zand en gras.

Traditiegetrouw kent het toernooi
poules voor onder meer jeugdteams,
recreatieve volleyballers en spelers
op Eredivisie-niveau. Deelnemers die
blijven overnachten, kunnen gebruik

maken van de voorzieningen van
camperplaats Nieuwehof in Meijel.
Naast het toernooi wordt de jaarlijkse
Peelpush Party ter afsluiting gehouden
op vrijdagavond 23 en zaterdagavond

24 juni bij sporthal De Körref in Meijel.
Kijk voor meer informatie over het
toernooi en de tijden van de wedstrijden
op de Facebookpagina Peelpush Toernooi
2017. (Foto: Wim Simons)

Vierde transfer

Wouter Sas tweede
Belgische aanwinst Bevo Hc
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo HC
De 28-jarige Belgische oud-international Wouter Sas is de vierde aanwinst van de Panningse handbalvereniging
Targos Bevo Hc. De ervaren speler is afkomstig van Merksem en kwam onder meer uit voor Sasja Antwerpen,
Neerpelt en het Luxemburgse Esch.
Wouter wordt geroemd om zijn
verdedigende kwaliteiten in het hart
van de defensie. Hij is een balvaste
cirkelspeler die ook aanvallend zijn
mannetje staat. “Ik heb bewust
gekozen voor de Panningse
handbalploeg Targos Bevo Hc”,

vertelt Wouter. “Bevo Hc is een club
met ambities en speelt ieder seizoen
weer voor de prijzen. Dat spreekt
me aan, net zoals de warme club.
De vereniging ademt het ware clubgevoel uit. Bevo Hc wordt mijn eerste
Nederlandse club.

We moeten samen vanaf het eerste
duel scherp zijn en als team iedere
wedstrijd voor 100 procent knokken
voor een goed resultaat.
Dat is een mooie uitdaging voor
mij. Ik verheug me al op de eerste
training.”

Heldense Ruiterdagen

Ruiters Caprilli 2 op
podiumplek met L-proef
Door: paardensportvereniging PSV Caprilli
De ruiters van paardensportvereniging PSV Caprilli uit Panningen namen zaterdag 17 en zondag 18 juni deel
aan de Heldense Ruiterdagen bij ruitersportvereniging De Cavaliers in Helden.
Tessa Laugs nam op zaterdag deel
aan de dressuurwedstrijd. In het L2
behaalde ze met haar paard Finesse
een derde prijs. Op zondag was het de
beurt aan de leden van de ponyclub.

De derde prijs in de B was voor
Levy Berkers met Dreamer S. De vierde
prijs voor Marith Ghielen met Avantie S.
Ook werd er deelgenomen aan
afdelingsdressuur voor verenigingen.

Caprilli 2, bestaande uit Iris Gülcher
met Donna S, Marith Ghielen met
Avantie S, Naomi Vestjens met Ziezo S
en Daantje Wijnen met Puk S, behaalde
de eerste prijs met de L-proef.
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Jubileumeditie Volksfeesten Baarlo ‘een succes’

Liefde voor Licht

Femmes Vocales bij Bijna duizend deelnemers
Heilige Mis in Meijel aan BaarloStormt
De Heilige Mis die op zaterdag 24 juni plaatsvindt in de Sint Nicolaaskerk in Meijel, wordt opgeluisterd door zangkoor Femmes Vocales uit
Meijel.
De mis heeft als centrale thema
Liefde voor Licht en staat in het teken
van de langste dag van het jaar.
Zowel de lezingen als de liederen die
gezongen worden, verwijzen terug
naar dit onderwerp.

De veertigste editie van de Volksfeesten Baarlo in het kasteeldorp vonden van donderdag 15 tot en met zondag
18 juni plaats. Aan het obstakelevenement BaarloStormt deden dit jaar bijna duizend deelnemers mee.

Zangkoor Femmes Vocales staat
onder leiding van Véron Jongstra en
wordt op de piano begeleid door
Rob van Heck. De Heilige Mis vindt
om 19.00 uur plaats bij de Sint
Nicolaaskerk in Meijel.

Verkoeling en ingekorte routes

Jeugdvierdaagse
van start
Diverse kinderen uit Peel en Maas en hun ouders starten woensdag
21 juni weer met de Rabobank Jeugdvierdaagse. Tot en met zaterdag
24 juni lopen zij 5, 10 of 15 kilometer door de gemeente Peel en Maas.
Door de aanhoudende hitte worden er extra maatregelen genomen.
Iedere dag starten de wandelaars vanaf het Wilhelminaplein,
naast het Huis van de Gemeente,
in Panningen. De wandelaars voor de
15 kilometer starten op woensdag,
donderdag en vrijdag om 18.00 uur.
Aansluitend gaan de overige afstanden van start. Op zaterdag 24 juni
start de 15 kilometer om 14.30 uur,
gevolgd door de 5 en 10 kilometer.
Onderweg zijn er diverse rustplaatsen. Het defilé op zaterdag start om
17.00 uur vanaf het Mariaplein in
Helden.
In verband met de hitte worden
er extra maatregelen genomen.

‘De route van de 15 kilometer kan
afgekort worden’, schrijft de organisatie op de website. ‘Daarnaast
proberen we, waar het kan,
wandelaars extra verkoeling te
bieden. Dit kan bijvoorbeeld door
watersproeiers, tuinslangen, gevulde
flesjes of emmers water met sponsjes.
Verder is het aan te raden om zelf
extra drinkwater mee te nemen en
onze website en de Facebookpagina
van de Rabobank Jeugdvierdaagse in
de gaten te houden.’
Kijk voor meer informatie en
eventuele andere maatregelen op
www.jeugdvierdaagsehelden.nl

De feesten zijn heel prettig
verlopen, laat Piet van der Haas,
voorzitter van Volksfeesten Baarlo,
weten. “De hoogtepunten waren toch
wel BaarloStormt op zaterdag met bijna
duizend deelnemers en ruim 2.000
bezoekers. Alles verliep gesmeerd door
de modder en het schitterende weer
maakte het af.” Na het ongeval op
VenloStormt op zondag 11 juni waarbij
een deelneemster overleed, waren
veel ogen op Baarlo gericht, aldus

Piet. “Alles is nog eens extra bij ons
nagekeken en hier en daar nog veiliger
gemaakt.”
Het Kasteelparkfeest op zondag
had dit jaar een heel nieuwe opzet.
Er waren op de kasteelweide
verschillende zit- en staplekken
gerealiseerd en schaduwdoeken
opgehangen. Er was live muziek, een
silent disco en voor de kinderen was er
allerlei vermaak op de weide en in de
tent. “Dit wordt volgend jaar vervolgd”,

aldus Piet. Onlangs riep het bestuur
van Volksfeesten Baarlo de inwoners
van het dorp nog op om zich te melden
als vrijwilliger, omdat de organisatie
kampt met een tekort aan handen.
“Ik ben al met volgend jaar bezig”,
aldus Piet. “We hebben gelukkig al
een aantal positieve reacties gekregen
met potentiële hulp. Al die kandidaten
roepen wij binnenkort bij elkaar voor
een brainstormsessie over in te vullen
taken.” (Foto: Jo Adriaens)

Beeldhouwen, keramiek, wijn en bloemen in Panningen

Open dag Atelier Lab del Art
Het beeldhouwatelier Lab del Art houdt in samenwerking met Wijngilde Peel en Maas en de keramiste
Siegrid Verdonschot uit Panningen op zondag 25 juni een open dag bij hun nieuwe atelier in Panningen.
Ook Mia Cox is aanwezig met bloemsierkunst.
Tijdens de open dag kunnen
liefhebbers van beeldhouwwerk,
keramische kunst, wijn en

bloemensierkunst diverse werkstukken
bezichtigen. De nieuwe werkplek is
gelegen aan de Loosteeg in Panningen.

Het atelier is tijdens de open dag op
zondag 25 juni geopend van 11.00 tot
17.00 uur.

Herstraat 14, Horst
Karakteristieke vrijstaande woning met 4 slaapkamers en een
dubbele garage in het centrum van Horst. De woning is mogelijk
levensloopbestendig en biedt veel mogelijkheden. De ruime geheel
omheinde tuin biedt veel privacy. In de nabije omgeving liggen
scholen, winkels en speelgelegenheden en de uitvalswegen liggen
op ca. 5 autominuten.

Vraagprijs:

€ 325.000,- k.k.
www.poelsmakelaars.nl

077 - 310 10 39 | info@poelsmakelaars.nl

Musical Aquarius ten einde
De musical Aquarius van gemeenschapsproject The Show Must Go On kwam met de laatste
voorstelling op zaterdag 17 juni ten einde. Tien dagen lang was de musical over flowerpower,
hippies, vrije liefde en vrede uit de jaren 60 te zien bij DOK6 Theater in Panningen. In totaal deden
200 toneelspelers mee aan de voorstelling. ’Het was spetterend, meeslepend en sensationeel’,
aldus het theater op haar website. (Foto: Geert Wijnands)
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Taxateur Arie Molendijk bij bibliotheek Panningen

Peel en Maas blijkt geen boekenhemel
Boekentaxateur Arie Molendijk uit Rotterdam was op donderdag 15 juni te gast bij de bibliotheek in Panningen
om, niet geheel verrassend, boeken te taxeren. Verschillende mensen kwamen langs om hun oudste boeken te
laten bekijken. Echte pareltjes kon de Rotterdammer echter niet ontdekken tussen de ingebrachte stukken.

Het zijn niet de meest waardevolle
boeken die Arie onder ogen krijgt,
maar hij doet wel zijn best om bij elk
exemplaar een verhaal te vertellen. Zo
krijgt het echtpaar Kranen uit Helden
te horen dat de foto’s in hun boek nog
door weeskinderen erin geplakt zijn.
“Dat was veel goedkoper in die tijd”,
legt Arie uit. De twee Franse boeken uit
de Eerste Wereldoorlog lagen al enige
tijd op zolder van de familie Kranen.
“We hebben ze ooit gekregen en nooit
iets mee gedaan en nu wilden we wel
eens kijken hoeveel ze waard zijn.”
Zo’n 150 euro per stuk schat Arie.

Plaatjes geplakt
door weeskinderen

Het zijn vaak religieuze boeken die
in oplages van vele duizenden werden
gedrukt die voorbij kwamen in de
Panningse bibliotheek, vertelt Arie.
“De meeste boeken die ik vandaag

gezien heb, zijn ongeveer vijf euro
waard. Het zijn boeken die niet heel
oud zijn en waarvan er ontzettend
veel van in omloop zijn. De duurste
zijn die uit het tijdperk vóór 1800,

maar die kom je hier bijna niet
tegen. Die zijn voornamelijk
voorbehouden aan de Randstad,
waar de boekdrukpersen
stonden.”

Het volgende boekwerk is
‘Gedachten van de Schoolmeester’ uit
1886. De eigenaar wordt teleurgesteld door Arie. “Deze is gedrukt door
Elsevier en dus zijn er heel veel van
verschenen. Ik denk dat u er vijf euro
voor kunt vragen”, laat Arie de eigenaar weten. Dan wordt Arie toch nog
enthousiast bij het zien van de
volgende twee boeken. “Dit zijn de
eerste echte oude die ik vandaag
gezien heb”, zegt hij over exemplaren
van De Levens der Heiligen uit 1738
die op tafel liggen. “Helaas zijn ze in
slechte staat, maar op internet kun je
er een paar honderd euro voor krijgen”,

laat hij de inbrenger weten.
Arie deed naar eigen zeggen al
zo’n 1.600 taxaties op locatie. Hij weet
dus wel ongeveer wat hij kan verwachten als hij richting een plaats
gaat. “Je doet het voor de onverwachte
pareltjes”, vertelt hij. “Ik ga overal
zonder verwachtingen heen, dan valt
het ook niet tegen.” Over de uitkomst
in de Panningse bieb heeft Arie wel
een verklaring. “De regio rond de Peel
is van oudsher een arm gebied en de
waardevolle boeken waren toen ze
gedrukt werden al duurder. Die hebben
ze hier dus niet. Als ik in deze contreien
een zeldzaam exemplaar tegenkom,
is het vaak van mensen die ooit vanuit
de randstad hierheen verhuisd zijn.”

Arm gebied
rond de Peel
Arie is geenszins teleurgesteld
over het gebrek aan zeldzame boeken.
“Ik hou van boeken, dus ik vind het
helemaal niet erg om hier te zijn.
Misschien komt er nog een heemkunde of klooster voorbij met mooie
exemplaren, je weet het nooit.”
Op zaterdag 18 november komt Arie
Molendijk weer naar Peel en Maas.
Hij is dan te gast bij de bibliotheek
in Baarlo om boeken te taxeren.
Misschien dat dan de échte parels van
zolder worden gehaald.

Sinterklaas- en historisch stuk in het najaar

Twee kindermusicals bij De Keverberg
Bij Kasteel De Keverberg vond afgelopen jaar voor de eerste keer een sinterklaasmusical plaats. De organisatie
was zeer tevreden met het resultaat, waardoor besloten is om in het najaar wederom een kindertoneelstuk rond de
goedheiligman te maken. Daarnaast wordt er voor de eerste keer een kindermusical opgevoerd over de raadsels
van De Keverberg.
De musicals maken onderdeel uit
van Den Soeten Inval, de culturele
voorstellingen die iedere maand
plaatsvinden. Kesselnaar Peter Joosten,
van productiebedrijf PJP, kwam met
het idee van kindermusicals omdat
hij graag het sinterklaasverhaal en
de herkomst van Zwarte Piet wilde
uitleggen aan jongeren en besloot
zodoende een musical over het
onderwerp te maken. Hij schreef een
stuk waarbij Kasteel De Keverberg
als locatie diende voor de uitleg.
“De uitvoering was een succes”,

laat Peter weten. “Het script is voor
dit jaar zelfs opgevraagd voor het
Sinterklaasfeest in Kasteel Stapelen in
Boxtel.”

Spannend verhaal
rond de waterput
Peter besloot een vervolg te
geven aan het Sinterklaasverhaal én
een kindermusical te schrijven over
de waterput bij Kasteel De Keverberg.
“Het viel me op dat veel kinderen
bij het kasteel in de waterput kijken.

Ze vinden het heel spannend. Ik ben
dan iemand die meteen een verhaal
erbij bedenkt. Ik weet dat Baron Frits
een kindervriend was en zo bedacht ik
dat als je goed luistert aan de waterput
je kinderliedjes kunt horen.”
Bij de musical heeft de page van
Baron Frits per ongeluk een boek
met kinderliedjes in de waterput
laten vallen. Gelukkig heeft de baron
net een ander boek gekregen met
nieuwe liedjes. “De bedoeling is om
kinderen op een speelse wijze kennis
te laten maken met de historie van
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De Keverberg”, vertelt Peter. “De liedjes
die gezongen worden komen uit de
oude doos. Het zijn nummers die
door onze opa’s en oma’s gezongen
werden.”

Geen audities
voor acteurs
In de nieuwe sinterklaasmusical
wordt wederom de Teletijdtelefoon
gebruikt. Waar de hoofdrolspelers vorige
keer naar het jaar 1360 teruggingen,
komen ze dit keer terecht in 1875.
De twee hoofdrolspeelsters, Anneke en
Karin, moeten Baron Frits overtuigen dat
Sinterklaas echt bestaat, nadat hij daar
twijfels over begint te krijgen. Of het
ze lukt, blijkt bij de musical. Peter heeft

Voordelen kunststof:
• Veilig
• Hoge isolatie
• Weinig onderhoud

Gratis advies bij u thuis of in de showroom
Meijel | Weert | Geleen | www.bohaco.nl

de musicals al geschreven en de eerste
repetitie zit er al op. Een kinderkoortje,
twee ervaren zangeressen en
muzikanten zorgen samen voor de
muziek en zang. “Vorig jaar moesten we
op zoek naar acteurs, nu hebben ze zich
zelf aangemeld. We doen geen audities.
Iedereen die mee wil doen, mag
meedoen”, aldus Peter. “Ik heb zelfs een
extra personage in het stuk geschreven,
omdat iemand nog graag mee wilde
doen. Dat is geen probleem.”
De voorstelling ‘Het raadsel van
de Keverbergput’ wordt op zondag
1 oktober gespeeld. ‘Het tweede
Sinterklaasfeest in het Land van Kessel’
staat op het programma voor zondag
3 december. Beide voorstellingen
vinden plaats in Kasteel De Keverberg.

Hollandse
Voordeuren
goed bekeken ‘n klasse beter
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Agenda t/m 29 juni 2017
Dagwandeltocht jeugdvierdaagse

Kermis Kessel (t/m 27 juni)

Tijd: start vanaf 07.30 uur
Organisatie: Rabobank
Locatie: start en finish Wilhelminaplein Panningen

Tijd: opening om 16.00 uur, dagelijks vanaf 14.00 uur
Locatie: centrum (Markt) Kessel

Optreden muziektrio Tip Jar

Oud ijzer-inzameling

Tijd: 19.15-22.30 uur
Organisatie: Mantelzorg Muzieksalon
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Heilige mis
met optreden Femmes Vocales

Peelpush volleybaltoernooi
(t/m 25 juni)

Peeltoernooi
(slagwerk en blaasmuziek)

Tijd: zie Facebookpagina Peelpush Toernooi 2017
Locatie: sporthal De Körref, Alexanderplein en
Trambaan Meijel

Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: Stichting Meister Rongen Peeltoernooi
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Zomeravondconcert Hofzengers

Optreden blaaskapel
Die Zwei Dörfer

Tijd: vanaf 18.00 uur (24 juni vanaf 14.30 uur)
Organisatie: Rabobank
Locatie: start en finish Wilhelminaplein Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Baolderse Hofzengers
Locatie: park bij Château De Raay Baarlo
(bij slecht weer in Art Center)

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen
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GROEZE

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: zangkoor Femmes Vocales
Locatie: Sint Nicolaaskerk Meijel

zo
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Open dag kunstatelier
Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Lab del Art en Wijngilde Peel en Maas
Locatie: atelier Loosteeg Panningen

Inventarisatie flora Weerbeemden
Tijd: 08.30 of 09.00 uur
Organisatie: florawerkgroep IVN Helden
Locatie: start bij IVN-gebouw Kloosterstraat Helden
(08.30 uur) of kapel Kessel-Eik (09.00 uur)

Extra voordeel op het totale assortiment
Speciale jubileumacties
Cadeau voor elke klant
Hapje & drankje
Springkussen voor de kinderen

Vrijdagmiddag:
Presentaties en demonstraties

- Elektrische gereedschappen
- Tuinberegening
- Infiltratiesystemen
- Vijverpompen
- LED-verlichting
- Waterappendages
- Lijm & kitten
- Waterbehandelingssystemen
- Pompen
- Wesp campingzuil
- Tectite leidingsysteem
- Zinken goten en maatwerk
- Tuinartikelen

© Wildkamp 2017 Geldig op 30 juni & 1 juli 2017, alleen geldig bij Wildkamp Beringe. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Enkele artikelen kunnen uitgesloten zijn van kassakorting
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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 25 juni
H. Mis 09.30 – koor t.i.v. Dorothea van
Roij-Willemsen.
Woensdag 28 juni
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 25 juni
H. Mis 11.00 uur
Zondag 2 juli
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93

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 25 juni
H. Mis: 11.00 uur. Zang: Dameskoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten - Mevr.
Stien Bruijnen
Intenties:
Jaardienst overl. ouders HermansHaenen.
Jaardienst Leen Sonnemans-Kleuskens.

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 juni
H. Mis 11.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Sjraar
Nijssen (verj); Felix Peeters (verj);
Extra collecte vw de weekboekjes.
Doopviering 11.30 uur: Stacey
Ummenthun

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact

Jaardienst Hay Haenen en overl ouders
Jeu Haenen en Juul Grutters.
Voor de intenties van de Mariakapel op
het kerkhof.
Opbrengst collecte Week Nederlandse
Missionarissen
De kerkdeurcollecte voor de missionarissen en missionair-werkers - zondag
4 juni - heeft € 186,91 opgebracht.
Hartelijk dank allen, die hebben bijgedragen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl

opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 24 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 1 juli
H. Mis 17.30 uur t.i.v. overl. fam.
Bos-Heijnen (gest. jaardienst)

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 22 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Vrijdag 23 juni
H. Mis H. Vormsel 19.00 uur
leerlingen groep 8 bs. Den Doelhof,
met Gelegenheidskoor.
Vormheer deken A. de Graaf
Woutering

Kerkdiensten
Zaterdag 24 juni
19.15 uur H. Mis.
Intenties:
Voor de overleden ouders Piet Bouten
en Anna van Helden.
Jaardienst Pierre Dings.
Na de H.Mis processie in de kerk met
het H.Sacrament.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten

Zaterdag 24 juni
H. Mis Geboortedag St. Jan de Doper
19.00 uur met Femmes Vocales
t.i.v. Peter Verstappen (verj),
Maria Verstappen-Thijssen en
overleden fam. (gest.jaardienst);
Léon Steeghs (verj) en Mathilde
Steeghs-Franssen (gest.jaardienst);
-Mien van den Broek-Geelen (coll);
Mart Smits, Riet Smits-Joosten en
kleinkind Sander van Heugten (coll);
Huub Janssen; Gerard v.d. Vondervoort;
-overl. ouders Verscharen,
Miet Linders-Verscharen,
Mien en Harrie Gielen-Verscharen,
Ans Verscharen en Riek en Harrie
Strijbos-Verscharen; lev., zieke en
overl. leden Femmes Vocales;
uit dankbaarheid
Maandag 26 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 27 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 29 juni
H. Mis H.H. Petrus en Paulus 09.00 uur
t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zondag 25 juni
9.30 uur H. Mis: Zang: Herenkoor.
Jaardienst Anna Engels.
Piet Smedts wegens verjaardag.
Donderdag 29 juni
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 25 juni
9.30 uur H. Mis
Pater Wim v.Lier en ouders v. LierGeenen en overl. Familie.
Zondag 2 juli
9.30 uur H. Mis Voor de parochie.

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 24 juni
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Mia Gielen en Giel Peters;
Luciënne Zinzen en zoon Maicel
Extra collecte misboekjes
Zondag 25 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

Kermis in Kessel
De kermis strijkt weer neer in Kessel. Van zaterdag 24 tot en met
dinsdag 27 juni staan er weer diverse bekende en populaire attracties in het
dorp. Daarnaast is er nog veel meer leuks te doen in het dorp.
Wethouder Roland van Kessel
opent de kermis officieel op zaterdag.
Vanaf 16.00 uur kan de kermis dan
weer losbarsten en zijn alle attracties
geopend. Een dag later, op zondag,

kunnen kinderen zich gratis laten
schminken tussen 16.00 en 18.00 uur.
Wat er maandag en dinsdag verder
voor speciaals staat te gebeuren op het
kermisterrein, is nog een verrassing.

Slagerij
J. Geraedts
077 - 462 12 34

slagerij.geraedts@hotmail.com

Kermis
barbeque pakket
vrijdag en zaterdag:
1 marinade lapje
1 voorgegaarde kipﬁlet
1 worst
1 verse speklap
1 kruidenboter gratis

Samen

€ 5,00

Kermis
aanbieding:
Bij elke 250 gr. aan koude
schotel ontvangt u een
gratis asperge hamrolletje.
500 gr. pilaf.

Voor slechts

€ 5,00

We zijn weer open
vanaf donderdag 29-6-2017
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5699,-

Vaatwasser
5 programma’s
4 temperaturen
geluidsniveau 49 dB(A)
energieklasse A+
uitgestelde starttĳd

Rodez beton / Luanda leisteengrĳs
395 x 187 cm

compleet met koelkast, combi-oven met stoomfunctie, inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak en werkblad

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€ 429,HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230
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