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Wandelaars
trotseren hitte
De 1.900 deelnemers aan de 52e Rabobank Jeugdvierdaagse lieten zich op woensdag 21, donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 juni niet afschrikken door de hitte die
over Nederland hing. Vanwege het weer konden de wandelaars kiezen voor een kortere route en regelde de organisatie extra water voor de deelnemers. Brandweer Panningen
zorgde op woensdag en donderdag voor wat extra verkoeling door de deelnemers nat te spuiten. “Net als veel bewoners langs de route die bakken water en sproeiers klaar
hadden staan”, laat de organisatie weten. Op zaterdag werd het defilé gelopen van Helden naar de finish in Panningen. De Rabobank-wisselbeker werd gewonnen
door basisschool De Bolleberg uit Baarlo. Bij zowel de 5 als de 10 kilometer won Un Hert veur Grashook uit Grashoek de eerste prijs. Bij de 15 kilometer ging basisschool
De Springplank uit Koningslust met de winst aan de haal. De Moeke Simonsbeker werd uitgereikt aan de begeleidingsgroep van Doe Je Mee. (Foto: Jac Willekens)

Vooralsnog geen fusie

Basisschool De Fontein verhuist naar De Pas
Na de zomervakantie krijgen leerlingen van Speciaal BasisOnderwijs (SBO) De Fontein in Helden les in het
gebouw van basisschool De Pas aan de Averbodestraat in Helden. “De aanleiding voor de verhuizing is dat het
gebouw van SBO De Fontein inmiddels te groot is voor het aantal leerlingen dat er gebruik van maakt”, aldus
Paula Corsten, bestuurster van onderwijskoepel Stichting Prisma-SPO.
“Omdat het gebouw te groot is
geworden, is het voor de leerlingen niet
prettig om door lege gangen en ruimtes
te moeten lopen”, aldus Corsten.
“Het aantal leerlingen is de afgelopen
jaren gedaald door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Passend
Onderwijs. In dat kader vinden we het
belangrijk dat SBO-kinderen aansluiting
houden bij het reguliere onderwijs. Dit
wordt een stuk makkelijker als beide
onderwijsvormen bij elkaar in de buurt

liggen. Door na de zomervakantie al te
gaan ‘samenwonen’ kunnen de teams
van beide scholen nu al elkaars onderwijs beter leren kennen en op elkaar
afstemmen. Tot slot is het voor Stichting
Prisma te kostbaar om een gebouw te
moeten onderhouden dat maar voor de
helft wordt bezet.”
Volgens Corsten wordt bij basisschool De Pas een vleugel met vier
lokalen ter beschikking gesteld voor
de leerlingen van De Fontein. Corsten:

“Het gebouw van De Fontein aan de Jan
van de Boschstraat komt niet leeg te
staan. Mogelijk dat we de locatie later
nog nodig hebben als overloop voor
verschillende verbouwingen die de
komende tijd gepland staan bij andere
scholen.” Eerder is al bekend gemaakt
dat het Dörper Overleg een kans ziet
om een Knarrenhof te realiseren op
de plek van De Fontein. Verder laat
Corsten weten dat beide basisscholen
gaan onderzoeken hoe ze gemeen-

schappelijk gebruik kunnen maken
van een nieuwe schoollocatie die op
de Kloosterstraat in Helden gebouwd
gaat worden. Vooralsnog is er geen

sprake van een fusie tussen de twee
Heldense basisscholen of een fusie met
andere basisscholen uit de omgeving,
aldus Costen.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

02

nieuws

29
06

Staking op basisscholen: uur later les

‘Er is een wake-upcall in het basisonderwijs nodig’
Om te protesteren tegen de hoge werkdruk en lage salarissen in het
basisonderwijs, hebben basisscholen in heel Nederland op dinsdagmorgen
27 juni een uurtje gestaakt.
Ook basisscholen in Peel en Maas
begonnen een uurtje later met de
lessen. “We voelen ons totaal niet
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“Basisschoolleraren hebben al
enige tijd te maken met een hoge
werkdruk, onder meer door bijkomende administratieve taken en
andere eisen die de maatschappij aan
het onderwijs stelt”, vertelt Roefs.
“De hoge werkdruk wordt mede
veroorzaakt door een oplopend tekort
aan leerkrachten. Oudere leerkrachten
stromen uit en schoolverlaters worden
niet gestimuleerd om te studeren
aan de Pedagogische Academie voor
het Basisonderwijs, ofwel de pabo.
Verder liggen de salarissen in het
basisonderwijs zo’n twintig procent
lager dan de salarissen in het voortgezet onderwijs. Hoewel dit al langer
bekend is, worden er nog steeds geen
passende oplossingen geboden.”

‘Staking past niet
bij leraren’
Door de actuele stand van zaken
voelen leerkrachten zich niet serieus genomen door de overheid en
staatssecretaris, vertelt de directeur.
“Leraren in het basisonderwijs zijn
enorm gepassioneerd”, legt ze uit.
“Het maakt ze niet uit of ze schoolverlatersdagen moeten organiseren
of mooie rapportages moeten schrijven.
Ze doen het allemaal voor de kinderen.
De basis voor een goede ontwikkeling ligt in het basisonderwijs, dus
het is belangrijk dat er snel geschikte
oplossingen gevonden worden.”
Bij ouders van basisschool

Directeur Lia Roefs van basisschool De Violier Maasbree
leerlingen is er veel begrip voor de
actie. Roefs: “Omdat het misschien
lastig is om opvang te regelen voor
dat uurtje dat we staken, werken we
samen met Stichting Hoera kindercentra. Uit verschillende reacties merken
we wel dat ouders ook inzien dat
er iets moet gebeuren. Hoewel een
staking totaal niet past bij basisschoolleraren, is er een wake-upcall nodig in
het basisonderwijs.”

Kinderen opvangen
Basisschool Den Doelhof uit Meijel
gaf ook gehoor aan de actie, maar
wel op haar eigen manier. “Omdat er
op dinsdag verschillende activiteiten
gepland stonden, zoals de sportdag
en het schoolreisje, zijn alle leerkrachten en leerlingen wel gewoon
om 08.30 uur naar school gekomen”,
vertelt Linda Verbugt, leerkracht van
de kleuterklas op Den Doelhof. “We

hebben de deuren tot 09.30 dicht
gehouden, maar waren wel buiten op
het schoolplein om de kinderen op te
vangen.” Met het oog op de toekomst,
vindt Linda het belangrijk dat er een
statement gemaakt wordt. “Ik ben
27 jaar en wil in de toekomst ook nog
met veel passie en plezier blijven werken. Het is goed dat er nu actie gevoerd
wordt, zodat politieke partijen er meer
over gaan nadenken. Ook ouders willen
we er graag bij betrekken door ze een
petitie te laten tekenen.”

Ontbijt geregeld via
ondernemers
Ook op bassischool De Merwijck
in Kessel vinden ze het belangrijk
om de omgeving erbij te betrekken. “Naast het feit dat we graag
veranderingen in het basisonderwijs
willen zien, doen we ook mee aan

de stakingsactie om Kessel bewust te
maken van wat er allemaal speelt”,
vertelt Luuk Veldpaus, leerkracht van
groep 8. “Zo hebben we in samenwerking met lokale ondernemers een
ontbijt kunnen regelen en ook ouders
houden we op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Zo willen we het hele
dorp erbij betrekken om ons statement
duidelijk te maken. We willen allemaal
het beste voor de kinderen en iedereen
die hier woont, moet goed onderwijs
krijgen.”
Het PO-front houdt de komende
tijd meerdere acties, zoals de staking van dinsdag 27 juni. Dit front is
een samenwerkingsverband tussen
onderwijsbonden, schoolleiders en
schoolbesturen. Ondanks verschillende
voorstellen van deze organisatie aan
het kabinet om te investeren in het
basisonderwijs, bleken de meeste partijen hier geen voorstander van te zijn.

Tweede Kamerlid Mona Keijzer

Brandbrief CDA aan zorgwoordvoerder
CDA Peel en Maas heeft een brandbrief gestuurd aan Tweede Kamerlid en zorgwoordvoerder Mona Keijzer. De brief gaat over de problemen in de
zorg waarvan zij hopen dat de regering die oppakt. De fractie somt acht punten op in de brief.
Zo zouden financieringsstromen
beter op elkaar moeten worden
afgestemd, levenspartners niet uit
elkaar gehaald moeten worden
als één van hen zorg nodig heeft
en moet er meer aandacht zijn

voor de stapeling van de eigen
bijdragen in de zorg. Verder heeft de
fractie het over een goede zorg voor
iedereen gedurende het hele jaar en
zouden de CDA-leden graag zien dat
ouderen zo lang mogelijk in eigen

omgeving kunnen blijven wonen.
Ook zou de papieren rompslomp
verminderd moeten worden,
moeten zorgverzekeraars meer actie
ondernemen op preventieve zorg
en zou er blijvend aandacht moeten

zijn voor hoe de praktijk in het
veld uitpakt.
De fractie hoopt dat Keijzer de
punten in overweging neemt en
meedenkt over hoe de knelpunten
die de fractie ziet, op te lossen zijn.

Grashoek, Egchel en Baarlo

Gemeente sluit drie drugspanden
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft de afgelopen tijd drie panden laten sluiten omdat er drugs werd aangetroffen. Het gaat om een
bedrijfspand aan de Spiesberg in Grashoek, een loods aan de Molenheg in Egchel en een recreatiewoning aan de Napoleonsbaan-Noord in Baarlo.
Het bedrijfspand in Grashoek
werd op woensdag 21 juni voor
zes maanden gesloten nadat er
in de opslagruimte een drugslab
werd aangetroffen. De drugs zijn in

beslag genomen en vernietigd en de
chemicaliën zijn afgevoerd. Een dag
later werd de loods in Egchel voor drie
maanden gesloten. De stroom werd
illegaal afgetapt en in het pand werden

1.528 hennepplanten in beslag genomen en vernietigd.
Op dinsdag 27 juni werd de recreatiewoning in Baarlo voor drie maanden
op slot gegooid. In het pand werd een

handelshoeveelheid hard- en softdrugs aangetroffen. Zo vond de politie
hennep, xtc-pillen en amfetamine.
De drugs zijn in beslag genomen en
vernietigd.
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Campagne: Limburg drugslabvrij maken

Wijzen op de gevaren van ‘snel geld’
Heel Limburg drugslabvrij maken, dat is het doel van de campagne Limburg Drugslabvrij die woensdag 28 juni van start ging. Burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo gaf het startsein op de Markt in Panningen. Een videowagen waarin beelden worden getoond van een politie-inval moet
mensen bewust maken van de gevaren van snel geld.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

niet alleen het hele hebben en
houwen van henzelf op het spel,
maar ook dat van hun omgeving.”
Je kunt alles kwijtraken, aldus
Mockus. “Je wordt zelf vastgezet,
je vriendin wordt opgepakt, je kind
meegenomen en opgevangen, je
uitkering valt weg en je raakt je
huis kwijt. Het hele ‘gezeik’ begint
dan. Laat staan hoe heftig het voor
kleine kinderen moet zijn om daarin
meegesleurd te worden.”

‘We slaan de handen
ineen’

De kreet ‘Lekker snel geld
verdienen?’ op de zwarte videowagen
die op de Markt in Panningen werd
geplaatst, moet de nieuwsgierigheid
van voorbijgangers trekken. Eenmaal
binnen worden de gevolgen
getoond die de drugshandel met
zich meebrengt: een plotselinge
inval door de politie in de kwekerij
waarbij de aanwezige mannen
worden aangehouden. Maar ook de

gevolgen voor familie; een moeder en
haar zoontje worden zonder pardon
opgepakt en meegenomen naar het
bureau.

‘Zo zie je hoe het in
het echt gaat’
“Zo zie je eens hoe het in het echt
moet gaan”, vertelt marktkoopman
Huub Geurts uit Venlo. Hij is één

van de eerste voorbijgangers wiens
aandacht werd getrokken door de
‘Black Box’ op de Markt. Voordat hij
de wagen instapte, kreeg Geurts
door iemand van het promotieteam
uitleg over wat hij binnen te zien zou
krijgen. “Je weet dat je een politieinval gaat zien, maar het is toch een
beetje gek als ze ineens binnenvallen
in de film.”
Dat was ook precies de

bedoeling van de Black Box, aldus
communicatiebureau Mockus uit
Heerlen dat de wagen bedacht
en ontwikkelde. “Het moest geen
campagne worden waarbij met het
vingertje gewezen werd”, aldus een
medewerker namens het bureau.
“We willen zowel de daders, dus de
mensen die in het drugswereldje
zitten, als de sociale omgeving
aanspreken. Drugscriminelen zetten

In Limburg werden vorig jaar
zeshonderd kwekerijen opgerold en
werd er bijna veertig keer gedumpt
drugsafval gevonden. Provincie
Limburg, de samenwerkende
plattelandsgemeenten in de
landelijke P10 en over de
provinciegrens in Brabant, Duitsland
en België ondersteunen deze
campagne, aldus burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo.
Onlangs werden drie panden in
Grashoek, Egchel en Baarlo gesloten
waar in drugs gehandeld werd. “Ook
in Peel en Maas gebeurt het dus op
bepaalde schaal. We slaan nu de
handen ineen om mensen bewust
te maken van de gevaren van ‘snel
geld’. Het confronterende filmpje in
de Black Box zet hen hopelijk aan het
denken. Want het is belangrijk dat
mensen zich, eventueel anoniem,
melden als ze activiteiten zien die
niet kloppen.”

College beantwoordt vragen CDA over thuiswonende ouderen

‘Peel en Maas wordt nog dementie
vriendelijker’
Het College van B&W van Peel en Maas heeft op maandag 19 juni antwoord gegeven op vragen die betrekking
hebben op dementerende mensen, de stapeling van zorgkosten, zorgplekken en een vermindering van de AOW.
De vragen werden in mei voorgelegd door het CDA.
Op de vraag hoe dementievriendelijk Peel en Maas op dit moment
is, haalt het college de startbijeenkomst over een dementievriendelijke gemeente in maart 2013 aan.
”Alle dorpen in Peel een Maas hebben
een dorpsdagvoorziening gekregen
waar mensen met dementie terecht
kunnen”, laat het College van B&W
in de brief weten. ”Verder hebben
verschillende organisaties aangegeven
dat ze nog actiever met dit thema aan
de slag gaan.”

Wekelijks
mantelzorgspreekuur
De raadsleden vroegen zich ook af
bij wie de verantwoordelijkheid ligt om
ervoor te zorgen dat mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Volgens het college is er niet één partij
aan te wijzen bij wie de verantwoording ligt. ”Als mensen noodgedwongen
niet meer thuis kunnen blijven wonen,
dan kan er nagedacht worden over
wat er nog meer nodig is om te zorgen
dat mensen ouder kunnen worden in
de eigen kern en wat dat vraagt van

alle betrokken partijen. De gemeente
volgt deze processen en knelpunten en
ondersteunt daar waar nodig is.”
De vierde vraag die de raadsleden stelden, was of het college op de
hoogte is van het feit dat er gevallen
zijn van thuiswonende mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Het
college meldt dat ze inderdaad signalen
ontvangt wanneer het zelfstandig
blijven wonen ter discussie staat. ”Het
is een onwenselijke situatie en wordt
ook herkend in de regio”, is te lezen in
de brief. ”Zo stelt het zorgkantoor voor
om in individuele gevallen budgetten
op te hogen. Vooral de ondersteuning
van mantelzorgers heeft de aandacht.
Individueel kan iedereen terecht bij
het wekelijkse mantelzorgspreekuur bij
het Huis van de Gemeente. Vorkmeer
coördineert collectieve mantelzorgondersteuning.”
Een ander aspect waar het college van op de hoogte zegt te zijn, is
de stapeling van zorgkosten die voor
betalingsproblemen en het mijden van
zorg leiden. Het college meldt dat ze
in dit soort gevallen het gesprek met
de betreffende mensen aangaat en

bespreekt waar ze ondersteuning nodig
hebben. ”We bieden een collectieve
zorgverzekering aan met extra vergoedingen”, meldt het College van B&W.
”Tevens zijn er diverse kortingsmogelijkheden waarbij de gemeente een
deel van de premie betaalt. In sommige
gevallen kan de dorpsdagvoorziening
de eigen bijdrage kwijtschelden. In de
pilot ‘Hulp bij het huishouden’ is hier
ook aandacht aan besteed.”

Overbruggingszorg bij
Plattelandshoés
Ook vroegen de CDA Peel en Maasraadsleden zich af of er voldoende
opvangmogelijkheden zijn wanneer
mensen die zorg moeten ontvangen,
wachten op een plek in een zorginstelling. Het college schrijft dat deze overbruggingszorg sinds maart 2017 aangeboden wordt bij het Plattelandshoés
in Panningen. Het college meldt dat de
Wet langdurige zorg (Wlz) verantwoordelijk is voor deze situaties. In de brief
staat dat het college probeert om dit
soort toestanden voor te zijn door mensen tijdig door te verwijzen. Dit najaar

wordt een plan vastgesteld waarmee
een overzichtelijk systeem van opvang
beschikbaar komt.
Tot slot wilden de raadsleden
weten of de kostendelersnorm inhoudt
dat ouderen 335 euro minder AOW ontvangen wanneer ze door hun kinderen

in huis worden genomen. Volgens het
college is deze uitspraak inderdaad
waar, behalve als de betrokkene alleen
met zijn of haar partner woont. Echter,
het kabinet heeft deze norm nog niet
doorgevoerd en heeft de invoering
inmiddels uitgesteld naar 2019.

SUMMERSALE
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Onderzoek naar meedoen Mafcentrum en Sjiwa

Geen sluitingstijden meer voor horeca
De pilot van gemeente Peel en Maas om de sluitingstijden van horecazaken te laten vallen, gaat op zaterdag 1 juli van start. In de gemeenteraad ontstond eerder nog wat commotie over de pilot, aangezien jongeren
centra Sjiwa in Baarlo en ‘t Mafcentrum in Maasbree niet werden meegenomen in het plan, tot ongenoegen van
enkele partijen. De gemeente laat nu eerst onderzoeken wat er wettelijk mogelijk is om de twee centra mee
te nemen in de pilot.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo is portefeuillehouder van
het onderwerp en zij liet weten dat
het volgens haar wettelijk gezien niet
mogelijk is om ’t Mafcentrum en Sjiwa
mee te nemen. “Jongerencentra vallen
onder de paracommerciële instellingen

en daar kunnen we niet zomaar de
openingstijden van aanpassen”, liet ze
weten. “De wet verbiedt ons dat.”
CDA, VVD en Fractie Hesen
dienden een amendement in om
de jongerencentra mee te nemen,
omdat zij denken dat het wettelijk

wél mag aangezien het slechts om
een pilot gaat. Uiteindelijk besliste
de gemeenteraad dat de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) moet
onderzoeken of het inderdaad wettelijk
toegestaan is. ’t Mafcentrum en Sjiwa
moeten zich de komende tijd dus

nog gewoon houden aan hun eerder
vastgestelde sluitingstijden. Andere
horecagelegenheden mogen hun eigen
sluitingstijden vaststellen.

’Drankmisbruik
andere discussie’
Over de opmerking die eerder
al werd gemaakt door verschillende
partijen dat het loslaten van de
sluitingstijden alcoholmisbruik
in de kaart speelt, reageerde de

burgemeester ook nog. “De twee
onderwerpen moeten los van elkaar
gezien worden. Drankmisbruik is
inderdaad een probleem waar me mee
aan de gang moeten, maar dat moeten
we op een andere manier oplossen. De
twee onderwerpen moeten losgeknipt
worden van elkaar.”
De pilot duurt van 1 juli tot en met
zaterdag 30 juni volgend jaar. Aan het
einde van dit jaar wordt er geëvalueerd
en gekeken of alle partijen nog
tevreden zijn.

Beringe vorig jaar tiende

Schutterijen naar OLS in Merkelbeek
Het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) staat weer voor de deur. Op zondag 2 juli gaan alle schutterijen
uit Nederlands en Belgisch Limburg naar Merkelbeek in Zuid-Limburg om te strijden om de hoofdprijs: D’n Um.
Vorig jaar eindigde de Beringse schutterij Sint Hubertus als beste van de Peel en Maas-delegatie op de
tiende plek.
In totaal doen er dit jaar
149 schutterijen mee aan het OLS. Zij
lopen ’s middags eerst in traditionele
kleding de optocht door Merkelbeek.
Daarbij zijn verschillende prijzen te
winnen, zoals beste bordjesdrager,
het mooiste koningspaar en de beste
vaandeldrager.

persoon aan de beurt is. Als er
ook maar één bölke gemist wordt,
is de hele schutterij meteen
uitgeschakeld. De schutterijen die
niet missen, gaan door op zondag
totdat de organisatie beslist dat
het te donker is. De overgebleven
schutterijen gaan zaterdag 8 juli

Na het lopen volgt het schieten.
Alle schutterijen doen mee met
een team van zes personen. Die
proberen om de beurt de ‘bölkes’,
met een grootte van 15x15x15
millimeter, van de schietboom te
schieten. Ze moeten er drie op
rij raken, waarna de volgende

verder met schieten op kleinere
bölkes.

1999 laatste keer
Uit Peel en Maas doen mee: Sint
Urbanus Grashoek (startnummer 24
in de optocht), Sint Antonius en Sint
Petrus Baarlo (47), Sint Hubertus
Kessel (53), Sint Lambertus Helden
(64), Sint Leonardus Panningen/
Egchel (99), Sint Hubertus Beringe
(102), Sint Martinus Maasbree (119),
Sint Nicolaas Meijel (125) en Sint
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Willibrordus Meijel (131). De laatste
keer dat een schutterij uit Peel en
Maas (of één van de fusiegemeentes)
het OLS won, was in 1999. Toen
kroonde Sint Antonius en Sint Petrus
Baarlo zich tot winnaar. Het dorp
was in 1931 en 1932 ook al gastheer
van het evenement aangezien de
schutterij het jaar daarvoor D’n Um
wist binnen te slepen. In 1954
won Sint Willibrordus uit Meijel de
wedstrijd, waarna het dorp in 1955
gastheer was.

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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Over paters en nonnen
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De Keverberg Kessel

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.
Kasteel De Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten
en het kasteel door de bezetters werd verwoest.

Op 17 november 1944 vluchtten
de bewoners van Kasteel De Keverberg
naar de bijgebouwen aan de overkant
van de kloostertuin. Het kasteel werd
eind 1944 bezet door Duitse soldaten,
maar toen die vluchtten, staken ze het
kasteel in brand. Van het interieur bleef
niets heel en de binnenmuren werden
geheel vernield. De burcht veranderde
in een ruïne totdat Stichting Behoud
Kasteel De Keverberg het oude kasteel
in ere liet herstellen en de nieuwbouw
in 2015 opende.

Zusters weggepest
uit Duitse Rijk
Van 1872 tot 1879 voerde de
Duitse staatsman Otto von Bismarck
een strijd tegen de katholieke kerk in
het protestants georiënteerde Duitse
Rijk. De Kulturkampf, zoals die strijd
werd genoemd, zorgde ervoor dat
gelovigen het land uit vluchtten. Zo ook
de ‘Schwestern von der Göttlichen
Vorsehung’, in het Nederlands Zusters
van de Goddelijke Voorzienigheid.
“Ze gingen net de grens over en
vestigden zich aan de oostkant van het
Koninkrijk der Nederlanden”, vertelt Har
Timmermans. De Kesselnaar is voorzitter van de Stichting Behoud Kasteel De
Keverberg, die het kasteel momenteel
in bezit heeft en verantwoordelijk is
voor het beheer en onderhoud. Har:
“Door dicht bij de grens te blijven,
zaten ze toch nog in de buurt van hun
werkgebied. Zo kwamen de zusters
uiteindelijk ook in Kessel terecht.”
Het kasteel werd in 1876 aan de
zusters verhuurd door één van de
laatste leden van de familie die het
kasteel bezat. “Ze vestigden er een
bewaarschool (kleuterschool, red.) en
een pensionaat waar weeskinderen
en schipperskinderen werden opgevangen. Die sliepen op de zolder van
de nabijgelegen meisjesschool, waar
de zusters ook lesgaven”, aldus Har.
In het Aloysiuspensionaat verbleven kinderen uit de regio, zoals uit
Venlo en Roermond. Begin twintigste
eeuw kochten de zusters het gebouw

Kasteel De Keverberg anno 1935 (Fotobron: PeelenMaasNet)

over van de erven van de familie
De Keverberg. Har: “Op die zeventiende november in 1944 kregen de
zusters de instructie om het gebouw
te ontruimen. De Engelse bevrijders
waren al in Panningen, maar de strijd
rondom Kessel was toen nog heel
hevig. Ze werden gewaarschuwd zo
snel mogelijk te vertrekken, anders
zou het kasteel zwaar onder vuur
komen te liggen.” Het moet volgens
Har een dramatische gebeurtenis zijn
geweest. “Iedereen hielp mee waar
hij kon. De zusters en kinderen probeerden nog zo veel mogelijk spullen
uit het kasteel te halen en zo te redden wat er te redden viel.” Ze vluchtten naar de veilige bijgebouwen van
het kasteel, waar nu restaurant-hotel
De Neerhof gevestigd is. Door de
Duitsers brandde De Keverberg volledig uit, waardoor er bijna niets van
het huis van de zusters overbleef.

Consolideren
in plaats van
restaureren
Toen de oorlog ten einde was en
de heropbouw begon, bood de staat
de zusters geld om het kasteel weer
op te bouwen. “Zogenoemd oorlogsgeld”, legt Har uit. “Alles weer
opbouwen zagen de zusters echter
niet zitten. Daarom vertrokken ze
in 1953 naar Blerick. Ze verkochten
de restanten van het kasteel aan de
gemeente Kessel, die de ruïne liet
consolideren in plaats van restaureren.” Er was zoveel van het kasteel
verloren gegaan, dat de gemeente
het beter vond al het puin op te
ruimen en de ruïnes weersbestendig
en veilig te maken. Zo bleef het, tot
in 2011 groen licht werd gegeven
het monument te herbouwen.
Tegenwoordig worden groepen
mensen dagelijks rondgeleid langs
de oude, historische kasteelmuren
en het moderne glas en staal van
het huidige Kasteel De Keverberg
in Kessel.

Zorgbedrijven mogen gaan bouwen

Groen licht voor De Fabriek en Braamhorst
Activiteitencentrum De Fabriek in Maasbree en zorgboerderij Hoeve Braamhorst in Baarlo hebben van de
gemeenteraad van gemeente Peel en Maas groen licht gekregen om uit te breiden. Bij De Fabriek gaat het om
achttien zorgappartementen en bij Hoeve Braamhorst om een uitbreiding van de bestaande zorgfaciliteiten en
het realiseren van begeleid wonen in de al aanwezig recreatiewoningen.
Op het plan van De Fabriek,
geëxploiteerd door sociale onderneming Rendiz, kwamen vijf zienswijzen
binnen bij de gemeente. De indieners maakten zich vooral zorgen om
geluidsoverlast bij activiteiten en
parkeerproblemen zodra de appartementen klaar zijn. De raadspartijen
denken dat De Fabriek genoeg gedaan
heeft om dat zoveel mogelijk te beperken. Frits Berben van PvdA/GroenLinks
sprak van een unieke locatie. “We
weten dat de behoefte voor zorgwoningen er is en deze locatie is ideaal.
Het zou jammer zijn als we dit plan nu

weggooien omdat we op onze strepen
gaan staan.” Alleen de partij AndersNu
stemde tegen de komst van de zorgappartementen.
Hoeve Braamhorst kan door de
beslissing van de gemeenteraad de
dagbesteding die plaatsvindt op het
terrein uitbreiden met een timmerwerkplaats, pannenkoekenrestaurant
en boerderijwinkel. Ook wil de zorgboerderij een groepsaccommodatie
voor ongeveer 25 personen bouwen.
Ook kan de zorgboerderij beginnen met het realiseren van begeleid
wonen in de al aanwezige recreatie-

woningen. Op het plan van de hoeve
kwamen geen zienswijzen binnen bij
de gemeente.
Eenmansfractie Ton Hanssen was
zeer enthousiast over het plan van
Hoeve Braamhorst. “Mijn moeder
heeft in De Wietel gezeten op de
eerste verdieping. Dat was helemaal
niks. Ouderen zijn opgegroeid op de
boerderij en het zou voor hen dan ook
fantastisch zijn om daar terug te keren.
Dat brengt herinneringen naar boven.”
De AndersNu-fractie stemde ook
tegen het plan van Hoeve Braamhorst.
“Wij zijn voor dit soort initiatieven,

maar we zien graag een beleid
eromheen”, liet fractieleider Jos Wilms
weten. “We kunnen kaders vaststellen, zodat we niet alle indieners apart
hoeven te bekijken. We gaan in de
toekomst steeds vaker zien dat er

boerderijen leeg komen te staan en
waar dan bijvoorbeeld plannen voor
zorgappartementen voor komen.
Daar moeten we iets op verzinnen.”
De andere partijen waren het niet met
Wilms eens.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl
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Enige en algemene kennisgeving

Wat je in je
hart bewaart
raak je nooit
meer kwijt

Peggy Huijs
& Martijn koot

Op zaterdag 8 juli 2017 geven wij elkaar het jawoord

Tona Versteegen – Hesen
“Tona van Boosch Drees”

13.00 uur
Huis van de Gemeente, panningen

14.00 uur
Sint Lambertuskerk, Helden

U bent van 16.30 uur tot 18.00 uur van harte welkom
op onze receptie bij Kasteel De Keverberg te kessel

weduwe van

Sef Versteegen

Panningen, 21 juni 2017

Het was de uitdrukkelijke wens van mam om haar lichaam
ter beschikking te stellen aan de medische wetenschap
van het Radboud UMC te Nijmegen.
Op donderdag 29 juni om 19.00 uur wordt er
een herdenkingsdienst gehouden in de Grote Kapel van
Zorgcentrum Vincent Depaul, Schoolstraat 15 te Panningen.
Ingang via grote poort naast Kerkstraat 8.
Heel veel dank gaat uit naar alle medewerkers
van Zorgcentrum Vincent Depaul die mam en oma
met veel liefde en zorg hebben bijgestaan tijdens de laatste
jaren van haar leven. Ook een bijzonder woord van dank
aan Dokter van Kemenade, Elma en de dames van
Stichting Leven rond de Dood.

Vienne Elaya
15 juni 2017
dochter van
Mireille Maaskant & Bob Jacobs
zusje van Roan en Keano
Rembrandtstraat 46
5991 GC Baarlo

Open huis Aod Geluk. Zaterdag
1 juli open huis bij Aod Geluk. 13:00
tot 16:00, Loosteeg 14e in Panningen.
Curiosa, vintage, brocante en meubels.
Wij zijn ook het adres voor het restylen
van uw eigen meubels.
Te koop zoete morellen (bestellen),
ook zelfpluk. Appels € 0,70/kg,
rozen en struiken. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo

Zij overleed in de leeftijd van 97 jaar

Familie Versteegen-Hesen
Correspondentieadres executeur
Frans Versteegen, Hoogstraat 77, 5986 AA Beringe

Geboren

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.
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.
Te koop tuinbonen, in Grashoek voor
info of bestellen 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

www.veld-tuinplanten.nl
veel srt. hortensia’s maar ook
vlinderstruik e.a. heesters (op stam).
Open za. 1 en 8 juli van 10.00-14.30
uur. Daarna alleen na tel. afspraak.
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Galerie Lireva gaat dicht. De deuren
van Galerie Lireva gaan voorgoed dicht
na 1 en 2 juli. Op beide dagen zijn van
11:00 tot 17:00 uur alle beelden (ruim
honderd) en sokkels te koop voor de
halve prijs. Kleefsedijk 26 – Sevenum.
Verloren tijdens het defilé bronzen
medaille jaar 2016 aan oranje lintje.
Tel. 06 30 92 19 61.

Verloren maandagmiddag een zomers
damescolbertje in de kleuren zwart/
wit. In het centrum van Panningen
omgeving Lidl. Tel. 06 45 73 46 34.
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf € 150,00. Raambekleding
gratis meten en hangen. Tapijt, vinyl,
laminaat vloeren. Bel 06 16 37 45 14.
Te koop tuinbonen nieuwe
aardappelen frieslanders koolrabi 0.50
venkel 0.25 lollo bionda rossa 0.25
vele soorten streekgroenten courgette
0.25 soepgroen 0.75 kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Bouwgrond te koop Maasbree.
Prachtig gelegen bouwkavel in
Maasbree te koop, rustige omgeving
aan rand van de bebouwde kom, met
tuin op het zuiden. Locatie Venloseweg
(links van nr. 32. Vraagprijs 135000.
Interesse? Bel 06 10 97 41 58.

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

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

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.
Elke dag verse zoete kersen!
Heerlijke zoete kersen! Lange Heide
Maasbree 06 42 34 82 63.
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.
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.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
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.

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

HALLO in
St. Augustine
Hub en Frina Steeghs uit Panningen stuitten bij hun vakantie in
de Verenigde Staten op het oudste houten schoolgebouwtje van
het land. Het pand werd waarschijnlijk rond het jaar 1700
gebouwd. De school ligt in de stad St. Augustine in de staat Florida
die weer in het zuiden van het immense land ligt. Het Panningse
echtpaar besloot bij het historische gebouw op de foto te gaan.
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Vorstschade en hagelbuien

LLTB brengt situatie fruitsector in kaart
Omdat de fruitsector de afgelopen jaren met verschillende tegenslagen te maken heeft gehad, willen de
Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en de Coöperatieve
Fruitveiling Zuid-Limburg de huidige situatie in de sector in kaart brengen. “De vorstschade van april dit jaar was de
aanleiding om een werkgroep op te richten”, aldus de LLTB.
“We hebben de afgelopen jaren
verschillende signalen opgevangen van
fruittelers over tegenslagen”, vertelt
Roel Boots van de LLTB. “Door de
boycot vanuit Rusland en de extreme
neerslag vorig jaar, is er enorm veel
oogst verloren gegaan. Dit jaar heeft de
fruitteelt de gevolgen kunnen merken
van de nachtelijke vorst in het voorjaar.
Bedrijven in Noord-Limburg hebben
het geluk dat ze nachtvorstberegening
kunnen toepassen, waardoor de schade
beperkt bleef. Fruittelers in ZuidLimburg hebben veel meer geleden
van die koude nachten”, aldus Boots.
“Het is een optelsom van verschillende gebeurtenissen, waardoor we nu
actie moeten ondernemen om de fruit-

teelt in de provincie Limburg te behouden. Daarom hebben we een enquête
opgesteld die alle fruittelers in dienen
te vullen. Zo hopen we een beeld te
krijgen van wat de situatie is en welke
stappen er nodig zijn om de fruitsector te herstellen. Door middel van
de enquête komen we er ook achter
welke gebieden extra kwetsbaar zijn.”
Enkele maatregelen die volgens het
LLTB genomen kunnen worden, zijn het
financieel begeleiden van de getroffen
fruitteeltbedrijven en het geven van
regionale steun aan de sector.
Fruitbedrijf Kessels uit Panningen
vindt dat het goed is om de huidige
situatie eens aan het licht te brengen.
“Als er al een mededeling komt dat er

nachtelijke vorst of een flinke hagelbui
op komst is, dan hebben we al slapeloze nachten”, aldus het bedrijf.

Slapeloze nachten
bij hagelbui
“Omdat je zo afhankelijk bent van
het weer, brengt het werk veel stress
met zich mee. We denken dat maar
weinig mensen zich realiseren dat het
psychisch ook een hele belasting is. In
periodes van tegenslagen proberen we
evengoed alles uit de kast te halen om
de oogst te redden. Daarom hopen we
dat in de toekomst serieus gekeken
wordt naar de fruitsector en dat we op
financieel gebied meer tegemoet geko-

men worden door de overheid. Door
naar de situatie van ieder individueel
bedrijf te kijken, krijgen we meer het
gevoel dat we gezien worden.”
Ook Görtz Fruit uit Baarlo ziet de
voordelen in van de enquête. “De afgelopen tijd zijn veel fruittelers in de problemen gekomen”, aldus de fruitteler.
“Wij zitten dicht aan de Maas, waar de
bodem zeer geschikt is voor fruitteelt.
Maar hoe verder landinwaarts, hoe
erger de schade is. Ook bij ons is dat
het geval. Alleen al uit het initiatief
van de enquête blijkt al dat er meer
waardering voor de fruitsector moet

betrouwbaar

komen. We telen mooie, gezonde en
lekkere producten en daar mogen we
best wel waardering voor krijgen. Ook
in de vorm van eerlijke prijzen voor ons
product. Om de risico’s wat te spreiden,
zijn er veel fruittelers die naast de teelt
ook nog andere activiteiten ontwikkeld hebben, zoals een goede winkel
met eigen producten. Zelf hebben we
een eigen productlijn, waarmee we
ervoor zorgen dat we in de toekomst
een solide basis hebben.” LLTB heeft
de enquête recentelijk verspreid en
verwacht later dit jaar aan de slag te
kunnen gaan met de eerste resultaten.

service en kwaliteit

€0,- op de meter

077 321 33 33
06 51 58 74 56
Ninnesweg 50, Panningen www.duurazon.nl info@duurazon.nl

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben dagelijks
bezig met doodgewone zaken. Mijn bedrijf
Consendo, uw steun voor nu en later, begeleidt
mensen rondom verliessituaties met als doel
om ze zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.

Brand in Meijelse Peel
In Nationaal Park De Groote Peel heeft op donderdag 22 juni een brand gewoed in het heidegebied.
De brand begon in eerste instantie aan de Brabantse kant van de Peel, maar breidde zich later uit naar
de Meijelse kant van het natuurgebied. Verschillende brandweerkorpsen uit Peel en Maas werden
opgeroepen om de brand te blussen. De brand begon rond 19.00 uur. Een uur later kon het sein brandmeester worden gegeven. Een halve hectare heidegrond brandde af door de vuurzee die waarschijnlijk
ontstaan is door blikseminslag. (Foto: Johan Bloemers Photographics)

Ruim 350 zienswijzen
Keverbergplein ingediend
Gemeente Peel en Maas heeft onlangs 356 zienswijzen binnengekregen op het plan rondom het Keverbergplein
in Kessel. Een groep van 25 Kesselnaren ging langs de deuren in het dorp om te zorgen dat mensen een zienswijze
zouden indienen.
Het College van B&W presenteerde
half mei voor de tweede keer een
plan om het Keverbergplein aan te
passen en twee wegen af te sluiten
die door het plein lopen. Een groep
omwonenden was het niet eens met
plan en besloot langs de deuren te
gaan om voorbeeldzienswijzen uit te
delen die de mensen zelf in konden
vullen. Wethouder Arno Janssen gaf bij
de raadsvergadering van dinsdag 27
juni aan dat de gemeente in totaal 356
zienswijzen binnen heeft gekregen.
De actiegroep wil graag dat er eerst

meer onderzoek gedaan wordt, voordat
de twee wegen gesloten worden, legt
Johan van Knippenberg uit. Hij is één
van de oprichters van de actiegroep.
“Er is nog geen fatsoenlijk onderzoek
geweest. Wij willen dat de gemeente
een erkend verkeersbureau inschakelt. Als die tot de conclusie komt dat
sluiting van de straten beter is, leggen
wij ons daar ook bij neer.”
Johan hoopt dat de gemeente
snel antwoord geeft, maar snapt dat
de ambtenaren veel te doen hebben.
Wethouder Arno Janssen beaamde dat

bij de raadsvergadering. “U snapt dat
het wat tijd kost om al die zienswijzen
in te scannen en in te boeken”, liet hij
de gemeenteraad weten. “Hoelang
dat precies duurt, weten we niet.
We proberen het zo snel mogelijk te
doen. Alle indieners krijgen een bevestiging en informatie opgestuurd over de
procedure die daarna gevolgd wordt,
zodra alle zienswijzen zijn verwerkt.”
De actiegroep verwacht dat de
gemeenteraad in september kan beslissen over of het plan van het college
wordt doorgezet.

De legitieme portie
Situatie (namen zijn ﬁctief): John was in gemeenschap van goederen
gehuwd met Annie. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren: David,
Simone en Ed. Het vermogen van John en Annie bestaat uit een eigen
woning met een WOZ-waarde van €300.000,00 en spaargelden groot
€100.000,00. Op de woning rust geen hypotheek meer en andere
schulden of waardevolle bezittingen zijn er niet. Het totale vermogen
van John en Annie is derhalve €400.000,00.
Recent is John overleden. John heeft voor zijn overlijden een testament
gemaakt, waarin hij heeft opgenomen dat dochter Simone is onterfd en
Annie, David en Ed gezamenlijk erfgenamen zijn, ieder voor een gelijk
gedeelte. De wettelijke verdeling is door John uitdrukkelijk uitgesloten.
Simone kan daarom alleen nog aanspraak maken op de legitieme portie.
Vraag: wat is de legitieme portie?
Was John overleden zonder het maken van een testament, dan was de
wettelijke verdeling van toepassing op zijn nalatenschap. Dit houdt in
dat de Annie alle goederen toebedeeld zou krijgen en dat de David,
Simone en Ed een vordering op Annie zouden krijgen ter grootte van
hun erfdeel. De nalatenschap van John bestaat uit de helft van het totale
vermogen van John en Annie, zijnde €200.000,00. Het erfdeel van Annie,
David, Simone en Ed zou derhalve ieder €50.000,00 zijn.
John heeft echter in zijn testament opgenomen dat dochter Simone niet
mag erven en de wettelijke verdeling is uitdrukkelijk uitgesloten. Als
gevolg hiervan zijn Annie, David en Ed enig erfgenaam van John, ieder
voor een gelijk gedeelte. Wil Simone toch meedelen in de nalatenschap
van haar vader, dan heeft zij wettelijk het recht om een beroep te doen
op haar legitieme portie. Door een beroep te doen op haar legitieme
portie, krijgt Simone een geldvordering op de totale nalatenschap van
John ter grootte de helft van wat zij geërfd zou hebben als zij erfgenaam
zou zijn geweest. Zij heeft in dat geval geen recht op goederen. In dit
geval krijgt Simone dus een vordering op de nalatenschap van de helft
van €50.000,00, zijnde €25.000,00. Meer weten over het opstellen
van een testament, het afwikkelen van een nalatenschap of over de
dienstverlening van Consendo? Neem contact met ons op, maak gebruik
van onze “Kofﬁepraat” of bezoek ons in de Rabo Woonwinkel in de Pit
in Panningen.
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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

Froukje Simons
15 jaar
Meijel
Valuascollege

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou wel een rondreis door het
Aziatische land Indonesië willen
maken. Bij aardrijkskunde moesten we
bij een project een rondreis door een
niet-westers land maken, hierdoor ben
ik op het idee gekomen. De cultuur en
de natuur van het land spreken mij erg
aan.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou wel in de film Mama Mia willen
spelen. Deze film heb ik al zo vaak
gezien. Ik vind het een leuke film met
een mooi verhaal. De film bevat ook
veel zang. Als ik kon kiezen, zou ik dan
de rol van Donna willen spelen.

Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik heb gespeeld in de musical Cats van
het Valuascollege. Dat was erg leuk.
Het was een enorme ervaring en in
musicals spelen is echt iets wat ik wil.
De musical was in februari van dit jaar
en ik zou het nog wel eens opnieuw
willen beleven.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb besloten om te stoppen met
volleybal. Zo kan ik mij beter focussen
op school en musicals. Ik vind het heel
erg jammer, maar ik kan mij nu vol
gaan concentreren op musicals. Daarom
zit ik ook op het Valuascollege in Venlo.
Ik doe daar sinds het tweede leerjaar
de vooropleiding musical.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
De leukste vakken op school vind ik
zang en drama. Tussen de reguliere les-

Servicebediende
m/v (vanaf 18 jaar)
voor de zaterdag- en zondagmiddag, ca. 13 uur.
Telefonische reacties tussen 10-14 uur.

Tankstation Peters
Midden Peelweg 3, Sevenum
tel. 06 537 822 34

aan
Froukje Simons

sen door, volg ik musicallessen. Bij zang
doen we solo’s, duetten en groepsnummers. Bij het vak drama doen we onder
andere aan improvisatie. Geschiedenis
vind ik het stomste vak. Ik vind het niet
zo interessant wat er vroeger allemaal
gebeurd is.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik kom meestal te laat. Als ik te vroeg
ben, dan heb ik me vergist in de tijd.
Ik denk altijd dat ik klaar ben, maar
dan realiseer ik mij dat ik toch nog wat
dingetjes moet doen. Gelukkig heb ik
de bus naar school nog nooit gemist, al
heb ik toch een aantal keren moeten
rennen om hem nog te kunnen halen.
Wat is je favoriete hobby?
Het allerliefste zing ik de hele dag.
Ik treed het liefst overal waar het maar
kan op. Ik vind dat superleuk om te
doen en iedere keer zorgt het weer
voor een nieuwe ervaring. Ik zing

meestal rustige liedjes, maar ik ben
nu langzaam bezig met het uitbreiden
naar andere stijlen.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is iets met musicals,
zangeres of presentatrice. Als dit niet
lukt, heb ik nog geen ideeën wat ik
dan zou willen doen. Ik wil in Tilburg
muziektheater gaan studeren. Dat is
een theateropleiding waar veel aandacht besteed wordt aan zang. Het is
dus een soort voortraject voor een baan
als zangeres of presentatrice.
Heb je een bijnaam?
Ja die heb ik. Ik word Froekje genoemd.
Toen ik de communie deed, was er
een pastoor die mij Froekje noemde
in plaats van Froukje. Sindsdien noemt
iedereen mij dus Froekje.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst ben ik dan met mijn vriendinnen. We gaan vaak samen uit of we
gaan gezellig bij iemand zitten. Ook
maken we wel eens samen uitstapjes.
Wie is je grote voorbeeld?
Presentatrice en musicalster Chantal
Janzen is mijn grote voorbeeld. Zij kan
echt heel goed acteren en presenteren.
Ik vind het een leuke spontane vrouw
met goede humor. Ik heb haar al een
aantal keer gezien in musicals.
Waardoor moest je de laatste keer
huilen?
De laatste keer was met Pinksteren.
We zouden met school naar Londen
gaan, maar omdat er op zaterdagavond
een aanslag gepleegd werd, ging dit
niet door. We hadden er een jaar naar
uitgekeken, dus dit vonden we echt
heel jammer. We zijn in plaats van de
reis wel allerlei leuke uitstapjes gaan
maken met school.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dat was toen ik in de regionale finale
van Kinderen voor Kinderen stond.
Ik moest toen optreden in theater
De Oranjerie in Roermond. Dit is al een
aantal jaar geleden, ik vond het toen
superjammer dat ik het niet geworden
was. Het was wel een eer om in de
regionale finale te staan.
Optimist, pessimist of realist?
Ik zit een beetje tussen de optimist en
de realist in. Ik zie meestal alles wel
positief in, maar ik zie ook wel waar
het op staat. Ik probeer altijd positief te
blijven, maar toch realistisch.
Wat is jouw favoriete liedje?
Mijn favoriete liedje is van de musical
Wicked. Het heet ‘Ik lach om zwaartekracht’. Ik vind het leuk om te zingen,
omdat er rustige stukjes en uithalen in
zitten. Het is dus een heel divers liedje.

Belangrijke
vraag
Laatst vertelde mijn
rij-instructeur dat hij op een
communie had gepraat over
mijn vorige column. “Ik weet
nog wel dat mijn vader helemaal overdonderd was toen ik
mijn eerste computer en printer
kocht.” Hij vertelde dat niet
alleen de techniek een verandering doormaakt, maar dat
ook de banen zich blijven
ontwikkelen.
Tijdens mijn zoektocht naar
een studie, kwam ik deze vragen
vaak tegen: ‘Stoomt een
bepaalde studie je klaar voor een
goede baan?’ en ‘Kun je met
deze studie aan de slag in de
toekomst?’. Belangrijke vragen
die ik mij tijdens mijn oriëntatie
naar een studie dan ook heb
gesteld. Zijn het wel de juiste
vragen om te stellen? Hoe vaak
komen mensen wel niet na een
studie in een hele andere
bedrijfstak terecht? Banen
veranderen constant. In samenhang met de technische ontwikkelingen verdwijnen er een
heleboel beroepen, maar komen
er ook een hoop bij. Het beroep
schoenmaker bijvoorbeeld, dat
mijn rij-instructeur als voorbeeld
noemde, zou uiteindelijk niet
meer nodig zijn als we hyperintelligente robots in ons leven
krijgen of andere ontwikkelingen
die dit beroep vervangen.
Zo verdwijnen nu al de mensen
uit de fabrieken en doen de
robots het werk. Ik lees ergens
dat men vroeger voor een
stabiele loopbaan koos. Deze
maakte je pad van school naar
het pensioen duidelijk. In de
moderne tijd is dit anders. Op het
internet verschijnen beroepen
van de toekomst zoals dronepiloot, vlogger, 3D-printanalist en
robotingenieur. Maar van heel
veel beroepen weten we nog niet
eens dat ze er over een aantal
jaar zullen zijn. Net zoals dat we
niet wisten dat er zelfrijdende
auto’s zouden komen en dat
3D-printers ooit zouden worden
ontwikkeld. Of een bepaalde
studie de juiste is voor een goede
baan, blijft voor een deel dus nog
een raadsel met al die beroepen
waarvan we nu nog niets weten.
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Bespreking Poll week 24

Eindexamenleerlingen zouden een voorlopige uitslag van hun examen
moeten krijgen
De poll van week 24 had een overtuigende uitslag. Maar liefst 85 procent
van de stemmers stemde tegen de stelling. Het overgrote deel van de stemmers vindt dus dat eindexamenleerlingen geen voorlopige uitslag van hun
examen zouden moeten krijgen. Slechts 15 procent van de stemmers is de
tegenovergestelde mening toegedaan.
Voorstanders van de stelling vinden dat leerlingen met een voorlopige uitslag beter weten waar ze aan toe zijn. Leerlingen die mogelijk een herkansing
hebben, kunnen alvast bijles nemen en zich voor gaan bereiden. In de span-

nende tijd tot de definitieve uitslag, kunnen er dus al volop voorbereidingen
getroffen worden.
Tegenstanders vinden dat het geven van een voorlopige examenuitslag
zorgt voor onnodige speculatie. Misschien slaagt of zakt iemand alsnog. Ook
vindt de meerderheid dat het zonde van de tijd, moeite en spanning is, als er
bijles wordt gegeven aan iemand die op basis van een voorlopige uitslag denkt
dat degene gezakt is. In spanning wachten op het telefoontje van de docent
hoort er gewoon bij.

Leerkrachten in het basisonderwijs moeten meer
betaald krijgen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Leerkrachten in het basisonderwijs zijn het al een lange tijd niet eens met
de regulering rondom hun salaris. Vergeleken met docenten in het voortgezet
onderwijs, verdienen leerkrachten van basisscholen gemiddeld zeven procent
minder. Omdat de politiek er geen gehoor aan wilt geven, komen leraren in actie
en hebben ze dinsdagmorgen 27 juni een uurtje gestaakt.
Als leerkrachten in het basisonderwijs meer betaald krijgen, wordt het beroep
aantrekkelijker. Dat kan er weer voor zorgen dat schoolverlaters vaker voor de
pabo kiezen. Als gevolg daarvan wordt het lerarentekort, dat volgens de cijfers
van de stakende leraren in de komende jaren een probleem gaat worden, ook

meteen opgelost. Bovendien is het oneerlijk dat collega’s in het voortgezet onderwijs meer betaald krijgen.
Anderzijds moeten leerkrachten in het basisonderwijs niet overdrijven. Andere
beroepstakken in Nederland zitten in precies hetzelfde schuitje en protesteren
ook niet. Tegenwoordig worden veel onderdelen in het onderwijs digitaal
geregeld, dus de werkdruk zal niet veel hoger liggen dan bij andere beroepen.
Daarbij hebben leraren meer vakantie dan andere beroepsgroepen. Mede om die
redenen is protesteren voor een hoger salaris niet terecht.
Leerkrachten in het basisonderwijs moeten meer betaald krijgen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Een tropenrooster op scholen bij meer dan dertig graden is noodzakelijk
> eens 38% oneens 62%

ABB Trading B.V. is een nog jonge firma die zich bezighoudt met de import, export
en handel van blauwe bessen en asperges uit diverse landen in Europa, Afrika en
Zuid-Amerika. Aan de Fabrieksstraat in Horst staat een moderne verpakkingshal
waarin jaarrond blauwe bessen worden verpakt.

blueberries & asparagus

Vanwege de forse groei zijn wij met spoed op zoek naar:

KWALITEITSMEDEWERKER

PRODUCTIEMEDEWERKERS

De functie omvat het keuren van blauwe
bessen en het registreren hiervan,
de resultaten bespreken en eventueel
vervolgacties in beweging zetten.
Verder houd je je bezig met het nemen
van monsters en houdbaarheidstesten.

In teamverband en met geavanceerde
machines ben je bezig met het verpakken
van blauwe bessen. Bereidheid om ook op
zaterdag te werken.

(M/V) Voltijd

Functie-eisen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als kwaliteitsmedewerker is gewenst;
• beheersing van Nederlandse en kennis;
van Duitse en Engelse taal in woord en geschrift
is een pré;
• geen 8 tot 5 mentaliteit;
• bereidheid om op zaterdag te werken;
• communicatief vaardig, accuraat en collegiaal.

(M/V) zowel parttime, fulltime
als zaterdagwerkers

Functie-eisen:
• het is niet noodzakelijk om relevante
werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid
en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden verricht
in een gekoelde ruimte.

LOGISTIEK
MEDEWERKER
(M/V) Voltijd

De functie omvat alle werkzaamheden
met betrekking tot de aanvoer, verpakken
en verzenden van blauwe bessen.

opinie 09
Verzorging
Ik heb een paar afleveringen
gezien van Anita wordt opgenomen. Ik vond het boeiende en
vaak ontroerende tv. Niet alleen
omdat Anita Witzier zich
geweldig inleefde in de beleving
van de patiënten en hun familie
en de goede vragen wist te
stellen aan artsen en verpleegkundigen, maar vooral omdat de
patiënten met hun problemen zo
indringend en respectvol in
beeld gebracht werden.
Er is in de zorg ontzettend
veel bezuinigd en als je dan ziet
hoe deze medewerkers zich toch
met hart en ziel inzetten:
geweldig. In de laatste aflevering ging het over de geriatrische
afdeling van een ziekenhuis in
Dordrecht. Heel confronterend.
Ik zat met een brok in de keel
te kijken.
Al jaren hoor je: ‘Ouderen
moeten zo lang mogelijk
zelfstandig thuis blijven wonen’.
En als ze hulp nodig hebben, zijn
er de kinderen, de buren en de
Thuiszorg. Ja, ja, maar zo werkt
het natuurlijk lang niet altijd.
Of beter gezegd: bijna nooit.
Want vaak loopt het vast en wat
is er veel eenzaamheid onder
ouderen. Daar lijden ze soms
nog meer aan dan aan de
kwalen van de oude dag. Ik denk
dat men onze verzorgingshuizen
veel te snel heeft gesloten of
afgebroken. En die er nog over
zijn, staan onder druk. Daar was
en is naast deskundige verzorging, toch ook aandacht en
gezelligheid. Moeten onze
ouderen dan zo lang thuis
blijven tobben totdat het
helemaal niet meer gaat en ze
bijna kaduuk in een verpleegtehuis kunnen worden opgenomen? Waar trouwens
lange wachtlijsten voor
zijn.
Ik weet zeker dat
over een tijd een
slimme politicus goede
sier maakt met de leus:
‘Er moeten verzorgingshuizen komen voor
mensen die niet meer
zelfstandig thuis
kunnen wonen, maar
nog te goed zijn voor
het verpleegtehuis’.
Hadden ze de oude
Wietel maar nooit afgebroken, maar eigentijds
gerenoveerd.

Functie-eisen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als logistiek medewerker is gewenst;
• laden en lossen, organiseren van transport;
• bestellen van verpakkingsmateriaal;
• registreren in het computersysteem;
• beheersing van Nederlandse en kennis
van Duitse en Engelse taal in woord en geschrift
is een pré;
• geen 8 tot 5 mentaliteit;
• bereidheid om op zaterdag te werken;
• communicatief vaardig, accuraat en collegiaal.

Wat wij bieden: een uitdagende werksfeer met enthousiaste collega’s in een dynamische branche met een hoge mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Salaris volgens CAO Groothandel AGF.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar ABB Trading B.V. Fabrieksstraat 6, 5961 PK Horst of info@abbtrading.nl

pastoor
Peter van der Horst

gemeente

nieuws

week 26 / 29 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.

Schrijf in! Ruim 220 lokale
ondernemers gingen u voor

CycloMedia maakt foto’s
in gemeente Peel en Maas
In juli en augustus van dit jaar worden in gemeente Peel en Maas foto’s gemaakt door
CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het
grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.
Met speciaal uitgeruste
voertuigen maakt CycloMedia
360 graden panoramafoto’s
vanaf de openbare weg.
Deze foto’s worden door
de gemeente gebruikt voor
bijvoorbeeld inspectie en
beheer van de openbare ruimte,
visuele ondersteuning bij de
implementatie van wetgeving,
handhaving van openbare orde
& veiligheid en ontwikkeling van
ruimtelijke plannen.

Bij enkelvoudig onderhandse aanbestedingen (leveringen en diensten tot € 50.000, werken tot
€ 100.000) verstrekt de gemeente de opdracht aan een lokale onderneming uit het register,
tenzij:
- er zich geen lokale ondernemer geregistreerd heeft op het specifieke gebied van de opdracht;
- de geregistreerde lokale ondernemer niet over de vereiste kwalificaties beschikt;
- de geregistreerde lokale ondernemer niet-marktconforme prijzen hanteert.

Openbare bekendmakingen
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van
de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Voorletters
A.A.A.
M.P.
P.J.

Geb.datum
23-01-1976
21-09-1981
11-07-1992

Waarom inschrijven?
Inschrijving in dit register is voor u als lokale ondernemer de aangewezen manier om aan de
gemeente kenbaar te maken dat u belangstelling heeft om zaken te doen met de gemeente.
De gemeente heeft het register ingesteld om - voor zover de wetgeving dat toestaat - lokale
ondernemers nadrukkelijk een plaats te geven in het inkoopbeleid. Het register voor lokale
ondernemers wordt gebruikt bij onderhandse aanbestedingen om ondernemingen te
selecteren. In het inkoopbeleid zijn daarover de volgende regels opgenomen:

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden
onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet
gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld
bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met
CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL, Nederland.
Meer informatie: www.cyclomedia.com

Naam
Bonsel
Da Silva Araújo
Kinnunen

Denkt u dat uw onderneming een voor de gemeente interessant product of dienst levert?
En zou u dus graag een opdracht van de gemeente krijgen? Dan is het een goed idee om uw
bedrijf in te schrijven in het register voor lokale ondernemers.

Naam
Modderman
Oga
Priftis

Voorletters
J.
G.
D.

Geb.datum
20-01-1969
08-02-1960
22-05-1995

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van dit huis- aan huisblad
tegen het voornemen, (de persoonslijst op te schorten of het voornemen ambtshalve uit te
schrijven naar een ander ‘land’) bij voorkeur schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het
college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of via info@peelenmaas.nl.

Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen (leveringen en diensten van € 50.000 tot
€ 100.000) nodigt de gemeente tenminste één lokale onderneming (uit het register) uit om een
offerte uit te brengen, tenzij:
- er zich geen lokale ondernemer geregistreerd heeft op het specifieke gebied van de opdracht;
- de geregistreerde lokale ondernemer niet over de vereiste kwalificaties beschikt.
Let wel: als u in geval van een meervoudig onderhandse aanbesteding uit het register
geselecteerd wordt, dan concurreert u nog (met gelijke kansen) met de overige uitgenodigde
ondernemingen.
Hoe inschrijven?
U kunt zich inschrijven met een online formulier op de gemeentelijke website.
Ga naar www.peelenmaas.nl en zoek op ‘Register’.

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

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Met uw auto opHuis
vakantie?
van de Gemeente
Wilhelminaplein
1
Laat ons de vakantiecheck
uitvoeren.

5981 CC Panningen

t!

Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

Postbus 7088
5980 AB Panningen

‘Werken met
mensen
en66auto’s
077 - 306
66
info@peelenmaas.nl
is mijn passie’
Danny
www.peelenmaas.nl

Wat vindt u
van de
Sociale Raad?

12

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

De zorg: uw zorg, onze zorg
De zorg verandert snel. Een terugtrekkende overheid vraagt van ons
allemaal dat we meer nadenken over onze eigen zorg en meer omkijken
naar elkaar. Lokale en landelijke overheden moeten echter daar waar
nodig de juiste zorg, steun en bescherming kunnen aanbieden.
Om te kijken wat er beter kan,
heeft CDA Peel en Maas onlangs
in Koningslust een zorgconferentie
gehouden. Zo’n zestig professionals,
zorgvrijwilligers, mantelzorgers,
zorgvragers en andere betrokkenen
hebben samen met ons de grenzen
verkend op het thema ‘Grenzen

aan langer thuis blijven wonen’.
Die grenzen worden in de praktijk
duidelijk gevoeld en dit heeft vaak een
directe link met het landelijke beleid.
Ook CDA-Tweede Kamerlid Mona Keijzer
was aanwezig. Mona zei dat ze geïnformeerd wil blijven worden over zaken
die anders of beter moeten in de zor-

gomgeving. Daarom hebben wij Mona
een brief gestuurd met de acht meest
in het oog springende zorgknelpunten
die we in de afgelopen tijd hebben
geconstateerd. 1. Financieringsstromen
makkelijker maken en stem ze beter op
elkaar af. 2. Zonder financiële gevolgen:
goede zorg voor iedereen gedurende
het gehele jaar. 3. Levenspartners niet
uit elkaar halen op basis van afvinklijstjes. 4. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen. 5. Vinger aan de pols

bij de stapeling van eigen bijdragen
in de zorg. 6. Verminderen papieren
rompslomp. 7. Zorgverzekeraar moet
meer actie ondernemen op preventieve
zorg. 8. Blijvend aandacht voor hoe we
denken dat het werkt en hoe het daadwerkelijk werkt. De volledige brief is
terug te vinden op de Facebook-pagina
van CDA Peel en Maas en onze website.
Wilt u met ons meedenken? Graag! Laat
het ons dan weten.
Vivian Moonen,
raadslid CDA Peel en Maas

Tussenevaluatie Sociaal Domein
Momenteel een ‘hot item’door de berichtgeving over Venlo: de drie
decentralisaties. Al vanaf de start van de drie decentralisaties in 2015
wordt de gemeenteraad elk kwartaal door de wethouder geïnformeerd.
Over WMO, de participatiewet, en jeugdzorg.
Zo ook dit kwartaal. Hoe het
gaat in Peel en Maas? De gemeente
verzorgt zelf schuldhulpverlening. Het
aantal mensen dat schuldhulpverlening nodig heeft, neemt af, maar
de situaties kennen wel meerdere
problemen. Doordat ‘schuldhulpverlening’ in het gemeentehuis zit, worden

ook direct andere afdelingen betrokken
bij complexe situaties om die zo goed
en snel mogelijk met een traject te
kunnen vervolgen. Privacy wordt hierbij
gewaarborgd. Peel en Maas wil mensen in een zo vroeg mogelijk stadium
helpen. Ook nu weer is het gelukt een
aantal mensen, waaronder statushou-

ders, met een uitkering aan een baan
te helpen. Er wordt nauw samengewerkt met een groep ondernemers die
deze mensen begeleiden en in dienst
nemen. Voor statushouders zijn er
duale projecten: werken, leerervaring
en ook Nederlands opdoen.
Ook Peel en Maas heeft bij
jeugdzorg een tekort. Er wordt
kritisch gekeken hoe dit terug te
dringen. Bijvoorbeeld minder dure
doorverwijzingen door inzet van een
gezinscoach. Bij een aantal huisartsen

heeft een gezinscoach een spreekuur.
Lokaal Peel&Maas volgt kritisch of
het terugdringen van het financieel
tekort niet ten koste gaat van zorg
die nodig is. De meicirculaire van de
overheid zorgt voor extra financiële
ruimte voor huishoudelijk werk en
WMO-begeleiding. Het tekort, ongeveer
600.000 euro, wordt betaald uit de
reserve Sociaal Domein. Deze reserve is
daar speciaal voor. Al vanaf 2015.
Saskia Vervoort,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Innovatief Nederland met Klaas Dijkhoff
‘Innovatief Nederland met Klaas Dijkhoff’, stond boven de uitnodiging
van de landelijke VVD. ‘Wij nodigen je van harte uit op de VVD-Dag:
Innovatief Nederland op de High Tech Campus in Eindhoven.’
Nederland loopt voorop in de
wereld op het gebied van innovatie.
En dat is maar goed ook. Innovatie
biedt geweldige kansen voor de
toekomst. Maar hoe zorgen wij
dat ons land ook de komende
jaren voorop blijft lopen? Daarover
willen wij als VVD met jou, samen

met deskundigen uit het veld,
in gesprek. Ook in Peel en Maas
staat INNOVATIE met hoofdletters
geschreven. Wethouder Paul Sanders
spant zich daarvoor in en is de trekker.
Dat innovatie in deze tijd ook
disruptief is, daar komen we niet
omheen. Disruptief betekent dat

Wist u dat…

• Op maandagmiddag 4 september start Vorkmeer met een
‘spel-praatgroep BRUSJES’. Hoe is het om een broertje of zusje te
hebben dat anders is? Bijvoorbeeld omdat hij of zij een lichamelijke
of geestelijke beperking heeft, autisme heeft of een chronische
ziekte. Voor deze Broertjes en Zusjes, ook wel Brusjes genoemd,
ziet het gezinsleven er meestal anders uit dan dat van hun
leeftijdsgenootjes. Wat betekent dit voor deze kinderen?
Hierover kunnen de Brusjes in een ontspannen en veilige sfeer in
contact komen met anderen.
We organiseren 5 bijeenkomsten van 1 uur. Deelname is gratis.
Info: veerkracht@vorkmeer.nl of bel 077-3077350 (Inge Geraets).
• Bewegen is leuk! En goed voor lichaam en geest! Er zijn diverse
beweegcafés in Peel en Maas waar mensen op leeftijd bewegen
op een voor hen passende manier, maatwerk. Vorkmeer is
nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om hier een
bijdrage aan te leveren. Het plezier in bewegen staat voorop. Mail:
buurtsportcoach@vorkmeer.nl of bel: 06-46437317 (Tiny Valckx).

’iets nieuws en nog kleins’ in korte
tijd ’iets bestaands, groots en logs’
mogelijk gaat verdringen. Voor veel
mensen is disruptief in innovatie een
‘angstgegner’, een toekomst waar
men bang voor is. Vooral innovaties in
organisaties hebben het meeste succes
wanneer deze disruptief zijn.
Laten wij in Peel en Maas met deze
innovatie nu ook voorop gaan lopen en
de gemeentelijke organisatie innovatief en disruptief gaan vernieuwen.

Vanuit de inwoners, die regelmatig
te maken hebben met de gemeentelijke organisatie is hier een heel grote
vraag naar. De VVD roept u, inwoners
en ambtenaren, op om samen de
organisatorische innovatie te bespreken
en op te starten. De inwoners van Peel
en Maas zijn eigenlijk de aandeelhouders van de gemeentelijke organisatie.
Hiermee zetten we Peel en Maas weer
op de kaart en laten we daadwerkelijke
burgerparticipatie tot zijn recht komen.

Ieder die hieraan wil meewerken nodig ik uit mij te mailen. Ook
nodigen wij u uit om nader kennis
te maken met de VVD Peel en Maas
en samen innovatie op de kaart te
blijven zetten. Op maandag 10 juli
vindt er vanaf 20.00 uur een samenkomst plaats bij café-restaurant
Boszicht in Maasbree.
Poppe Wijnsma,
bestuurslid VVD Peel en Maas

N

IE
Een BOB nodig? U
Bel Taxi Henk

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

Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

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

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl
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GEPLUKT Brigitte Steeghs

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.

Hoewel ze in Beringe geboren is, is ‘Brigitte van Rinus van Stersnaate Giel’ al heel wat jaren thuis in Baarlo. Ze was het afgelopen jaar te zien als
Assepas in een toneelstuk van theatergroep Kameleon uit Baarlo, ze houdt enorm van koken en wandelen en heeft haar eigen coachingspraktijk.
Deze week werd Brigitte Steeghs (44) geplukt.
len kon ik echt weer iets voor mijzelf
doen.”

Inleven in een
bepaald typetje
Brigitte heeft het toneelspelen niet
van een vreemde. “Mijn vader heeft
het vroeger ook gedaan. Vorig jaar
ontdekte ik dat mijn moeder zong op
feestjes en met bruiloften.” Brigitte is
de jongste van het gezin Steeghs uit
Beringe. Ze heeft een broer, die zes jaar
ouder is, en een drie jaar oudere zus.
“We zijn op een boerderij opgegroeid.
Mijn vader had varkens en lande-

PUZZEL

Sudoku
3

8
4

2

5

4

5

8
8

4

1

2

1
6

9
5
5

6

2

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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‘Een echt bank-stel’
Op haar zeventiende liep Brigitte
stage bij de Rabobank in Panningen,
waar ze als baliemedewerkster aan de

slag ging. “Ik ben er ook na afloop van
mijn stage gebleven.” Toen ze 25 was,
kon ze er na een paar jaar bijscholing
aan de slag als accountmanager Private
Banking. Daar ontmoette ze haar
partner Hans (51). “We zaten naast
elkaar op kantoor en hadden dezelfde
functie. Uiteindelijk zijn we ook gaan
samenwonen als een echt bank-stel.”
Samen kregen ze twee kinderen: Giel
(11) en Teun (7). “Je kon pap nergens
blijer mee maken dan met een klein-

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

MEDEWERKER (INTERNE) MONTAGE
De functie

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.

1

rijen. Ik ben nooit een meisje-meisje
geweest, was altijd buiten bezig. Toen
ik zes jaar oud was, overleed mijn moeder. Pap bleef toen met ons drie achter.
Ik heb later nog een tijdje bij mijn oom
en tante gewoond, totdat ik op mijzelf
ging wonen.”
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De medewerker (interne) montage zorgt voor
het vervaardigen van kunststof luchtwassers
en klimaatcomponenten. Dit omvat kunststof
lassen, stuiklassen, monteren van PVCleidingwerk, plaatsen van pompen, afsluiters
en andere technische componenten.
Als medewerker montage zorg je voor het
produceren van de luchtwassers conform
vastgelegde projectspecificaties. Je werkt in
grote mate zelfstandig, onder aansturing van
de Meewerkend Voorman.
Een leuke, gevarieerde baan, ook zeer geschikt
voor SCHOOLVERLATERS, met veel ruimte
voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid
binnen een informele organisatie. Je komt
te werken binnen een hecht team van

medewerkers waarbij je de nodige ervaring
kunt opdoen met zowel interne als externe
opleidingsmogelijkheden.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een technische
vooropleiding en eventueel ervaring in de bouw
en/of installatietechniek. Je kunt zelfstandig
werken, hebt ruimtelijk inzicht, accuraat, een
probleemoplossend vermogen en daarnaast
passie voor het vakgebied waar je werkzaam
in bent. Gezien je veelal in teamverband
werkt, beschik je over goede contactuele
eigenschappen. Je bent flexibel en zelfstandig.
Je hebt regelmatig contact met de logistieke
afdeling en werkvoorbereiding met betrekking
tot het signaleren van verbeterpunten ten
aanzien van het product en proces.

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

www.inno-plus.nl

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

Het was iets dat al jaren op haar
bucketlist stond: toneelspelen. Vorig
jaar kwam ze via haar schoonzus in
contact met theatergroep Kameleon
in Baarlo. “Een van de leden, Mieke,
vroeg toen of ik een keer mee wilde
naar een repetitieavond”, aldus Brigitte.
“Ze waren toen net bezig het toneelstuk ‘Eens was er’ en ik kreeg meteen
de rol van Assepas toebedeeld. Het
ging snel, maar ik vond het heerlijk.”
Vooral het inleven in een bepaald
typetje vindt Brigitte leuk. “Dan kun je
even uit je eigen ‘ik’ stappen. In het
dagelijks leven is er altijd wel iemand
die iets van je wil, dus met toneelspe-

kind. Helaas is hij overleden toen Giel
één jaar was. In 2010 hebben mijn zus,
broer en ik in drie maanden tijd vier
kinderen op de wereld gezet. Mijn zus,
schoonzus en ik waren tegelijkertijd
zwanger; mijn broer kreeg een tweeling. Heel bijzonder. Onze hond Pip
en kat Jimmy zijn onze andere twee
‘kinderen’ thuis. De kat heette eigenlijk
Doris. We hebben hem geadopteerd
van een gezin uit de buurt.”
In 2006 kwam Brigitte bij een
andere vestiging in Groesbeek terecht,
waar ze een fulltimebaan in drie
dagen per week propte. “Het was even
wennen, maar ik was daardoor wel
twee dagen per week thuis voor Giel.”
Uiteindelijk maakte Brigitte in 2012 het
besluit een andere weg in te slaan en
zich om te scholen tot professioneel
coach. Drie jaar geleden opende ze
haar eigen praktijk ‘daag. Inclusive
Coaching’. “Dit past perfect bij mij.
Ik ben iemand die mensen om zich
heen nodig heeft. Kippenvel heb ik nog
elke dag. Er is niets mooiers dan mensen te laten inzien hoe sterk ze zijn en
het beste in hen naar boven te halen.”
Naar eigen zeggen komt Brigitte
altijd tijd tekort. “Het is altijd rennen en
vliegen. In de natuur kom ik pas echt
tot rust. Lekker wandelen. Alleen, of
met de hond. We hebben zulke mooie
natuurgebieden in Peel en Maas.” Een
andere plek waar Brigitte zich helemaal
in haar element voelt, is de keuken.
“Zeker als er vrienden over de vloer
zijn, kook ik graag. Nieuwe recepten
zoeken, boodschappen doen en dingen
uitproberen. Al pakt dat niet altijd
goed uit. Wanneer de jongens zeggen
‘Mam het was lekker, maar je hoeft
het niet nog eens te maken’, weet ik
voldoende.”
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Dressuur en springen

Maasruiters en Cavaliers
bij selectiewedstrijd Reuver
Door: paardensportvereniging De Cavaliers en De Maasruiters
Verschillende leden van PSV De Cavaliers uit Helden en De Maasruiters uit Kessel kwamen op zaterdag 24 en
zondag 25 juni in actie bij de selectiewedstrijden dressuur en springen bij manege De Vossenkuil in Reuver. Het
was de laatste selectiewedstrijd voor de Limburgse kampioenschappen die in augustus plaatsvinden.
Bij de dressuur op zaterdag
behaalde bij De Cavaliers Kim van
Mullekom een zesde prijs met Bright
Moon in de klasse DE-B. Romee Neefs
pakte een tweede prijs met Demi
Beau in de klasse C-L1, Anouk Neefs
werd tweede met Amigo in de
klasse D-L2 en in de klasse D-M2
behaalde zij een eerste prijs met
Champ of Dance. Bij het springen op
zaterdag behaalde Romee Neefs een
eerste prijs met Ollie in de klasse

AB-B en Jessica Maassen behaalde in
de klasse D-L een tweede prijs met
Bockmann’s Coco en een vijfde prijs
met Bockmann’s Montiamo.
Voor De Maasruiters kwam Marieke
Tervoort met Tongerveld’s Chiko in actie
in de klasse springen D-M. Ze werd
tweede.
Op zondag kwamen de paarden
aan de start en in de dressuur klasse
Z1 behaalde Monique Peeters namens
De Cavaliers een eerste prijs met GoGo

Borneo. Bij het springen klasse L was
er een vierde prijs voor Evie Izeboud
met Kings Gryffindor en een negende
prijs voor Myrthe Sonnemans met
Lewis van Equinta.
Bij De Maasruiters behaalde Kevin
Steeghs met Hella in de klasse B een
tweede plaats. In dezelfde klasse was
de derde prijs voor Anniek Vervoort
met Histique. Gerco Steeghs met
Giana behaalde in de klasse M een
vierde prijs.

Clubkampioenschappen
Judoclub Helden
Door: judoclub JC Helden
Sporthallen Piushof in Panningen waren op zondag 25 juni gevuld met tientallen judoka’s van Judoclub
Helden tijdens de clubkampioenschappen. In verschillende leeftijdscategorieën werd er gestreden voor verschillende prijzen.
De judoka’s tot twaalf jaar
mochten de dag spits afbijten. Tijdens
de pauze werden er verschillende
prijzen uitgereikt en vonden er
huldigingen plaats van eerder
behaalde resultaten. Zo kreeg Mark
van Dijk zijn eerst dan overhandigd,
nadat hij de zwarte band behaalde
met zijn Nederlandse titel voor
judoka’s tot achttien jaar in de klasse
tot 73 kilogram. Verder werd Noa

Janssen in het zonnetje gezet voor
het behalen van brons tijdens de
Bondskampioenschappen in Tilburg tot
15 jaar in de klasse tot 32 kilogram.

Judoka van het jaar
Cas Janssen werd gehuldigd omdat
hij zijn eerste dan heeft behaald en
Tom van Dijk ontving zijn diploma Dojoassistent. De prijs voor de judoka van
het jaar ging naar Marlouk Colbers en

Mark van Dijk. De aanmoedigingsprijs
was voor Mika Tillemans en de
troostprijs ging naar Sven Hoenson en
Diego Coopmans. Na de pauze was
het de beurt aan de judoka’s van -15,
-18 en -21 jaar en de senioren om
te strijden voor de titel. Op het eind
van de dag werden alle winnaars
bekend gemaakt.
Kijk voor alle uitslagen op
www.judoclubhelden.nl

Thema Flower Power

Ouderdag gymnastiek
vereniging SSS Helden

Goede prestaties
Concordia
Door: turnvereniging GV Concordia
Een aantal meiden van GV Concordia uit Panningen reisde op zaterdag
24 juni af naar Kaatsheuvel voor de districtsfinale van Zuidwest-Nederland.
Het leverde goede prestaties op van de Panningse dames.
Femke van Loon startte in de jeugd
divisie 5 met een minder goede sprong.
Dit motiveerde haar om verder een erg
sterke wedstrijd te turnen. Ze wist op
brug en balk het tweede beste punt te
behalen. Uiteindelijk mocht Femke de
zilveren medaille om haar nek hangen.
Evi Nooijen turnde in dezelfde
divisie een stabiele wedstrijd en wist
op sprong het tweede beste punt te
behalen. Daarmee eindigde Evi op een
vierde plek. Fay Peeters liet in de jeugd
divisie 4 zien wat ze kon en turnde een
ontzettend mooie balkoefening die
beloond werd met het beste punt op
balk. Daarmee pakte Fay uiteindelijk
de bronzen plak. Eva Verheijen turnde

in dezelfde klasse een goede wedstrijd
met een mooie stabiele balkoefening.
Daarmee eindigde Eva op de twaalfde
plaats.
Bij de tweede wedstrijd mochten
Laury Theelen en Marit Engelen in de
junior divisie 5 starten. Laury Theelen
had een val op balk moeten incasseren,
maar liet daarentegen een mooie brugoefening zien. Hiermee scoorde Laury
het beste punt op brug. Uiteindelijk
eindigde ze op een zevende plaats.
Marit Engelen had ook wat moeite
met de balk, waardoor ze die één keer
moest verlaten. Verder turnde Marit
een stabiele wedstrijd. Uiteindelijk eindigde Marit hiermee op een 27e plaats.

Leden van gymnastiekvereniging SSS Helden treden op zaterdag 1 juli op voor alle ouders. De ouderdag staat
in het teken van Flower Power en wordt traditiegetrouw gehouden bij sporthal Piushof in Panningen.
De ouderdag begint om 15.00
uur en duurt tot 18.00 uur. Niet
alleen ouders, maar ook broertjes,

zusjes, opa’s, oma’s en andere
familieleden zijn welkom. Naast
de optredens wordt er ook een

tombola georganiseerd. Lootjes
hiervoor zijn verkrijgbaar bij
binnenkomst.

Jeugd en volwassenen

MTB Baarlo rijdt Hel van
Groesbeek
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
Leden van mountainbikeclub MTB Baarlo deden zaterdag 24 juni en zondag 25 juni mee aan de Hel van Groesbeek. Op zaterdag mocht de jeugd aantreden tijdens de Landelijke Jeugd Competitie (LJC) en op zondag was het de
beurt aan de volwassenen.
Omdat Zepp Aelen er niet bij was,
stonden de eerste jeugdleden van MTB
Baarlo op zaterdag in categorie 5 aan
de start. Freek Bouten, Finn Keunen
en Guus Janssen mochten het spits
afbijten. Na een half uur kwam Freek
als zevende renner over de finish.
Acht mountainbikers later, passeerde
Finn als vijftiende over de streep. Guus

kwam als 37e over de finish. In categorie 6 verscheen Stijn aan de start en
wist als 38e te eindigen. Tim Janssen
kwam uit in categorie 7 en eindigde op
de 32e plek. Bij de nieuwelingen kon
Stef Hendriks vanaf de derde startijd
vertrekken, waarna hij als zeventiende
eindigde. Op zondag 25 juni was het
de beurt aan twee volwassenen van

MTB Baarlo, Jack Piels en Luuk Peeters.
Beiden hadden zich ingeschreven
voor de 105 minuten. Binnen deze
tijd moesten de renners een ronde
van ongeveer tien kilometer zo vaak
mogelijk afleggen. Jack vond al snel
aansluiting bij een groepje en kwam
als 28e over de finish, terwijl Luuk zijn
band lek reed en als 76e eindigde.

Burkhard Bisschofs
wint toernooi Breetanque
In het kader van het 50-jarig jubileum van tennisvereniging LTC
Maasbree, waar jeu de boules-club Breetanque onderdeel van is,
werd op zaterdag 17 juni het tweede Jubileumtoernooi gespeeld.
Na drie rondes te hebben gespeeld, kwam Burkhard Bisschofs
(rechts op de foto) met drie overwinningen en een score van +27 als
beste uit de bus. Jan Vaessen werd tweede en Riet Vaessen derde.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Peelpush kijkt tevreden terug
op toernooi
De organisatie van het jaarlijkse Peelpush-volleybaltoernooi kijkt terug op twee sportieve volleybaldagen en twee geslaagde feestavonden. Het toernooi vond dit jaar voor het eerst plaats op drie
verschillende locaties in de kern van Meijel en stond deze editie meer in het teken van beachvolleybal.
“Het toernooi was wederom zeer geslaagd en er hing een gemoedelijke sfeer”, aldus de organisatie.
“Verder werd het beachvolleybal door de deelnemers positief ervaren en stonden de jeugdleden van
Peelpush te stralen op het evenemententerrein in hun nieuwe wedstrijdtenues.” (Foto: Wim Simons)

Britt Muijselaar pakt zilver op NK
Door: paardensportvereniging De Cowboys
Paardrijdster Britt Muijselaar van PSV De Cowboys uit Maasbree is bij het NK Eventing in Leidschendam op
zaterdag 24 juni reservekampioen geworden in de klasse L. Ze kwam namens Limburg uit bij de wedstrijd en
presteerde uitmuntend.
Met haar dressuurproef wist Britt
al de derde plaats te bemachtigen.
De springproef verliep goed, maar
niet foutloos. Bij de cross was ze
wel foutloos en binnen de tijd.
Het eindresultaat: een tweede prijs en

dus reservekampioen van Nederland.
Behalve het NK vond op 24 en
25 juni ook de selectiewedstrijd in
Reuver plaats. Esther Roeven behaalde
een zesde prijs met Fiësto in de klasse
M springen. Sandra Haenen kwam

uit in de klasse M1 dressuur met
Whynomy en nam een vierde prijs
mee naar huis. Ilse Haenen nam voor
het eerst haar paard Ivano L mee en
behaalde een tweede prijs in de klasse
L1 dressuur.

Turnen

Femke Steeghs
districtskampioen
Door: Ellen Berkers, turnvereniging SSS Helden
In Kaatsheuvel werd op zaterdag 24 juni de districtsfinale georganiseerd
van Zuidwest-Nederland. De wedstrijd was voor alle bovenbouwturnsters in
de divisies 4 en 5. De beste 36 turnsters van elk niveau van Limburg,
Noord-Brabant en Zeeland deden mee. Femke Steeghs van SSS Helden ging
met een gouden medaille naar huis.
Selina van Berlo mocht als eerste
aan de bak bij de jeugd divisie 4.
Ze turnde een stabiele wedstrijd
met een mooi vloerpunt van 12.30.
Uiteindelijk behaalde Selina een welverdiende negende plaats. In wedstrijd 2
mochten Yvette Gielen bij junior divisie
5 en Leonne Schuijers bij junior divisie
4 aan de bak. Beide meiden hadden er
ontzettend veel zin in en het ging ook
goed. Yvette haalde zelfs het hoogste punt op vloer van de wedstrijd.
Ook Leonne turnde een mooie vloer en
brug. Leonne behaalde de 21e plaats

en Yvette mocht zelfs het erepodium
betreden voor de zilveren medaille.
In wedstrijd 3 was het de beurt Julia
Rozenberg bij senior divisie 5 en Femke
Steeghs bij de senior divisie 4. Femke
begon bij sprong. Dat ging niet geheel
volgens plan, maar daarna ging het op
brug wel goed. Dat onderdeel werd dan
ook beloond met het hoogste punt van
de wedstrijd. Uiteindelijk werd het toch
nog erg spannend, maar Femke mocht
met de gouden medaille naar huis.
Julia turnde een stabiele wedstrijd op
alle toestellen en werd 14e.

Cas Janssen geslaagd
voor dan-examen
Door: judoclub JC Helden
In Roermond legde Cas Janssen, rechts op de foto, van Judoclub
Helden op zondag 18 juni het dan-examen af, waar hij met vlag en
wimpel voor geslaagd is.
Normaal gesproken duurt een
examen ongeveer twintig minuten, maar Cas had slechts negen
minuten nodig om te laten zien
wat hij in huis had. Naast staande
technieken, demonstreerde hij ook
verschillende grondtechnieken.

Gemengd team LTC Maasbree
kampioen
Tijdens de voorjaarscompetitie heeft het gemengd team van tennisvereniging LTC Maasbree het
kampioenschap behaald. Het team speelde afgelopen seizoen in de eerste klasse en komt volgend jaar
uit in de hoofdklasse. Op de foto staan van links naar rechts op de bovenste rij Marian Breuer- van
Dooren, Marie-José Sahr-Verspa, Maria Boots, Ton Boots en Rini Hesen. Onderaan de foto zitten Harrie
Hesen en Peter van de Perre.

Voorafgaand aan het examen had
Cas zich voorbereid met zijn broer
Quinn. Door een blessure moest
er binnen drie weken een nieuwe
partner gezocht worden. De plek
van Quinn werd vervangen door
Bram Titulaer.

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Uit vooraad leverbaar Pfaff / Zetina 2023 en 2028

Dubbelstoftransport, draadinsteker, naaldstop, quiltsteken etc.
3 jaar volledige garantie
3 gratis onderhoudsbeurten
Inruil mogelijk

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst
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Amerikaanse musclecars

Ammy Day in hartje Baarlo
De vijftiende editie van de Baolderse Ammy Day vindt op zondag 2 juli plaats in het centrum van Baarlo.
Het evenement staat in het teken van de Amerikaanse cultuur en er zijn onder meer Amerikaanse musclecars,
klassiekers en moderne auto’s te bekijken.

Optredens zijn er dit jaar van
Gazoline, Mad Murdock en Elvis
Presley from Baolder City. Verder is
er een kleurwedstrijd voor de jeugd.
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van de Baolderse

Ammy Day. Alle deelnemers aan de
kleurwedstrijd maken kans op een
Ammy day-T-shirt.
“De Baolderse Ammy Day is
een dag waarin de liefhebber tot
op het bot verwend wordt met het

Amerikaanse ’gevoel’, lekker koud
bier, vlees van de grill en op en top
muziek van weleer”, zo omschrijft de
organisatie het zelf. “De Ammy Day is
een heerlijkheid voor liefhebbers van
de Amerikaanse cultuur.”

Jubileumweekend

Twee feestavonden bij gouden
jubileum Zwembad Kessel

Jubilaris bij
toneelvereniging Meijel
Toneelspeler Johan van Enckevort (links op foto) werd tijdens
de jaarvergadering van toneelvereniging COM uit Meijel gehuldigd.
Op maandag 26 juni werd de speler in het zonnetje gezet omdat hij
25 jaar lid is van de vereniging. Uit handen van voorzitter
Erwin van den Beuken ontving Johan onder groot applaus een bos
bloemen, een oorkonde en het zilveren speldje die bij zijn
verdiensten voor het amateurtoneel horen.

Zwembad Kessel bestaat dit jaar vijftig jaar en viert dit in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 juli. Naast
een feestavond, zijn er ook verschillende spellen en activiteiten voor jong en oud gepland.
Op zaterdagavond 1 juli houdt het
zwembad een feestavond met livemuziek van coverband Force 10 en een dj
van Dotjes Skihut. Ook kunnen aanwezigen deelnemen aan de activiteit Over
de mat door het bad. De avond vangt

om 19.30 uur aan. Op zondagmorgen 2 juli tussen 10.00 en 12.30 uur
worden er verschillende activiteiten
georganiseerd voor peuters en kleuters.
Ook kunnen liefhebbers zien hoe het
er achter de schermen aan toe gaat.

Om het jubileumweekend af te sluiten
kan iedereen meedoen met het spel
Race tegen de klok. In tweetallen dien
je zo snel mogelijk een aantal spellen
te voltooien. Deze activiteit wordt
gespeeld van 13.30 tot 16.30 uur.

Aandacht voor brandpreventie

Woningbrandoefeningen Baarlo,
Kessel en Maasbree
De brandweerposten in Baarlo, Kessel en Maasbree organiseren in juli verschillende woningbrandoefeningen. In
samenwerking met Brandveilig Leven wordt er op deze manier aandacht gevraagd voor brandpreventie.
De oefening laat zien hoe de brandweer bij een woningbrand te werk
gaat. Daarnaast worden tips gegeven
om de gevolgen van brand te beperken
en om een brandveilig huis te creëren.

Heerlijke
blauwe bessen
te koop!
Engels
Beekstraat 58 Panningen
Tel. 06 - 21 63 50 55

De oefening duur ongeveer één uur en
vindt plaats op verschillende locaties. In
Baarlo vindt de oefening om 19.30 uur
plaats op dinsdag 4 juli bij zaal Unitas.
Bij gemeenschapshuis De Paort in

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Kessel vindt de woningbrandoefening
op maandag 10 juli plaats, ook om
19.30 uur. In Maasbree wordt de oefening georganiseerd op donderdag 27
juli om 19.30 uur aan de Baarlosestraat.

Garagebedrijf
W. Aarts
HEEFT U UW

ZOMERINSPECTIE
AL INGEPLAND?

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Judith Hermkens
Nederlands Kampioen
Solisten
Het Nederlands kampioenschap voor Solisten werd dit jaar
gewonnen door Judith Hermkens van Brassband Voorwaarts uit
Baarlo. De wedstrijd vond plaats op zaterdag 17 juni bij cultureel
centrum Don Bosco in Heel. Judith deed als cornetsoliste mee in de
jeugddivisie en behaalde maar liefst 88 punten. Het waren genoeg
punten om de medaille mee naar Peel en Maas te nemen.
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Zomermarkt in Maasbree
Maasbrees Mannenkoor houdt op zondag 2 juli voor de 29e keer haar zomermarkt in Maasbree. Vanaf 11.00 uur
kan er weer gesnuffeld en geshopt worden bij een groot aantal kramen in de Dorpstraat.
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Kasteel De Keverberg

Zomereditie Den
Soeten Inval van start
Bij Kasteel De Keverberg in Kessel vindt in de zomerperiode op
verschillende zondagen een aflevering van Den Soeten Inval plaats. De
twee uur durende optredens worden allemaal opgevoerd door bigbands
en koren uit de regio.
De optredens beginnen om
11.00 uur en duren tot ongeveer
13.00 uur. Bij mooi weer vinden de
optredens plaats op het Maasterras,
bij minder weer zijn de optredens op
de binnenplaats van De Keverberg.
Per editie is er plek voor zo’n 75 tot
100 gasten. Kaartjes zijn verkrijgbaar
op de zondag zelf bij de balie van het
kasteel.

In deze editie van de zomermarkt is
er een groot aanbod van artikelen, zijn
er diverse mooie terrassen met muziek
en versnaperingen en er heerst een

gezellige sfeer. Bij het oude gemeentehuis hebben dames van het koor in
samenwerking met gastrobar Bruiz
een terras ingericht. Kinderen kun-

Het eerste optreden vindt plaats
op zondag 2 juli met de Zjwamer
Galm. Op 9 juli komt Vocante Neer,
op 16 juli Bigband Xpero, op 23
juli Vocalgroup Ringfield, op 30 juli
het Joekskoer Toujours die ook op
zondag 13 augustus langskomen. De
zomerperiode van Den Soeten Inval
wordt afgesloten door Bigband NoordLimburg op zondag 20 augustus.

nen zich vermaken op de draaimolen
en het springkussen naast het terras.
Tussentijds verzorgen leden van het
Maasbrees Mannenkoort optredens.

Jaarlijkse fietstocht en spellenmiddag Reumavereniging
Reumavereniging Peel en Maas organiseert op vrijdag 7 juli de jaarlijkse fietstocht. Voor iedereen die niet mee
wil of kan fietsen, houdt de vereniging die dag ook een spellenmiddag.
Deelnemers aan de fietstocht
verzamelen om 13.45 uur bij
gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden en vertrekken om 14.00 uur.

De route is ongeveer 25 kilometer.
Ook de spellenmiddag vangt om
14.00 uur aan bij Kerkeböske.
Opgeven kan tot zaterdag 1 juli

door contact op te nemen met Peter
Thiede via 077 465 14 16 of door
een e-mail te sturen naar info@
reumaverenigingpeelenmaas.nl

Tentoonstelling Theaterwerk
plaats en De School
De bezoekers van dagbesteding De Theaterwerkplaats in Maasbree en de leerlingen van basisschool De School
hebben de afgelopen tijd veel samengewerkt met elkaar. Samen hebben ze onder meer houten opbergkisten en
pilaren gemaakt. Op vrijdag 7 juli is er een tentoonstelling waar de gemaakte spullen te bezichtigen zijn.
Bij de Theaterwerkplaats, gesitueerd in jongerencentrum ’t Mafcentrum, komen voornamelijk jongvolwassenen voor hun dagbesteding.
Zij verzorgen onder meer kooklessen
voor de leerlingen en ze zijn samen
creatief bezig met hout. Beide
activiteiten vinden één keer per twee
weken plaats. De resultaten van het

creatief bezig zijn met hout worden op
7 juli tentoongesteld in ’t Mafcentrum.
Daar zijn onder andere opbergkisten en
unieke TWP-pilaren te zien.
De tentoonstelling is vanaf 12.00 uur
geopend en bezoekers kunnen tevens
genieten van een hapje gemaakt door
de leerlingen van De School. De
Theaterwerkplaats is iedere week op

woensdag van 10.00 tot 19.00 uur
geopend en op vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur. Neem voor meer informatie
over de dagbesteding of om aan te
melden contact op met Tonny Joosten
via theaterwerkplaats@mafcentrum.nl
of 06 10 54 27 61. Kijk voor meer
informatie op www.mafcentrum.nl/
over/theaterwerkplaats

Nieuw logo en vlag voor Triduüm
Het Triduüm Peel en Maas werd vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd voor mensen uit heel Peel en Maas
in plaats van alleen personen uit de oud-gemeente Helden. Om die verandering kracht bij te zetten wordt binnenkort een nieuw logo en een nieuwe vlag gepresenteerd. Bij het Triduüm komen mensen drie dagen samen om te
bidden, praten en gezellig samen te zijn.
Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo onthult op vrijdag 21 juli
de nieuwe vlag en het logo in het
Huis van de Gemeente in Panningen.
Pastoor Louis Verhaag van Kessel
en ontwerper Geert van Bergen zijn
aanwezig om uitleg te geven over wat
het logo inhoudt.
Het wordt de 65e editie van het
Triduüm dat werd opgericht door
pastoor Van Basten Batenburg in
1952. Het samenzijn vindt dit jaar
plaats op dinsdag 12, woensdag 13

en donderdag 14 september. De locatie
is wederom Het Trefpunt op camping
De Heldense Bossen in Helden.
Het aanmelden is mogelijk vanaf
zaterdag 1 juli en kan door contact op
te nemen met één van de contact
personen. In Panningen kan dat
via Helie Derks op 077 307 27 22
en Nel Zelen via 077 307 37 78.
In Grashoek bij Tonny Meulendijks
via 077 307 57 55, in Beringe bij
Annie Peeters via 077 307 41 30,
in Helden bij Nettie Wilms via

077 307 29 07, in Egchel bij
Miep Zelen via 077 307 50 30 en in
Koningslust bij Marion Joosten via
077 307 75 09.
Jo Lenaers is de contactpersoon
in Meijel. Hem bereiken kan via
077 307 16 05 of 06 55 96 26 78.
In Baarlo is Arno Janssen te bereiken
op 077 477 24 12, in Maasbree
Wim Hermans via 077 465 25 71,
in Kessel Mariet Relouw via
077 462 20 96 en in Kessel-Eik
Loes Timmermans via 077 462 16 78.

Tijd voor
verandering?
En daarom zijn wij per direct op zoek naar nieuwe collega’s
voor onderstaande functies:

Teamleider kantoor Peel
en Maas / Accountant AA
• Gevorderd assistent
accountant
• Beginnend assistent
accountant (of stagiair)
• Senior fiscalist
• Hoofd interne
administratie
• Teamleider
salarisadministratie
•

Ben jij diegene die ondernemend en klantgericht is ingesteld,
die zich persoonlijk ontwikkelt maar die bovenal proactief
en resultaatgericht te werk gaat en onze klanten optimaal
ondersteunt en van een deskundig advies voorziet?

Reageer dan snel, wij zien jouw reactie graag
per omgaande tegemoet!
Meer inhoudelijke informatie
over de vacatures alsook de
contactgegevens kun je
vinden op onze website.

www.lenssenadvies.nl

18

cultuur

29
06

Eiks Treffen op het plein
in Kessel-Eik
Stichting Eiks Treffen houdt op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli weer het jaarlijke Eiks Treffen. Het festijn vindt
plaats op het dorpsplein midden in Kessel-Eik. Na de ’gezellige avond’ op vrijdag, is op zaterdag wederom een
beachvolleybaltoernooi en ’s avonds de Eikse Pubquiz.

Wandeling door
Kwistbeekdal en
Onderse Schans
IVN Helden houdt op zondag 2 juli een wandeltocht door het Kwistbeekdal en de Onderse Schans in Helden. De wandeling begint om 09.00 uur en
gaat van start bij het IVN-gebouw in Helden.
De wandeling brengt de lopers
in het Kwistbeekdal langs de
Baarloseweg in Helden waar de leden
van de Onderhoudswerkgroep van het
IVN Helden ongeveer drie hectare nat
weidegebied omvormen tot kruidenrijk
grasland. Dit doen ze al ruim dertien
jaar met als resultaat een beekdal met
een schat aan kruiden, waaronder een

aantal bijzondere soorten. Grenzend
aan dit gebied ligt de Onderse Schans.
Een vluchtplaats voor de gezinnen uit
het buurtschap Onder in Helden tijdens
strooptochten van rondtrekkende
bendes in de 80-jarige oorlog. Gids is
Wim Maassen die van alles vertelt over
het bijzondere gebied. Ook de schans
wordt bezocht.

Ga op vakantie van je vakantiegeld!

Nieuwe cv-ketel nodig?
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De ouderwetse kroegavond op
vrijdag vindt plaats in de tent op het
plein. Er kan tafelvoetbal gespeeld en
genageld worden. De avond begint
om 20.00 uur. Op zaterdag start vanaf
15.30 uur het beachvolleybaltoernooi.
Elk team bestaat uit vier personen.
Opgeven is mogelijk tot zaterdag
15.30 uur. Aanmelden kan door een

mail te sturen naar henkmuijsenberg@kpnmail.nl of telefonisch via
06 15 41 34 80 of 06 11 29 21 28.
Verder zijn er twee springkussens voor
de jeugd aanwezig. Als het toernooi
is afgelopen en iedereen wat heeft
kunnen eten, begint om 21.00 uur
de derde editie van de Eikse Pubquiz.
De deelname is gratis en opgeven kan

tot een halfuur van tevoren. Het wordt
gespeeld in teamverband. De ludieke
meerkeuzevragen gaan over film,
muziek en natuur. Uiteraard zit er ook
een hoog Eik-gehalte in verwerkt.
Met de opbrengst van de twee
dagen worden Jong Nederland
Don Bosco en carnavalsvereniging
De Eikkaters gesteund.

Slagwerkgroep en orkest

Pleinconcert Harmonie Concordia
De slagwerkgroep en het orkest van Koninklijke Harmonie Concordia uit Panningen geven op vrijdagavond
30 juni een pleinconcert op de markt in Panningen. Met het concert sluiten de muzikanten het seizoen officieel af.
Bij het pleinconcert wordt
de spits afgebeten door de
slagwerkgroep, gevolgd door het
orkest. De slagwerkgroep speelt

muziekstukken die aangevuld worden
met onder meer blaasmuziek.
Het orkest laat zich tijdens het
pleinconcert in een nieuwe

samenstelling horen en speelt onder
meer werken van Strauss & Co en
Henry Mancini. Het concert vangt aan
om 19.00 uur.

Geen aanschafkosten
Vast laag maandbedrag v.a. 25,Inclusief standaard installatie
en!
12 jaar comfort zonder extra kost
App
rt
mfo
Inco
ige
hand
Gratis
Slimme zuinige A-label CV-ketel
!
Inclusief onderhoud en reparatie
Nederlands kwaliteitsproduct

Info: www.slimmeketelplan.nl

Aspergeseizoen afgesloten
Het aspergeseizoen zit er weer op. Op zaterdag 24 juni sloot AspergeGilde Peel en Maas het seizoen
af bij Sandton Château De Raay in Baarlo. De ambassadeurs van het AspergeGilde, Tim Gilissen en
Hanny Kuijpers, overhandigden daar de laatste asperges aan de chef-kok van het chateau, waarmee
het aspergeseizoen van dit jaar officieel werd afgesloten.
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Stilte in de Peel

Foto-expositie in Huis
van de Gemeente
In het Huis van de Gemeente in Panningen is vanaf maandag 3 juli een
foto-expositie van Nando Harmsen te zien. De expositie is opgezet door
Bibliotheek Panningen en gemeente Peel en Maas. De expositie van
Harmsen heet Stilte in de Peel en bevat foto’s van de Peel.

Drie dagen wandelen in Ter Borcht
Bewoners van zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo konden maandag 26, dinsdag 27 en woensdag
28 juni meelopen met een wandeldriedaagse. De route liep door en rondom het zorgcentrum. Er was
veel begeleiding en aanmoediging aanwezig om de deelnemers te steunen in hun wandeltocht.
Natuurlijk konden stempelposten niet ontbreken, waar de deelnemers konden bewijzen dat ze de
route daadwerkelijk volledig hadden afgelegd. (Foto: Leo Kurvers)

Oh, zit dat zo!

De expositie wordt op maandag
3 juli geopend door wethouder Arno
Janssen. De openingsceremonie begint
om 19.30 uur. De foto’s zijn tot eind

Niet één week, maar...

Het HELE JAAR

Werken enge plaatjes
op pakjes sigaretten?

in de aanbieding
Bananen

Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Om mensen te laten stoppen met roken, begon de overheid jaren
geleden met bangmakende teksten op pakjes sigaretten. Inmiddels
staan er ook plaatjes bij van zwarte longen, rottende ledenmaten en
andere enge beelden. De overheid gebruikt angst om de boodschap
over te brengen. Maar gaan we daar écht minder van roken?
Emoties spelen een belangrijke
rol bij gedragsverandering. Door op
emoties in te spelen, letten mensen
beter op. Een communicatiestrategie
die daarom wel eens ingezet wordt,
is de zogenaamde fear appeals.
Communicatie wordt dan ingezet
om de doelgroep bang te maken.
Het zijn bijvoorbeeld voorlichtingsboodschappen, die negatieve
gevolgen beschrijven van een
bepaald gedrag. Denk maar eens
aan de anti-vuurwerkcampagne
van SIRE, ‘Je bent een rund als je
met vuurwerk stunt’.
Negatieve consequenties van
bepaald gedrag worden uitgelicht.
Zo hoopt de overheid dat wij als
kijkers onze houding en zelfs gedrag
veranderen, zodat we die negatieve
gevolgen niet hoeven ervaren.
Maar toen de antirookcampagne
‘Roken is dodelijk’ werd gestart,
riepen de plaatjes van zwarte
longen en teksten als ‘Rokers

sterven jonger’ wel angstgevoelens
op, maar leidden ze er niet meteen
toe dat rokers stopten.
Hoe komt dat? Volgens de theorieën werken fear appeals het beste
als ze uit twee aspecten bestaan:
mensen moeten zien dat het om een
dreiging gaat die hen persoonlijk kan
raken, maar ze moeten ook kunnen
inschatten dat ze er écht iets aan
kunnen doen. Pas als de boodschappen angst oproepen én haalbare gedragsaanbevelingen bevatten, zijn ze
effectief. Maar heb je een boodschap
die wel angst oproept, maar waarbij
mensen niet denken dat ze er zelf iets
aan kunnen doen? Dan krijg je zelfs
averechtse effecten.
Rokers die lezen dat ‘Roken leidt
tot longkanker’, denken vaak dat
stoppen ze toch niet gaat lukken.
Dan hebben de plaatjes geen of
zelfs het tegenovergestelde effect:
je probeert je zo minder aan te trekken van de boodschap. Mensen gaan

augustus te bezichtigen in het Huis van
de Gemeente. Kijk voor meer informatie over de expositie en de fotograaf op
www.nandoonline.com

hun pakje in een hoesje stoppen of
sluiten zich mentaal af voor de nare
boodschap. Sommige mensen zijn er
zelfs meer door gaan roken.
De campagne zou effectiever
zijn als ze meer inzet op het bieden
van een oplossing: geef advies,
verwijs naar een telefoonnummer
of websites met tips om te stoppen.
Als je leest wat je er aan kunt doen,
is de kans groter dat je écht wat
gaat ondernemen. Dat weten de
mensen van de overheidscampagne
inmiddels ook: op pakjes staat nu
ook vaak ‘stop-informatie’.
Meer over effectieve campagnes
of andere communicatieonderwerpen?
Kijk op blog.kempencommunicatie.nl

Per kilo

Robijn klein & krachtig
wasmiddelen en wasverzachters
Alle soorten
3 ﬂacons à 570-875 ml

Jumbo roerbakmixen
Alle soorten
2 zakken à 400 gram

Jong, jong belegen
of belegen kaas

Stuk jong ca. 745 gram, jong
belegen ca. 725 gram of
belegen ca. 710 gram

GRATIS
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten,
alle combinaties mogelijk.

Lay’s of Doritos

Coca-Cola

Alle soorten
2 zakken à 290
of 355 gram

Regular, zero sugar of light
Pak met 6 ﬂessen
à 1,5 liter

GRATIS
cks
partypa

Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Handelstraat 17, Horst

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K

26

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.
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Agenda t/m 6 juli 2017
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30
06
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01
07

Kaartmiddag

Ouderdag

Zomermarkt Maasbree

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Engelbewaarder
Baarlo

Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: gymnastiekvereniging SSS Helden
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Maasbrees Mannenkoor
Locatie: Dorpstraat Maasbree

Pleinconcert harmonie Concordia

Beachvolleybaltoernooi

Beierse Daag

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: slagwerkgroep en orkest Koninklijke
Harmonie Concordia
Locatie: Markt Panningen

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: Eiks Treffen
Locatie: dorpsplein Kessel-Eik

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: VCO Events
Locatie: café De Poorter Koningslust

Benefietconcert stichting Hartedroom

Feestavond met Force 10

Race tegen de klok

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Team Baarlo
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Zwembad Kessel

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Zwembad Kessel

Ouderwetse kroegavond

Eikse Pub Quiz

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Eiks Treffen
Locatie: tent dorpsplein Kessel-Eik

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Eiks Treffen
Locatie: tent dorpsplein Kessel-Eik

zo
02
07

Verkoop Ossebraadkaarten
(t/m 15 juli)
Tijd: hele dag
Organisatie: Ossefeesten
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Wandeltocht Kwistbeekdal en
Onderse Schans

Activiteiten peuters en kleuters

Tijd: 13.00-15.30 uur
Organisatie: Repair Café Peel en Maas
Locatie: kringloopwinkel Allerhande Panningen

Tijd: 10.00-12.30 uur
Locatie: Zwembad Kessel

Optreden Nachravers ‘76

Baolderse Ammyday
Tijd: 11.00 uur

Verkoop Zonnebloemloten (t/m 15 juli)
Tijd: hele dag
Organisatie: Zonnebloem Baarlo en Meijel
Locatie: huis-aan-huis Baarlo en Meijel

Opening Stilte in de Peel
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Panningen en gemeente Peel
en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Repair Café

Tijd: 13.30-15.00 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

ma
03
07

Castingavond
The Look of Glitz & Glam
Tijd: 18.30-20.30 uur
Organisatie: Glitz & Glam
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Organisatie: Baolderse Ammy Day
Locatie: Markt Baarlo

Optreden Seniorenorkest Meijel

Optreden Zjwamer Galm

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

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Den Soeten Inval
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

di
04
07
wo
05
07

Woningbrandoefening
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Brandveilig Leven en brandweer Baarlo
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Bijeenkomst Ietsje Anders
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: activiteitencentrum Vorkmeer Panningen

Fancy fair
Meijel levert
10.500
euro op

Glastuinbouw is een dynamische
bedrijfstak. Maurice Kassenbouw
en Ammerlaan Construction
hebben zich weten te specialiseren
als een bouwbedrijf dat een
antwoord heeft op de vragen van
de ondernemer in de glastuinbouw.

Maurice Kassenbouw B.V. en Ammerlaan Construction B.V. zijn in binnen- en buitenland
toonaangevende kassenbouwbedrijven. Wij hebben een vooraanstaande plaats op het
gebied van ontwikkeling, fabricage, verkoop en montage van complete tuinbouwbedrijven,
bedrijfsruimten, scherminstallaties of onderdelen hiervan.
Ter versterking van ons bedrijfsbureau zijn wij op zoek naar een:

Maurice Kassenbouw B.V.
Postbus 6178 – 5960 AD Horst
Energiestraat 15 – 5961 PT Horst
Telefoon 077-3981335
maurice@kassenbouw.com
Ammerlaan Construction B.V.
Postbus 6178 – 5960 AD Horst
Energiestraat 15 – 5961 PT Horst
Telefoon 077-3987548
ammerlaan@kassenbouw.com

Technisch medewerker
bedrijfsbureau
m/v

Samen met je collega’s ben je werkzaam op het bedrijfsbureau waar je onderdeel bent van
het team. De werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig realiseren van regie werkzaamheden
(kleine projecten).
Je proﬁel
Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste persoon die in staat is zelfstandig
binnen een team te kunnen werken. De vereiste opleiding is MBO/HBO-niveau.
Belangrijkste taken
• Vaktechnisch adviseren van klanten
• Zelfstandig uitvoeren van regie werkzaamheden, van aanvraag tot oplevering
(oﬀertes, werkvoorbereiding, uitvoering, bewaking, oplevering).

www.kassenbouw.com

Voor meer informatie omtrent deze functie kun je contact opnemen met de heer Ed Beeren,
tel. 077-3981335. Uw schriftelijke reacties graag naar ons adres of per e-mail naar
maurice@kassenbouw.com

De 70e fancy fair in Meijel, die
begin mei plaatsvond, heeft in
totaal zo’n 10.500 euro opgeleverd.
Het geld gaat naar Ontwikkelings
werk Meijel dat er projecten in
Niger, Nicaragua en Peru mee
ondersteunt. De drie projecten
ontvangen elk 3.500 euro.
Het geld is afkomstig uit de
opbrengsten van de fancy fair, de
loterij en bijdrages van ondernemers.
“Maar bovenal willen wij alle
vrijwilligers bedanken die zich op de
een of andere manier elk jaar weer
inzetten om alle activiteiten van
Ontwikkelingswerk Meijel te laten
slagen”, laat Ontwikkelingswerk
Meijel weten. “Niet alleen bij de
organisatie van de fancy fair, maar
bijvoorbeeld ook bij de wekelijkse
kienavonden en het wafels bakken
en verkopen tijdens de jaarlijkse
rommelmarkt. Zonder hun hulp
kunnen we niets realiseren.”
De fancy fair van volgend jaar
vindt plaats op zondag 6 mei.
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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 2 juli
H. Mis 09.30
Woensdag 5 juli
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 2 juli
Geen H. Mis
Zondag 9 juli
H. Mis 11.00 uur – Introductie kapelaan Piet Houben
Doopsel Niels Cuppen: 14.00 uur

Cluster MKBE

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 1 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. het welzijn van
alle parochianen

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 1 juli
H. Mis 17.30 uur t.i.v. overl. fam. BosHeijnen (gest. jaardienst)
Zaterdag 8 juli
Geen H. Mis

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 2 juli
H. Mis 10.00 uur – Introductie kapelaan
Piet Houben – herenkoor t.i.v. Johannes
en Antonia Spoormakers-van Dooren en
kinderen; Pierre Mewiss, Giel Mewiss
en Nellie Mewiss-van Heugten;
Doopviering 11.45 uur: Olivier Peeters
en Sep Vrenken

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 29 juni
H. Mis H.H. Petrus en Paulus 09.00 uur

Peeters-Hermans-Haenen.
Jaardienst pater Harrie Boots, overl.
ouders en overl. familie.

14.00 uur. Doop van Luna Lenders.
Perkerveld 8.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 2 juli
H. Mis: 11.00 uur.
Lectoren: Mevr. Elly Gooren Mevr. Marlies Steijvers
Zang: Herenkoo
Intenties:
Petronella Vaessen.
Maria Peeters en overl. familie

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Woensdag 5 juli
De H.Mis van 9 uur vervalt.
19.00 uur. Dankviering van de Eerste
H.Communie.
Zaterdag 8 juli
19.15 uur. Jaardienst voor Maria
Coenen, Charles Beckers en de ouders
Beckers/Diepenbroek.
Zondag 9 juli

Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 2 juli
9.30 uur H. Mis.
Jaard. Josephina v. Wylick en ouders
Jaard. Maria Crienen-Geurts, Maria
Crienen-Heuvelmans en Frits Crienen
v.w. verjaardag. Jaard. Cornelis Hoeben.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Donderdag 6 juli
8.30 uur H. Mis.

Parochie Baarlo

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

t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 2 juli
H. Mis 11.00 uur – herenkoor
t.i.v. Niek van Lier (verj) en verdere
fam.; Jan Strijbos (coll);
uit dankbaarheid
Maandag 3 juli
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 4 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 6 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

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

Vrijdag 7 juli
vanaf 9.00 uur H. Communie
bij zieken en ouderen thuis.
Overleden
Grit Beurskens-Smits, 87 jaar,
Zorgcentrum Ter Borcht,
Zuivelstraat 5

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 2 juli
9.30 uur H. Mis
Voor de parochie.
Zondag 9 juli
9.30 uur H. Mis

Kerkdiensten
Zaterdag 1 juli
H. Mis 14.30 uur – De Groenling
H. Mis 19.00 uur – Introductie
kapelaan Piet Houben; gemengd
koor t.i.v. Piet Janssen en To Janssenvan der Linden en zoon Sjraar;
Raffaele Coppola (coll)
Zondag 2 juli
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

Jaardienst Wiel Teeuwen en Lies
Teeuwen Salemans
Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
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

Modellenwedstrijd

Castingavonden
The Look of
Glitz & Glam
De jubileumeditie van het lifestyle-evenement Glitz & Glam in
 anningen krijgt dit jaar een nieuw onderdeel, namelijk The Look of
P
Glitz & Glam. Met deze modellenwedstrijd wil de organisatie de gemeente
Peel en Maas promoten. De castingavonden vinden plaats op maandag 3 en
dinsdag 11 juli in DOK6 Theater.
The Look of Glitz & Glamdeelnemers moeten in Peel en Maas
wonen en minimaal 15 jaar en van
het vrouwelijke geslacht zijn. De
castingavonden vinden plaats op
maandag 3 en dinsdag 11 juli tussen
18.30 en 20.30 uur in DOK6 Theater.

Kermis in Kessel
De Markt in Kessel was van zaterdag 24 juni tot en met dinsdag 27 juni gevuld met verschillende
attracties tijdens de jaarlijkse kermis. Jong en oud kon zich vermaken bij attracties als de rups,
de bank, de botsauto’s en de draaimolen. Ook werden er weer diverse prijzen binnengehaald bij de
grijpmachines, eendjes vissen en het touwtje trekken. Op zondag konden kinderen zich laten
schminken. Voor de avonduren stond er wederom een druk programma op de planning bij verschillende
kroegen en cafés in Kessel.

Acht finalisten
uitkiezen
Inschrijven hiervoor is niet
nodig. Tijdens deze avond worden
er foto’s gemaakt en dient een
vragenlijst ingevuld te worden.
Aan de hand hiervan gaat de jury,
bestaande uit stylist Fred van Leer,

model Floor Billekens, fotograaf
Ad Vereijken en organisator Karin
Jacobs, een eerste selectie maken
van dertig personen. Na een
fotoshoot worden er acht finalisten
uitgekozen die naar de finale
mogen op zondag 17 september
tijdens Glitz & Glam in Panningen.
Buiten de acht finalisten wordt
er ook één publiekswinnaar via
Facebook uitgekozen. De negen
overgebleven finalisten maken kans
op de titel, een goodiebag en een
covershoot voor FIJN Magazine.
Ook wordt de winnaar ingeschreven
bij Floor Models. Mail voor meer
informatie naar info@glitz-glam.nl
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Tummers

1899,1199,-

1-kops volautomaat / A1 BLACK

2-kops volautomaat / E8 DARK INOX

Pulserend extractieproces voor hoogwaardige kofﬁespecialiteiten
t Meertraps Aroma-molen t Eenvoudig te bedienen
t Waterreservoir

1,1 liter

t

2-kops volautomaat / J6 PIANO WHITE

Intelligent watersysteem voor automatische ﬁlterdetectie
t Geïntegreerde spoel- en reinigingsprogramma’s
t Waterreservoir 1,9 liter t Bonenreservoir 280 gram

t

Superieure kofﬁespecialiteiten van de hoogste kwaliteit
t Glazen kopjesplateau en verchroomde kofﬁe-uitloop
t Waterreservoir 2,1 liter t Bonenreservoir 250 gram

t

Bonenreservoir 125 gram

t

499,189,429,-

329,-

2-kops volautomaat / TI303203RW
Constante ideale zettemperatuur t Eenvoudige bediening
t Veel opties en keuzes t Keramische maalschijf
t

BESCHIKBAAR IN
DIVERSE KLEUREN

2-kops volautomaat / HD8841

Kofﬁezetapparaat / KBG741

Kies uit 5 aroma-sterktes t Klassieke melkopschuimer
t Verstelbare tuit t Keramische maalschijf
t

10 kopjes per zetbeurt t Metaal, beschikbaar in diverse kleuren
t Zettijd van slechts 6 minuten t Met de hand gemaakt
t

Gratis

Deligosto, voor de echte kofﬁeliefhebber.
Deligosto is ons eigen merk kofﬁebonen, voor een krachtige, Fairtrade
kofﬁe met karakter. De bonen zijn persoonlijk en in kleine porties door
ons geselecteerd. Door kwaliteit boven kwantiteit te verkiezen behouden wij de volledige controle over het product en kunnen we streven naar de beste kwaliteit. Want alleen dat is goed genoeg. Deze
persoonlijke zorg voor elk detail maakt Deligosto een ongekende
sensatie voor elke kofﬁeliefhebber. Kom vooral eens bij ons langs
om een kopje te proeven!

demonstratie
Ontdek de kofﬁesensatie die
JURA machines kunnen bieden.
Kom op zaterdag 1 juli vanaf
10:00 langs bij EP:Tummers in
Panningen, en proef zelf
het verschil.

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

