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Tientallen oldtimers trokken op vrijdag 1 juni weer door de straten van Panningen. De leerlingen van middelbare school het Bouwens trokken alles uit de kast om op
een zo mooi mogelijke manier aan te komen bij het gala. Dat vond plaats in DOK6 Theater. De leerlingen sloten onlangs hun eindexamens af en om dat te vieren organiseert de school ieder jaar het eindgala. Voor de examenleerlingen het traditionele einde van hun middelbare schoolperiode, al ligt dat aan de uitslag van de examens.
Bij de ruim anderhalf uur durende parade op vrijdag kon het publiek, rijendik aanwezig in het Panningse centrum, niet alleen genieten van oldtimers. Ook waren onder
meer golfkarretjes, limousines, legervoertuigen, motoren, aanhangers en een brandweerwagen ingeschakeld voor een mooie afzet bij de rode loper.

34 in plaats van 38 woningen

NIEUW!

Raad toch akkoord met
woningen De Keup Helden
De gemeenteraad van Peel en Maas is dinsdag 5 juni akkoord gegaan met de plannen van provincie
Limburg om op bouwgebied De Keup, net buiten de kern van Helden, 34 woningen te bouwen. De raad had
het plan liever helemaal van tafel geveegd, maar daar ging de provincie niet mee akkoord.
Provincie Limburg verwijderde
in 2001 in totaal 600.000
vierkante meter aan stallen in
de provincie, op verzoek van
Limburgse gemeenten. Ook in
het gebied De Keup in Helden
werden stallen gesaneerd.
Dit werd gedaan in het kader van
het project Ruimte voor Ruimte.
De grond die vrijkwam, zou

worden gebruikt voor de bouw van
nieuwe woningen.

Palladio
doorn in het oog
Bouwplan De Keup, een locatie
aan de Roggelseweg net buiten de
bebouwde kom van Helden, omvatte
de bouw van 38 ruime woningkavels

met een gemiddelde oppervlakte
van 750 vierkante meter. Het lukte
de provincie echter niet de kavels
te verkopen. Gemeente Peel en
Maas wilde de plannen het liefst
schrappen en vervangen door
de bouw van kleinere woningen
die levensloopbestendig en
energiezuinig zijn.
Lees verder op pagina 03
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Hoge kwaliteit. Lage prijs.
Natuurlijk ALDI.
Zonnedauw 6, Meijel
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Educatiecentrum

Gemeente ondanks tegenstem bij Risk Factory
Gemeente Peel en Maas stemde bij het overleg van Veiligheidsregio
Limburg-Noord tegen de Risk Factory, maar doet toch mee met het nieuwe
educatiecentrum. De gemeente wilde eigenlijk dat de Risk Factory door
een commerciële partij opgepakt zou worden, omdat het volgens haar
geen taak is van de Veiligheidsregio.
Risk Factory is een
belevingscentrum over risico’s
en gevaren op het gebied van
gezondheid en veiligheid voor
basisschoolleerlingen en senioren.
Het nieuwe centrum wordt gevestigd

in de oude brandweerkazerne
aan de Nijmeegseweg in Venlo.
De Veiligheidsregio verwacht begin
2019 de eerste basisschoolleerlingen
te kunnen ontvangen. In Twente staat
al een Risk Factory.

Bij de vergadering van de dertien gemeentes van Veiligheidsregio
Limburg-Noord stemden negen
gemeentes vóór het educatiecentrum.
Gemeente Peel en Maas hoorde daar
echter niet bij.

Vraag of het
rendabel is
“Het college van B&W is van
mening dat de exploitatie van

de Risk Factory geen basistaak is
van de Veiligheidsregio”, laat de
gemeente weten. “Wij beschouwen
het als een commercieel
initiatief. Ondernemingen zoals
verzekeringsmaatschappijen
zouden dit bijvoorbeeld op kunnen
pakken.” Peel en Maas doet wel
mee, aangezien het om een
gemeenschappelijk regeling van
de Veiligheidsregio draait en een
meerderheid wel instemde.

Open dag
brandweer
Panningen

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

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Brandweer Panningen hield
op zondag 3 juni een grote
open dag. Alle voertuigen van
het korps stonden buiten
opgesteld en met onder meer
demonstraties werd het in
grote getale aanwezige
publiek vermaakt. Ook was er
informatie te krijgen over de
vrijwillige brandweer en wat
dat precies inhoudt.
Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo overhandigde bij
de open dag ook nog symbolisch de sleutel van de nieuwe
waterwagen aan het
Panningse brandweerkorps.

Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Renée Cox, Lique Geraedts en
Renée Verberne
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Annemie Saes-Rechmann

Een kijkje
bij de jarige
omroep

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

Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl

Omroep P&M bestaat 25 jaar
en om dat jubileum kracht bij
te zetten, hield de lokale
omroep op zaterdag 2 juni een
open dag. Iedereen was welkom een kijkje te komen
nemen in de studio in
Panningen. Daar werd een
marathonuitzending op radio,
televisie en internet gehouden, waren er optredens van
artiesten als Thei en Marij en
verschillende tafelheren en
-dames ontvingen gasten om
te praten over onder meer de
jubilerende omroep. “Omroep
P&M bestaat 25 jaar en leeft”,
schreef de omroep op
Facebook. “Op naar de volgende 25 jaar!”

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

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

Het college van Peel en
Maas, inmiddels vervangen na de
verkiezingen, plaatst kanttekeningen
bij de financiën op lange termijn.
“Onze vraag richtte zich er vooral op
of het aantal bezoekers vanuit onder
andere het onderwijs voldoende
zal zijn om de Risk Factory rendabel
te krijgen.” De kosten op de korte
termijn vallen onder het budget
Brandveilig Leven dat al eerder door
de gemeenteraad is goedgekeurd.

Woning geventileerd

Brand in afzuigkap in Meijel
De brandweer van Meijel is zaterdag 2 juni opgeroepen vanwege een brand in een woning aan de Van der Steenstraat in Meijel. Ter plaatse bleek
een vuurtje te zijn ontstaan in een afzuigkap.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

De post werd even voor 20.00 uur
gealarmeerd voor een woningbrand
aan de Van der Steenstraat. Ter plaatse

was door onbekende oorzaak een
brandje ontstaan in een afzuigkap.
Nadat het vuur onder controle was,

werd de woning geventileerd zodat de
rook naar buiten kon. De bewoners
werden in contact gebracht met

Stichting Salvage, die gedupeerden na
een brand bijstaat en helpt bij praktische zaken.
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Raad toch akkoord
met woningen
De Keup Helden
Die zouden geschikt zijn voor
starters, ouderen en arbeidsmigranten
en daarmee voldoen aan de huidige
vraag. Ook zijn de leegstaande locaties
als Palladio in Helden de gemeente
een doorn in het oog en heeft zij
liever dat daar iets mee gebeurt.

Saneren: 130 miljoen

Ballen, borrelen en batteren op
Volksfeesten Baarlo
Op het jaarlijkse dorpsevenement Volksfeesten in Baarlo ging het van donderdag 31 mei tot en
met zondag 3 juni om (volley)ballen, borrelen en batteren. De 41e editie ging op donderdag van
start met het volleybaltoernooi, waar het team TEED er met de eerste prijs vandoor ging. Op vrijdagen zaterdagavond was er muziek in de tent van onder meer Domien Verschuuren, Q-Music, Dansado
& De Feestneger en Loco Loco Disco Show. Daarnaast vond op zaterdag 2 juni de eerste editie van het
vernieuwde obstakelevenement Baarlo Battert plaats. Voetbalclub VV Baarlo kreeg op zondag tijdens het kasteelparkfeest 4.880 euro uitgereikt dat was opgehaald met de Volksfeesten Loterij.
(Foto: Frank Gijpmans, Volksfeesten Baarlo)

Centrum Management
wil structurele bijdrage

Provincie Limburg wil het plan
niet schrappen, zo legde gedeputeerde Eric Geurts onlangs uit in een
brief aan gemeente Peel en Maas.
De kosten van het stallen saneren van
bijna twintig jaar geleden zijn opgelopen tot 130 miljoen euro. Door de
kavels te verkopen, kan de provincie
het geld grotendeels terugverdienen.
Uiteindelijk blijft er volgens Geurts een
verlies van 10 miljoen euro over.

‘We moeten wel
meegaan’
Peel en Maas vindt het opmerkelijk dat veel woningbouwplannen van
gemeenten door de provincie worden
geschrapt om leegstand vanwege een
bevolkingskrimp in de toekomst te
voorkomen, maar de eigen plannen van
provincie Limburg doorgaan. De gedeputeerde zegt in zijn brief dat de Ruimte
voor Ruimte-plannen de leefbaarheid

en duurzaamheid in Noord- en MiddenLimburg verbeteren en die dus niet
vergeleken kunnen worden met andere,
gewone bouwplannen.
Het plan werd uiteindelijk aangepast naar maximaal 34 woningen
en er is nu ook ruimte voor kleinere kavels en kleinere woningen.
Daar ging de volledige raad uiteindelijk mee akkoord, al voelde het voor
veel partijen als een verplichting.
“Hopelijk is bouwen buiten Helden
nu definitief afgesloten”, liet raadslid
Joep Hermans van Lokaal Peel&Maas
weten. “We begrijpen dat de provincie een miljoenenuitgave terug wil
verdienen. We waarderen het dat de
provincie met ons heeft meegedacht.”
Peter Craenmehr van AndersNu vindt
dat de provincie voor eigen gewin
gaat en niet inspeelt op veranderingen
in de markt.
CDA-raadslid Roel Boots zei het
bizar te vinden om goedkeuring te
geven aan een plan waar hij niet blij
van wordt. “De provincie blijft stug
vasthouden aan afspraken uit het verleden. Maar we kunnen niet anders en
moeten door.” Frits Berben van oppositiepartij PvdA/GroenLinks vindt de
kavels nog steeds te groot, te duur en
heeft zijn bedenkingen over het succes. “Maar we moeten wel meegaan.”

Centrum Management Panningen heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd met het verzoek een structurele bijdrage te ontvangen. De organisatie zou graag ieder jaar 20.000 euro van de gemeente ontvangen om
zo het centrum van Panningen aantrekkelijk te kunnen houden.
Vorig jaar ontving Centrum
Management Panningen (CMM) een
eenmalige bijdrage van 20.000 euro.
“De samenwerking met en bijdrage
van de gemeente aan het Centrum
Management werpen hun vruchten
af en we worden provinciaal als
voorbeeld gesteld hoe samenwerking succesvol kan zijn”, schrijft Wim
Evers, voorzitter van het Centrum
Management in de brief. Volgens de

organisatie is de bijdrage nodig om
projecten uit te kunnen voeren die
het centrum aantrekkelijker maken.
Zaken die het CMM wil aanpakken, zijn onder meer het verbeteren van de openbare ruimte op het
Kepringelehof en de Markt, aandacht voor langparkeren, de aanpak van de Raadhuisstraat en het
Raadhuisplein en het verbeteren
van de Passage Kapel in combina-

tie met een nieuw muziekpodium.
Verder heeft het CMM het geld
nodig om onder andere de promotieorganisatie Thuis in Panningen
(TIP) verder te ontwikkelen, trainingen en opleidingen voor ondernemers en personeel te bekostigen
en de uitrol van het concept van
het Centrum Management naar een
Retail Management Peel en Maas te
realiseren.

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

Vijf aanhoudingen
bij drugsvangst Maasbree
De politie heeft op vrijdag 1 juni vijf mannen aangehouden in Maasbree die verdacht worden betrokken te
zijn bij drugshandel. Bij de arrestatie werd ongeveer 2.500 kilo apaan in beslag genomen. Apaan is een grondstof voor de productie van amfetaminen.
Bij de opgepakte personen zaten
een 27-jarige man uit Helden en een
58-jarige man uit Maasbree.
Verder ging het om een 65-jarige
man uit het Duitse Kleve, een man
van 57 jaar uit Stramproy en een
57-jarige inwoner van Reuver.
De officier van justitie besloot de
27-jarige Heldenaar en de man uit
Stramproy vrij te laten. De andere
drie, inclusief de Maasbreenaar,

zitten in ieder geval nog veertien
dagen vast, zo laat het Openbaar
Ministerie weten. “Zij worden
verdacht van betrokkenheid bij de
productie van synthetische drugs.”
De politie kwam de mannen op
het spoor dankzij een lopend onderzoek van de Dienst Infrastructuur
van de Landelijke Eenheid. De politie had het vermoeden dat een
lading apaan vanuit Vietnam via de

Antwerpse haven naar Nederland
werd vervoerd. Bij de inval in een
bedrijfspand in Maasbree hield een
arrestatieteam vijf mannen aan
bij het uitpakken van een container. Tussen een lading caustic soda
vond de politie de 2.500 kilo apaan.
Apaan is een verboden stof en wordt
gebruikt om BMK van te maken.
Dat is de grondstof voor de productie
van amfetamine.

Aardbeienplant
in hangpot
Fragaria. Ø 21 cm.

5.

7.99

99

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 23. GELDIG VAN 07-06 T/M 13-06. OP=OP
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Tot het laatste toe de regie in eigen handen gehad.
Het is goed zo. De cirkel is rond.
Verdrietig, maar dankbaar zoals het gegaan is,
moeten wij afscheid nemen van

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet
kunnen winnen.
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse grootvader en
overgrootvader

Jo Janssen

Pierre Sijben
* Meijel, 26 januari 1929

‘Jo van Maën’

† Neerkant, 3 juni 2018

 Baarlo, 23 juni 1941

Vader, opa en overgrootopa van:
Asten-Heusden: Marja en Ton
Saskia en Rick
Guido en Anouk - Sofia
Simone († 1995)
Luc en Marina
Goes: Anneke († 1974)
Neerkant: Sjang en Asmara
Dewi en Casper
Neerkant: Gerard
3 juni 2018
Paalberg 6
5758 SL Neerkant
Vader is thuis.
Gelegenheid om afscheid te nemen donderdag vanaf 14.00 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 9 juni om
11.00 uur in D’n Binger, Alexanderplein 2, 5768 BE Meijel.
Later op de dag wordt Pierre door zijn kinderen en
kleinkinderen begraven op het kerkhof te Neerkant.
In plaats van bloemen staan achter in de zaal
collectebussen voor het Prinses Máxima Centrum
voor kinderoncologie te Utrecht.

Baarlo:
Baarlo:
Baarlo:
Maasbree:

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.

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

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

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

† Baarlo, 1 juni 2018

Door
Herman en Mariza
Geert en Kerstin
Piet en Jeanne
en al zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Looierstraat 11, 5991 KC Baarlo
De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 9 juni om
11.00 uur in de aula van crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

Computerproblemen?
Uw pc veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schijveneg/
schudders/harken/maaier/
spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/weisleep/tractor enz. alles
aanbieden 06 19 07 69 59.

Mocht u geen persoonlijk bericht ontvangen hebben, gelieve
deze annonce als zodanig te beschouwen.

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

In plaats van bloemen ontvangt Jo liever een donatie voor ‘Stichting
Wensbus Baarlo’. Collectebussen hiervoor zullen gereed staan op de
condoleancetafels voorafgaand aan de crematieplechtigheid.

Huishoudelijk hulp gevraagd
voor ouder echtpaar, 3 uur per week.
Tel. 06 42 75 47 34.

Dankbetuiging

Kofferbakverkoop 10 juni
op het Thyas complex in Panningen.
Voor meer info en boeken bel
06 24 45 28 10 of 06 51 89 07 60
of mail heldensweb@outlook.com
www.heldensmarkten.nl

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van
onze mam, oma en superoma

Dora van Ninhuijs - Jacobs

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Heel hartelijk bedankt!
Cor Luijten-Snijders

Door Janssen-Peeters

Corrie Loverbos

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

Ik wil jullie allemaal
bedanken voor de bloemen en
de vele kaarten die ik gekregen
heb voor mijn 90e verjaardag.
Ik wil het Meijels Mannenkoor
bedanken voor de mooie zang
tijdens mijn feestje.
Het was allemaal geweldig!

echtgenoot van

60 jaar gehuwd met

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

Lieve mensen,

zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
familie van Ninhuijs
Baarlo, juni 2018

Gevraagd: poetshulp in Kessel.
Wij zoeken een betrouwbare
poetshulp voor 3-4 uur per 2 weken
(op dinsdag- of woensdagmorgen).
Poets jij op een zorgvuldige manier
en heb je interesse, stuur a.u.b. een
mailtje naar: jojokes@kpnmail.nl

Groenten en fruit te koop,
o.a. aardappelen, erwten, perziken
en asperges van eigen teelt.
Van Mullekom Keup 4a Egchel
www.vanmullekomasperges.nl
Garageverkoop/kofferbakverkoop.
Buurtvereniging De Kronkel
organiseert een garageverkoop en
kofferbaksale op zondag 10 juni van
10.00-14.00u op Burg. Janssenring en
omgeving in Panningen. Meer info
www.buurtverenigingdekronkel.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Geopend vrij 9.00 - 17.00 en
za 9.00 - 16.00 uur of na
tel. afspraak 06 14 04 02 72

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

Gezocht woonruimte Maasbree,
eventueel Baarlo. Minimaal
2 slaapkamers. Bel 06 11 07 04 43.

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
www.fienbosuitvaartzorg.nl

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Ons vakantiehuis (4 pers) aan de Costa
Blanca 300 mtr van zee is nog enkele
weken beschikbaar mail voor info
frans.huijs@home.nl
Zomeryoga bij Bloeinest!
Voor iedereen! Reserveer je les op:
www.lekkerlaeve.nl/zomerrooster.
Te koop verse vosbergse tuinbonen,
slasoorten, koolrabi, knolvenkel.
Vanaf volgende week nieuwe eigen
teelt aardappelen frieslanders en vele
soorten verse streekgroenten. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Peulen Boerderijwinkel de Vlegert.
Bij ons nu verse peultjes, courgette
en diverse eigengeteelde groenten.
De nieuwe aardappelen zijn er
over 2 weken. Zorg voor kleingeld.
Fam. Verlinden Lorbaan 41b Grashoek.
Asperges te koop. Nog de hele maand
juni bij ons verkrijgbaar: Asperges,
geschilde asperges, soep, aardbeien,
eieren, aspergekroketten/bitterballen,
asperge ijs, cadeaus, wijn. Laatste
verkoopdag is zaterdag 30 juni a.s.
Baarloseweg 15a Helden
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.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

EZOCHT
MEDEWERKERteG
rhanden
met twee rech
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Families onderhouden graven

Graven bewaren om h
 istorische waarde
Een graf bewaren om te voorkomen dat er lege plekken op kerkhoven ontstaan en om ervoor te zorgen dat
een stukje geschiedenis bewaard blijft. Dat is wat historici vragen aan verschillende kerkclusters in NoordLimburg, waaronder de Vincentiusparochie in Peel en Maas. Dat kerkbestuur overweegt nu om de grafrechten
van graven die ouder zijn dan 30 jaar te verlengen zonder betaling, onder de voorwaarde dat de familie het graf
blijft onderhouden.
Begin dit jaar stuurde de
Historische Kring Grubbenvorst-Lottum
een brief aan diverse kerkfederaties
en parochies uit de regio Horst, Venray
en Peel en Maas, waaronder de
Vincentiusparochie (Helden,
Panningen, Egchel, Beringe,
Koningslust en Meijel) en Cluster MKBE
(Maasbree, Kessel, Baarlo en KesselEik).

Stop met ruimen van
graven
In de gemeente Horst aan de Maas
zouden graven worden geruimd op het
gemeentelijke Grubbenvorster kerkhof. De historische kring in het dorp
gaf aan zich zorgen te maken over

de toekomst van de begraafplaatsen
in de regio en besloot in januari een
brief te sturen. Het ruimen van graven betekent volgens de organisatie
dat er steeds meer lege plekken op
kerkhoven ontstaan, omdat er tegelijkertijd vaker wordt gekozen voor crematie. Daarnaast vertellen graven “de
geschiedenis van een parochie of dorp
en verwijzen [ze] naar mensen die
ooit in het dorp of de streek hebben
geleefd”. In haar brief roept de groep
historici de kerkclusters en parochies
op per direct te stoppen met het ruimen van graven.
“Het zijn stuk voor stuk culturele
en historische monumentjes”, vertelt
Sraar Voesten van de Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum. “Ruimen is

daarom zonde. Dan verwijder je een
stukje historie. De laatste jaren zie
je overal dat er enorm veel geruimd
wordt. Zo veel was het nog niet eerder. Het lijkt wel een moderne beeldenstorm.”

Respect voor de doden
Volgens de kring blijft er meer
dan genoeg ruimte op kerkhoven
over voor nieuwe graven, wanneer
oude graven blijven liggen. Ook vindt
zij het ‘niet kies’ om over de rug
van overledenen nog geld aan
nabestaanden te vragen, wanneer er
opnieuw grafrechten betaald moeten
worden. ‘Respect voor de doden duurt
dus maximaal twintig jaar, tenzij
er betaald wordt’, schrijft de kring

in haar brief. Voesten begrijpt niet
waarom graven niet gewoon bewaard
kunnen worden, wanneer de rechten
aflopen. “Want een leeg en geruimd
graf onderhouden kost de parochie
toch ook geld?”, vraagt hij zich af.
Volgens Frans Bruijnen, die
kerkhofzaken regelt binnen het
Vincentiuscluster, is het niet enkel een
geldkwestie. “Niet bij het kerkbestuur
en ook niet bij de families van de
betreffende graven”, laat hij weten.
“Als je aan de ene familie geld
vraagt voor grafrechtenverlenging,
dan kun je aan een andere familie
niet toezeggen dat er niet geruimd
zal worden na het verlopen van
de grafrechten. Dan betaalt in de
toekomst niemand meer, want
het graf wordt immers toch niet
geruimd.” Vaak wordt er volgens
Bruijnen namelijk voor crematie of het
ruimen van graven gekozen, zodat de
nabestaanden niet meer belast zijn
met het onderhoud. “En niet vanwege

de kosten van de grafrechten”,
vertelt hij.

In toekomst
verlengen zonder
betaling
Het huidige beleid bij Vincentius
is dat lege plekken op begraafplaatsen in het cluster worden opgevuld
met groene struiken, om te voorkomen dat er kale zandplekken ontstaan.
Het kerkbestuur overweegt nu om
de rechthebbende families van graven die langer dan 30 jaar bestaan en
waarvoor grafrechten zijn betaald, de
keuze voor te leggen om te verlengen
zonder betaling. “Maar met de toezegging van de familie om het onderhoud
van het graf te blijven doen, zonder
dat er nog iemand bij wordt begraven”, aldus Bruijnen. Voesten hoopt
dat hij er, samen met de clusters, uiteindelijk uitkomt.

Raad over coalitieakkoord

Infantiele filmpjes
en ‘Trumpiaans
nepnieuws’
Met plaatsvervangende schaamte had VVD-raadslid Geert Segers
naar eigen zeggen het “infantiele filmpje” van oppositiepartij PvdA/
GroenLinks bekeken, waarin de linkse partij reageert op het coalitieakkoord van CDA, VVD en Lokaal Peel&Maas. Dat zei hij tijdens de
raadsvergadering op dinsdag 5 juni. Annigje Primowees van PvdA/
GroenLinks beschuldigde Segers van het verspreiden van nepnieuws in
de stijl van de Amerikaanse president Donald Trump.
In het filmpje, dat op zaterdag 2 juni op de Facebook-pagina
van PvdA/GroenLinks verscheen,
doen de drie raadsleden Annigje
Primowees, Frits Berben en Raf
Janssen en oud-raadslid Fred Peeters
een rondedansje terwijl ze het
Franse kinderliedje ‘Sur le Pont
d’Avignon’ zingen. Daarmee willen
ze aangeven dat het coalitieakkoord
in hun ogen niet volledig is, omdat
enkele onderwerpen ontbreken die
PvdA/GroenLinks er graag in wil
zien.

Verwijzen naar
een geriater
Raadslid Segers vond het ‘een
onprofessioneel en infantiel filmpje’ en zijn familie zou hem “naar
de geriater verwijzen als ik aan een
dergelijk filmpje mee zou doen”.
Primowees reageerde daarop:
“U zegt een beetje zurig dat het niet
uw humor is en daar kan ik me nog
wel in vinden, maar jullie zijn dan
ook dol op de Toppers. Als u niet
weet wie dat zijn, dan weet uw leider Mark Rutte dat wel heel goed.”
Rob Willems van Lokaal Peel&Maas
vond het filmpje wel leuk: “een
mevrouw dansend in een gele
regenjas, best origineel.”

De linkse oppositiepartij wil
in het coalitieakkoord meer aandacht voor onder andere armoedebestrijding, sociale woningbouw
en het gasloos maken van woningen. Ook het terugdringen van de
milieu-uitstoot, het gesjoemel met
mest en dieren en het misbruiken
van landbouwgif wil de partij gaan
aanpakken. Volgens VVD-raadslid
Segers worden agrariërs door PvdA/
GroenLinks neergezet als misdadigers. “Ik ken geen mestproblemen
en zie geen gesjoemel met dieren”,
zei hij. “En als ik al iets zie, kunnen
we misschien landelijk zelfs naar
oplossingen zoeken.”

Hoop op sportievere
toekomst
Volgens Primowees verkondigt
Segers ‘Trumpiaans nepnieuws’ en zijn
er wel degelijk misstanden in de agrarische sector waaraan gewerkt moet
worden. “Ik hoop dat u wat sportiever
bent in de toekomst. We hebben lang
en constructief samengewerkt en ik
hoop dat dit straks ook kan.” VVD’er
Teun Heldens voegde daaraan toe dat
Primowees zelf niet erg constructief
kan samenwerken. “Ze liep zelf twee
weken geleden weg na de raadsvergadering.”

Opening Domaine Belle Cour
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft op dinsdag 29 mei de modelwoning van
woonhof Domaine Belle Cour in Panningen officieel geopend. De modelwoning is gerealiseerd om
geïnteresseerden inzicht te geven in de houtbouwmethode die wordt toegepast binnen het
duurzame woonhof. Na de officiële opening kregen de ongeveer honderd genodigden de tijd om de
modelwoning te bezichtigen.
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Start netwerkgroep voor ondernemers

‘We willen de zakelijke band met
Peel en Maas terug’
Zelfstandig ondernemers Koos Mulder (44) en Paul Tinnemans (47) wonen allebei in Panningen, maar werken al jaren buiten de gemeente Peel en Maas. Om toch de band met ‘hun’ gemeente te behouden, starten ze
een nieuwe netwerkgroep op voor ondernemers uit Peel en Maas die een bedrijf daarbuiten hebben: Connect
Peel en Maas.

buiten werken. Inmiddels is het zo
dat ik wel in Panningen woon en er
privé alles heb, maar zakelijk heb ik
geen band meer met hier.”
Dat geldt ook voor goede vriend
Koos Mulder. Geboren in Maasbree,
woonachtig in Panningen en al
jarenlang ondernemer. Sinds 2014
is hij eigenaar van Work-Eazy BV,
een bedrijf in zakelijke ICT- en
telecom-oplossingen in Eindhoven.
“Doordeweeks ben ik voor mijn
werk veel op pad in het zuiden van
Nederland en ook in de Randstad.
In het weekend ben ik met mijn
gezin of met vrienden in Panningen.
Maar ook ik mis die connectie met
ondernemers.”

Thema-avonden
en sprekers

Beide heren hebben hun roots
binnen de gemeente Peel en Maas
liggen. Paul Tinnemans is geboren
in Koningslust, maar inmiddels al

jaren woonachtig in Panningen. De
ondernemer werkt sinds 1993 zelfstandig en is eigenaar van adviesbureau in bedrijfsovernames Cratos

Advies BV. “In de beginjaren werkte
ik veel in de regio die nu gemeente
Peel en Maas is”, vertelt Tinnemans.
“Maar later ging ik steeds meer daar-

Zo ontstond vorig jaar bij Mulder
het idee om een netwerkclub op
te richten voor ondernemers die in
Peel en Maas wonen, maar daarbuiten hun onderneming en werkzaamheden hebben. “Het doel van
Connect Peel en Maas is dat contact
in Peel en Maas wat meer aan te
halen, elkaars netwerk te vergroten
en van elkaars contacten te profiteren”, aldus Mulder. Tinnemans voegt
daaraan toe: “Zo’n club kan een
goede wisselwerking zijn. Je leert
ook over elkaars werk en van elkaars

ervaringen als zelfstandige. We willen uiteindelijk als club netwerk- en
thema-avonden gaan organiseren en
inspirerende sprekers laten komen
voor de leden.”

‘Business is het doel’
Elke ondernemer uit Peel en
Maas met een onderneming buiten
de gemeente, mag zich bij de club
aanmelden, aldus de Panningnaren.
“We willen het laagdrempelig houden
en een ‘ons kent ons’-sfeer creëren”,
vertelt Tinnemans. Dus of je nu in het
midden- en kleinbedrijf (mkb, red.)
zit of werkt als zelfstandige zonder
personeel, maakt ons niet zoveel uit.
Business is het doel en we willen iets
voor elkaar kunnen betekenen.”
De twee initiatiefnemers willen
in de tweede week van september
de eerste clubbijeenkomst organiseren. “Dan kunnen we informeel
even kennismaken met elkaar”,
aldus Tinnemans. “Van daaruit willen Koos en ik verder kijken naar hoe
de club vormgegeven gaat worden
en hoe vaak we bij elkaar willen
komen. We hopen in september met
een redelijk aantal leden te zijn.
Daarna hopen we dat het als een
olievlek werkt en we verder kunnen
groeien.”
Kijk voor meer informatie over de
netwerkgroep en om aan te melden
op www.connectpeelenmaas.nl

Vernieuwde kermis
in Egchel

Vrij

Venny & Krulle 20.30
dj pieet i dj deepcrash

Zat

KHICK

20.00
ENTREE 10 EURO

INCL. 3 PENNINGEN

dj ROB ZELEN

Zon

HITMAESTRO

Ma

egchelse matinee Quiz
BY CHAAT

BIRDHOUSE

15.00
14.00

20.00

De feesttent van de kermis in
Egchel staat zoals altijd bij café
Manders. Dit jaar heeft het café
echter nieuwe eigenaren en een
nieuwe naam gekregen. Bej
Manders zet naast de attracties
die in de kern van het dorp staan
een tent tegen de kroeg aan met
een vol programma.
De vrijdag en zaterdag waren
altijd al het decor voor muziek en
dat blijft ook onder de nieuwe eigenaren het geval. Op vrijdag kiest Bej
Manders voor een programma met
alleen maar dj’s. Op zaterdag komt
feestband Khick met dj Rob Zelen
de bezoekers vermaken. Zondag
treedt de Horster dj Hitmaestro op.
Maandag doet het matinee
haar herintrede in Egchel en vanaf
16.00 uur is het tijd voor de allereerste editie van het Open Egchels
Pubquiz Kampioenschap. Iedereen
kan zich in teams opgeven voor het
evenement waar gestreden wordt
om de ‘De Keup is van os-wisseltrofee’. Aansluitend is er muziek
van dj Ruud Vrenken en de band
Birdhouse.
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Sponsorovereenkomst voor
Kerkeböske Helden
Consendo, het Heldense bedrijf dat mensen begeleidt rondom verliessituaties, is een driejarige
sponsorovereenkomst aangegaan met Stichting Gemeenschapshuis Kerkeböske. De overeenkomst is
ter ondersteuning van de maatschappelijke activiteiten binnen de gemeenschap Helden.
Noortje Rutten, eigenaresse van Consendo, en Herm Verbugt, voorzitter van Stichting
Gemeenschapshuis Helden, ondertekenden de overeenkomst.
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Balance wint Dutch
Fitness Award
Sportcenter Balance uit Panningen is op zondag 3 juni uitgeroepen tot
Dutch Fitness Award-winnaar van de provincie Limburg. De awardshow
vond plaats in Gorinchem.
Naast de Dutch Fitness Award
mocht de sportschool ook de Gold
Award voor hoogste waardering uit de
gemeente Peel en Maas in ontvangst
nemen. “Het is nu de vijfde keer dat
we deze awards in de wacht weten te
slepen en daar zijn we echt enorm blij

mee. Het is een bevestiging dat ons
hele team er goed op staat en hard
aan de weg timmert om onze klanten
tevreden te stellen” vertelt Ricardo
Geeraets van het sportcenter. “We zijn
iedereen die op ons gestemd heeft
dankbaar.”

Oh, zit dat zo!
Om ons team van medewerkers uit te breiden en onze klanten
optimaal van dienst te kunnen zijn, zoeken wij op korte termijn een

De bewoners in de grensstreek
maken dus gebruik van verschillen
in de heffing om de Nederlandse
belasting te ontwijken.
Niemand betaalt graag te veel
belasting en het opzoeken van de
laagste heffing, mits binnen de
wet, is volkomen legaal. Dat is
feitelijk ook wat de Amazon’s en
Google’s van deze wereld doen.
Zij richten hun activiteiten en
juridische structuren zo in dat
winsten opkomen in landen met
lage of geen belastingheffing.
Hoewel dit juridische gewoon
door de beugel kan, is toch een
forse discussie losgebarsten over
de belastingethiek van dit soort
bedrijven.
Belastingheffing is een vorm
van concurrentie tussen landen.
Apple betaalde volgens de
Europese Unie 13 miljard euro te
weinig aan belasting aan Ierland,

Belastingontwijking

ERVAREN
KOELMONTEUR

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De afgelopen weken is de prijs van benzine flink opgelopen. Dit leidt
er toe dat in de grensstreek met België veel mensen over de grens gaan
tanken. De prijs van de benzine zelf zal daar niet veel schelen met de prijs
in Nederland, maar de Nederlandse belastingen zijn aanzienlijk hoger.

Functie
• Zelfstandig reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan
koelinstallaties verrichten
• Zelfstandig verrichten van montagewerkzaamheden
• Periodieke onderhoudswerkzaamheden en controles uitvoeren
• Storingen analyseren, verhelpen en mogelijke oplossingen aangeven

maar Ierland wil die miljarden
helemaal niet. Zonder de 13 miljard
was Apple verreweg de grootste
belastingbetaler in Ierland, nu
met de Europese naheffing kiest
Apple voor Jersey, dat buiten de
EU-regels valt en is Ierland een
groot deel van dat inkomen kwijt.
Europa heeft echter niet zo veel te
zeggen over de belastingheffing,
dat is een nationale aangelegenheid.
De Europese regelgeving ziet vooral
op transparantie, uitwisselen van
gegevens en overtreding van het
verbod op staatssteun. Ook worden
adviseurs binnenkort verplicht fiscale
constructies vooraf te melden.
Belastingethiek klinkt mooi,
maar is ook subjectief. Wat de één
een redelijke heffing vindt is voor
de ander volstrekt onvoldoende.
Vindt u dat u te weinig belasting
betaalt? Vast niet. De enige oplossing
is dat landen nog meer gaan

samenwerken op het gebied van
belastingen. Door de verschillen
kleiner te maken loont het niet
meer de moeite om allerlei trucs
uit te halen om belasting te
besparen. Als België de belasting
op benzine optrekt naar het
Nederlandse niveau, zal immers
niemand meer naar België gaan
tanken.

Functie-eisen
• MBO-E/W of gelijkwaardig, aangevuld met
koel- en/of klimaattechnische opleidingen
• F-Gassen diploma
• Kennis van meet- en regeltechniek
• Rijbewijs BE
• Ruime werkervaring in de koeltechniek
• Flexibele instelling
• Zelfstandig kunnen werken
• Servicegericht, enthousiast, representatief en ambitieus
Wat bieden we?
Bij aangetoonde geschiktheid voor de functie bieden
wij een uitstekend pakket aan primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Een prettige flexibele en collegiale
werkomgeving. Mogelijkheid tot het volgen van aanvullende
opleidingen.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Meer weten?
Bent je geïnteresseerd, richt dan je schriftelijke sollicitatie
met cv aan Jos Janssen Koel- en Elektrotechniek
t.a.v. Jos Janssen, info@janssenkoeltechniek.nl

(m/v)
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Meijelse voetballers weer naar Special Olympics
De leden van het team voor mensen met een beperking van voetbalclub RKMSV uit Meijel doen dit jaar weer
mee aan de nationale Special Olympics. Die vinden plaats van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni in het Gelderse
Doetinchem. Met tien spelers sterk gaan de Meijelnaren proberen een mooi resultaat te halen. “Lol maken is
belangrijker dan winnen.”

mogelijk gemaakt door sponsoren en
acties van het team om geld op te
halen.

Vlaggenceremonie
in stadion
Op vrijdag is de openingsceremonie van de Special Olympics. En die
is, net als van de echte Olympische
Spelen, inclusief een binnenkomst
met vlaggen. “We hebben de vlag
van RKMSV bij en ook de vlag van
gemeente Peel en Maas”, vertelt
Ruud. “Die krijgen we op donderdag
7 juni persoonlijk overhandigd op het
Huis van de Gemeente door de wethouder van sport. Helaas doen er geen
andere sportclubs mee dit jaar uit Peel
en Maas, dan hadden we samen kunnen lopen. Misschien dat ze enthousiast worden van onze verhalen.” Na de
vlaggenceremonie volgt nog een
optreden van Gerard Joling voor de

Trainer en leider Ruud Joosten
regelde samen met twee andere
leiders en twee ouders het hele weekend voor de jongens en meiden.
De spelers enthousiast krijgen, was niet
zo moeilijk, vertelt Ruud. “Toen ik
vroeg wie meewilde, gingen er meteen
tien vingers omhoog.” Twee jaar
geleden deed het team ook al mee aan
de Special Olympics die toen in
Nijmegen plaatsvonden. “Dat was een
geweldige ervaring toen en aan het
enthousiasme te zien, was het voor de
kinderen ook heel erg leuk. Daarom
wilden we dit jaar weer gaan.”

Het is een groot evenement,
vertelt Ruud. “In totaal doen er zo’n
veertig teams mee aan het voetbaltoernooi. Die worden verdeeld in drie
verschillende klassen, laag, midden
en hoog. Dat gebeurt op de zaterdag.
Dan spelen we een soort oefenwedstrijden en dan kijkt een jury in welke
klasse ieder team thuishoort. Op de
zondag gaan we dan spelen voor de
knikkers.” Verder zijn er sporters actief
in onder meer atletiek, badminton,
hockey en paardrijden en nog vijftien
andere sporten naast het voetbal.
Op zaterdag begint het toernooi

voor de voetballers, maar ze komen
een dag eerder al aan op hun accommodatie. “Die is ongeveer 45 minuten
rijden van de plek waar de wedstrijden plaatsvinden”, vertelt Ruud.
“De vorige keer sliepen we op een
gezamenlijke locatie met heel veel
andere sporters in een zaal. Dat was
voor onze jongens en meiden iets te
druk. Dan krijgen ze te veel prikkels.
Daarom hebben we gekozen voor
een rustige groepsaccommodatie.
Ze krijgen genoeg prikkels overdag,
dan kunnen ze ‘s avonds fijn uitrusten.” De accommodatie werd mede

Jos Janssen wint
viswedstrijd
Door: HSV De Ruisvoorn
Jos Janssen wist op zaterdag 2 juni de Rabobank Peel en Maasviswedstrijd te winnen. De wedstrijd vond plaats op visvijver
De Breeërpeel in Helden. Het was alweer de derde wedstrijd die Jos
wist te winnen dit seizoen.
Jos moest alles uit de viskast
halen om vader en zoon Maassen
van zich af te houden. Er werd veel
gevangen bij de wedstrijd in Helden.
Jos Janssen hengelde 11.170 gram
binnen, Sander Maassen wist 10.180
gram vis te vangen en diens vader

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

ruim 2.500 sporters.
De Meijelnaren gaan niet naar
Doetinchem om te winnen, vertelt
Ruud. Veel belangrijker is het volgens
hem om plezier te hebben. “Ze moeten lol hebben. Daar gaat het om.
De sfeer bij het toernooi is ook heel
erg goed. Omdat het allemaal kinderen met een beperking zijn, is er
onderling een enorme klik. Het is
gewoon één groot feest.” De spelers
beginnen het zelf steeds spannender te vinden naarmate het toernooi dichterbij komt, zo merkt Ruud.
“Ze hebben het er steeds vaker over
bij de trainingen. We zijn de laatste
weken ook specifiek op het toernooi
aan het trainen, omdat er iets andere
regels zijn dan bij regulier G-voetbal.
Maar het is geen spanning omdat ze
willen winnen, maar spanning omdat
ze mee mogen doen. Zoals ze bij de
Olympische Spelen zeggen: meedoen
is belangrijk dan winnen.”

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Broekenweek
25% KORTING
OP ALLE BROEKEN

Hub completeerde het podium met
een vangst van 8.400 gram.
De volgende viswedstrijd is
op zaterdag 9 juni bij visvijver
De Breeërpeel in Helden. De loting
is om 13.15 uur en de wedstrijd start
om 14.00 uur.

wanneer mag uw
dekbed op vakantie?

10%

korting

op dekbed

reiniging

actie geldig tot
30

juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

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

VAN 5 JUNI TOT 16 JUNI

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

MARKT 21, PANNINGEN - 077-307 12 19
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Brainstormavond
Kesselse
ontmoetingsplek
Ontwikkelgroep ‘Os Thoës’ organiseert op woensdag 13 juni een
brainstormavond voor alle inwoners van Kessel en Kessel-Eik. Tijdens de
bijeenkomst kunnen de aanwezigen meedenken en meepraten over een
nieuwe ontmoetingsplek in Kessel. De avond vindt plaats bij café Biej Ton
en Marij in Kessel.
Vanuit Stichting Welzijn KesselKessel Eik, een onderdeel van de
sociale pijler binnen het Dorpsoverleg
Kessel, denkt de ontwikkelgroep
al zo’n anderhalf jaar actief na hoe
te komen tot een mensvriendelijke
omgeving voor Kessel en Kessel-Eik.
“In het kader van de leefbaarheid zijn
hierin twee aandachtspunten heel
belangrijk: bewustwording en een
fysieke ontmoetingsplek. Hoe fijn zou

het zijn om een ontmoetingsplek in
Kessel te hebben waarin iedereen
welkom is en waar activiteiten plaatsvinden voor iedere leeftijd?”, vraagt
de groep zich af. Aanmelden voor de
avond kan bij Inge Hanssen-de Vlieger,
dorpsondersteuner Kessel en KesselEik, via info@dorpsondersteunerkessel.nl of 06 24 13 25 65. De Inloop bij
de avond is vanaf 19.00 uur en de
bijeenkomst start om 19.30 uur.

Dienstenveiling
voetbalclub VV BEVO
Voetbalclub VV BEVO uit Beringe is nog op zoek naar diensten voor de
dienstenveiling van zondag 24 juni. Op sportcomplex Hookervenne in
Beringe vindt dan de tweejaarlijkse dienstenveiling van de voetbalvereniging plaats.
“De organisatie is weer druk om
leuke diensten bij elkaar te krijgen”,
aldus de club. “Ook particulieren en
bedrijven die een leuke, originele of
ludieke dienst hebben mogen zich
melden.” De dienstenveiling begint
om 15.00 uur op het sportcomplex.
Veilingmeester is buuttereedner Peter
Faassen en in de pauze verzorgt een
dj de muziek. Voor de jeugd zijn er

Jubilarissen St. Cecilia Helden
Fanfare St. Cecilia Helden heeft zondag 3 juni tijdens het jaarlijkse Cecilia Zomerfeest haar elf
jubilarissen gehuldigd. Marco Hermans, Max Dautzenberg en Joeri Mommers zijn allen 10 jaar lid en
Funs Jacobs is 50 jaar muzikant, waarvan 45 in Helden. Op de achterste rij staan maar liefst zeven
jubilarissen die hun 65-jarig lidmaatschap vierden. Ze kregen van de vereniging een bronzen
muzikantbeeld uitgereikt. Pierre Segers, Har Hanssen, Twan Niessen, Jan Kranen, Loek Timmermans,
Jeu Lijssen en Jos Absil werden gehuldigd.

springkussens aanwezig.
De dienstenveiling wordt dit
keer gecombineerd met de BEVOfamiliedag. Alle vrijwilligers van
de voetbalclub worden op de dag
bedankt voor hun inzet.
Een dienst aanmelden of meer
informatie opvragen, kan door een
mail te sturen naar
info@bevoberinge.nl

Excursie bosbeheer
Heldense Bossen
Bosbeheer Peel en Maas houdt op zaterdag 9 juni een excursie door de
Heldense Bossen in Helden. Tijdens de tocht wordt uitleg gegeven over het
bosbeheer dat uitgevoerd wordt door de vereniging voor haar deelnemers.
De excursie begint om 10.00 uur bij het oorlogsmonument op de
Keuperheide aan de weg Bovensbos in Helden.
De vereniging heeft ongeveer 330
deelnemers die allemaal boseigenaar
zijn. Een groot deel van deze deelnemers doet mee aan het gezamenlijke
bosbeheer van de vereniging. Hierdoor
is de vereniging één van de grootste beheerders binnen de Heldense
Bossen. Tijdens de excursie zal uitleg

worden gegeven over het gevoerde
beheer en welke motivaties ten grondslag liggen aan de uitgevoerde beheermaatregelen. Onderwerpen zoals
dunning, bosverjonging, bosranden en
de bestrijding van Amerikaanse vogelkers komen aan bod. Daarnaast is er
tijd voor vragen en discussie.

Inventarisatie florawerkgroep IVN
De florawerkgroep van IVN Helden inventariseert op donderdag 14 juni
het Kwistbeekdal. Sinds een aantal jaren groeien in het natuurgebied
zeldzame planten. De inventarisatie begint om 19.00 uur.
Het natte Kwistbeekdal was
vroeger voor de boer alleen geschikt
als hooiland en daarom voor de
moderne land- en tuinbouw niet
interessant. Het bleef daarom
ongeschonden en zodoende konden
zeldzame planten er zich nestelen.
De florawerkgroep van IVN Helden
gaat hier de planten inventariseren

en vergelijken met de bevindingen
van vorige jaren.
De groep vertrekt 14 juni om
19.00 uur bij het informatiebord
bij het Kwistbeekdal, te bereiken
via het pad bij Baarloseweg 20 in
Helden. Neem voor meer informatie
contact op met Toos Wilms via
06 15 96 22 41.

Cheque stichting Kidzbase
Stichting Kidzbase heeft op donderdag 31 mei een cheque van 12.050 euro ontvangen van Art
Center De Raay uit Baarlo. Het geld werd opgehaald met een veiling waarmee twee kunstprojecten
van het kunstcentrum werden afgesloten. In 2016 werd het bekende schilderij Victory Boogie
Woogie van Piet Mondriaan ‘vervalst’ met medewerking van bekende Nederlanders die de vakjes
inkleurden. Daarnaast werd door 3.600 kinderen tijdens het educatieve kunstevenement Venlo
Kleurt de grootste levende Mondriaan gemaakt. “Twee waanzinnige projecten die we zeer waardevol en voor een goed doel hebben afgesloten”, aldus Frank Faessen van Art Center. Stichting
Kidzbase helpt jonge kinderen die door problemen thuis langere tijd uit huis zijn geplaatst.

Lucassen Agri Productie BV in Sevenum is een
vollegronds- groentebedrijf. Wij telen diverse soorten sla.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

TRACTORCHAUFFEUR

m/v

Ben jij schoolverlater of zoek je een leuke baan voor in de vakantie
en ben je in het bezit van een tractorrijbewijs, reageer dan nu!
Stuur je CV naar info@lucassenagri.nl of bel voor inlichtingen 06-19222362

WWW.LUCASSENAGRI.NL
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verenigingen

Basisschoolleeftijd

Vrienden- en vriendinnendag RKMSV
Voetbalclub RKMSV uit Meijel houdt op vrijdag 15 juni een vriendenen vriendinnendag. De middag is bedoeld om jongeren in de basisschoolleeftijd kennis te laten maken met voetbal en vindt plaats op
sportpark De Starte in Meijel.
Bij de middag wordt een aantal
spellen uitgezet waar iedereen aan
kan meedoen. Zo is er het estafettespel, het doelschieten en er wordt
een hindernisbaan opgebouwd.
“Natuurlijk wordt er ook een potje

gevoetbald”, laat de organisatie
weten. De kennismakingsmiddag
begint om 15.00 uur en duurt tot
ongeveer 17.00 uur. Het vindt plaats
op de voetbalvelden van RKMSV op
sportpark De Starte in Meijel.

Geld voor onderzoek naar
spierziekte

Marathon voor
Duchenne
Sportcentrum Sporthelden organiseert in samenwerking met
‘Daniels Trappen voor Duchenne’ op zaterdag 23 juni een Indoorcyclingmarathon voor het goede doel Duchenne Heroes. De vier uur durende
marathon wordt geleid door ervaren Master-trainers.
Duchenne Heroes is een goed
doel dat geld inzamelt om onderzoek
naar de spierziekte te bevorderen.
Jongens en meiden worden op jonge
leeftijd al gediagnosticeerd met deze
aandoening. De levensverwachting is
laag en patiënten worden niet ouder
dan 30 jaar. Er zijn uitzonderingen
waarbij patiënten de leeftijd van
40 jaar halen. De opbrengst van de
Indoorcycling-marathon komt volledig ten goede aan het goede doel.
Mensen kunnen deelnemen in
teamverband of individueel. Het is
ook mogelijk om individueel een of
twee uur te fietsen. Voor bedrijven is
het mogelijk om een spinning-bike
te ‘kopen’ voor de duur van de
marathon. Een drietal ervaren
Indoorcycling Master-trainers coacht

de deelnemers. De marathon heeft
een afwisselend parcours en gaat
‘over’ vlakke wegen, vals plat-wegen
en er zitten klimmen in. Ook wordt
er 30 minuten live muziek verzorgd
door de band SCOBRA, die muziek
maakt waar Braziliaanse klanken
samenkomen met de traditionele
Schotse doedelzakmuziek. De deelnemers worden volledig verzorgd
door de vrijwilligers. Dit zijn mensen
van het team ‘Daniels Trappen voor
Duchenne’ en werknemers van
Sporthelden. Tussentijds staat er een
pastabuffet klaar voor de deelnemers en is er sportvoeding verkrijgbaar. Neem voor meer informatie
contact op met Sporthelden via
077 307 71 13 of mail naar
info@sport-helden.nl
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Muziekverenigingen
Kessel onder één paraplu
Verscheidene muzikale verenigingen in Kessel gaan verder onder één overkoepelende organisatie die
MuziekVereniging Kessel heet. Verenigingen als Koninklijke Fanfare Maasoever, bigband The Ambassadors,
joekskapel Laot Gaon, de slagwerkgroep en Cool Kids worden zo onder één naam gebundeld. De verenigingen
kozen voor de nieuwe opzet om zo duidelijker te maken welke muzikale mogelijkheden er zijn in Kessel.
“We merkten dat veel mensen in
het dorp niet precies weten wat we nu
eigenlijk doen bij de verschillende
verenigingen”, vertelt Francien van
Kessel. “Er wordt vaak gesproken over
‘de fanfaar’, maar er is zo veel meer
dan alleen de fanfare. Met de nieuwe
naam worden het minder losse flodders en weet iedereen in Kessel waar
ze moeten zijn als ze muziek willen
maken. Wat voor muziek dan ook.”
Naast de muziekverenigingen is het
volgens MuziekVereniging Kessel ook al
een tijd mogelijk om lessen te krijgen in
onder meer trompet, trombone, saxofoon of gitaar. “Na de zomer komt daar
ook zangles bij”, aldus de vereniging.
Ook werden al andere samenwerkingen aangegaan de laatste jaren. “Er zijn
al diverse vernieuwende muziekcon-

cepten gepresenteerd, zoals Don’t Fear
The Stage van The Ambassadors, het
film- en musicalconcert van Fanfare
De Maasoever en Music4Kids van de
jeugdafdeling. Ook wordt er samenwerking gezocht met organisaties als dansvereniging KSV Kessel.”

Intern al lang zo
geregeld
De naamsverandering is echt voor
de buitenwereld, vertelt Francien.
“Eigenlijk is het intern al lang op deze
manier geregeld. We hebben al verschillende jaren een overkoepelend
bestuur, maar dat is nog niet helemaal
doorgedrongen tot de Kesselse bevolking.” Voorzitter van MuziekVereniging
Kessel is Peter van de Pas. “Toen ik

twee jaar geleden voorzitter werd,
had ik nog geen goed beeld van de
vereniging. Aangenaam verrast was ik
door de enorme variëteit aan muziekstijlen en passie voor het maken van
muziek die je door alle onderdelen
voelt. De ‘buitenwereld’ heeft, geheel
onterecht, nog te vaak het beeld bij
blaasmuziek van uniformen, marcheren en marsmuziek, terwijl er zo veel
meer is. Ik ben supertrots dat we nu
samen deze stap gaan zetten.”
De vereniging heeft een nieuw
logo laten ontwikkelen waarmee het
zich gaat profileren binnen Kessel.
Kijk voor meer informatie over de
mogelijkheden van de muziekverenigingen in Kessel op www.muziekverenigingkessel.nl of neem contact op
met info@muziekverenigingkessel.nl

Open dag bij Kesselse
watersportvereniging
Watersportvereniging WSV Gravenhof in Kessel houdt op zondag 10 juni een open dag. Tijdens de middag is
het onder andere mogelijk kennis te maken met de sporten wakeboarden en waterskiën op de Maas in Kessel.

De watersportvereniging gooit de
deuren open vanwege de Nationale
Open Dag van de Nederlandse
Waterski & en Wakeboard Bond.
Ervaren instructeurs van WSV
Gravenhof Kessel zijn aanwezig om

deelnemers de basisvaardigheden van
de sport te leren. “Vallen en opstaan
horen bij het lot van een beginnend
skiër of wakeboarder, maar daarna
geniet je van een ongekende vrijheid
op het water”, aldus de vereniging.

De open dag duurt van 12.00 tot
16.00 uur en vindt plaats bij watersportvereniging Gravenhof gelegen op
camping Gravenhof in Kessel. Kijk voor
meer informatie over de open dag en
de kosten op www.wsvgravenhof.nl

Oud-ijzeractie buurtvereniging
Koningslust
Buurtvereniging De Brookdiehk in Koningslust haalt vier keer per jaar al het oud-ijzer in het dorp op.
De eerstvolgende keer dat de mensen van de buurt langskomen, is zaterdag 9 juni.
De buurtvereniging vraagt de
inwoners van Koningslust het oudijzer al vóór 09.30 uur aan de straat
te zetten. Rond die tijd wordt er door

de mensen van de buurt begonnen
met het ophalen. Als er mensen zijn
die grote of onhanteerbare stukken
ijzer hebben liggen die ze kwijt willen,

kunnen ze contact opnemen met de
buurtvereniging. Dat kan via Sjoerd
van de Berg door te bellen naar 06
10 92 43 90.
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15 VRAGEN

zou dat dan zijn?
Ik zou heel blij zijn als ik wiskunde B,
dat ik sinds dit jaar in mijn vakkenpakket heb zitten, weer zou kunnen ruilen voor wiskunde A. Ik zou ze ruilen
Waar zou je voor wensen als je maar omdat ik daar voorgaande jaren altijd
best wel goed in was.
één wens had, maar je wist dat die
Houd je van achtbanen?
zou uitkomen?
Als ik maar één wens had, die zeker
Ja, ik houd wel van achtbanen. Ik geniet
zou uitkomen, dan zou ik een eigen
er enorm van als ik in een achtbaan zit.
manege willen beginnen. Eentje waar Ik krijg er vaak de slappe lach van en
ik de paarden zelf zou kunnen trainen
het geeft me een enorme kick.
en op hoog niveau met ze zou kunnen Waarom zou je de wereld wel/niet
rijden.
rond willen reizen?
Als er een vak op school was, dat je Ik zou de wereld liever niet willen
niet meer zou hoeven volgen, welke rondreizen. Ik hou van op vakan-

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Elisa Vaessen
15 jaar
Maasbree
Het Bouwens

jongeren 11

aan
Elisa Vaessen

tie gaan naar bijvoorbeeld Spanje of
Italië, maar ik ben altijd weer blij als
ik na twee weken weer thuis ben. Dan
ben ik weer terug bij mijn familie,
mijn vriendinnen en mijn paarden.
Wat is je favoriete dag van de
week?
Mijn favoriete dag van de week is
vrijdag. Dan begint namelijk het
weekend, waarin ik mijn hobby’s
paardrijden en voetballen weer kan
uitvoeren. Ook heb ik dan weer tijd
om met mijn vriendinnen af te spreken of ga ik oppassen bij mijn lieve
neefjes en nichtjes.
Wat doe je het liefst met je

vrienden/vriendinnen?
Ik vind het heel leuk om met mijn
vriendinnen te gaan shoppen of gezellig samen te chillen bij één van ons
thuis.
Als je de kans had om ervoor te
kiezen nooit dood te gaan, zou je
die dan nemen?
Nee, ik zou er niet voor kiezen om
nooit dood te gaan. Als je ouder wordt
en je niet meer zo mobiel bent en veel
vrienden of familieleden al gestorven
zijn, lijkt het me niet leuk meer om
voor altijd te blijven leven.
Kun je makkelijk beslissingen
maken?
Ja hoor, ik heb meestal wel snel een
keuze gemaakt. Iets wat wel vaker
een probleem kan zijn, is dat wanneer
ik eenmaal mijn keuze heb gemaakt,
ik ook moeilijk weer om te praten ben.
Dan staat mijn besluit echt vast.
Wie is/zijn je favoriete bekende(n)?
Ik heb niet echt een favoriete
bekende. Wel vind ik het heel leuk
om met mijn vader naar internationale springwedstrijden te gaan kijken.
Zeker wedstrijden waaraan bekende
springers zoals Jeroen Dubbeldam en
Sanne Thijssen meedoen.
Wat is je favoriete plek op de
wereld?
Mijn favoriete plek is eigenlijk gewoon
thuis. Ik heb er alles wat ik nodig heb
en ook alles wat ik niet per se nodig
heb, maar wel op prijs stel, zoals mijn
vrienden. Daarnaast zou ik waarschijnlijk heimwee krijgen als ik te lang van
thuis weg zou blijven.
Heb je een ongewone angst voor
iets?
Ik ben best bang voor turbulentie,
dus ik hou niet zo van vliegen in een
vliegtuig.
Waar sta je om bekend bij
vrienden/familie?
Bij vrienden en familie sta ik bekend
als een sociaal, grappig en sportief persoon die graag wil winnen.
Het maakt niet uit of het dan om voetbal of paardrijden gaat.
Welk televisieprogramma zou je
nooit willen kijken?
Ik hou absoluut niet van nieuwsprogramma’s als EenVandaag. Dat vind ik
maar saai en zou ik nooit kijken.
Wat zou je in de toekomst doen als
tijd en geld geen problemen waren?
Dan zou ik paardrijlessen gaan nemen
bij een internationaal ruiter en vervolgens mijn eigen paardenstal en fokkerij beginnen.
Als je voor één dag iemand anders
zou mogen zijn, wie zou je dan
willen zijn?
Ik zou voor één dag Lieke Martens willen zijn. Zij is een bekend voetbalster
bij FC Barcelona en het Nederlands
vrouwenelftal. Ik zou haar willen zijn
op de dag dat ze deelnam aan het
vorige Europese kampioenschap en
zorgde voor een dikke overwinning.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te gaan
voor HALLO Peel en Maas? Geef diegene dan op! Mail naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Waar heb ik
het over?
Je bent er vaak jaren mee
bezig, maar dat verschilt per
persoon. De meeste mensen
zijn in het begin best wel blij
dat het zover is, dat het beter
gaat worden. Alle mensen zijn
er op het einde helemaal
klaar mee en kunnen niet
wachten totdat ze er vanaf
zijn. Wie weet waar ik het
over heb?
Glad is het vóór de start van
het proces, maar door de imperfecties is het wellicht net niet
glad genoeg. Grof is het tijdens
het proces, die extra laag die je
pijn laat lijden maar toch door
velen wordt aangeraden. Glad is
het nog maar half na afloop van
het proces, de imperfecties die
zo goed mogelijk zijn weggewerkt, maar het proces dat aan
de achterkant voor altijd een
spoor achter zal laten. De mensen die ervan afweten willen
het zien, wellicht omdat ze
erom willen lachen, maar het is
ook mogelijk dat ze je willen
complimenteren. Opvallend is
het vaak niet, vooral voor de
mensen die er niet van afweten. Schaamte voelen alleen de
mensen die erdoorheen gaan.
Pijn is vanzelfsprekend.
Wie weet waar ik het over heb?
Ik heb het natuurlijk over
beugels! Afgelopen week ging
mijn beugel er na iets meer dan
anderhalf jaar uit. Ik ging eens
goed nadenken over het proces
waar ik en vele anderen doorheen gaan en realiseerde me
hoe cryptisch het kan zijn.
Alle vage gedachten rondom
beugels heb ik genoteerd en het
klonk als iets uit een Tess
Gerritsen-boek. Het komt wel
vaker voor dat ik aan de meest
vage en totaal onbelangrijke
dingen denkt. Dat zal wellicht
de reden zijn dat de app notities
in mijn iPhone goed vol staat.
Wie wist waar ik het over had
voordat ik het weggaf?
Renée
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Foodproducenten

Limburg LEF bij Limburgs
Lekker in Amsterdam
Verschillende foodproducenten uit onder meer Peel en Maas, verenigd onder Limburg LEF, presenteren op
maandag 18 juni bourgondisch Limburg in Amsterdam bij het evenement Limburgs Lekker. Met het event willen
de acht bedrijven al het moois dat Limburg te bieden heeft onder de aandacht brengen in de Randstad.

Voor het evenement worden
onder andere horecaondernemers,
speciaalzaken en leveranciers uitgenodigd op een afgehuurde locatie in het centrum van Amsterdam.
“Een bierbrouwer, escargots-kweker,
cateraar, fruitteler, fruitboomkweker,
aspergeteler en rund- en varkensvleesconcepten hebben zich vorig jaar
samengevoegd binnen Limburg LEF”,
laat de organisatie weten. “Onder

deze noemer willen de hardwerkende
producenten de regio Peel en Maas
positioneren als dé foodregio en hiermee ook hun eigen producten onder
de aandacht brengen.” Limburgs
Lekker wordt dit jaar voor de tweede
keer georganiseerd.

Liefde, Emotie en Food
Limburg LEF staat voor Liefde,
Emotie en Food en is een initiatief

van Lindeboom Bierbrouwerij,
Ruyghveen, Fruitboerderij, Teboza,
Herefords Slagerij, ’t Slakkenhuys,
Ria Joosten Catering & Evenementen
en Minitree. Limburg LEF wordt
ondersteund door Rabobank Peel,
Maas en Leudal en gemeente
Peel en Maas. Kijk voor meer
informatie op de Facebookpagina
van Limburg LEF of neem contact op
via limburglef@gmail.com

Aspergeontbijt in Kessel
Het jaarlijkse aspergeontbijt van AspergeGilde Peel en Maas en Niëns Horeca vond dit jaar plaats
bij Bejo Zaden in Kessel. Op vrijdag 1 juni kwamen zo’n tachtig gasten naar het zadenbedrijf voor
een rondleiding en een ontbijt waar asperges de hoofdrol speelden. “Het was zeer geslaagd”, zo liet
de organisatie weten.

opinie 13
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Bespreking poll week 21

De Nederlandse taal verloedert door Engelse taal
Het spande erom in de poll van twee weken geleden. Slechts een kleine
meerderheid van 52 procent op onze website en 60 procent op onze Facebookpagina vond dat de Nederlandse taal verloedert door het vele Engels dat
tegenwoordig gebruikt wordt. Op Facebook zei Teun Heldens uit Meijel er
helemaal geen moeite mee te hebben dat er veel Engels wordt gebruikt en
noemt het een verrijking: “Waarom moeten we voor alles een eigen woord
bedenken? Bovendien leent de Engelse taal zich vaak veel beter om jezelf uit
te drukken dan het Nederlands.”
Nicky de Bruijn uit Panningen vindt juist wél dat het Nederlands

verloedert. “Hoe vaak hoor je bijvoorbeeld niet dat iemand ‘enigste’ zegt
zonder daar bij stil te staan? Of ‘Dat kost heel duur’. Soms een beetje Engels
er tussen is niet zo erg, maar dit zijn echt taalfouten die niet kunnen vind
ik.” Ook Nicole Maessen uit Panningen vindt een beetje Engels niet erg,
“als mensen het foutloos Nederlands schrijven maar niet verleren”. J. Huijs uit
Panningen vraagt zich af waarom er niet ook gewoon op universiteiten
les wordt gegeven in het Nederlands, ook al zitten er veel internationale
studenten. “Als je een andere taal wil leren, doe dat dan in een lesuur voor de
desbetreffende taal. Maar houd Nederlands aan als voertaal op alle scholen.”

Graven moeten bewaard blijven
vanwege hun historische waarde
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Diverse parochies en kerkbesturen in de regio Horst aan de Maas, Venray
en Peel en Maas zijn door een historische groep uit Grubbenvorst opgeroepen
te stoppen met het ruimen van graven, om te voorkomen dat belangrijke
geschiedenis verloren gaat. Volgens de historici zeggen graven van notabelen
én van ‘gewone’ inwoners namelijk veel over de geschiedenis van een dorp
of parochie. Het is goed dat de historische groep uit Grubbenvorst aandacht
hieraan besteedt. Want wat is een dorp zonder kerk en zonder kerkhof?
Hoe bijzonder is het om te zien hoe groot families vroeger waren, hoe oud
mensen werden en welke stijl grafsteen er destijds gebruikt werd? Het
vertelt een belangrijk stukje geschiedenis over toen en is één van de weinige
tastbare dingen die blijven bestaan. Zeker nu cremeren veel meer wordt

gedaan dan vroeger. Het zou toch een kleine moeite moeten zijn om graven
te onderhouden? Er is vast iemand voor te strikken en anders zijn inwoners
wellicht bereid een bijdrage te leveren. Aan de andere kant kun je graven niet
eeuwig bewaren. Zitten nabestaanden daar wel op te wachten? En wie gaat
die oude graven onderhouden en zorgt ervoor dat ze netjes en in goede staat
blijven? Daar heeft tegenwoordig ook niemand meer tijd voor, zin in of geld
voor over. Leuk om graven te bewaren vanwege de historie, maar dat weegt
niet op tegen de kosten en het vele werk dat het met zich meebrengt. Dat kan
ook op een andere manier. Je zou ook een uitgebreid foto-archief op kunnen
zetten van graven; dat is stukken duurzamer. Graven moeten bewaard blijven
vanwege hun historische waarde. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 22) > De nieuwe privacywet gaat veel te ver > eens 64% oneens 36%

“Doodgewone zaken

Vacature hairstylist

bespreekbaar maken”

Bij kaps alon Loox Hair Beauty
style staat passie voor het
kapp ersv ak voor op. Om verder
te kun nen groeien zijn we
op zoek naar een erva ren onde
rnemende en voor al

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.

gepassioneerde hairstylist! m/v
12 tot 34 uur per week in overleg

Functie -eisen:
• Minimaal 2 jaar ervaring
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• Goede communicat ievaard
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• Creatie
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Gemotiveerd en enthousiast
• Representatief en sociaal

Eigen bijdrage zorg
en een eigen huis
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Heb je nog vrag en dan kan
a Bollen.
bereiken op 0773 082227, Lind

Situatie (namen zijn ﬁctief):
Jack en Maartje zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Ze genieten al een aantal jaren van hun pensioen. Ze hebben een eigen huis met
een waarde van ongeveer €250.000,00. Een hypotheek hebben ze niet meer.
Wel hebben ze nog spaargelden, ongeveer €50.000,00.
De gezondheid van Jack gaat hard achteruit en een opname in een zorginstelling komt steeds dichterbij. Maartje maakt zich zorgen over de eigen bijdrage.
Moeten zij hun huis “opeten”?

Vanaf 13 juni zijn ze er weer!
Hand schoongemaakte Hollandse Nieuwe.

NU 4+1 GRATIS!

Tegen inlevering van deze bon. Geldig tot 30 juni.

#

Meer weten?
Wilt u meer weten over eigen bijdrage zorg en uw vermogen? Neem contact
met ons op: T: 077 3031070 of E: info@consendo.nl of maak gebruik van
onze Kofﬁepraat.

Hollandse Nieuwe

#

Vraag: speelt de eigen woning een rol voor de eigen bijdrage?
De hoogte van de eigen bijdrage van de zorg is afhankelijk van uw verzamelinkomen en de hoogte van uw vermogen. Deze twee factoren, verzamelinkomen
en vermogen, bepalen derhalve hoeveel u moet betalen indien u in de zorg
terecht komt. Uitgangspunt voor deze berekening is het vermogen van 2 jaar
geleden, het zogenaamde peiljaar. Dit betekent dat indien men in 2018 wordt
opgenomen in een zorginstelling men voor de eigen bijdrage teruggaat naar
het vermogen van 1 januari 2016.
Enkel het vermogen dat boven de drempelvrijstelling voor de inkomstenbelasting komt (voor 2018: €60.000,00), wordt meegerekend voor de eigen bijdrage.
Dat betekent dat de spaargelden van Jack en Maartje niet meegerekend worden voor de eigen bijdrage, aangezien het bedrag van de spaargelden onder
de drempelvrijstelling ligt.
De eigen woning speelt een aparte rol. Pas bij verkoop van de woning of indien
de woning langer dan 2 jaar onbewoond is c.q. te koop staat, telt de eigen woning mee als vermogen voor de berekening van de eigen bijdrage van de zorg.
Zolang Maartje dus in de eigen woning woont, telt deze niet mee als vermogen
voor de eigen bijdrage.
Kortom, zowel het spaargeld als de eigen woning speelt thans geen rol voor de
eigen bijdrage voor de zorg. Dit zou natuurlijk anders zijn als Jack en Maartje
hun vermogen boven de drempelvrijstelling uit zou komen. Thans is enkel het
verzamelinkomen van Jack en Maartje bepalend voor de hoogte van de eigen
bijdrage.

Kanaalstraat 61 Beringe
www.looxhairbeautystyle.nl

Maar geniet ook van onze:
• Verse vis
• Salades
• Kant-en-klaar gerechten
• Feestschalen
• Warme gerechten

Openingstijden:
Wo/do 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 18.30 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Eerste Graaf van Loonstraat 4 | 5921 JC Blerick | T: 06 33 31 27 53

Lekker
zingen
Als ik professor Erik Scherder
op tv zie en hoor, dan boeit hij
mij iedere keer weer met zijn
levendige uitleg over het functioneren van onze hersenen.
Laatst ging het over gelukshormonen. Geweldig wat er zich
in ons brein afspeelt! Zo blijkt er
een hormoon te zijn, oxytocine,
dat het knuffelhormoon wordt
genoemd. Oxytocyne geeft je
een gevoel van ontspanning,
verlaagt stress en geeft je het
goede gevoel om met anderen
samen te zijn. Het mooie is dat
deze verbinder ook wordt
opgewekt als je zacht wordt
aangeraakt of iemand liefdevol
in je ogen kijkt. Onmisbaar dus
in iedere relatie.
Maar het brein heeft nog
andere wonderlijke manieren om
ons gelukkig te maken. Door te
zingen wordt endorfine vrij
gemaakt. Lekker hardop zingen
in de badkamer of in de auto…
daar voel je je goed bij. Zingen in
een koor is dus meer dan een
tijdverdrijf: samen zingen is fijn
en je voelt je samen in staat tot
mooie prestaties.
Wel is het jammer dat kinderen tegenwoordig zo weinig
zingen. De hersenwetenschap
pleit dus voor meer zangles op
school. Premier Mark Rutte zei
dat meezingen bij de Toppers zo
verbindt. Dat gaat ook op voor
zingen in de kerk. We zijn trots
op onze koren, maar als je kunt
meezingen geeft dat extra
voldoening. Al kan zingen
natuurlijk ook zonder koor.
Maar om goed en fijn samen te
zingen moeten we wel iets
dichter bij elkaar gaan
zitten. Door de hersenwetenschap weten we
nu immers dat er dan
meer gelukshormonen
worden aangemaakt.
Maar echt geluk is
natuurlijk wel veel meer
dan enkel een kwestie
van hormonen. Zingen
doet je goed. De apostel
Paulus schreef het lang
geleden al: “Zingt met
een dankbaar hart
psalmen, hymnen en
liederen, voor de lof van
God, ingegeven door de
Geest.” Dus: zing ze!
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Verspreiding jodiumtabletten
in Peel en Maas

Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het
lichaam radioactief jodium opneemt. Onze gemeente valt binnen de 100 kilometergrens
van de kerncentrale Tihange in België. Kinderen tot 18 jaar hebben het meeste kans op
schildklierkanker door radioactief jodium.
Vandaar dat in oktober 2017 het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per post
jodiumtabletten heeft verstrekt aan gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. Inname is
alleen nodig wanneer er radioactief jodium uit een kerncentrale verwacht of gemeld wordt.
In de media zijn de afgelopen tijd berichten verschenen over fouten bij de verstrekking van
de jodiumtabletten in onze regio. Zo hebben niet alle gezinnen met kinderen tot 18 jaar uit
Peel en Maas de jodiumtabletten ontvangen.
Heeft u kinderen onder de 18 jaar en in oktober 2017 niets ontvangen?Dan kunt u alsnog
de jodiumtabletten ophalen bij uw eigen apotheek of aan de balie van het Huis van de
Gemeente in Panningen. Let op: bij het Huis van de Gemeente krijgt u de jodiumtabletten
gratis, bij de meeste apotheken moet u hiervoor een klein bedrag betalen.
Meer informatie over de jodiumtabletten vindt u op de site van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling/jodiumtabletten

Hulp aan ondernemers via
155-help-een-bedrijf
Ondernemers uit de gemeente Gemeente Peel en Maas beschikken over een telefonisch
en online hulploket voor ondernemers, ‘155-Help-een-Bedrijf’. Daartoe zijn de gemeente
Peel en Maas en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf een samenwerking aangegaan.
Voor ondernemers is deze hulp kosteloos.

Beperkte dienstverlening

Donderdag 14 juni is er vanaf 13:00 uur geen publieke dienstverlening voor
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Werk en Inkomen, Jeugd en Zorg én
Burgerzaken. Vanaf 13.00 uur is het aanvragen van documenten, verklaringen en
uittreksels (Burgerzaken) niet meer mogelijk. Het afhalen van aangevraagde paspoorten,
identiteitskaarten en rijbewijzen is wel mogelijk. Voor spoedgevallen neem contact op
met het 077 306 66 66 of WhatsApp: 06-12 36 09 04.
De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de verregaande inzet van
ICT systemen. Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te
garanderen. Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we
gesloten of is onze dienstverlening beperkt.

Zet de Plattelandscoöperatie en Groenplatform bij u de poort
open naar een mooi en cultuurhistorisch leesbaar landschap?

Geef een fraaie plek door
en maak kans op deze
land-weidepoort
De afgelopen jaren is Peel en Maas op plekken verfraaid met mooie landschapspoorten.
Vanuit het Groenplatform wordt dit erg gewaardeerd en is de mogelijkheid in 2018 deels
gesubsidieerd kans te maken op ook een mooie poort. De mooie poorten staan op plekken die
het landschap ‘in the picture’ zetten en het landschap leesbaar maken. De cultuurhistorische
authentieke tekst van het gebied roept bij veel mensen herinneringen op.
Vandaar: het vervolg van het land-weidepoortenproject!
Het Groenplatform in Peel en Maas heeft dit succes omarmd en aangegeven dat in de zomer
van 2018 weer zes mooie landschappelijke plekken kans maken voor een unieke poort. Dit past
mooi in de visie om natuur en landschap een kwaliteitsimpuls te geven.
Geef je nu op!
Tot uiterlijk 16 juni is er de kans om een dubbele poort vanuit het project te verkrijgen en zelf
te plaatsen om zo uw eigen perceel een aantrekkelijk aanzicht te geven. Voor het project geldt
een eigen bijdrage van € 250,-.

In de praktijk blijkt dat veel
ondernemers-in-zwaar-weer te
laat hulp zoeken. Het IMK heeft
daarop het initiatief genomen
voor ‘155-Help-een-Bedrijf’ om
zodoende laagdrempelig en
tijdig in gesprek te komen met
ondernemers die in zwaar weer
verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Samen met de adviseurs van het IMK wordt het
probleem in kaart gebracht en wordt richting gegeven aan mogelijke oplossingen.
Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die
weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom zijn we vanuit
het IMK het initiatief ‘155-Help-een-Bedrijf’ gestart. De ondernemer kan ons bereiken
via de website 155.nl of telefonisch op 088 9990 155. Op de website kan de ondernemer
eenvoudig een scan uitvoeren om te zien of hij tot de doelgroep behoort die voor een sociale
ondernemersregeling in aanmerking komt. Jaarlijks worden daar duizenden ondernemers mee
overeind gehouden.
Verfraait komende zomer deze poort uw wei/akkerperceel?
155-Help-een-Bedrijf
Het is belangrijk om ondernemers die het moeilijk hebben eerder in beeld te krijgen. Door er
tijdig bij te zijn kan de ondernemer vaak nog worden geholpen, soms door inzet van de
gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).
Ondernemers uit Gemeente Peel en Maas waarvan de continuïteit van hun onderneming in
het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen
088 9990 155 of 24 uur per dag online via 155.nl.
Over 155-Help-een-bedrijf
Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief
van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ondernemers die tegenwind ervaren kunnen
telefonisch 088 9990 155 of online via 155.nl direct contact opnemen voor ondersteuning.

Het criteria is dat de poort op een beleefbare landschappelijke plek komt te staan, zodat het
een voorbeeld vormt voor anderen. De poort geeft toegang tot een weitje of perceel (kan ook
een looppoortje zijn) en wanneer het ook nog een cultuurhistorische plek is, is het helemaal
een beleefbaar plaatje.
Op de site van de Plattelandscoöperatie www.plattelandscooperatie.nl kunt u het
aanmeldingsformulier en meer informatie downloaden. Vul dit voor 16 juni 2018 in en stuur
met foto naar ons en u kunt meedoen met deze succesvolle actie.
Zeer aantrekkelijke actie
Wees er snel bij en mail formulier en foto naar ron@plattelandscooperatie.nl en komende zomer
kan de Plattelandscoöperatie samen met het Groenplatform wellicht bij u de poort openen!
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5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

Groot onderhoud wegen 2018
Elk jaar voeren wij onderhoud uit aan de wegen in Peel en Maas. Dit jaar zijn de werkzaamheden gepland van juli tot en met oktober.
De werkzaamheden bestaan vooral uit:
• kiezellagen aanbrengen
• bermverhardingen maken
• scheuren herstellen
• rode fietsstroken maken
• asfaltlagen aanbrengen

Kermis Egchel 8 t/m 11 juni
Vrijdag 8 juni 16.00 uur
Opening kermis
Zondag 10 juni 16.00 uur tot 18.00 uur
Gratis schminken voor de kinderen

Aanwonenden en bedrijven worden vooraf geïnformeerd over de start en de impact van de
werkzaamheden. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.
Op welke locaties?
Baarlo:
De Meeren
Beringe:
Kaumeshoek, Hoevenstraat, Schoorgras, Peelstraat
Helden:
Carolusstraat
Meijel:
Eerenbeemd, voetpad Den Eckelkamp, fietspad Vossenberg
Grashoek
Kwakvors, Belgenhoek, Helenaveenseweg, Roomweg
Egchel
Haambergweg
Panningen
Groenstraat
Voor vragen kunt u contact opnemen met Luuk van Lier, (077) 306 66 66.

Maandag 11 juni
Verrassing op het kermisterrein

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

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

Lokaal Peel&Maas over het coalitieakkoord
Op 21 maart bedeelde u ons met acht zetels. Een beloning voor vier
jaar contentieus beleid maken, passend bij Peel en Maas. Nu weer in de
coalitie. Met wethouder Roland van Kessel en acht raadsleden uitvoering
geven aan het beleid volgens ons verkiezingsprogramma.
Het Lokaal Peel&Maasverkiezingsprogramma heeft
uitdrukkelijk deel uitgemaakt
van de coalitiebesprekingen.
Waar hebben wij met name de
accenten op gelegd? We gaan op
een respectvolle manier met elkaar
om, meningsverschillen worden
uitgesproken. We committeren
ons aan het coalitie-akkoord, maar
er is uitdrukkelijk ruimte voor
Lokaal Peel&Maas-speerpunten.

Lokaal Peel&Maas ervaart dat u als
samenleving in Peel en Maas heel
goed weet waar u voor staat en wat
u nodig heeft voor uw leefomgeving.
Wij geven ruim baan aan en willen
uw initiatieven faciliteren, in onze
vaktermen zelfsturing 3.0. Wij streven
na, dat communicatie vanuit de
gemeente voor u aanvoelt alsof men
in uw schoenen staat. Samenwerking
met elkaar kan daardoor nog sneller
verlopen. ‘De zorg’ blijft een van onze

stevige speerpunten. Uw welbevinden,
met aanvulling voor uw persoonlijke
leefsituatie, is de basis voor ‘prettig
leven, wonen en recreëren in Peel
en Maas’. Ruimtelijke inrichting,
goed verdeeld in leefkernen en
buitengebied, daar zetten wij ons
uitdrukkelijk voor in. De natuur
vervult hierin een prominente plaats.
Daarnaast een welkom voor mensen
van buiten Nederland, zij bieden
ons soelaas voor werkzaamheden
waarvoor Peel en Maas te weinig
mensencapaciteit heeft. Tot slot zorgen
wij dat het huishoudboekje bij dit alles
op orde blijft.
Lokaal Peel&Maas

Glasvezel in het buitengebied
Nog maar enkele dagen en de inschrijftermijn voor de aanleg van
glasvezel in het buitengebied van Noordwest-Limburg loopt af. Tot aanstaande maandag 11 juni kunnen bewoners van het buitengebied in Peel
en Maas zich inschrijven. Voor de leefbaarheid op het platteland hét
moment om ook supersnel internet te krijgen.
Tijdens de raadsvergadering
van 21 mei jongstleden hebben we
namens het CDA naar aanleiding van
berichten over te weinig animo
vragen gesteld aan het college.
De teller van aanmeldingen stond

toen nog maar op 13 procent. Goed
om te zien dat bij het schrijven van dit
artikel de teller al op 25 procent stond.
CDA Peel en Maas hecht er veel
waarde aan dat we de benodigde
50 procent aanmeldingen halen.

Internet is niet meer weg te denken
uit onze samenleving. Door te kiezen
voor glasvezel in het buitengebied is
de enorme achterstand ten opzichte
van de kernen weg. Glasvezel heeft
namelijk heel veel voordelen. De hoge
capaciteit en snelheid van glasvezel zijn de belangrijkste voordelen.
Daarnaast is de verbinding betrouwbaarder dan het huidige draadloze 4G
of het toekomstige 5G. Een belangrijk antwoord van het college op één

van onze gestelde vragen was: als de
benodigde 50 procent aanmeldingen in
de regio Noordwest-Limburg niet wordt
gehaald, maar wel in onze gemeente
Peel en Maas, zal er ook in het buitengebied van Peel en Maas geen
glasvezel komen. Kortom, hoe meer
aanmeldingen, hoe groter de kans op
aanleg van het glasvezelnetwerk.
Doe dus mee en meld u aan.
Sandy Janssen en Peter Nouwen,
raadsleden CDA Peel en Maas
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BEVO ten onder tegen
RKVB uit Baexem
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe ging op zondag 3 juni vol goede moed richting Leveroy om
daar met RKVB uit Baexem te strijden in de eerste ronde van de nacompetitie. Door de nipte 4-3 nederlaag is
BEVO klaar in de nacompetitie en promoveren de Beringnaren niet.

door Eric Minten uitstekend en hard
werd binnengekopt, 2-1.
BEVO was heer en meester en
scoorde vlak voor rust zelfs de 3-1, met
alweer een doelpunt met het hoofd.
Ivo Martens scoorde uit een vrije trap
van Stan Timmermans. De rust ging
in met een 3-1 voorsprong voor BEVO.
Na rust probeerde Baexem met opportunistisch voetbal de bakens te verzetten en slaagde er in om de BEVO-ploeg
te ontregelen. In de 50e minuut scoorde
Baexem de aansluitingstreffer na knulBEVO kwam op stoom en RKVB
had in deze periode weinig in te bren- lig balverlies op het middenveld, 3-2.
gen. Tien minuten voor rust nam BEVO
In de 66e minuut scoorde Baexem
dan ook verdiend een voorsprong,
opnieuw en wederom na balverlies
waarbij een goed genomen hoekschop op het middenveld. Uit de dieptepass
BEVO begon goed en creëerde
kansen via Rob Minten, maar die wist
niet te scoren. In de 10e minuut nam
Baexem een voorsprong na onnodig
balverlies aan BEVO-zijde. De nummer 10 kon ingrijpen en uitstekend
afronden, 0-1. Rob Minten maakte al
snel, na een goede voorzet van Kevin
Vossen vanaf rechts, gelijk met een
kopdoelpunt, 1-1.

Verdiende voorsprong

wist de nummer 10 de 3-3 te maken.
De BEVO-ploeg had het in die faseerg
moeilijk. De wil was er wel, maar de
fysieke kracht en het vernuft ontbrak.
RKVB rook dat er meer inzat en
zette alles op alles om alsnog de zege
te grijpen. Dit lukte ongeveer een
kwartier voor tijd. Uit een identieke
situatie als de vorige twee doelpunten counterde de ploeg naar de winst.
De nummer 11 werd door zijn medeaanvaller eenvoudig in staat gesteld
om de 3-4 binnen te tikken.
De BEVO-ploeg kon het tij niet
meer keren en moest vooral na rust
haar meerdere erkennen in derdeklasser Baexem. (Foto: Peter van Berlo)

Clubkampioenschappen BC Joppe
Door: biljartclub BC Joppe
De finales van de onderlinge competitie van BC Joppe werden op
vrijdag 1 juni afgewerkt. In de finale om het bandstoten wist Joep
Vissers de titel binnen te slepen en bij het libre werd Krijn Gartsen
clubkampioen.

In de finale om de Piet Strijbosbeker (bandstoten), stonden Joep
Vissers en Jan van Heugten. Joep
won deze partij in 21 beurten met
40 caramboles, een hoogste score
van 13 en een gemiddelde van 1,38.
Jan kwam niet verder dan 29 caramboles met een hoogste score van
4 en een gemiddelde van 0,44.
Daarna werd de finale gespeeld
om de Oranje Cup (libre) geschonken door familie De Bruin van het
Oranje Hotel. Deze werd gespeeld
door Krijn Gartsen en Piet Thijssen.
Krijn won de partij in 22 beurten met
85 caramboles, een hoogste score
van 22 en een gemiddelde van 3,86.
Piet kwam niet verder dan 74 caram-

boles met een gemiddelde van 3.36
en een hoogste score van 23 in
22 beurten. Joep mag zich clubkampioen noemen voor een jaar van het
bandstoten en Krijn is een jaar clubkampioen libre van BC Joppe.
Verder werd nog de Oranje
Troffee uitgereikt, geschonken door
het Oranje Hotel voor het percentuele hoogste gemiddelde van
de afgelopen MLBB-competitie.
Deze werd gewonnen door Jan
Beijers. Ook de Ad Ewalts-beker,
geschonken door Ad Ewalts voor
het hoogste aantal punten in de
MLBB-competitie van het afgelopen seizoen, was een prooi voor
Jan Beijers.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

NATIONAAL
CHAUFFEUR
EN EEN

Mediterranos
GRIEKS EN ITALIAANS
SPECIALITEITENRESTAURANT

Welkom bij Mediterranos Maasbree
Sfeervol genieten van Griekse
en Italiaanse specialiteiten

INTERNATIONAAL
CHAUFFEUR

à la carte restaurant • afhaalservice
terras • buﬀetten • feestlocatie
zaalverhuur

INTERESSE OF MEER INFO, BEL OF MAIL NAAR

Woensdag pizzadag
€ 2,- korting op alle pizza’s

Dinsdag gyrosdag
€ 2,- korting op alle gyrosschotels

Donderdag schnitzeldag
€ 2,- korting op alle schnitzelschotels
Openingstijden
zondag t/m donderdag
16.00 - 22.00 uur

INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF

W. DAEMEN B.V.

t.a.v. Wil Daemen
Venloseweg 19, Maasbree
077 465 12 56 • info@wdaemen.nl

vrijdag en zaterdag
16.00 - 23.00 uur
iedere maandag gesloten
m.u.v. feestdagen
Sevenumseweg 2, 5993 NZ Maasbree
Tel. 077 - 374 36 09

/Restaurant-Mediterranos
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Nog een jaar derde klasse
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Winst tegen Asenray

Maasbree onderuit tegen Koningslust ruikt
Berghem Sport
vierde klasse
Door: Theo Tielen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree is uitgeschakeld in de strijd om promotie door een 4-0 nederlaag bij Berghem Sport op zondag 3 juni. De nederlaag was terecht, maar enigszins geflatteerd. Uiteindelijk
heeft de Maasbreese ploeg met een derde plaats uitstekend gepresteerd en werd zij de hoogst geplaatste ploeg
in Peel en Maas.

Door: Tom Hunnekens, voetbalvereniging Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust speelde zondag 3 juni de
eerste wedstrijd van een tweeluik tegen Rkavc uit Asenray. Koningslust
begon de nacompetitie goed en won met 1-3. Ze kan de vierde klasse al
bijna ruiken.
Rkavc kreeg een penalty omdat
een speler over het uitgestoken
been van een Koningsluster speler
ging. De speler van Rkavc schoot
hem beheerst binnen en liet Roel
kansloos, 1-0. Niet lang na de openingstreffer kreeg Koningslust een
penalty. Nick Rongen ging diep en
werd in het zestienmetergebied
neergehaald, dus de bal ging op
de stip. Het was Bram Rongen die
hem goed binnenschoot en de stand
gelijktrok, 1-1.

Rkavc met tien
man verder

Ron van de Kerkhof van MVC (Foto: Math Geurts Fotografie)
MVC nam geen halve maatregelen en reisde met een bus af naar
het Brabantse Oss. Er werd op kunstgras gespeeld dat door de warmte
erg heet was. De gastheren namen
al snel het heft in handen en scoorden binnen de 5 minuten de 1-0 toen
Donny van Herpen vanuit een moeilijke hoek MVC-keeper Stan Caris passeerde. Ook daarna bleef Berghem
gevaarlijk, vooral door enkele gevaarlijke kopballen.
Pas de laatste 10 minuten van

de eerste helft nam MVC’19 het initiatief over. Na rust liet Maasbree
zich opnieuw verrassen door een
snelle tegentreffer. Ditmaal kon Jordi
Verhaegen geheel vrijstaand de 2-0
binnenkoppen. Even later kon Clim
Moonen bijna tegenscoren, maar hij
kon de voorzet van Joris Timmermans
slechts licht schampen.
Voor de rest kwam Berghem
Sport niet meer in de problemen en
scoorde het in de slotfase nog een
derde en een vierde treffer, 4-0.

Dit was ook de eindstand in deze
sportieve wedstrijd.
Lang werd er niet getreurd.
Er heerste meer de tevredenheid over
het hele seizoen dan het verdriet van
de uitschakeling. Maasbree werd nog
op voldoende bier getrakteerd door
diverse Berghem-sponsoren. Dit bier
werd onder de klanken van een ingehuurde volkszanger opgedronken.
MVC kan zich gaan opmaken voor
weer een jaar derde klasse-voetbal
met veel derby’s in het verschiet.

Koningslust bleef ook na de
gelijkmaker beter. Het was Bram
Rongen die een kans kreeg toen
hij de bal van Jurjen kreeg doorgespeeld. Hij ging de keeper voorbij,
maar een verdediger kon hem de bal
nog ontfutselen. Na een forse overtreding van een speler van Rkavc op
Bram Rongen kreeg de speler van
Rkavc de rode kaart te zien. Ook Rik
Bos kwam dicht bij een treffer. Zijn

kopbal werd van de lijn gekopt.
Net voor rust was het weer Bram
Rongen die zag dat de keeper te ver
uit zijn goal stond. Hij stifte hem er
overheen, waardoor Koningslust met
een voorsprong de rust in ging, 1-2.
Na rust was Koningslust nog
steeds gevaarlijk. Een voorzet van
Jurjen op Bram, maar de kopbal
ging net over. Rkavc probeerde het
ook met wat schoten, maar deze
leverden alleen niets op. Het was
Koningslust dat op 1-3 kwam, toen
Bram de bal diep speelde op Roel
Ghielen. Die kon alleen door en
schoot de bal binnen. Koningslust
kreeg nog wat kansen om de stand
uit te breiden, maar de eindpass was
net te slordig. Daardoor strandde de
aanval.
Rkavc werd ook nog gevaarlijk.
Eerst was het een kopbal die Roel
eerst niet klem had. Daarna was het
een kopbal en de bal belandde op de
lat en ging over. Koningslust scoorde
nog één keer, maar deze treffer
werd afgekeurd wegens buitenspel.
De eindstand bleef 1-3.

Someren, Utrecht en Gouda

Heldense
atleten actief in
het hele land
Door: Atletiek Helden
De leden van Atletiek Helden waren op zaterdag 2 en zondag 3 juni
op verschillende fronten actief. Zo namen er leden deel aan baanwedstrijden in Someren, Utrecht en Gouda en iets dichter bij huis aan de
Trailrun Leudal in Heythuysen.

Dames 1 Baarlo kampioen
Het eerste damesteam van voetbalvereniging VV Baarlo is onlangs kampioen geworden in de
vierde klasse. Na een ruime thuiszege op Venray en het verlies van directe concurrent Brevendia
grepen de Baarlose vrouwen op het eigen sportpark De Meeren in Baarlo de titel. Daarmee verzilverden ze het recht op promotie naar de hogere, derde klasse. (Foto: Len Gielen)

De baanwedstrijd in Someren
vond al op donderdag 31 mei
plaats. De junioren atleten
wisten daar vrijwel allemaal hun
persoonlijke records te breken
op de sprint. Milan Sonnemans,
12,34 seconden op de 100 meter
en 18,55 seconden op de
150 meter, en Arjan Kassteen,
12,75 seconden op de 100 meter en
27,10 seconden op de 200 meter,
waren erg rap. Tom van de Pasch
haalde behalve bij de 200 meter
(26,40 seconden) ook nog eens
flink uit bij het speerwerpen met
34,34 meter. Op de 3.000 meter
rende Kenny Janssen naar een
tijd van 9,57 minuten en Luke
Heijnen naar 10,07 minuten.
Rik Heijnen snelde op vrijdag
op de 1.500 meter naar 4,05,45
minuten bij de Trackmeeting in
Utrecht. Op dezelfde dag probeerde
Job Dusch zijn Nederlandse titel

te verdedigen op de 800 meter
voor masters op de NK in Gouda.
Hij werd dit keer echter tweede.
Nico Verstraten ging in zijn categorie
met de tweede plek naar huis op de
2.000 meter. Bij de M40 werd Ron
Koster vierde en op de 1.500 meter
wist hij vijfde te worden.

Trailrun Leudal
Op zondag vond de Trailrun
Leudal plaats in Heythuysen. Het was
perfect weer voor een trail in Leudal.
Op de 12 kilometer rende Peter Kegel
naar 1.14,15 uur, Annie Driessen
naar 1.25,05 uur en Annemarie van
Roosmalen naar 1.26,47 uur. Bij de
21,5 kilometer snelde Wiel van
Lier naar 2.09,27 uur, Bob Keulards
naar 2.09,27 en Kees Kompier naar
2.12,12. Bij de 30,1 kilometer wist
Sjoerd Karis de finish te halen in
2.39,58 uur en Hans Peeters in
2.46,01 uur.
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Goud voor Mark van Dijk
in Venray
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
Verschillende leden van JC Helden namen op zaterdag 2 en zondag 3 juni deel aan het internationaal judotoernooi in Venray. Daisy van Os op zaterdag en Mark van Dijk op zondag wisten de eerste plek in de wacht te
slepen.

Mark van Dijk haalde goud in Venray
De dames beten het spits af van
het zwaar bezette toernooi. Daisy van
Os bewees dat als je kampioen wil
worden, je van alle sterke tegenstanders moet kunnen winnen. Ze had een
pittige loting, maar werd overtuigend
kampioen. Haar zus Lindsay van Os
knokte zich ook tot de finale, waarin
ze nipt verloor. Lindsay kwam voor de
eerste keer uit in de voor haar nieuwe
gewichtsklasse.
Marlouk Colbers won overtuigend
drie partijen, maar verloor in de halve
finale en troostfinale. Barbara Konings
sloot de eerste dag goed af met een
zilveren medaille. De andere deelne-

mers Nova Peeters, Bo van den Brand,
Niels van den Berg, Noa Janssen, Eefje
Moors, Kevin Janssen, Brent Schuijers,
Dali Lucker en Joyce Peters wonnen
de nodige partijen, maar wisten geen
podium te bereiken.
Op zondag mochten er nog vier
judoka’s deelnemen in Venray; Janine
Janssen won één keer en verloor twee
keer. Aron Theunissen verloor nipt de
strijd voor de derde prijs en moest met
twee gewonnen en twee verloren partijen genoegen nemen met een vijfde
plek. Bart Cuppens verloor zijn eerste
partij, maar herpakte zich en won de
volgende twee partijen. Dat leverde

hem de tweede prijs op.
Als laatste was het de beurt aan
Mark van Dijk die door broer Tom
gecoacht werd. Tot de finale kende
Mark weinig moeite. In die finale
mocht hij tegen een judoka waar hij
eind 2015 voor het laatst tegen gejudood had. Het was een mooie partij,
waarbij beide judoka’s voor de aanval
gingen. Mark viel continu aan, waardoor zijn tegenstander op twee straffen kwam te staan en daarom moest
aanvallen. Eén van die aanvallen werd
een prooi voor Mark die het daarna,
goed luisterend naar Tom, soeverein
uitjudoode en het goud won.

Henk Lansbergen
clubkampioen biljarten
0493-342678 Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl
0493-342678 Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl
Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u. Tegenover Tankstation Goossens DEURNE
Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u. Tegenover Tankstation Goossens DEURNE

Door: biljartverenigingen BC Meijel en BC Ketelbink
De Meijelse biljartverenigingen BC Meijel en BC Ketelbink houden ieder jaar samen een clubkampioenschap. Henk Lansbergen wist dit jaar de titel binnen te slepen. De finale ging tussen Henk
Lansbergen en Toon van Beuningen. Het werd een bloedstollende match. Na een uitermate spannende slotfase moest Toon nog één puntje maken om een gelijkspel uit het vuur te slepen, maar hij
miste deze kans. Henk kroonde zich zodoende tot kampioen.
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Winst na goede tweede helft

Panningen houdt zicht
op promotie
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
In de strijd om de nacompetitie voor een plaats in de 3e klasse trad het eerste herenteam van SV Panningen
op zondag 3 juni aan tegen Roosteren, een dorp van 1.500 inwoners. Na vooral een goede tweede helft wisten
de Panningnaren een 3-1 zege te pakken en zich te plaatsen voor de volgende ronde van de nacompetitie.

Janske Lenders

Maasbreese Neder
lands kampioen
paratafeltennis
Door: Cor Lenders
De Nederlandse kampioenschappen paratafeltennis werden zaterdag 2 juni gehouden in Rotterdam. Daar deed Janske Lenders uit
Sevenum, maar woonachtig in Maasbree, aan mee. Zij werd Nederlands
kampioen in het enkelspel.
Ze werd tijdens het Nederlands kampioenschap de ongeslagen winnaar.
Een geweldige prestatie voor deze
dame, die wekelijks traint bij TTC
Asterix in Blerick.

Janske speelde in het enkelspel in de zesde klasse van het
rolstoeltafeltennis. Ze is afkomstig
uit Sevenum, maar woont nu in
Maasbree in het WBC van Daelzicht.

Meerkampfinale

Danielle Lormans
11e op NK turnen
Door: Loes Verkoeijen
Turnster Danielle Lormans turnde zaterdag 2 juni bij de senioren in
de tweede divisie haar Nederlandse kampioenschappen. Daar behaalde
ze de elfde plaats. Cielke Verkoeijen, pupil 2 N1, plaatste zich op zondag 3 juni net niet voor de finale van het Nederlands kampioenschap.

In de eerste helft ontspon zich
een gelijkopgaand duel met vele
kansen aan beide zijden. De eerste
kans was voor Panningen: een kopbal van Remco Litjens ging naast.
Remco schoot vervolgens nog een
keer naast en aan de andere kant
schoot Roosteren over. Robin van Osch
kwam in de 20e minuut vrij voor de
goal, maar hij scoorde ook niet.
In de 34e minuut kon Panningenkeeper Jordy Nelissen een schot van
Bjorn Leurs vanaf 16 meter niet onder
controle krijgen en de bal caramboleerde in het doel, 1-0. Nauwelijks
een minuut later ging een laag schot

van dezelfde speler rakelings langs
de paal. Met nog 5 minuten te spelen
tot aan de rust gingen Remco Litjens
en Robin van Osch een prachtige
combinatie aan en die laatste bracht
Panningen op 1-1, wat tevens de ruststand was.
Panningen nam na rust het heft
stevig in handen en Roosteren werd
bestookt met fraaie combinaties.
Nog een keer was er een gevaarlijk
schot van Roosteren, maar daarna
was het Panningen dat domineerde.
Robin van Osch was de keeper al voorbij, maar schoot vervolgens op de paal.
Uitstel van executie, zo bleek in de 56e

minuut. Idris Pakasa scoorde 1-2 met
een lage schuiver na prachtig voorbereidend werk van Robin van Osch.
Roosteren kreeg daarna nog een
kans, maar in een uiterste poging
wist Ilias Amhaouch de gelijkmaker
te voorkomen. De Midden-Limburgers
waren moe en Panningen besliste
de wedstrijd door een pass van Idris
op Robin, die feilloos het hoofd van
Remco Litjens vond, 1-3.
Panningen won verdiend op basis
van een veel betere tweede helft en
gaat door naar de tweede ronde van
de nacompetitie. Daar treft het vv
Born op zondag 10 juni. (Foto: SC Knuurke)

Danielle Lormans startte sterk.
Na de toestellen vloer (11.900) en
sprong (12.433) stond ze zelfs derde.
Echter het was een meerkampfinale en dan moeten er vier toestellen geturnd worden. Op brug wist ze
een prima score van 10.250 neer te
zetten.

Balk verlaten
Tijdens het inturnen op balk
verliep alles vlekkeloos. Helaas
tijdens de wedstrijdoefening niet
helemaal. Ze moest de balk verlaten
bij de losse radslag. Omdat de
rest van haar oefening wel goed
was kreeg ze nog een 10.667

BoeBaDoe Farm

Voetballers Grashoek
houden kans op promotie
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Op het warme sportpark De Mössehoof in Roggel heeft het eerste herenteam van SV Grashoek op zondag
3 juni de eerste wedstrijd van de nacompetitie met 3-2 verloren. De nipte nederlaag brengt de geelzwarten niet
uit het lood. De smalle marge houdt Grashoek in de race naar het streven voor promotie, waarbij op zondag
10 juni de return tegen Roggel volgt.
Voor Grashoek was het eerste
kwartier de beste fase. De geelzwarten waren beter en het was aan de
doelman van Roggel te danken dat
de Grashoekse ploeg niet op voorsprong kwam. Ook Roggel zat niet
stil. De jonge ploeg zocht met snelle
omschakelingen de weg richting het
doel van Koen Clephas. Die klaarde zijn
werk naar behoren. Het leek een 0-0
ruststand te worden, maar in de slotminuut van de eerste helft werd het 1-0.
Aanvoerder Stan van Heur nam aan de
linkerkant een vrije trap en deed dit op
maat. Luuk Adan hoefde er maar zijn
hoofd tegen te zetten, 1-0.

De tweede helft begon sensationeel. Burak Oosterveen schoot
met een daverende knal Grashoek
op 1-1. De vreugde was maar van
korte duur. In de 52e minuut was er
weer een vrije trap voor de thuisclub, die binnen werd geschoten, 2-1.
Het bracht Roggel opnieuw in het
zadel en Grashoek in de achtervolging.
Het hield de amusementswaarde in
het steeds warmer wordende sportpark hoog.
In de 64e minuut begon de situatie voor Grashoek toch een precaire
vorm aan te nemen. Spits Thijs van
Bogget rondde een aanval af, nadat

de geelzwarte verdediging was uitgespeeld, 3-1. Een vierde tegentreffer
zou de kansen voor de tweede wedstrijd tot een minimum hebben gereduceerd. Tien minuten voor het einde
was er plotseling nieuwe hoop bij de
geelzwarten. Bas Gloudemans speelde
Dirk van Lierop in goede positie aan.
Dirk hield de controle en scoorde een
belangrijk doelpunt, 3-2.
De laatste minuten verstreken
onder hoogspanning. De 3-2 stond
nog op het bord toen het arbitrale trio
tot het eindsignaal besloten. Zondag
10 juni is de tweede wedstrijd tegen
Roggel op De Peelrand in Grashoek.

voor haar balkoefening. Zij haalde
met een totaalscore van 45.250
de elfde plaats van Nederland.
Cielke Verkoeijen, pupil 2 N1,
turnde zondag 3 juni haar laatste
kwalificatiewedstrijd om zich te
kunnen plaatsen voor de NK-finale
in Ahoy Rotterdam. Ze liet een
mooie balkoefening zien waarvoor
ze een mooi punt van 9,876
behaalde. Helaas werd het punt
aangepast door vier punten niet te
berekenen. Op brug liet Cielke voor
het eerst een mooie losom zien.
Haar punten bij sprong maakten
veel goed, maar helaas te weinig
om zich te plaatsen voor de finale.

De leukste boerderij in Beringe
met een boerenterras, speelweide,
dierenweides en vele leuke activiteiten:
• Kinderfeestjes
• Groepsuitjes
• Koe knuffelen
HAAMBERGWEG 14, BERINGE • 06-41052369 • WWW.BOEBADOEFARM.NL

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze
richt op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)
parttime en fulltime

Weekendhulpen

(M/V) evt. scholieren/studenten)
voor diverse werkzaamheden op de loods
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met cv
binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV, Nijverheidstraat 15, 5961 PJ Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl
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Minivoetbaltoernooi Grashoek
Net als in veel omliggende dorpen in Peel en Maas heeft ook Grashoek wederom haar eigen minivoetbaltoernooi. Dit vindt plaats op zaterdag 9 juni op sportpark De Peelrand in Grashoek.
Op zaterdag wordt gevoetbald in
de categorieën Heren prestatief,
Heren recreatief en Dames. Er geldt
wel een minimumleeftijd van 16 jaar
voor de deelnemers. “Gezelligheid

staat voorop”, zo laat de organisatie
weten. “Het toernooi is dan ook nog
lang niet afgelopen na het laatste
fluitsignaal bij de voetbalwedstrijden
en zal net als vorig jaar nog doorlopen

tot in de late uurtjes in de feesttent
op het terrein.” De muziek in de tent
wordt verzorgd door dj Ruud Peeters.
Kijk voor meer informatie op
www.minitoernooigrashoek.nl

Minivoetbaltoernooi BEVO
Het sportcomplex van BEVO in Beringe is op zaterdag 23 juni voor de zesde keer het decor van het minivoetbaltoernooi van voetbalclub VV BEVO. De velden van de vereniging worden gebruikt voor het evenement
dat rond 13.00 uur begint.
Na de finale die ‘s middags
plaatsvindt, is de prijsuitreiking in de
feesttent die op het terrein is neergezet. Dj’s Koen en Ruud verzorgen

daar de muziek. Op het voetbalveld
wordt gestreden in de categorieën
Heren prestatief, heren recreatief
(maximaal twee selectiespelers) en

Dames. Teams bestaan uit vier veldspelers en een keeper.
Aanmelden kan tot zaterdag 9 juni
via bevoberinge.nl/minitoernooi

Finale 55+-toernooi De Flatsers
De finale van het 55+-toernooi van beugelclub De Flatsers uit Baarlo vindt plaats op woensdag 13 juni.
De voorrondes werden gespeeld op de woensdagen 30 mei en 6 juni. Bij de eerste voorronde wisten al vier
personen zich voor de finale te plaatsen.
Sjaak Verbong uit Panningen,
Hem Hendrix uit Maasbree,
Piet Smits uit Baarlo en Henk
Mertens uit Baarlo wisten al een

plekje voor de finales te veroveren
op 20 mei. Zij waren de beste van
de elf deelnemers.
Op woensdag 6 juni kwamen

daar vier spelers bij. Bij de tweede
voorronde waren er deelnemers
uit Stramproy, Olland, Maasbree
en Baarlo.

Jeugdige tafeltennistoppers in Panningen
In sporthal De Heuf in Panningen vinden op zaterdag 9 en zondag 10
juni de finales van de Nederlandse jeugdmeerkampen plaats. De twaalf
beste tafeltennissers per leeftijdscategorie strijden twee dagen lang om
de podiumplaatsen.
De Nederlandse tafeltennisbond
kent vier leeftijdscategorieën; junioren, kadetten, pupillen en welpen. Na
diverse ronden over het hele seizoen
hebben de twaalf besten van iedere
categorie zich geplaatst voor de finales in Panningen. Zij spelen over twee
dagen in een twaalfkamp allemaal
tegen elkaar.
De wedstrijden starten op zaterdag
om 11.00 uur en eindigen ongeveer
rond de klok van 18.00 uur. Op zondag
gaan de wedstrijden om 10.00 uur van
start, de laatste wedstrijden eindigen rond 16.30 uur. Daarna vindt met
een muzikale omlijsting de officiële
prijsuitreiking plaats. Deze prijsuitreiking wordt gedaan door Herpertz Bevo

hc-voorzitter en Tweede Kamerlid
Mustafa Amhaouch samen met hoofdbestuurslid van de Nederlandse tafeltennisbond Wim van de Burgt.
De Panningse Sharon Janssen,
die in de eredivisie voor het
Veenendaalse SKF uitkomt, is de
enige deelnemer uit Peel en Maas bij
het toernooi. De onderlinge speelsterkte bij de junioren is zeer gering
met uitzondering van de Chinese
Shuohan Men die bij de NK-A dames
de Nederlandse titel wist te behalen. Eind april tijdens de Nederlandse
jeugdkampioenschappen speelde
Sharon zich naar een derde plaats in
het enkel en greep zij de titel in het
dubbel.

Voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree is een bloeiende, bijna 100-jarige vereniging met
ongeveer 700 leden. Daarnaast beschikt de vereniging over een groot kader aan vrijwilligers.
MVC’19 speelt haar thuiswedstrijden op Sportpark de 3-Sprong aan de Breetse Peelweg.
Het bestuur van MVC’19 is op zoek naar de juiste

FRONTMAN/VROUW
VOOR DE MVC’19 SPORTKANTINE

Takenpakket
De frontman/vrouw heeft de
verantwoordelijkheid voor het in brede zin
en op adequate en professionele wijze laten
functioneren van het clubhuis. Hij/zij doet
dit in samenwerking en doorlopend overleg
met collega-kantinemedewerkers die (mede)
op vrijwillige basis werkzaam zijn. Zijn/haar
werkzaamheden vangen aan bij de start van het
voetbalseizoen 2018-2019.
Functie-eisen
Hij/zij
• is een teamplayer met leidinggevende
capaciteiten en verantwoordelijkheidsbesef;
• heeft aﬃniteit met voetbal;
• heeft gevoel voor gastvrijheid, is
klantvriendelijk en klantgericht en in staat een
prettige sfeer te creëren. Ervaring in de horeca
is een pre;
• is beschikbaar voor een nader te bepalen
aantal uren per week, met name in de
weekenden.
Wat biedt MVC’19
Een leuke, dynamische en sportieve
werkomgeving, gelegen in het middelpunt van
een prachtige accommodatie.

Volop ruimte voor initiatieven ter verbetering
van de dienstverlening en het ontplooien van
nieuwe activiteiten die het bezoek aan het
clubhuis stimuleren.
Arbeidsvoorwaarden
De voorwaarden van het dienstverband
zullen nader worden vastgelegd in een
arbeidsovereenkomst.
De beloning is afhankelijk van het aantal te
verrichten arbeidsuren, in combinatie met een
overeen te komen bruto uurloon.
Solliciteren
Voor nog meer informatie m.b.t. de vacature
kunt u contact opnemen met bestuurslid
Paul Delissen, telefonisch bereikbaar via
06 - 457 80 757 of via e-mail delissen@ziggo.nl.
Een uitgebreid proﬁel m.b.t. de functie is te
vinden op www.mvc19.nl/vacatures.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd
vóór 20 juni schriftelijk, inclusief CV te
solliciteren t.a.v. Hoofdbestuur MVC’19,
Postbus 8042, 5993 ZG Maasbree
of via e-mail naar secretariaat@mvc19.nl.

Podiumplaatsen voor
De Maasruiters
Door: paardensportvereniging PSV De Maasruiters
In Meerlo vond op zaterdag 2 en zondag 3 juni het ruiterfestijn van RV
Rijdt met Beleid plaats. De wedstrijden leverden verschillende podiumplekken op voor de ruiters van De Maasruiters uit Kessel.
Anniek Vervoort met Histique
reed een foutloze eerste omloop en
plaatste zich hiermee voor de barrage.
Daarin wist ze ook foutloos te blijven
en ze zette een snelle tijd neer van
28.66 seconden. Dat zorgde voor de
overwinning in de klasse L.
Zondag was het de beurt aan
de ponyruiters. Emma Kessels met
Zwavo’s Coupe de Couer zette in de
klasse CB een mooie foutloze eerste
ronde neer. In de barrage wist ze ook

foutloos te blijven en mocht ze zich
opstellen voor een derde plek.
Nina Vercoulen met LvS Kantje’s El
Passo reed een foutloze eerste omloop
en met een goede barragerit met
85.5 stijlpunten wist ze de overwinning te behalen in de klasse DB. Lotte
Hermans met Orchid’s Atilla reed in de
klasse DM een foutloze eerste omloop
en plaatste zich hiermee ook voor de
barrage. Na een snelle rit mocht ze de
tweede prijs in ontvangst nemen.
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Sporthal De Körref

Majorettewedstrijd in
Meijel
De majorettecommissie van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen houdt in samenwerking met majoretteen dansvereniging MD Meijel een majorettewedstrijd en vrij podium in Meijel. De wedstrijden vinden op
zondag 10 juni plaats in sporthal De Körref in Meijel.

Fleur Coppers naar NK
finale Almelo

De wedstrijddag begint om
10.00 uur met een presentatie
van shows door majorettes en
twirlers uit Limburg en Brabant.
Om 14.30 uur start het vrij podium.

In dit gedeelte is alles mogelijk;
twirloptredens, dansshows of shows
waarin attributen worden gebruikt.
Alle shows en leeftijden strijden
hierin tegen elkaar voor de Vrij

Podium-Bokaal. De prijsuitreiking is
gepland rond 16.00 uur.
Van de MD Meijel doet nagenoeg
de hele vereniging mee aan minimaal
één van de twee wedstrijden.

De 10-jarige Fleur Coppers, links op de foto, turnde op zondag
3 juni de halve finale voor het Nederlands bondskampioenschap.
Fleur turnt bij SSS Helden, maar kwam bij de wedstrijd in de
categorie pupil 1 N1 uit voor RTC Limburg. Bij de balk, vloer en
sprong ging alles goed bij Fleur. Als laatste toestel kwam de brug.
Die oefening ging niet zoals het moest en zo werd het toch nog
spannend. Fleur eindigde op een tiende plek, wat haar een ticket
voor de finale NK opleverde.

OldStars walking-footballtoernooi in Beringe
Door: Henk Truijen, walking football VV BEVO
Voetbalverenigingen BEVO uit Beringe en RKMSV uit Meijel organiseerden op donderdag 31 mei een OldStars
walking-footballtoernooi op sportpark Hookervenne in Beringe. Daar deden 23 voetballers, waarvan 7 dames,
aan mee.

Na ontvangst met koffie werden er
vier teams gemaakt. Onder een stralende avondzon werd het een gezellige
happening waarbij veel werd gelachen.
Dat je niet mag rennen blijkt voor een
enkeling nog een hele opgave. Daarom
is het goed dat er steeds een wedstrijdleider bij is. Ook de dames deden erg
goed mee. Er werden drie wedstrijden
van steeds 15 minuten gespeeld.

Onder het genot van een lekker
drankje en hapje hebben de teams
nog een hele tijd bij elkaar gezeten en
kwamen oude herinneringen op tafel:
“Ik heb vroeger toch bij jou op school
gezeten?”, “Man, ik heb al 43 jaar niet
meer gevoetbald. Wat is dit ‘sjiek’ om
te doen” en “Ik heb vroeger nog tegen
jou gevoetbald en je bent nog net zo
snel als toen.” De twee voetbalvereni-

gingen zijn bezig met het promoten
van het wandelend voetballen. Wie ook
een keer mee wil doen en zelf wil
ervaren hoe deze manier van sporten
gaat, kan zich melden bij Henk Truijen
van VV BEVO via henktruijen@hetnet.nl
of door te bellen naar 06 48 48 14 59.
Voor RKMSV Meijel is Joep Beeren de
contactpersoon. Hij is te bereiken via
06 50 29 20 12.

ADVERTENTIE W E E K 2 3
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Dames senioren

GV Concordia derde op NK Groepsspringen
Door: Monique Noten-Lonij, gymnastiekvereniging Concordia
GV Concordia uit Panningen en KSV Castellum uit Kessel mochten zondag 3 juni weer op wedstrijd. Dit keer
reisden de teams, bestaande uit dames senioren, dames junioren en dames jeugd van Concordia samen met het
dames juniorenteam van Kessel, af naar Rotterdam voor de tweede competitiewedstrijd en tevens de finale van
het NK Groepsspringen C-lijn. De seniorendames van Concordia werden derde van Nederland

junioren eindigde het team van KSV
Castellum op een zesde plek in het
landelijke klassement, gevolgd door
het juniorenteam van Concordia op
een vijftiende plek. De dames jeugd
zijn op een negende plaats geëindigd in het landelijke klassement.
Vroeg op de avond mochten
ook de dames senioren springen.
Het team bestaande uit Winnie
van de Pasch, Gaby van de Pasch,
Monique Grubben, Alexandra
Drissen, Sanne Jeurninck, Suus

Geerlings, Myrthe en Sanne
Sonderkamp (beide dames geleend
van KSV Kessel) zette een nette
en stabiele serie neer. Na de
wedstrijd van Utrecht in februari
startte het team 3 juni vanaf een
vijfde plek. Waar niet iedereen van
durfde te dromen, is wel gebeurd.
Met 24,00 punten in totaal voor
de wedstrijd was dit voldoende
om van een vijfde plaats door te
schuiven naar een derde plaats in
het landelijk klassement.

Sportpark Panningen-Noord

Jorrit Hendrix U11
Tournament
Het Jorrit Hendrix U11 Tournament vindt op zaterdag 9 en zondag 10
juni voor de derde keer plaats op sportpark Panningen-Noord in
Panningen. Naast toernooipartner VVV-Venlo zijn uit Nederland Ajax,
PSV, AZ, Vitesse, Willem II en een regioteam aanwezig. Uit Duitsland
komen Schalke 04 en RB Leipzig, uit België Club Brugge, uit Schotland
Aberdeen en Wolverhampton Wanderers uit Engeland maakt het deelnemersveld compleet.
De wedstrijd was het vervolg van de wedstrijd in Utrecht,
die gehouden werd op 3 februari.
Echter de punten die zondag behaald
werden, telden dubbel mee voor het

eindklassement.
Alle teams kwamen uit op het
onderdeel minitrampoline springen, waarbij de juniorenteams als
eerste aan de beurt waren, gevolgd

door het dames jeugdteam. Voor de
meeste springsters was dit hun
tweede groepsspringwedstrijd ooit.
De drie teams wisten allemaal een
goede sprongserie te tonen. Bij de

Nieuwe editie
Wimbledon aan de Maas
In navolging op vorig jaar organiseert de Baarlose tennisvereniging Tonido wederom het buurten- en vriendenclubtoernooi Wimbledon aan de Maas. Het toernooi wordt gespeeld op de tennisbanen van LTC Tonido in
Baarlo op zaterdag 23 juni.

Roy Schijven van de organisatie
is blij dat deze clubs naar Panningen
afreizen. “Na twee succesvolle edities hebben we opnieuw namen van
clubs met veel talenten in de jeugdopleidingen die naar Panningen
komen. Daar zijn we zeer trots op.”
PSV-er Jorrit Hendrix, naamgever
van het toernooi, begon zijn voetbalcarrière bij SV Panningen. Net als
de Panningse voetballer vindt de
organisatie dat jeugdige voetballers
zich in de kijker kunnen spelen bij
toernooien als het U11 Tournament.
Deze wedstrijden zorgen voor een

leerproces en een brede ontwikkeling bij de talenten, aldus de organisatie. Ook neemt er weer een
team met spelers uit de regio deel.
Zij zullen strijden om de prijzen en
zich moeten bewijzen tegen de topteams uit de rest van Nederland en
daarbuiten.
De wedstrijden vinden plaats op
de voetbalvelden van SV Panningen
op sportpark Panningen-Noord.
Zaterdag vangen de wedstrijden
om 11.00 uur aan en zondag om
10.30 uur. Om 15.30 uur start op
zondag de finale.

Veertiende editie

Golfkampioen
schappen Peel en
Maas
De veertiende editie van de Peel en Maas Golfkampioenschappen
staat gepland voor vrijdag 15 juni. Het kampioenschap wordt gehouden
op golfbaan De Peelse Golf in Evertsoord. De organisatie is in handen
van de stichting Peel en Maas Golf.

Bij het toernooi nemen teams van
vier personen het tegen elkaar op.
De teams bestaan uit tennissers en
niet-tennissers en mannen en vrouwen gemengd. “Ook mensen die
alleen in de wintermaanden in de hal
een balletje slaan, vrienden die soms
op straat of tijdens hun vakantie

tennissen, maar ook mensen die nog
nooit een balletje hebben getennist
kunnen meedoen”, aldus de tennisclub. Per team mogen maximaal twee
leden van Tonido meedoen.
Voor de kinderen zijn er tennisclinics en wedstrijdjes en er is een
springkussen aanwezig. Het toernooi

begint om 13.00 uur. Na afloop is er
een barbecue. Mensen die geen tennisracket hebben, kunnen dat aangeven bij de inschrijving. Opgeven kan
door voor 21 juni een mail te sturen
naar toernooi@tonido.nl met daarin de
namen van de deelnemers. Kijk voor
meer informatie op www.tonido.nl

Alle deelnemers zijn woonachtig
in de gemeente Peel en Maas en
minimaal 18 jaar oud. Ze zijn ook
allemaal in het bezit van een golfvaardigheidsbewijs of ze hebben al enige
jaren ervaring. Voor deelname hoeft
men niet lid te zijn van een golfclub.
Er wordt om 12.00 uur gestart via een
shotgun waarbij de deelnemers
tegelijk starten op verschillende tees.
Er wordt gespeeld in drie categorieën
op basis van handicap, te weten: 0 tot
en met 18, 18,1 tot en met 35,9 en 36
of hoger. In elke categorie is er een
winnaar. De algemeen kampioen is
diegene die de minste slagen nodig
heeft over achttien holes. Math Bouten
uit Panningen ontving vorig jaar als

algemeen kampioen de door de
gemeente Peel en Maas beschikbaar
gestelde wisselbokaal. Verder zijn er
nog prijzen te winnen voor onder
andere ‘de neary’ en een eventuele
hole-in-one. De prijs voor die laatste
prestatie is voor de eerste deelnemer
die dat klaarspeelt bij het toernooi
een Audi A1. Een inschrijfformulier
aanvragen kan bij het secretariaat van
de stichting Peel en Maas Golf via
peelenmaasgolf@kpnmail.nl
De opgave dient voor zondag 10 juni
binnen te zijn. Bij een te hoog aantal
inschrijvingen is de organisatie
genoodzaakt om deelname toe te
laten in volgorde van binnenkomst
van de betaling.
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GEPLUKT Lambert Neeten
vroeger lid van de Kesselse toneelvereniging en toen de vorige Sinterklaas
ermee ophield, werd aan Lambert
gevraagd of hij hem wilde opvolgen.
“Het mooiste is de intocht in Kessel,
dan stappen we op bij de jachthaven en
varen we richting het veer. Je ziet dan
al overal mensen staan en als het weer
een beetje goed is, staat het er bomvol.
Van daaruit is het 400 meter lopen naar
het centrum, maar daar doen we dan
een uur over, want je wil alle kinderen
een handje geven natuurlijk.” Eén keer
herkende een meisje hem bijna.
“Mijn stem is heel herkenbaar en ik
maakte eens ergens een praatje, toen
er een meisje met haar oma de gang
opkwam en zei: ‘oma, die man heeft
dezelfde stem als Sinterklaas!’”

Gelukkig is er
Facetime

Hij werd geboren en getogen in Kessel, speelde er jarenlang toneel en mensen kennen hem als de Sinterklaas van Kessel. Verder werkt hij in Venlo,
fietst hij graag en doet hij allerhande vrijwilligerswerk. Deze week wordt Lambert Neeten (69) geplukt.
“Ik ben graag onder de mensen’’,
vertelt Lambert. Dat is ook de reden
waarom hij, ondanks dat hij niet meer
hoeft te werken, nog altijd zo’n drie
dagen per week werkt bij een trailerservice-bedrijf in Venlo. “Hiervoor
heb ik veertig jaar bij Océ gewerkt

en daarvan ging ik dertig jaar met de
fiets naar mijn werk, zowel ‘s zomers
als ‘s winters. Ik fietste dan 36 kilometer per dag en maakte per jaar zo’n
12.000 kilometer met de fiets en maar
3.000 met de auto!” Nog altijd maakt
hij graag een rondje als hij tijd heeft,

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

even een boodschap doen of kletsen
op een bankje bij de Maas.
Lambert is getrouwd met Lies
(72) en ze wonen al hun hele leven
in Kessel. Eerst in de buurt van het
zwembad van Kessel, maar na 39 jaar
zijn ze verhuisd naar woonzorgcomplex De Merwijck, waar ook groepswoningen van Daelzicht gevestigd zijn.
Lies heeft drie zware operaties aan
haar schouders ondergaan, waardoor
ze moeilijker kan bewegen en afhankelijk is van Lambert’s hulp. De rol
van mantelzorger neemt hij graag op
zich. “Dat we hier zijn gaan wonen
is de beste keus die we ooit hebben
gemaakt. Alles is gelijkvloers en je
hebt mensen om je heen met dezelfde
verhalen, dat is fijn.” Lies doet net
als haar man vrijwilligerswerk bij
Daelzicht. “We hebben altijd gezegd:
zodra we in De Merwijck gaan wonen,
gaan we er ook vrijwilligerswerk doen.
Inmiddels doen we het al zeven jaar
met veel liefde.”
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Lambert vertelt: “Je krijgt zoveel
terug van de mensen, ik word er echt
blij van en het geeft veel voldoening.”
Hij gaat er regelmatig langs om koffie te
drinken of een wandeling te maken met
de cliënten. Lies vult aan: “Ze zijn gek
op hem, hij is een echt mensenmens en
is altijd in voor een praatje en een kopje
koffie.” Lambert is ook al veertig jaar lid
van de Kesselse voetbalvereniging en

hij gaat er nog geregeld koffie drinken
‘met de oudjes’ om herinneringen op te
halen en gezellig te kletsen.
Dat hij graag onder de mensen is,
blijkt ook uit het feit dat hij al dertig jaar met veel plezier de rol van
Sinterklaas speelt in Kessel. Hij was

Zoon Stephan (44) woont in
Noorwegen. “Hij woont in de buurt van
Oslo, op het hoogste bergplateau van
Noorwegen. Ze wonen aan een fjord
met een meer voor de deur. De natuur
is er geweldig mooi”. Hun dochter
Chantal (42) woont ook niet om de
hoek, namelijk in Purmerend. “Gelukkig
heb je tegenwoordig Facetime, dus
daar maken we veel gebruik van.
Geweldig dat je zomaar op elk moment
een kijkje in elkaars leven kunt
nemen.” Lambert is erg trots op zijn
kinderen. “Het mooiste vond ik toen ik
65 jaar werd. Toen ging om 07.00 uur
de bel en stond mijn zoon onverwachts
voor de deur, met ontbijt en al. Hij had
een camera op zijn hoofd en heeft het
hele moment gefilmd. Ik was helemaal
verrast en ontroerd door zijn komst.”
In juli gaan ze hem weer opzoeken.
Door de operaties van Lies konden ze
een tijdlang niet gaan. “Eindelijk kunnen we weer samen weg, heerlijk.
Even wat tijd inhalen samen.”

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen 3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 4/5 daagse werkweek.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief
met c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV, Nijverheidstraat 15, 5961 PJ Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl
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Kunstsymposium Baarlo Steengoed!

Zes kunstwerken in
drie weken
Het beeldhouwsymposium Baarlo Steengoed! gaat zaterdag 9 juni van start op de kasteelweide in Baarlo.
Gedurende drie weken, tot en met 30 juni, maken zes internationale kunstenaars onder toeziend oog van het
publiek zes kunstwerken. Ook zijn er diverse activiteiten. Dit evenement wordt georganiseerd ter gelegenheid
van het 800-jarig bestaan van het dorp in 2019.

Afsluitingsconcert
‘Blaasmuziek is cool’
De kinderen van basisschool De Horizon in Grashoek krijgen al
weken muziekles op school van muziekdocente Karen van den Broek.
Dit in het teken van het project ‘Blaasmuziek is coo’l. De lessenreeks
wordt afgesloten met een concert op zondag 17 juni in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek.
Het project is een samenwerking
tussen de school en fanfare en
drumband Semper Avanti Grashoek
in het kader van ‘DOOR! Meer muziek
in de klas in Limburg’, een initiatief
van de provincie Limburg. Het
muziekproject begon in april met de
introductie van de blaasinstrumenten
in alle klassen. Samen met een
aantal vrijwillige muzikanten van de
fanfare en muziekdocente Karen van
den Broek konden alle kinderen
kennismaken met de instrumenten.
Vijf kinderen uit groep 4 vorm-

den na school vervolgens een
blazersgroepje, met ieder een instrument naar keuze. Zij spelen op zondag 17 juni het nummer Wolves van
Selena Gomez en laten muziek van
dj Marshmello horen. Alle andere
kinderen zullen op hun beurt samen
met de jeugdige blazers van Semper
Avanti onder leiding van dirigent
Joost van Wichen ook muziek maken,
dansen en zingen op onder andere
zelfgemaakte instrumenten.
Het concert in De Ankerplaats op
zondag 17 juni begint om 10.00 uur.

Mijlpaal voor
Savelbergrun
De Savelbergrun viert dit jaar een mijlpaal. De toertocht waarbij
mensen met een beperking plaatsnemen in de zijspan van motoren,
vindt op zaterdag 9 juni namelijk voor de twintigste keer plaats.
De toeterende motoren met de zwaaiende mensen erop, is inmiddels
een begrip in de regio.

De stenen zijn in Baarlo op de locaties geplaatst.
De kunstenaars Leonard Rachita uit
Frankrijk, Radoslav Sultov (Bulgarije),
Esfandyar Moradpour (Iran), Lien-Chin
Hou (Taiwan), Hiroyuki Asano (Japan)
en Hans Reijnders (Nederland) ‘bevrijden’ in drie weken tijd ieder een sculptuur uit steen. Omdat niet zeker is of de
Iraanse Moradpour een visum krijgt, is
de Nederlandse kunstenarres Karin van
Ommeren gevraagd als zevende sculpturist. Ze zijn dagelijks aan het werk van
09.00 tot 18.00 uur, behalve op de rustdagen dinsdag 19 en dinsdag 26 juni.
Wie wil zien hoe de kunstwerken live
vorm krijgen, kan gedurende de werktijden een kijkje komen nemen.

Het evenement wordt zaterdag
9 juni om 19.30 uur officieel geopend
door burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo van gemeente Peel en
Maas en gedeputeerde Ger Koopmans
van provincie Limburg.
Ook worden dan de zes beeldhouwers geïntroduceerd. Van 20.00
tot 22.00 uur treedt bigband Timbre
Tajiri op. Op zondag 10 juni is er tijdens
het beeldhouwen van 13.00-18.00
uur muziek te horen van de meerstemmige, akoestische groep Harvest
Moon. Tussen 13.30 en 14.30 uur is er
een ‘meet and greet’ met de beeldhouwers.
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Het symposium is gratis toegankelijk en vindt plaats tot en met zaterdag
30 juni. Er vinden diverse muziekoptredens plaats en er zijn er workshops met
scholen. Alles vindt plaats in of rond de
tent op het kasteelpark aan de Baron
van Erplaan in Baarlo. De uiteindelijke
kunstwerken worden in 2019, ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van
Baarlo, aangeboden aan de Baarlose
gemeenschap. De kunstwerken krijgen
dan ook hun definitieve bestemming,
verspreid door het dorp.
Kijk voor meer informatie en voor
het volledige programma op
www.baarloleeft.nl/baarlo-steengoed

De tocht trekt veel motorrijders uit de hele regio aan die hun
kamp opslaan bij voetbalclub VV
Koningslust. Om de jubileumeditie
extra kracht bij te zetten, wordt bij
het voetbalterrein op zowel vrijdag,
veel motorrijders komen vrijdags al
aan, en zaterdag een speciaal programma in een feesttent opgevoerd.
Op vrijdag speelt Crazy Chester en op
zaterdag komt BrandNew optreden.
De Savelbergrun zelf vindt plaats
op de zaterdag. De motorrijders rijden de tocht twee keer: één keer ‘s
ochtends en één keer ‘s middags.
De route is twee keer hetzelfde.
Er wordt vertrokken vanaf het voetbalveld in Koningslust om 10.00 en

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

14.30 uur. Daarna volgen Maasbree
(10.10 en 14.40 uur), Baarlo (10.20
en 14.50 uur), Kessel (10.30 en 15.00
uur), Helden (10.40 en 15.10 uur)
en Panningen (10.45 en 15.20 uur).
Daarna volgt een pauze.
Na de rustperiode rijdt de stoet
om 11.10 en 15.40 uur weer aan vanuit Panningen. Via Grashoek (11.20
en 15.50 uur), Beringe (11.30 en
16.00 uur), Egchel (11.40 en 16.10
uur) en Helden (11.50 en 16.20
uur) eindigt de tocht vervolgens bij
Savelberg in Koningslust (11.50 en
16.20 uur).
Kijk voor meer informatie op
www.savelbergrun.nl of op de
Facebook-pagina van de toertocht.

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Jaargangen De Moennik
gedigitaliseerd
De jaargangen 1995 tot en met 2014 van het blad van Heemkundevereniging Helden zijn gedigitaliseerd en
geplaatst op de webpagina van PeelenMaasNet. Het blad, dat ooit begon onder de naam ‘Oos Buskske’, heet
sinds 2003 De Moennik.

Vof van den Elsen- van Gennip is op zoek naar een

GEMOTIVEERDE
MEDEWERKER m/v
voor ons zeugenbedrijf in Egchel

WIJ BIEDEN
• diversiteit aan werkzaamheden;
• verantwoordelijke, zelfstandige en uitdagende functie;
• starten op korte termijn.

WIJ VERWACHTEN
• een flexibele, gestructureerde en gedreven werkhouding;
• flexibele inzetbaarheid;
• dat je zowel zelfstandig als in teamverband kunt fungeren.

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?
Neem dan contact op met Miranda van den Elsen.
e-mail: info@elsengennip.nl
Telefoon: 077-3970568

BRASSERIE & RESTAURANT
BUITENHOF
ZOEK
T
JOU

Melkcursus op Hoof Panningen,
boerderij van Frans Wilms (Hoof Frans) in 1930 (Foto: PeelenMaasNet)
De eerste editie werd uitgegeven
in december 1995. Daarin stond
onder andere een artikel over de
geschiedenis van boerderij ‘Hoof’
in Helden. De boerderij is gebouwd
op de fundamenten van het adellijk
huis ‘Hoof’ of ‘Ten Hove’. Het artikel
gaat in op de geschiedenis van het
gebouw en zijn bewoners. In 1675
werd de Hoof verkocht aan Jan Reinier

Bouwens vander Boye en bleef tot
1901 in bezit van nakomelingen van
deze familie. De familie Wilms was
van 1680 tot 1985 woonachtig op de
boerderij. Haar familieleden zijn terug
te vinden in het bevolkingsregister,
dat ook digitaal te raadplegen is via
PeelenMaasNet.
Wie meer wil weten
over het uitpluizen van een

bevolkingsregister of het uitzoeken
van de familiegeschiedenis, kan
elke tweede maandag van de maand
gratis terecht in de bibliotheek
in Panningen. Dan vindt het
genealogiecafé plaats van 18.30 tot
20.30 uur, waarbij vrijwilligers
van PeelenMaasNet aanwezig
zijn. De eerstvolgende editie is op
maandag 11 juni.

Tentoonstelling
overleden kunstenaar
De Maasbreese kunstenaar Gijs Trepels overleed vrijdag 1 juni. Zijn familie wil graag dat iedereen in Peel en
Maas nog een keer kan genieten van zijn kunstwerken en is van plan de werken tentoon te stellen. “Waar en
wanneer is nog onduidelijk, maar we willen zijn nalatenschap graag tonen.”

GASTVRIJ TALENT

(25 uur per week en een
weekend- en vakantiehulp)

Geen dag hetzelfde en
veel persoonlijk contact!
Wij zijn op zoek naar
gezellige dames en heren
ter aanvulling
van ons restaurant
Heb jij een gulle lach
en wil je werken op de
mooiste en gezelligste
werkplek van Limburg?
Stuur dan een mail
met je motivatie en CV
ovv ROG-18.001 naar
admin@hrmbv.com

Kokkerellen en bakken!

INTERIEURVERZORGSTER
(19 uur per week)

Maasbree. “Gijs is altijd zijn eigen
weg gegaan in de kunstenaarswereld en hij is uitgegroeid tot een vaste
waarde in de cultuurgeschiedenis van
Maasbree.” De familie wil uiteindelijk
graag de werken van Gijs tonen, inclusief de stukken die nog nooit te zien
zijn geweest.

Hou je van werken in de
keuken en ben je
beschikbaar tijdens het
hoogseizoen?
Stuur dan een mail
met je motivatie en CV
ovv ROG-18.002 naar
admin@hrmbv.com

BEHEERDER SPORTCAFÉ
(juni t/m oktober)

Wil jij een leuke baan op
een sfeervolle werkplek?

Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste collega voor
schoonmaakwerkzaamheden

Wij zijn op zoek naar een
gezellige collega voor het
beheer van ons sportcafé,
uren in overleg
Hou je van een gezellig
praatje met onze gasten?

STAGIAIRE KEUKEN/
BEDIENING

portretten. Daar kreeg hij ook nationale faam mee”, zo schrijft goede
vriend Mat Nellen. “Zijn portetten
waren levensecht en spraken de
mensen aan.”
Tot op hoge leeftijd bleef hij actief
schilderen. Vele jaren exposeerde
hij in zijn eigen galerie Limarchèl in

Wij zijn op zoek naar
gezellige collega’s in de
keuken

Op zoek naar een baan met
ideale werktijden?

Zijn voor jou deze tijden
ideaal? Maandag & vrijdag
8.30-14.00 en woensdag &
zondag 8.30-12.00
Stuur dan een mail
met je motivatie en CV
ovv ROG-18.003 naar
admin@hrmbv.com

Gijs Trepels richtte in 1965 samen
met Truus Hanraets en Frits
Timmermans AM 65 op. Dit trio
beoefende gezamenlijk de schilderkunst. Uiteindelijk is alleen Gijs
Trepels als kunstschilder verder
gegaan. “Hij ontwikkelde een eigen
stijl en was vooral bekend om zijn

CULINAIR TALENT

(weekend- en vakantiehulp)

Stuur dan een mail
met je motivatie en CV
ovv ROG-18.004 naar
admin@hrmbv.com

MEDEWERKER
BROOD & IJS

(BBL&BOL)

(weekend- en vakantiehulp)

Op zoek naar een
gezellige stageplek?

Gasten helpen vanuit onze
brood & ijscorner!

Wij zijn op zoek naar een
gemotiveerde BBL of
BOL’er voor ons restaurant

Wij zijn op zoek naar jonge
collega’s voor de verkoop
van ijs en broodjes

Ben je minimaal 16 jaar en
op zoek naar een leuke
stageplaats voor
2018/2019?
Stuur dan een mail
met je motivatie en CV
ovv ROG-18.005 naar
admin@hrmbv.com

Ben jij minimaal 16 jaar en
op zoek naar een leuke
baan met uren in overleg?
Stuur dan een mail
met je motivatie en CV
ovv ROG-18.006 naar
admin@hrmbv.com

BRASSERIE & RESTAURANT BUITENHOF
HELDENSEDIJK 5 ROGGEL
T 0475 49 11 81
WWW.RESTAURANTBUITENHOF.NL
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Agenda t/m 14 juni 2018
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Gratis kennismakingsles

Receptie 75 jaar VV Helden

Tijd: avond
Organisatie: TV Bevo
Locatie: tenniscomplex Pastoor Geurtsstraat Beringe

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: VV Helden
Locatie: sportpark Kerkeböske Helden

Mantelzorg Muzieksalon met
Gé Reinders

Balletvoorstelling Dancing Frozen
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Balletstudio Susan
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00 uur
Org: Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

vr
08
06

Tijd: 16.00-18.00 uur
Locatie: kern Egchel

ma
11
06

Kermismatinee
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Bej Manders Egchel

Toneelvoorstelling Le Roux &
d’Anjou

Opening kunstsymposium
Baarlo Steengoed! (t/m 30 juni)

Open Egchels
Pubquizkampioenschap

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: om 19.30 uur
Organisatie: Stichting Baarlo Leeft!
Locatie: kasteelpark Baron van Erplaan Baarlo

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Bej Manders Egchel

Kermis Egchel (t/m 11 juni)

Dansavond ‘Dance the Night
away’

Genealogiecafé

Tijd: vanaf 16.00 uur
Locatie: kern Egchel

Optreden Venny&Krulle,
dj Pieet en dj Deepcrash
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Bej Manders Egchel

Optreden Wondercave-Sessie
met de Daltones

Oud-ijzeractie Koningslust
Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: buurtvereniging De Brookdiehk
Locatie: Koningslust

Tijd: 20.00 uur
Locatie: partyrestaurant De Houbereij Panningen

Tijd: 18.30-20.30 uur
Organisatie: PeelenMaasNet
Locatie: Bibliotheek Panningen

Optreden Khick en dj Rob Zelen

Optreden Birdhouse

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Bej Manders Egchel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Bej Manders Egchel

Fiësta Mexicana
Tijd: vanaf 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Spiesberg 26, Grashoek

za
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Gratis schminken op kermis
Egchel

zo
10
06

Majorettewedstrijd en vrij podium
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: MD Meijel
Locatie: sporthal De Körref Meijel

di
12
06
wo
13
06

Vogels spotten in Vlakbroek
Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: verzamelen bij kerk Koningslust

Fietstocht met rondleiding bij
boerderij Savelberg in Koningslust
Tijd: vertrek om 13.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0
Locatie: vertrek bij kerk Kessel

Savelbergrun

Jorrit Hendrix U11-Tournament

Tijd: vanaf 10.00 uur
Locatie: alle kernen van Peel en Maas

Tijd: vanaf 10.30 uur
Locatie: sportpark Panningen-Noord Panningen

Excursie bosbeheer Heldense
Bossen

Open dag watersportvereniging
Kessel

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Bosbeheer Peel en Maas
Locatie: start bij oorlogsmonument op Bovensbos
Helden

Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: WSV Gravenhof
Locatie: camping Gravenhof Kessel

BAMM-toernooi met handbal,
volleybal en voetbal

Tentoonstelling Onrustige Aarde

Fietstocht naar Meijel

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-lokaal Kloosterstraat Helden

Tijd: verzamelen om 13.45 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: verzamelen bij De Wieksjlaag Beringe

Jorrit Hendrix U11-Tournament

Balletvoorstelling Dancing Frozen

Spellenmiddag

Tijd: vanaf 11.00 uur
Locatie: sportpark Panningen-Noord Panningen

Tijd: 13.00-15.00 uur
Organisatie: Balletstudio Susan
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: zaal open om 13.45 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Mini-toernooi Grashoek

Jubileumconcert met optredens
gastkoren

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: VC Asterix, HV BSAC en MVC’19
Locatie: sportpark Breetse Peelweg Maasbree

Tijd: vanaf 13.00 uur
Locatie: sportpark De Peelrand Grashoek

Muziek onder de Toren
met Seniorenorkest Meijel en
Bigband Xpero
Tijd: 13.30-16.45 uur
Org.: werkgroep Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Brainstormavond Kesselse
ontmoetingsplek
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur
Organisatie: ontwikkelgroep Os Thoës
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

do
14
06

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Ringoven Panningen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: dameskoor Padako
Locatie: gemeenschapshuis Panningen

Majorettewedstrijd
Tijd: vanaf 14.30 uur
Organisatie: LBT en MD Meijel
Locatie: sporthal De Körref Meijel

Festival Stinkpop

Kermismatinee met Hitmaestro

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Bej Manders Egchel

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

07
06
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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
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 10 juni
H. Mis 09.30 – koor t.i.v. Piet Sijben
(jaardienst); Louis Peeters en Anna
Peeters-Peeters en overl. kinderen
Woensdag 13 juni
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 10 juni
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Hay Manders
(b.g.v verj)
Zondag 17 juni
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 juni
H. Mis: 11.00 uur – Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marianne Verhappen
– Dhr. Harrie Jans
Intenties: Jaardienst Maria Elisabeth
Nijssen. Frans Wijnhoven (verjaardag) en Tilla Wijnhoven-Grubben.
Mededelingen
Pinkstercollecte
De collecte voor de missionarissen

Kerkdiensten
Zondag 10 juni
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos; overl. ouders
Theodorus Joosten en Margaretha
Koopmans, dochters Els en Ans,
schoonzoons Jo, Math, Jan, Piet,
kleinzoon Thom en achterkleinkind Jip

Kerkdiensten
Zaterdag 9 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 16 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Anna Catherina
Bos-Daniëls en Cornelis Jacobus Bos;
Wies Caelers-van Geleuken, Harrie
Caelers en Peter Caelers (coll)

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Wiel Lemmen (zeswekendienst);
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen en overl. fam.; Mia JacobsHeijnen (jaardienst) Jeu Jacobs
en Peter Jacobs; Cor Kruijk (3de
jaardienst); Hein Korsten en fam.
Korsten-Gommans;

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 7 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 9 juni
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Truu Kessels-Manders en Jeu Kessels
(gest. jaardienst); Miet SchijvenThijssen (coll); Dries Nijssen, Mie
Nijssen-Thijssen en overleden
fam. Nijssen-Thijssen; An DerksSonnemans (coll); Riek Adriaansv.d.Vondervoort (coll); Tjeu Vestjens
(coll); uit dankbaarheid
Maandag 11 juni
18.30 uur Stille Aanbidding

Parochie Koningslust
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

en missionair werkers heeft € 212,35
opgebracht. Hartelijk dank iedereen
die heeft bijgedragen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 9 juni
19.15 uur H.Mis voor de parochie.
Woensdag 13 juni
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 16 juni
19.15 uur Voor de parochie.
Zondag 17 juni
14.00 uur Doop van Paddy Sonderkamp.

Mededeling
Ons oprecht medeleven met de familie
Timmermans met het overlijden van
jullie broer en Oom Hans.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 9 juni
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 10 juni
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Ietje Driessen-Hamans v.w. verjaardag.
Wilhelmien Berden-Lenders.

Rechtgezet
De Citylauf die binnenkort plaatsvindt in de Duitse partnerstad van Peel en Maas, Grevenbroich, is een hardloopevenement. In de HALLO Peel en Maas van donderdag 31 mei stond vermeld dat het om een wandelevenement ging. Op vrijdagavond 22 juni vindt het hardloopevenement plaats. Aanmelden kan tot zondag 10 juni bij
atletiekvereniging Atletiek Helden.

Semper Avanti

Reünie- en jubileumconcert
De Grashoekse fanfare en drumband Semper Avanti houdt op zaterdag 27 oktober een reünie- en jubileumconcert vanwege het 65-jarig bestaan. De vereniging wil het optreden uitvoeren met zoveel mogelijk leden en
oud-leden en is daarom op zoek naar voormalige Semper Avanti-leden die interesse hebben om mee te doen.
De vereniging beschikt wel over
namen, maar heeft niet van alle
oud-leden nog adressen of telefoonnummers beschikbaar. Oud-leden die
geïnteresseerd zijn, kunnen contact
opnemen met de muziekvereniging via
info@semper-avanti.nl met vermelding

van welk instrument de persoon
bespeeld heeft om misverstanden te
voorkomen en om ervoor te zorgen dat
er genoeg instrumenten beschikbaar
zijn. Aanmelden kan tot zondag 1 juli.
Personen die wel interesse hebben om
naar het concert te komen, maar niet

mee willen doen, kunnen zich eveneens via het mailadres melden bij de
fanfare. Zij krijgen te zijner tijd een
persoonlijke uitnodiging. Het jubileumconcert vindt plaats op 27 oktober om
19.30 uur in gemeenschapshuis De
Ankerplaats in Grashoek.

19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 12 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 14 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Vrijdag 15 juni
H. Mis Vormsel 19.00 uur leerlingen
groep 8 basisschool Den Doelhof
door mgr. E. de Jong m.m.v.
gelegenheidskoor

Joke Goes; Né Wijnands (Jaardienst)
en Tru Wijnands-Nellen (b.g.v. Verj.)
Zondag 10 juni
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 12 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 13 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 14 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 7 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 8 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Viering van het H. Vormsel 19.00 uur Jongerenkoor St. Jan de Doper uit Blerick
Het H. Vormsel wordt toegediend
aan de kinderen van De Wissel,
De Groenling en Nieuwe School door
hulpbisschop mgr. E. de Jong
Zaterdag 9 juni
H. Mis 14.30 uur – De Groenling
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.

Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Geert van Wijlick.
Jaard. Koos Vlek.
Donderdag 14 juni
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
De kerkdeurcollecte voor de
Nederlandse Missionarissen heeft
€ 216.81 opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 10 juni
9.30 uur Louis Maas en Trui Maas-Geelen.
Zondag 17 juni - Vaderdag
9.30 uur Pastoor Kallen.

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
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

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

Balletvoorstelling
Dancing Frozen
Zo’n honderd ballerina’s in de leeftijd van 3 tot en met 68 jaar staan
zaterdag 9 en zondag 10 juni in het DOK6 Theater in Panningen.
Dan vindt de balletvoorstelling Dancing Frozen plaats, gebaseerd op de
Disneyfilm Frozen.
De voorstelling is gemaakt door
Susan Kruisheer, eigenaresse van
en docente bij Balletstudio Susan
uit Panningen. Alle groepen van
de balletstudio zijn dit seizoen
begonnen met het instuderen van
de dansen. In totaal komen er 25
dansen voorbij in de balletvoorstelling, waar ook Elsa, Anna en de
sneeuwpop Olaf voorbij komen die

in de film Frozen zitten. De dansen
worden begeleid door muziek uit
de animatiefilm, er is een bijpassend decor gemaakt en de ballerina’s hebben gemiddeld twee
verschillende kostuums aan tijdens
de show. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 9 juni om
19.00 uur en zondag 10 juni om
13.00 uur bij DOK6 in Panningen.

ROERMOND

HEERLEN

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

HORST

Horst
Filiaalleider Superkeukens

Rob Lamers
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WWW.SUPERKEUKENS.NL

compleet met combimagnetron, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast,
spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

300 cm

Breitner

€ 4199,-
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