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Baarlo ‘in het stof’
Het Baarlose kunstsymposium Baarlo Steengoed! is zaterdag 9 juni officieel geopend door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en gedeputeerde Ger Koopmans
van provincie Limburg. Als openingshandeling werd een natuursteen gespleten door kunstenaars, met hulp van de burgemeester en gedeputeerde. Op maandag 11 juni
gingen de eerste beeldhouwworkshops van start met basisschoolleerlingen uit de regio en startten de zes (inter)nationale beeldhouwers met het maken van de zes
kunstwerken die uiteindelijk aan het 800-jarige dorp geschonken worden. Zij werken dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur aan de beelden. Tot en met zaterdag 30 juni zit
Baarlo ‘in het stof’ vanwege het kunstsymposium.

NIEUW!

55,5 procent aangemeld

Glasvezel voor buitengebied
Peel en Maas
In het bijzijn van wethouders van de gemeenten Peel en Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert
werd maandag 11 juni bekendgemaakt dat er glasvezel wordt aangelegd in het buitengebied van NoordwestLimburg. In totaal meldde 55,5 procent zich aan voor een abonnement, meldt provincie Limburg.
De voorwaarde van telecommunicatiebedrijf Glasvezel Buitenaf was
dat minimaal de helft van de inwoners in de buitengebieden van de
deelnemende gemeenten, zich aan
moest melden voor een glasvezelabonnement. Alleen dan zou er
daadwerkelijk een kabel worden
aangelegd. Met 55,5 procent werd
het benodigde aantal aanmeldingen
in Noordwest-Limburg, waar ook

Peel en Maas toe behoort, gehaald.
Bewoners en bedrijven in het buitengebied zijn volgens gedeputeerde
Hans Teunissen van provincie Limburg
de grote winnaars. “Door te kiezen
voor snel internet zijn ze optimaal
voorbereid op alle toekomstige digitale ontwikkelingen op het gebied
van wonen, werken, studeren, veiligheid en zorg op afstand. Juist nu de
Limburgse samenleving verder digi-

taliseert, wordt snel internet steeds
belangrijker voor de leefbaarheid en
bedrijvigheid van het buitengebied.”
Inwoners die nu alsnog kiezen
voor glasvezel, betalen een hoger
bedrag voor de aanleg dan mensen die dit al hebben gedaan. In het
najaar starten de voorbereidingen
om glasvezel aan te leggen. Naar
verwachting zijn de aansluitingen in
het najaar van 2019 klaar.

OVENVERS
GEBAKKEN
BROOD
DE HELE
DAG DOOR

Hoge kwaliteit. Lage prijs.
Natuurlijk ALDI.
Zonnedauw 6, Meijel
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Nieuwe naam en logo

Theaterwerkplaats Maasbree viert vijfjarig
jubileum
De Theaterwerkplaats in
Maasbree bestaat vijf jaar. Dit werd
onlangs gevierd met een open dag,
een nieuwe naam en een nieuw
logo. TWP, zoals de nieuwe naam
luidt, is een sociaal project waarbij
vijf zorgprofessionals betrokken zijn
en waar jongvolwassenen met een
psychiatrische, sociaal-emotionele
of maatschappelijke hulpvraag uit
heel de gemeente Peel en Maas
terecht kunnen.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 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
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
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.

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

“TWP is in 2013 ontstaan
vanuit een Europese subsidie
voor de ontwikkeling van nieuwe
initiatieven voor kwetsbare burgers”,
vertelt Anneke Duijf, één van de
zorgprofessionals en initiatiefnemers.
“Eerst was het een Euregionaal
project getiteld Kunst Verbind(e)t.
Via kunst en cultuur werd gezorgd
dat mensen weer een plek kregen in
de maatschappij. Toen dit project na
twee jaar ophield, vond de gemeente
Peel en Maas het zo’n succes, dat ze
het een vervolg wilde geven.” Het
Mafcentrum kwam zelf met het idee
om het initiatief te huisvesten. “Iets
waar wij meteen positief over waren
aangezien het Maf echt door burgers
uit de omgeving gedragen wordt,
bekend is en veel faciliteiten kent,”
vult mede-initiatiefnemer Tonny
Joosten aan.
Inmiddels kent TWP zo’n veertig
bezoekers. Sommigen komen twee
keer per week, anderen drie keer
per jaar. “Bezoekers kunnen hier vrij
werken en worden gestimuleerd om
zelf met ideeën te komen”, aldus
Tonny. “In een veilige, gemoedelijke
sfeer worden ze begeleid om hun

talenten te ontwikkelen.” Anneke:
“Het mooie is ook dat wij als
professionals niet alleen onze sociale
expertise meenemen, maar ook
persoonlijke interesses inzetten om
bezoekers te helpen. We zijn dus
niet alleen creatief therapeut, sociaal
pedagoog of SPH’er, maar ook zanger,
muzikant en kookfanaat, wat de hulp
persoonlijk maakt.”

Ukelele spelen of aan
auto sleutelen
Shannon en Lóïs, twee trouwe
bezoekers van TWP, vertellen dat ze
het erg naar hun zin hebben. Shannon:
“Het is fijn om contact te hebben met
anderen en dingen te leren, ik kan hier
echt ontspannen en mezelf zijn. Er is
veel mogelijk en je wordt geholpen
bij datgene wat jij wilt doen.” Lóïs:
“Je helpt elkaar. Er is een goede sfeer
en echt een saamhorigheidsgevoel.
Als je het even eng vindt of iets niet
durft, staat er altijd iemand voor je
klaar.”
Iedereen is welkom bij TWP, al
hebben degenen die komen vaak wel
een fysieke of mentale beperking

of een traumatisch verleden. Lóïs:
“De meesten van ons hebben wel een
rugzakje, groot of klein.” Alle hulpvragen worden serieus genomen en in
eerste instantie kan alles. Tonny: “Een
bezoeker zei laatst: ‘Ik wil eigenlijk
graag aan een auto sleutelen, maar ik
kan die toch niet zomaar hier naartoe
slepen?’ Ons antwoord is dan: ‘Wat
heb je nodig, dan kijken we wat lukt’.”
Shannon houdt zich bezig met de ontwikkeling van haar muzikale talenten.
“Ik speel sinds kort ukelele en gitaar
en schrijf nu mijn eigen liedjes. Ik vind
het te gek dat ik mezelf heb leren
begeleiden op een instrument en wil
nog meer instrumenten leren bespelen. Ik durfde eerst niet eens auto te
rijden en nu kom ik hier gewoon twee
keer in de week zelf naartoe!”

Pizza’s bakken met
schoolkinderen
Na vijf jaar werd gekozen voor een
nieuwe naam. Theaterwerkplaats is
veranderd in TWP. Tonny: “De naam
suggereerde dat we een eigen programma hebben, maar bezoekers zijn
vrij om te doen wat ze leuk vinden

en volgen hun eigen programma.
Ook omvatte de naam niet alles wat
we doen. Theater is slechts één van
de vele mogelijkheden naast kunst,
muziek, koken of dj’en.” Omdat het
initiatief inmiddels wel naam heeft
opgebouwd, werd ervoor gekozen om
niet geheel afstand te doen van de
oude naam, maar haar slechts af te
korten.
TWP werkt ook samen met de
Maasbreese basisschool de school.
“Vaak komen leerlingen eerst naar het
Maf, waar ze dan door de bezoekers
en ons begeleid worden in activiteiten
als schilderen, knutselen of koken. Als
het goed gaat, kunnen onze bezoekers
als ze willen zelfstandig naar de school
om daar lessen te geven. Lóïs: “Laatst
heb ik pizza’s gebakken met de kinderen en ik zou nu graag schooltuintjes
willen aanleggen. Dan kunnen we de
oogst vervolgens weer gebruiken bij
de kooklessen.”
TWP heeft vrije inloopmomenten op woensdagen tussen 10.00 en
19.00 uur en op vrijdagen van 10.00
tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie over TWP op www.mafcentrum.nl
of mail naar twp@mafcentrum.nl

Vragen aan college

Fouten bij distributie jodiumtabletten
Er zijn vorig jaar fouten gemaakt bij de verstrekking van jodiumtabletten in de regio Peel en Maas, zo kwam onlangs al in het nieuws.
Het CDA vraagt zich af waarom het college dit destijds niet uitgebreid heeft gecommuniceerd met haar burgers en stelde er vragen over aan het
College van B&W.
De jodiumtabletten zijn bedoeld
als voorzorgsmaatregel voor kinderen onder de 18 jaar en dienen te
worden ingenomen wanneer er
radioactief jodium uit een kerncentrale gemeld wordt. Aangezien

gemeente Peel en Maas binnen
100 kilometer van de Belgische
kerncentrale Tihange ligt, heeft het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport in oktober 2017
besloten om per post jodiumtabletten

te verstrekken in de regio. Niet alle
kinderen uit de regio bleken deze
tabletten te hebben ontvangen en het
CDA wil van het college weten of er
nalatig is gehandeld door het college.
Zo willen ze onder meer weten wan-

neer het college werd geïnformeerd
over het niet verstrekken van de
pillen en of het college achter de
instructie stond om het niet uitgebreid te communiceren. Het college
neemt de vragen in behandeling.
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Inzameling voor WNF

Heldense Niels in actie voor de tijger
De 10-jarige Niels van de Berg uit Helden kan inmiddels wel omschreven worden als echte dierenliefhebber.
Waar hij vorig jaar namens het Wereld Natuur Fonds nog 823 euro ophaalde voor de bescherming van haaien,
wist hij dit jaar over dat bedrag heen te gaan en 1.458 euro in te zamelen voor de tijger.

Vorig jaar haalde Niels al 823
euro op voor de rangeractie die
toen voor haaien in het wild werd
gehouden. “Ik wil niet dat er nog
meer dieren uitsterven”, vertelt Niels.
“Daarom vind ik het leuk om me zo
in te zetten.Later wil ik ook iets gaan
doen met of voor dieren.” Niels’ grote
voorbeeld is dan ook de tv-bioloog
Freek Vonk. Het grote geldbedrag dat
hij binnen bracht, was voor Niels ook
een verrassing. “Ik wilde graag meer
geld ophalen dan vorig jaar, dat was

mijn doel. Maar dat ik zoveel geld op
zou halen, had ik niet verwacht. Ook
volgend jaar ga ik weer als ranger
actie voeren. Hoe, dat weet ik nog niet
precies, maar daar kan ik nog over
nadenken.”
Op zondag 3 juni mocht Niels
naar Amsterdam afreizen voor de
bekendmaking van het eindbedrag
van de rangeractie. In totaal werd
er door alle Nederlandse rangers
samen een bedrag van 452.210 euro
opgehaald voor de wilde tijgers.

3 halen
2 betalen

Of op 1 stuk 20% kassakorting
tenzij anders aangegeven.
Geldig op de dames- en herenafdeling
en op nachtkleding. Ook schoenen
zijn nu zeer aantrekkelijk geprijsd.

Het gaat al tijden slecht met
tijgers in het wild en het Wereld
Natuur Fons besloot daarom de
rangeractie dit jaar op de tijger te
richten. De dierenorganisatie wil met
het geld proberen om het aantal wilde
tijgers te verdubbelen. De Heldense
Niels houdt van dieren en besloot er
alles aan te doen om zoveel mogelijk
geld op te halen voor de bedreigde
diersoort. Dat lukte goed. Hij wist
maar liefst 1.458 euro binnen te
halen.
“Hij had veel plannen die hij ook

daadwerkelijk allemaal heeft kunnen
uitvoeren”, laat zijn moeder weten.
Zo maakte Niels een escaperoom met
als thema Red de tijger. “Hiermee
heeft Niels in Panningen gestaan en
hij heeft de caravan verhuurd aan
onder andere scholen. Bij het maken
van de escaperoom heeft hij hulp
gehad van onder andere Cultuurpad
en Limburgs Uitje.” Tijdens de Smaak
van Peel en Maas stond Niels met
de caravan in Panningen en werd de
jonge dierenliefhebber gefilmd door
het Jeugdjournaal.

Ook werd Niels gesponsord door
verschillende lokale supermarkten,
mocht hij een statiegeldbonnetjesactie houden bij een supermarkt
in Panningen, organiseerde hij een
flessenactie op school en hield hij
een prijzenrad waarbij verschillende
Panningse winkels prijzen sponsorden.
“Hij werd ook heel veel geholpen
door zijn broertje Luuk, Jetske en
Thijke Verstegen, ouders, oma Mia en
oma Marieke”, vertelt moeder Kim.
“En ook de winkeliersvereniging van
Panningen heeft super geholpen.”

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

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Uw droomhuis
eindelijk compleet!

goed bekeken ‘n klasse beter

Eerste optreden in nieuw
gemeenschapshuis
Dameskoor Padako had op zondag 10 juni de primeur van het eerste optreden in het nieuwe
gemeenschapshuis in Panningen. De zanggroep vierde het 40-jarig jubileum en mocht daar
de nieuwe zaal van het Gemeenschapshuis In Kepèl voor gebruiken. Gastoptredens waren er van
Bon-Apart, Femmes Vocales en het Maasland Kozakkenkoor. Het jubilerende Padako noemde het
concert ‘zeer geslaagd’.

elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL
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Ruim 700 deelnemers

Meijel in teken van
Wandel3daagse
De achtste editie van de Meijelse Wandel3daagse vond op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juni plaats.
Meer dan 700 wandelaars namen dit jaar deel aan het evenement.

Gemeente behandelt verzoek

Hotel Antiek wil
arbeidsmigranten
huisvesten
Hotel Antiek in Helden heeft bij gemeente Peel en Maas een
verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen. Het hotel zou
een verblijfplaats voor arbeidsmigranten moeten worden. De gemeente
heeft het verzoek nog niet behandeld.
Eigenaresse Marianne Verkoelen
wil nog niks zeggen over de eventuele nieuwe functie van het hotel. Ze
is met meer plannen bezig en
onthoudt zich voorlopig van commentaar. Hotel Antiek kwam onlangs
nog in het nieuws toen het Omroep

Max-programma Groeten van Max
een filmpje maakte over een kamer
in het hotel. Het Heldense hotel werd
op drie van de vier categorieën
beoordeeld met een onvoldoende en
kreeg geen keurmerk van het
programma.

Energieneutraal in 2030

Studenten
presenteren
uitkomst onderzoek
Iedere dag begonnen de
deelnemers, variërend van jong tot
oud, om 18.30 uur aan de wandeltocht
en halverwege vond telkens een
rustpauze plaats. “Het weer was ons
goed gezind, we konden genieten van
een heerlijk avondzonnetje en er viel

geen drupje regen. Wat willen we nog
meer”, aldus de organisatie.
Op vrijdagavond werd de
driedaagse afgesloten met een hapje
en een drankje en wandelaars kregen
een medaille als aandenken. Ook
vond die avond de prijsuitreiking

plaats, waarbij de prijs voor de leukste
groep werd gewonnen door groep 5b
en de prijs voor origineelste deelname
naar de twee jonge wandelaars
Teun (6) en Lins (5) ging, die voor de
derde keer samen de Wandel3daagse
liepen.

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven presenteren
maandag 18 juni de resultaten van hun studie over energieneutraliteit.
Ze onderzochten op welke manier inwoners en het bedrijfsleven van
Peel en Maas in 2030 energieneutraal kunnen zijn.
Het onderzoek ‘Peel en Maas
energieneutraal’ ontstond vanuit
een droom van Jo van den Beucken,
die zich inzet voor duurzaamheid.
Het onderzoek werd gedaan in een
aantal kernen van de gemeente Peel
en Maas. Duurzame elektriciteit en
verwarming in Egchel en de Riet,
duurzame energieoplossingen voor
de agrarische sector in Peel en Maas
en tot slot opslag van elektriciteit en
warmte om op ieder moment aan
de vraag naar energie te kunnen
voldoen, maakten deel uit van het
onderzoek. “De doelstelling van deze
eindpresentatie is dat het voor elke

inwoner en elk bedrijf binnen Peel
en Maas helder en duidelijk moet
zijn, dat duurzaamheid serieus op
de agenda staat en dat we gaan
samenwerken richting energie
neutraal”, aldus de initiatiefnemers.
De presentatie begint om
18.00 uur. Wethouder Paul Sanders
opent de avond, waarna de
studenten de hoofdlijnen van de
studie presenteren, gevolgd door
een paneldiscussie met vragen uit de
zaal. De avond wordt besloten met
energie-afspraken en een feestelijke
borrel. Wie erbij wil zijn, kan zich
aanmelden via info@e2anders.nl

VV Helden en Sportraad
Op zoek naar een zit-, loopmaaier of accu- tuingereedschap? Kom eens langs in onze
showroom om ons brede aanbod te bekijken. Wij staan voor u klaar om uw vragen te
beantwoorden.
Markt 14 - Lottum - 077-4632341 - www.lozeman.nl

Lintje voor Heldense
Jan Berkers
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo reikte op zaterdag
9 juni een koninklijke onderscheiding uit aan Heldenaar Jan Berkers (69).
De uitreiking vond plaats bij de voetbalvereniging in Helden.
Berkers werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Berkers werd onderscheiden vanwege zijn jarenlange lidmaatschap
van de Heldense voetbalvereniging,
waar hij sinds 1989 bij betrokken is.
Hij was van 1989 tot 1999 voorzitter van het hoofdbestuur en in 1999
richtte hij de sponsorcommissie op,
waar hij tot 2016 voorzitter van was.
Berkers maakte zich sterk voor de
verbetering van de fondsenwerving
en wist het jaarlijkse bedrag bijna
te verdrievoudigen. Nog steeds is hij
als vrijwilliger bij de zaterdagdienst
en de onderhoudsploeg actief bij de
vereniging.
Verder was Jan Berkers in 1995

mede-initiatiefnemer en mede
oprichter van de Sportraad in Helden,
het overlegorgaan van de sportverenigingen in de voormalige
gemeente Helden. Berkers is van
1995 tot 1998 ook lid en tussen 1998
en 2008 voorzitter geweest van de
Sportraad. Ten slotte is hij sinds 2005
als adviseur, bestuurslid en voorzitter betrokken bij de stichting Thyas,
die het multifunctionele sportcomplex Thyas beheert. Berkers zette
zich onder meer in voor de verbetering van het sportcomplex en voor
het betrekken van de jeugd bij het
gebruik van het complex.
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Ingewanden aangetroffen

Schaap ‘s nachts
geslacht in wei Meijel
Het was nogal schrikken voor Iduna en Wim Verstappen uit Meijel toen ze op vrijdag 8 juni naar hun schapenbok gingen kijken. In plaats van het dier troffen ze veel bloed, touw, een mes en de ingewanden van de bok in
hun wei aan. Die nacht slachtte een onbekende het dier, nam het vlees mee en liet de rotzooi liggen.
“Afschuwelijk dat iemand zoiets
doet”, vertelt Iduna. “Ik had nog liever
gehad dat ze de bok gestolen hadden
dan dit. Mijn man en dochter hebben
de rotzooi gezien die de dader heeft
achtergelaten. Zo’n aanzicht heeft een
grote impact op een mens.” Iduna
en Wim hebben al vele jaren voor de
hobby schapen die ze in één van de
weien bij het huis rond laten lopen.
“Ik moet er niet aan denken dat de
bok geleden heeft. Wij verkopen
ook wel eens schapen die naar de
slacht gaan, maar daar gebeurt het
op een normale manier. Niet zo.
Verschrikkelijk.”

Diezelfde dag nog
verplaatst
De wei waarin de bok stond, ligt
gedeeltelijk achter de stal van de
familie Verstappen. Ze konden vanuit
hun huis de plek van de slachting niet
zien. “We hadden de bok echt diezelfde middag vanuit een andere wei,
tegenover ons huis, naar de andere
wei gezet.” De andere schapen van de
familie bewandelden de omgekeerde
weg en kwamen in de wei tegenover
het huis te staan. “We hoorden ze die
nacht nog wel blaten, maar we dach-

ten dat dat kwam omdat ze naar de
nieuwe wei waren verplaatst. Later
werden ze weer rustig en dus hebben we er toen weinig aandacht aan
besteed.”
Toen Wim en één van de dochters
van het gezin gingen kijken naar de
bok, bleek waarom de de andere
schapen onrustig waren geweest.
Ze troffen veel aan, maar geen
bok. Iduna: “Er lag veel bloed, touw
waarmee de poten waarschijnlijk
zijn vastgebonden en een mes. De
ingewanden van de bok waren in
de sloot naast de wei gedumpt.”
Het vlees werd wel meegenomen.
“Daarom denken we dat het voor
consumptie is. Maar ja, dan is het nog
steeds raar dat de bok in de wei wordt
geslacht. Waarom heeft de dader het
dier niet levend meegenomen?”
Volgens Iduna heeft een buurman
een fiets zien staan tegen een
boom bij de straat. “We denken dat
die van de dader was.” Ook hoopt
de Meijelse dat de politie wellicht
een vingerafdruk van het mes
kan halen. “We wachten het
politieonderzoek af.”
Om andere schapenboeren in de
buurt te waarschuwen, besloot Iduna
een berichtje op Facebook te zetten.

Dat werd veelvuldig gedeeld. “Ik wilde
ervoor zorgen dat iedereen in de buurt
alert zou zijn in de hoop dat zoiets
nooit meer gebeurt.” Landelijke media
pikten het op en maakten er berichtjes
van. Hoe precies weet Iduna niet,
maar op een gegeven moment werd
gemeld dat de bok ritueel geslacht
zou zijn. “Dat weten we helemaal
niet. Dat heb ik ook nooit gezegd.
Het zorgt alleen maar voor insinuaties
en beschuldigingen. Dat heb ik nooit
gewild. Het was puur om iedereen
alert te maken.” De passages over
het ritueel slachten werden later
weggehaald.

Landelijke aandacht
voor slachting
De hele buurt is erg geschrokken
van het incident, vertelt Iduna. “Er zijn
veel reacties geweest en we zijn
allemaal alerter nu. Ik slaap lichter en
ik maak ‘s nachts regelmatig het raam
open om te luisteren of er niets aan
de hand is. Deze nachtmerrie willen
we niet nog een keer meemaken.
Ik hoop dat er genoeg commotie is
ontstaan dat de dader niet meer durft
terug te komen. Dan is mijn Facebookberichtje geslaagd.”

Niet in top drie

Baarlonaar in
Groot Limburgs
Dictee
Baarlonaar Herman Ewalds stond dinsdag 12 juni in de finale van
het Groot Limburgs Dictee in Sittard, dat werd georganiseerd door
dagblad De Limburger en dialectvereniging Veldeke Limburg. Ewalds
wist het echter niet tot de top drie te schoppen. “Het was een eer om
mee te mogen doen. Volgend jaar proberen we het gewoon weer.”
De Baarlonaar is in zijn eigen
dorp lid van Historische Werkgroep
De Borcht en werkte samen met
Herman van Megen aan twee woordenboeken van het Baarlose dialect.
Die werden in 2016 gepresenteerd.
Ewalds kwalificeerde zich door een
tekst die in de krant De Limburger
stond, te vertalen in zijn eigen
Baarlose dialect. “Dat ik aan de
finale mocht meedoen, is toch een
bevestiging dat we het goed hebben
gedaan met onze boeken”, vertelt
hij. “Ik heb het ook geheel uit mijn
hoofd vertaald, al heb ik misschien
één woordje even opgezocht.”
Tijdens de grote finale in Sittard

werden er teksten voorgelezen in
dialecten uit Venray, Venlo, Weert,
Roermond, Sittard, Maastricht en
Kerkrade. Deelnemers aan het dictee
moesten de teksten in dat dialect
opschrijven. “Dat was erg moeilijk”,
aldus Ewalds. “Maar de belevenis
was erg mooi en ik ben weer een
ervaring rijker. Het was een eer
om in de finale te mogen staan en
was dan ook meer dan de moeite
waard. Volgend jaar proberen we het
gewoon weer.”
De Echtse radio- en
televisiepresentator Henk Hover
werd de winnaar van het dictee.
Hij maakte in totaal 55 fouten.

ONDERHOUD
EN REPARATIE VAN
ALLE MERKEN
Vakantie Check € 19,95
APK keuring € 29,- *
Kleine onderhoudsbeurt
v.a. € 145,- *
Grote onderhoudsbeurt
v.a. € 259,- *
*Altijd prijsopgave vooraf
Kalisstraat 30, Meijel
T 077 466 1449
www.joostenauto.nl

IEDERE
G
ZONDA
AN
OPEN V
T
12.00 TO
R.
U
17.00 U

Egchelse kermis
Eendjes hengelen, een calypso en touwtje trek, het stond er allemaal tijdens de Egchelse kermis
die van vrijdag 8 tot en met maandag 11 juni duurde. Naast de vele attracties voor de jeugd, was er
ook genoeg vermaak voor de oudere Egchelnaren. Bij het vernieuwde café Bej Manders traden onder
meer het dj-duo Venny&Krulle, coverband Khick en dj Hitmaestro op in de tent. Op de laatste kermisdag, maandag 11 juni, was er tijdens het matinee een pubquiz. De groep Non Solem won de ‘De Keup
is van os’-wisseltrofee, met als prijs een rondje op de calypso. (Foto: Ebisch Events, Henny Roosen)
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Portulaca

Ø 27 cm. Per stuk

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, kwam
het moment van overlijden toch nog onverwacht voor ons.
Wij moeten afscheid nemen van mijn zorgzame en lieve man, “ozze
pap”, schoonvader en trotse opa

Wiel van Lier
echtgenoot van

Lies van Lier-Haenen

Dankbetuiging
Een hand.... een woord ..... een kaart ..... een gebaar
doen zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na het overlijden
van “oos mam” en oma

Mien Ghielen-Ebisch

Hartelijk dank hiervoor.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.
Helden: Lies
Eindhoven: Truus en Peter
Helden: Marie-Louise en Arie
Ron en Noortje
Mark
Nicole
Helden: Wim en Len
Joyce en Stan
Mike
Helden: Carla en John
Rick
Juul
Helden, 10 juni 2018
Correspondentieadres: Familie van Lier,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen.
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 15 juni om 11.00 uur
in de kerk van de H. Lambertus te Helden. Aansluitend zal het gezin
Wiel begeleiden naar het crematorium.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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.
Computerproblemen?
Uw pc veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

Panningen, juni 2018
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 30 juni om 19.00 uur
in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Zoete kersen plukken,
zelfpluk € 2,-/kg. Van Lankveld
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.
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
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

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

Geboren
3 juni
2018

Elin
Dochter van
Giel Peeters
en Suzan Hanssen
Bellefleur 14, 5988 JW Helden

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Fabrieksopruiming porselein.
Luxe hotelporselein, glaswerk, bestek
etc. weggeefprijzen zaterdag 16-23-30
juni 10-13 uur en woensdag 20-27 juni
15-19 uur. Industrieterrein 22 Panningen.
Ingang achter op parkeerterrein.
Te koop groenten en fruit, o.a.
doperwten, raapstelen, kersen,
aardbeien en nieuwe aardappelen.
Van ma t/m za geopend van 09.00 tot
16.00. Van Mullekom Keup 4a Egchel.
Te koop nieuwe oogst eigengeteelde
vastkokende aardappelen, frieslanders
en tuinbonen, koolrabi, knolvenkel,
slasoorten en vele soorten streekgroenten, vers en niet duur, Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

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

OOK VOOR UW TUINHOUT
GEHELE BOUWVAK GEOPEND

wanneer mag uw
dekbed op vakantie?

10%

korting

op dekbed

reiniging

actie geldig tot
30

juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

HALLO op Java
Annemiek en Peter Vullings uit Egchel waren onlangs voor een vakantie in Indonesië. Omdat ze
graag de zonsopkomst bij de Bromovulkaan wilden zien op het eiland Java, moesten ze om 00.00 uur
‘s nachts vertrekken vanuit hun slaapplek. Het leverde een adembenemend plaatje, inclusief
HALLO, op.
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en zo 07

GEPLUKT Koos Zeetsen

Koos Zeetsen is 37 jaar geleden geboren in Baarlo, maar woont inmiddels al heel wat jaren in Maasbree. Hij werkt als gehandicaptenbegeleider
in Mönchengladbach, is dol op klussen en tuinieren en wandelt als vrijwilliger regelmatig met cliënten van De Zorggroep en neemt zijn dochter dan
graag mee. Deze week wordt Koos geplukt.
soort compromis”, vertelt Koos grinnikend. “Mijn vrouw wilde in ‘Bree’
blijven, maar dan wilde ik wel een
vrijstaand huis. Toen hebben we ons
huidige jaren 50-huis gekocht en flink
opgeknapt. We zijn nog steeds met
klusjes bezig en ook het dak willen
we een keer vervangen. Maar alles op

Het gras in Koos’ achtertuin
ligt er strak gemaaid en groen bij.
“Maar groene vingers heb ik nooit
gehad, totdat we in dit huis gingen
wonen”, vertelt hij. Vijf jaar geleden kocht hij samen met zijn vrouw
Carolien een vrijstaand huis in het
centrum van Maasbree. “Dat was een

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.
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Oplossing vorige week:

zijn tijd. De tuin is ook helemaal op de
schop gegaan. Daar kunnen we met
mooi weer enorm van genieten.” Koos
is er dan ook veel in bezig. “Ik zit niet
graag stil, dus ben ik altijd bezig met
schoffelen, het gras maaien, onkruid
verwijderen en stekken.”
In een schaduwrijk plekje van de
tuin ligt nog een stukje gras dat er
altijd mooi bijligt, aldus Koos. “Maar
dat is kunstgras, zodat de trampoline van onze dochter er kan staan.”
Op kerstavond in 2015 kregen Koos en
zijn vrouw Carolien dochter Jeste, die
nu 2,5 jaar is. “Elke woensdag is papadag. Ik koop graag speelgoed voor
haar, liever ook dan dat ik het geld
aan mijzelf uitgeef. Ze heeft een zandbak en genoeg ander speelgoed om
mee te spelen, maar ik wilde nog een
leuk badje kopen. Zo’n leuk opblaaszwembad met allemaal dieren waar ze
mee kan spelen. Een beetje overdreven misschien, zo’n groot ding, maar
ik kan het dan toch niet laten.”
Koos is geboren in Baarlo en
heeft een Baarlose vader en een
Maasbreese moeder. Daarnaast heeft
hij nog een zus, Lieke, die 1,5 jaar
jonger is. “Ik heb veel vrienden uit
Maasbree en heb zo tien jaar geleden
mijn vrouw Carolien leren kennen
op de Ossefeesten in Maasbree. We
voegden elkaar vier jaar later toe op
Facebook, spraken op de Panningse
kermis af en zo’n vier weken later
woonden we samen.” Inmiddels is
het stel zeven jaar bij elkaar en zijn
ze sinds 2016 getrouwd. “Zij werkt als
neuropsycholoog bij het Topklinisch

Centrum voor Korsakov in Venray. Ik
heb geleerd in de richting van bakkerij
en chocolatier-patissier, maar dat was

niet wat ik leuk vond. Ik heb twaalf
jaar gewerkt bij elektronicabedrijf
Maxwell in Panningen, maar heb die
baan in 2012 opgezegd en ben gestart
met een driejarige bbl-opleiding bij
Stichting Dichterbij in de richting van
de gehandicaptenzorg.”
Inmiddels werkt Koos al 2,5 jaar
in Mönchengladbach als verzorger
van volwassenen met een verstandelijke beperking of met psychische
problemen. “Het is in Duitsland, maar
vanuit hier ben je er zo. Ik heb ontzettend leuke collega’s en ben de enige
Nederlander tussen allemaal Duitsers.
Met de taal gaat het prima. Je moet
het wel durven praten, anders leer
je het niet.” Het werken in Duitsland
betekent voor een Nederlander heel
veel papierwerk om er te mogen werken, vertelt Koos. “Maar dat is het mij
wel waard. Hier heb ik veel meer tijd
voor mijn cliënten dan in Nederland
en dat vind ik heel belangrijk. Ik ben
altijd een zorgzaam persoon geweest
en wilde tijdens mijn werk in contact
zijn met mensen, maar ook iets voor
anderen kunnen betekenen. Daarom
past dit werk bij me, denk ik.”
Dat zorgzame geeft Koos ook terug
aan zijn eigen dorpsgenoten. Hij gaat
regelmatig een stukje wandelen met
bewoners van zorgappartementen aan
de Broekstraat in Maasbree. “Ik doe
mijn best om elke week even langs te
komen. Soms ga ik alleen even op de
koffie bij de bewoners, maar ik neem
Jeste ook weleens mee als we door de
binnentuin gaan lopen. Dan krijgt ze
vaak een glaasje ranja en een koekje
en is ze helemaal blij. De bewoners
waarderen het enorm en ik vind het
prachtig om te doen.”
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Afdelingen verkoop, service en marketing

WP Haton opent nieuwe
werkruimte
Deegverwerkingsbedrijf WP Haton uit Panningen heeft donderdag 7 juni een nieuwe bedrijfsruimte geopend
binnen het pand. De openingshandeling werd gedaan door Jürgen Horstmann, eigenaar van de firma, en de
kinderen van medewerkers.

Reorganisatie

Speelfabriek Maas
bree sluit deuren
Vanwege een reorganisatie sluit binnenspeeltuin De Speelfabriek in
Maasbree haar deuren op 1 juli. Ook vinden er dan geen horeca-activiteiten meer plaats binnen De Fabriek. Dat meldde het centrum maandag 11 juni op haar Facebook-pagina.
De Fabriek is een
activiteitencentrum aan de
Venloseweg in Maasbree. In het
centrum zijn onder andere
binnenspeeltuin De Speelfabriek,
dagvoorziening Atelier de Fabriek en
horeca-zaak De Smidse gevestigd.

Tot 1 juli vinden er nog horecaactiviteiten plaats in het pand van
De Fabriek en is de binnenspeeltuin
geopend, daarna sluiten ze
hun deuren. De Fabriek laat weten
dat ze nu niet inhoudelijk wil
reageren op het nieuws.

Geld- en sealbagautomaat blijven

In de nieuwe ruimte, dat het
Competence-Center wordt genoemd,
zijn de afdeling verkoop, service,
projectmanagement en marketing
gevestigd. “In de nieuwe ruimte wordt
transparantie gecombineerd met een
industriële touch en een vleug trotse
historie”, aldus algemeen directeur

Henk Snellink. “In de ruimte werken
de disciplines die het dichtst bij de
klant staan. Dit verbindt de mensen
intern en zorgt voor een optimale
samenwerking extern, bij de klant.”
WP Haton is een internationaal
bedrijf dat begon als
metaalbewerkingsbedrijf in 1949,

Rabo
Woonproeverij!

maar sinds twintig jaar industriële
deegverwerkingsmachines produceert
voor bakkerijen. Momenteel
ontwikkelt het bedrijf een andere
bedrijfsruimte, WP Haton 4.0, waar de
afdelingen gevestigd worden die
zich bezighouden met proces- en
productinnovatie.

Rabobank
Baarlo naar
De Engelbewaarder
Klanten van de Rabobank uit Baarlo moeten vanaf dinsdag 3 juli
voor hun bankzaken naar multifunctioneel centrum (MFC) De
Engelbewaarder in Baarlo. Dat maakte de bank onlangs bekend in een
brief aan haar Baarlose klanten. De geld- en sealbagautomaat blijven
op de huidige locatie aan de Napoleonsbaan.
Tijdens het driejarig bestaan van
MFC De Engelbewaarder in Baarlo
tekenden de twee partijen een
samenwerkingsovereenkomst.
Wie vragen heeft over bankzaken of persoonlijk geholpen
wil worden, moet hiervoor vanaf
dinsdag 3 juli naar de MFC komen.
De Engelbewaarder ligt op Tiendvrij

18 in Baarlo. Daar beschikt de bank
over een aparte spreekkamer.
Medewerkers van de bank zijn daar
elke dinsdag en donderdag aanwezig
van 10.00 tot 17.00 uur.
De geldautomaat en de automaat voor sealbags blijven op de
huidige locatie. Ook de openingstijden daarvan blijven onveranderd.

Een avond voor iedereen die een huis
wil kopen of huren, maar nog niet
helemaal weet wat de mogelijkheden zijn.
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r
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28 juni 2018, van 19.00 tot 22.00 uur
bij Kasteel de Keverberg in Kessel.
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Zonnebloemloterij langs
de deuren
Vrijwilligers van de Peel en Maas-afdelingen van vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem gaan de
komende tijd weer langs de deuren voor de Zonnebloemloterij. Met de opbrengst van de loterij organiseert
De Zonnebloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.
De Zonnebloem streeft ernaar
dat iedereen zonder extra zorgen kan
deelnemen aan de maatschappij. Een
groot deel van de opbrengst van de
loterij gaat naar dagjes uit en activiteiten in en rond de kerkdorpen van
Peel en Maas. Een klein deel van de
opbrengst besteedt de Zonnebloem
aan bijvoorbeeld de aangepaste
vaarvakanties. Die organiseert de
vereniging landelijk. Jaarlijks genieten 2.800 mensen met een lichamelijke beperking van een vaarvakantie.
Deelnemers aan de loterij maken
kans op onder meer 15.000 euro, een
luchtballonvaart, iPad en een elektri-

sche fiets. De trekking is op maandag
8 oktober.
In Panningen en Helden zijn de
verkopers al aan de slag met de loterij.
In Panningen komen de vrijwilligers
langs de deuren tot en met maandag
30 augustus en in Helden tot en met
zaterdag 7 juli. In Grashoek (tot en
met vrijdag 29 juni) en Baarlo (tot en
met zaterdag 30 juni) start de verkoop
op maandag 18 juni. In Maasbree (tot
en met zaterdag 7 juli) en Meijel (tot
en met vrijdag 6 juli) komen de vrijwilligers vanaf maandag 25 juni langs
de deuren. De Kesselnaren moeten
wachten tot vrijdag 20 augustus voor-

dat de verkoop begint in het dorp. Tot
maandag 31 augustus komen vrijwilligers langs. Beringe is de laatste in de
rij van zondag 30 augustus tot en met
donderdag 6 september.
De Zonnebloem verrijkt het leven
van mensen met een lichamelijke
beperking. Dat doet de vrijwilligersorganisatie met huisbezoeken, dagjes uit
en aangepaste vakanties. Met 1.100
lokale afdelingen is de Zonnebloem
actief in vrijwel elke wijk, dorp en stad
in Nederland.
Kijk voor meer informatie over de
Zonnebloem en om digitaal loten te
kopen op www.zonnebloem.nl

Jeugdvierdaagse
door Peel en Maas
Het startsein voor de 53e wandelvierdaagse in Peel en Maas klinkt woensdag 20 juni om klokslag
18.00 uur. De start en finish zijn zoals gewoonlijk op het Wilhelminaplein in Panningen en het startbureau is
te vinden bij café Dotje aan de Markt.
Wandelaars die één of meerdere
dagen mee willen lopen, kunnen
zich altijd nog inschrijven bij het
startbureau. Het startbureau is
woensdagmiddag geopend vanaf
15.00 uur. Bij het startbureau kan
tevens het programmaboekje
opgehaald worden, waarin de routes
uitgebreid beschreven staan.
Op zaterdag 23 juni wordt de
Rabobank Jeugdvierdaagse traditioneel afgesloten. De wandelaars

lopen onder begeleiding van diverse
muziekgezelschappen in een defilé
van Helden naar Panningen. Het defilé
start om 16.45 uur vanaf parkeerplaats
De Heldense Bossen. De defiléroute
loopt via Aan de Koeberg naar de
Kesselseweg, Mariaplein (rond 17.00
uur), Rotonde Antiek, Van Hövellstraat,
Ruysstraat, Markt, Schoolstraat en als
laatste het Wilhelminaplein.
Voor wandelliefhebbers jong
en oud die graag langere afstanden

wandelen, organiseert de Rabobank
Jeugdvierdaagse op zaterdag 23 juni
wederom een dagwandeltocht met
de afstanden van 25 en 40 kilometer.
Maar ook aan de wandelaar die een
kortere afstand wil lopen, is gedacht
met routes van 5, 10 of 15 kilometer
uitgezet.
Kijk voor meer informatie op
www.jeugdvierdaagsehelden.nl of
de Facebook-pagina van de jeugd
vierdaagse.

Wij nemen afscheid van notaris Mr Hans Dings:
Hans heeft per 1 mei jl. zijn ambt als notaris neergelegd.
Na 17 jaar van inzet, steun en persoonlijke betrokkenheid
vindt Hans het tijd voor een nieuwe uitdaging waarbij
hij zijn protocol (waaronder alle notariële akten,
onderhandse stukken en dossiers) overdraagt aan
Mr Marjo Smolenaers.

verenigingen 09
Fietstocht KBO
Kessel
Ouderenvereniging KBO Kessel organiseert op woensdag 20 juni
een fietstocht van zo’n 35 kilometer lang. Iedereen kan deelnemen aan
de tocht, die start vanuit het centrum van Kessel.
De fietstocht start om 13.00 uur
vanaf het Kesselse kerkplein en
van daaruit gaan de deelnemers
met de veerpont de Maas over
richting Beesel. In Asenray vindt een
koffiepauze plaats in het Spikkerdal.
Van daaruit leidt de tocht weer
terug naar Kessel.

In totaal zal de fietstocht
zo’n 35 kilometer lang zijn.
Consumpties en veergeld zijn
voor eigen rekening en aan de
deelnemers wordt gevraagd om
veiligheidsvestjes te dragen en
zelf de verkeersregels in acht te
nemen.

Kienavonden en fancy-fair

Ontwikkelingswerk
Meijel haalt
10.500 euro op
Ontwikkelingswerk Meijel heeft met haar activiteiten afgelopen
jaar 10.500 euro opgehaald voor drie goede doelen. Het geld werd
bijeen gebracht door onder meer de kienavonden van de vereniging en
de fancy-fair van een aantal weken geleden.
De fancy-fair was goed geslaagd,
zo laat Ontwikkelingswerk Meijel
weten. “Het was de hele middag een
gezellige drukte in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.” De organisatie is vooral blij met het geld dat
opgehaald werd. “Met het bedrag
van 3.500 euro per persoon kunnen
Nel Derikx in Niger, Hilde Thijssen
in Nicaragua en Agnes Schepens in
Peru samen met de lokale hulporganisaties en bevolking weer hele
mooie, maar vooral broodnodige

hulp bieden aan mensen die het niet
zo goed hebben als wij in Nederland.
Het is een groot bedrag waar zij veel
mee kunnen doen.”
De organisatie laat ook weten
dat er nog niet afgehaalde prijzen van de loterij zijn. Mensen met
een winnend lootje kunnen de
prijs afhalen bij Hanneke Geraets
op In het Neerveld 18 in Meijel.
Ontwikkelingswerk Meijel vraagt
wel eerste telefonisch contact op te
nemen via 077 466 37 53.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN
VAN HAL STOMERIJ
Met ingang van 1 juni 2018 Vestiging Ruysstraat 71
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
GESLOTEN
10:00 - 12:00
09:00 - 13:00

13:00 - 17:30
13:00 - 17:30
13:00 - 17:30
13:00 - 17:30

De stomerij zelf, Slootsekuilen 16 op het industrieterrein in Beringe
is op donderdag geopend van 6:00 - 17:00 uur.
Buiten onze openingstijden kunt u ook terecht bij onze servicepunten:
Plus Gommans in Helden en schoenmakerij Bob in Panningen.

Wij stellen voor:

Wij stellen aan u voor notaris Mr Marjo Smolenaers:
Marjo is in het verleden al werkzaam geweest bij ons
kantoor en we zijn heel blij om in haar de opvolger van
Hans Dings te hebben gevonden.

John F. Kennedylaan 6 • 5981 XC Panningen • 077 - 307 14 90 • mobersendings.nl
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Driejaarlijkse treffen

Jeugd van 5xBeringen op kamp
In Beringe vond op zaterdag 9 en zondag 10 juni het jeugdkamp plaats van het driejaarlijkse treffen tussen zeven Europese dorpen die allemaal
Be(h)ringen heten. Het jeugdkamp vindt altijd een jaar voor het internationale toptreffen plaats en is bedoeld om ontmoetingen tussen jongeren uit
de zeven dorpen te stimuleren.

Volgend jaar is, na 21 jaar, het
Nederlandse Beringe weer aan de
beurt voor de organisatie van het toptreffen en dus mochten ze dit jaar ook
het jeugdkamp organiseren. Hilliam
Schroën is bestuurslid en trainer van
het Nederlandse sportteam. Hij is
daarnaast betrokken bij de ontwikkeling van de sport- en spelactiviteiten
voor het toptreffen en het jeugdkamp.
“Het jeugdkamp is ontstaan doordat de Beringse jeugd het niet eerlijk

vond dat het bestuur elk jaar bij elkaar
kwam, terwijl er voor hen maar eens
in de drie jaar een treffen was. Daarop
is besloten om het jaar voorafgaand
aan het toptreffen een jeugdkamp te
organiseren. Het gaat er hier gemoedelijk aan toe en het is vooral bedoeld
om de jongeren uit de zeven dorpen
met elkaar in contact te brengen.”
Iedereen uit Beringe mag vanaf
15 jaar meedoen aan het jeugdkamp.
Aangezien de minimumleeftijd voor

het toptreffen 16 jaar is, kan de jeugd
alvast een jaartje oefenen voor het
toptreffen. “Het toptreffen is echt een
strijd om de eer tussen de verschillende dorpen, terwijl de teams bij het
jeugdkamp juist door elkaar gegooid
worden. Man, vrouw, jong, oud,
Duitser of Zwitser, elk team is zo gevarieerd mogelijk om die ontmoetingen
te kunnen laten plaatsvinden.”
Zowel op de vrijdag- als op de
zaterdagavond is het een feestelijke

Realiseren activiteitenruimtes

Bijdrage Oranjefonds voor
Kessel-Eiks gemeenschapshuis
Stichting Gemeenschapshuis Kessel-Eik heeft een bijdrage van 40.000 euro van het Oranjefonds gekregen
voor het project Gemeenschapshuis Kessel-Eik. Van dit bedrag is 10.000 euro afkomstig uit het fonds
‘Zorgen voor Elkaar Provincie Limburg’. De stichting wil met het project voorzieningen realiseren voor zowel
de ouderen als de jongeren uit Kessel-Eik in de vorm van activiteitenruimtes.
De verbouwing van het KesselEikse gemeenschapshuis is op 3 april
gestart en omvat onder meer een
uitbreiding van het pand voor de
extra activiteiten. De opening van
het nieuwe gemeenschapshuis vindt

plaats op 31 augustus en op
1 september is er een open dag.
Het Oranjefonds steunt sociale
initiatieven in Nederland en het
Caribische deel van het Koninkrijk
die ervoor zorgen dat mensen elkaar

ontmoeten, minder eenzaam zijn
en begrip krijgen voor elkaar.
Koning Willem-Alexander en
koningin Máxima zijn sinds de
oprichting het beschermpaar van
het fonds.

Bijpraatsessie project
Maasboulevard Kessel
Op woensdag 20 juni a.s. zal van 19.30-20.30 uur een bijpraatsessie worden
gehouden over het project Maasboulevard te Kessel.
Deze sessie vindt plaats in De Paort, gelegen aan Markt 2 te Kessel.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
U wordt deze avond bijgepraat over de stand van zaken
met betrekking tot plannen van Maasboulevard.
Graag tot 20 juni a.s.
Werkgroep Maasboulevard

bedoening op de Beringse voetbalvelden, waar het jeugdkamp plaatsvindt.
Er staat een grote legertent waar de
buitenlandse deelnemers kunnen
overnachten, er staat een zwembadje
en de muziek zorgt voor een gezellige
sfeer op het terrein.

Dansen, appelhappen
en band wisselen
De deelnemers komen net terug
van de tocht die ze hebben gelopen
en moeten er echt even van bijkomen.
Schroën: “Ze hebben ondanks het
warme weer een flinke tocht gelopen
door Beringe. Onderweg moesten ze
allerlei spellen en activiteiten doen,
zoals een dans instuderen bij de dansstudio, appelhappen, een band verwisselen bij de garage en schieten bij
de schutterij.” Er doen in totaal ruim
80 deelnemers mee.
Kris (18), uit het Nederlandse

Beringe, vertelt: “Ik heb één keer
meegedaan aan het toptreffen, maar
dit is de eerste keer dat ik deelneem
aan het jeugdkamp. Het is echt heel
gezellig en er is veel bier.” En met een
grijns: “Gisteravond is het best wel
laat geworden…” Soms vindt hij het
nog wel moeilijk om contact te maken
met de anderen, omdat hij niet zo
goed Duits spreekt. “Maar toen ik wat
biertjes op had gisteren, had ik even
het idee dat ik vloeiend Duits kon
spreken.”
“Het is hier in ieder geval megacool”, vertelt Jacob Nogala (16), uit het
Duitse Behringen dat in de gemeente
Hörselberg-Hainic ligt. “Ik heb veel
nieuwe mensen leren kennen en al
veel lol gehad. Iedereen kan goed met
elkaar overweg.” Het is de eerste keer
dat hij meedoet, op aanraden van zijn
broer. “Mijn broer is er nu ook en hij
had gelijk, het is echt een tof weekend. Ik heb ook gegevens uitgewisseld
met een Nederlandse jongen en een
meisje en we hebben in ieder geval
contact via sociale media, al begrijp ik
de Nederlandse taal soms niet helemaal.” Het leukst vond hij het spel
waarbij ze een autoband moesten
verwisselen. “Thuis doe ik dat altijd
als klusje omdat het moet. Hier was
het ineens een leuk spel. We hebben
acht banden verwisseld binnen de
tijd. Volgens mij waren we de snelste,
maar dat zullen we vanavond horen
bij de prijsuitreiking.”
De 16-jarige Byen uit Nederland
moest in het begin even wennen,
want ze kende nog niemand.
“Ik had me samen met een vriendin
opgegeven, maar we zaten niet bij
elkaar in het team. Maar uiteindelijk
was het erg gezellig in de groep en
heb ik juist veel nieuwe contacten
gelegd.”

Samenzijn Baarlo, Beringe en Sevenum

Schutterijen schieten
bij nul lux
Door: Schutterij St. Antonius & St. Petrus
De schutterijen uit Baarlo, Beringe en Sevenum ontmoetten elkaar
onlangs voor een ‘gezellig samenzijn’, zoals ze elk jaar doen. Die vond dit
jaar plaats met nieuwe gezichten uit het Sevenumse land. De opkomst was
groot en zo konden elf viertallen uit Beringe, Sevenum en Baarlo om
beurten schieten met de Beringse en Baarlose buksen, voor de één gesneden koek, voor de ander een omschakeling, maar juist dat maakt deze
avond tot wat die is.
Na een welkomstwoord en
kaarttrekken voor de teamindeling,
werd er op dikke punten gestart, en
kon ieder twee ronden lang wennen
aan het materiaal alvorens er op de
kleine punten en stekken geschoten
kon gaan worden. Elf schoten per
schutter werden er gedaan toen de
nul lux ronde kon worden gestart. Dit
bleek toch lastiger dan gedacht en
er werd vakmanschap vereist. Eens
te meer werd nu duidelijk, waar in
normale omstandigheden de kogel
het punt raakt, en wat we eigenlijk
zien zonder er erg in te hebben. Na
wat schoten bleek dat het bölke iets
hoger in de ring gezet moest worden,
en de helder blinkende punten vielen

als warme broodjes. Er is geschoten
in de duisternis met witte punten en
een door een ‘blacklight’ verlichte
kogelvanger. Een unieke schietronde,
die voor zover wij weten nog nooit
eerder heeft plaatsgevonden in de
schutterswereld. Dat dit het nodige
gesprekstof deed opwaaien, was
duidelijk en er werd na de klok van
00.00 uur nog goed gedebatteerd
wie het bij het rechte eind had, met
betrekking tot het vertoonde ‘schootsbeeld’. Bijzonder vermelding: er
was één kaart met een nul misser
percentage, Wim, Jos, Huub en Herm
gefeliciteerd. De vereniging kijkt uit
naar een volgende ‘gekkigheid’ in
2019 bij de schutters van Sevenum.
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St. Urbanus wint
prijs Grote Clubactie
Schutterij St. Urbanus uit Grashoek heeft 2.500 euro ontvangen van
de Grote Clubactie. Deze landelijke organisatie verloot tien weken lang
in totaal 100.000 euro onder de verenigingen die dit jaar deelnemen
aan de actie.
Schutterij Sint Urbanus doet al
vanaf het begin mee met de Grote
Clubactie. Ze verkopen al 40 jaar
loten in hun dorp, waarna ze de
verkoop afsluiten met een barbecue op de club. “Wij gaan het bedrag
gebruiken om een groot deel van
ons nieuwe clubgebouw te realiseren”, zegt een woordvoerder van de
vereniging. “Het geld komt dus goed

verenigingen 11

Hindernissen

Ploeteren in Beringe
Zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe houdt op zondag 17 juni voor de vierde keer het mudrun-evenement WK
PloeteRun. De deelnemers moeten zich een weg ploeteren door het achterland van Beringe gevuld met hindernissen.

van past. Vanaf 15 september gaan
we eerst nog meer inkomsten genereren, door loten te verkopen van de
Grote Clubactie.”
Naast schutterij St. Urbanus
waren er nog twee Limburgse
winnaars. Ook Buurtvereniging
Kundesj Heem uit Voerendaal en
Badmintonclub Weert 67 vielen in de
prijzen.

Meijelse toneel
vereniging genomi
neerd voor prijs
Toneelvereniging C.O.M. uit Meijel heeft twee nominaties voor een
Muulke ontvangen vanuit Toneelhuis LFA. Willem Hoeben is genomineerd voor meest opvallende man in een grote rol voor zijn vertolking
van Irma Zonderboezem en Peggy Brummans maakt kans op de prijs
voor de meest opvallende vrouw in een kleine rol voor haar rol als
Knoop. Beide rollen zaten in het toneelstuk Lang en Gelukkig.
Lang en Gelukkig werd
gespeeld ter ere van het 35-jarig
jubileum van de vereniging en
stond onder regie van Lisette
Leenders. “De uitreikingsavond,
De Aovend van ´t Muulke, staat in
het teken van liefde”, zo schrijft de
toneelgroep. “Liefde voor toneel.

Het hebben en uitspreken van
waardering en het geven van een
welgemeend schouderklopje voor
iedereen die zijn of haar eigen
theatergrenzen heeft opgezocht.”
De uitreikingsavond van de prijzen,
de Muulkes, is op vrijdag 22 juni in
het Munttheater in Weert.

Liedjesconcours
in Kessel
Het liedjesconcours Les Artistes Krômme Gölde Konkoer wordt op
zaterdag 17 november in gemeenschapshuis De Paort in Kessel
georganiseerd door de carnavalsverenigingen De Kevers uit Kessel en
De Eikkaters uit Kessel-Eik.
De organisatie hoopt ook dit jaar
bekende en nieuwe artiesten uit
Kessel en Kessel-Eik te mogen
begroeten voor de strijd om de
‘Krömme Gölde’ en ‘Ut Artieske’.
Op 12 januari 2019 wordt het P&M
Liedjesfestival georganiseerd in
Kessel. Dan mogen de winnaars uit

Kessel en Kessel-Eik ook op het
podium staan.
Wie mee wil doen, moet voor
1 september de ‘carnavalsschlager’
naar het secretariaat sturen of aan
leveren via info@krommmegolde.nl
Daar is binnenkort ook het actuele
reglement op te vragen.

Zomerdagtocht
Kindervakantiewerk
Kindervakantiewerk Meijel organiseert ook dit jaar weer een
zomerdagtocht. De tocht vindt plaats op 9 juli en gaat naar belevenispark Irrland in het Duitse Twiststeden. Alle basisschoolkinderen kunnen
mee en opgeven kan op zaterdag 16 juni in D’n Binger in Meijel.
KVW organiseert ieder jaar op de
eerste maandag van de schoolvakantie een dagtocht voor alle kinderen van de basisschool. Met bussen
neemt de organisatie de kinderen
mee naar een pretpark, waar ze zich
een hele dag in alle attracties en
op de vele toestellen kunnen uitleven. Op www.kvwmeijel.nl staat

alle informatie en onder de knop
‘Downloaden’ is een aanmeldformulier te vinden voor de dagtocht.
Dit formulier kan op zaterdag 16 juni
tussen 10.00 uur en 11.30 uur worden
ingeleverd bij D’n Binger in Meijel.
Bel voor meer informatie naar W. van
Moorsel op 06 15 01 86 79 of stuur
een e-mail naar info@kvwmeijel.nl

De start van het evenement is
bij de voetbalvelden van Beringe en
de deelnemers moeten vervolgens
over een parcours door de modder waar diverse hindernissen in zijn
aangebracht. Het evenement start
omstreeks 11.30 uur en wordt rond
17.00 uur afgesloten in de feesttent.
De jeugd van 8 tot en met 15 jaar
kan meedoen aan de PloeteRuns van
2,5 en 4 kilometer. Voor de jongvolwassenen vanaf 16 jaar staan er gedu-

rende de dag drie runs van 4, 7 en
10 kilometer op het programma. Ook
bestaat de mogelijkheid mee te doen
aan de Family Run, waarbij ouder en
kind samen deelnemen.
De mudruns hebben verschillende
uitdagingen voor de deelnemers
die door inzet en samenwerking
overwonnen moeten worden.
Denk bijvoorbeeld aan klimmuren,
hooibalen, modderbakken, touwnetten
en een doolhof. WK PloeteRun doneert

een gedeelte van haar opbrengst
aan Stichting KidzBase, een stichting
die kleur brengt aan het leven van
kinderen die door een verstoorde
thuissituatie niet meer kunnen
opgroeien in hun eigen gezin. Per
deelnemer wordt er een bedrag
overgemaakt naar de stichting.
Kijk voor meer informatie op
www.wkploeterun.nl of op de
Facebook- of Twitterpagina van het
evenement.

Heb je een brede interesse en is HRM jouw vak? Wil je werken in
een bevlogen organisatie? Dan zoeken wij jou!

Adviseur bedrijfsbureau
& HR 28-32 uur
In deze afwisselende functie is HR je kerntaak.
Hierin ga je o.a. aan de slag met:
• het uitvoeren, ontwikkelen, actualiseren en implementeren van
diverse beleidsonderwerpen en -werkprocessen;
• het pro-actief adviseren van management bij HR gerelateerde
vraagstukken en verdere ontwikkeling van de organisatie;
• diverse andere thema’s samen met je collega’s van het
bedrijfsbureau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: facilitaire zaken,
communicatie of support.

Voor meer informatie kun
je op 18 juni in de ochtend
contact opnemen met
Koen van den Berkmortel,
Teamleider Bedrijfsbureau
via 0478-517300.
De eerste gesprekken vinden
plaats op 25 juni.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Dit ben jij:
• hbo opgeleid, richting Personeel & Organisatie of Bedrijfskunde;
• ca. 3-5 jaar relevante werkervaring;
• pro-actief, flexibel, assertief en georganiseerd.
Wij bieden jou:
Een uitdagende functie in een klein en professioneel team.
Het team is in ontwikkeling, hier ga je actief een bijdrage aan leveren.
Je krijgt de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en bredere
verantwoordelijkheden te gaan dragen
Word jij onze nieuwe collega?
Reageer dan vóór 21 juni o.v.v. vacature Adviseur bedrijfsbureau & HR,
via solliciteren@synthese.nl.

Synthese is een onderneming
voor zorg en welzijn in Noorden Midden-Limburg, met 80
medewerkers en 200 vrijwilligers.
Synthese biedt mensen
in het alledaagse leven alle
mogelijkheden om tot hun recht
te komen en zich te ontwikkelen.
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St. Leonardus Panningen-Egchel

Schuttersweekend
Schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel houdt op zaterdag 16 en zondag 17 juni een groot schuttersweekend op het eigen terrein aan de Horsten in Egchel. Alle elf verenigingen van de Schutterscombinatie NoordLimburg (SCNL) schieten op zaterdag de finale van de jaarlijkse wedstrijdreeks, gevolgd door een feestavond. Op
zondag vindt het tweede Bondsfeest van schuttersbond Juliana plaats in Panningen en Egchel.

Majorettes Younique
Maasbree in de prijzen
De SCNL is een competitie tussen
elf Noord-Limburgse schutterijen, die
jaarlijks gedurende vier wedstrijden
met elkaar schieten. Na wedstrijden in
Siebengewald, Sevenum en Grashoek
op de grote bölkes, wordt tijdens de
finale in Egchel geschoten op de kleine
bölkes.
Na afloop van het schieten, houdt
de schutterij een Gouwe Ouwe-avond
in de feesttent op het schuttersterrein.
De muziek wordt verzorgd door dj
Henk Bos en de Classics Revival Band.

Kaarten voor het evenement zijn te
verkrijgen bij Primera en café Pierke
in Panningen en café Bej Manders in
Egchel.
Een dag later, zondag 17 juni, is
het tijd voor het tweede Bondsfeest
van de schuttersbond Juliana. Na
de officiële ontvangst door het
gemeentebestuur, stellen de twintig
deelnemende schutterijen zich op
voor de inspectie op het Raadhuisplein
in Panningen. Na afloop van de
inspectie trekken de schutterijen

in optocht door het centrum van
Panningen via de Raadhuisstraat,
Patersstraat, Kerkstraat, Markt,
Ruijsstraat, Wietelweg, Julianastraat
en Raadhuisplein. Bij extreme
weersomstandigheden kan de optocht
worden ingekort.
Na afloop van de optocht
vertrekken de schutterijen naar het
schuttersterrein aan De Horsten in
Egchel, waar vanaf 15.00 uur de
schietwedstrijden beginnen. In de tent
is er muziek van dj Henk Bos.

Door: Nicole Smolders, majorettevereniging Younique
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen organiseerde op
zondag 10 juni weer een majorettewedstrijd en vrij podium in
Meijel. Diverse leden van drumband- en majorettenkorps
Younique uit Maasbree vielen daarbij in de prijzen. In de
sterparade/jeugd 1 werd Noa Wolters tweede en Fenne van de
Ven behaalde de eerste plaats. In de sterparade/jeugd 2
behaalde Tooske Janssen een vierde plaats, Janske Wolters werd
derde, Fleur Zegers eindigde op de tweede plaats en Elise Dekker
werd eerste. Ook Lynn van de Meene, Guusje Wolters en Saar
Smolders vielen in de prijzen. Zij behaalden de eerste plaats
binnen Team Jeugd 3, Show Twirl.

Twintig deelnemers

Concours de Boules
Door: Jan Vaessen, jeu-de-boulesclub Breetanque
De traditionele wedstrijd Concours de Boules vond zondag 10 juni plaats in Maasbree. Dit keer namen
twintig personen deel aan het toernooi van Breetanque. Marianne Bertrams en Niek Lenders gingen er met
de winst vandoor.

Nick Kessels schietkoning
Baarlose brandweer

Piet van de Laar, Burkhard Bischofs, Marianne Bertrams, Niek Lenders
Om 13.30 uur werd gestart met
de drie rondes. Op het eind waren er
vier deelnemers met drie gewonnen
wedstrijden. Er werd nog een finale
gespeeld tussen nummer één Piet
van de Laar (3w. +16) met de

nummer twee Burkhard Bischofs
(3w. +16) tegen de nummer drie
Niek Lenders (3w. +12) met
Marianne Bertrams (3w. +9).
De finale werd overtuigend
gewonnen door Marianne en Niek

met een uitslag van 13-2. Marianne
en Niek ontvingen een mooi pakket
gesponsord door een plaatselijke
supermarkt en de verliezende
finalisten een gesponsorde bos
rozen.

Tijdens de jaarlijkse familiedag van de Baarlose brandweer werd
er door de brandweerlieden ook geschoten op de bölkes op het
schuttersterrein in Baarlo. “Na een waanzinnige strijd bij het
afkavelen, hield Nick Kessels het hoofd koel”, laat het korps weten.
“Hij werd de nieuwe schutterskoning van brandweer Baarlo.”
(Foto: Brandweer Baarlo)
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Bespreking poll week 22

De nieuwe privacywet gaat veel te ver
Een meerderheid van de stemmers, 64 procent, vindt dat de nieuwe privacywet veel te ver gaat. In de nieuwe wet staat onder andere dat bedrijven,
stichtingen, verenigingen en instanties in alle Europese landen zorgvuldiger
om moeten gaan met privégegevens van klanten, medewerkers en leden.
Instanties die niet aan de eisen van de wet voldoen, kunnen een boete krijgen.
Zo moet iedere instantie die persoonsgegevens opslaat of verwerkt ervoor
zorgen dat ze veilige back-ups hebben en moeten er allerlei procedures vastgelegd worden. Die wet gaat veel te ver, vindt de meerderheid. Voor kleine verenigingen is het ontzettend veel werk om alles vast te leggen. Daarnaast zullen

veel mensen er helemaal geen bezwaar tegen hebben dat een club of stichting
hun persoonsgegevens heeft en zitten ze ook niet te wachten op allerlei gedoe
rondom het delen van deze gegevens. De overige 36 procent ziet echter ook de
voordelen van de nieuwe privacywet. Het is nu misschien veel werk om alles
goed vast te leggen, maar daarna hebben veel mensen er profijt van. Het is
ontzettend belangrijk dat persoonsgegevens goed beschermd worden, want er
kan op veel manieren misbruik van gemaakt worden. Ook kan het ervoor zorgen dat bedrijven, clubs en verenigingen beter inzicht krijgen in de gegevens.
Uiteindelijk kost de administratie ook minder werk als er minder gegevens zijn.

Ik ga het WK voetbal volgen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Meningmoe
Geen oranje straten, geen oranje attributen in de supermarkt en geen
volksfeest bij elke wedstrijd van Oranje. Donderdag 14 juni begint het
WK voetbal. Voor het tweede toernooi op rij wist het Nederlandse elftal
zich niet te plaatsen. Kijken we dan nog wel naar de wedstrijden of laten
we het toernooi links liggen?
Voor voetballiefhebbers is het geen lastige keuze. Vrijwel alle
topspelers van deze aardbol spelen tegen elkaar bij het WK, dus kijken is
een must. Dat Nederland niet meedoet, is alleen maar fijn. Geen spanning
of we wel de volgende ronde gaan halen, maar ongedwongen kijken naar
alle sterren die er in het hedendaagse voetbal rondlopen. Het wordt een

heerlijke zomer voor de voetballiefhebber.
Van de andere kant is het zo dat die spanning juist heerlijk is.
Met z’n allen toeleven naar een wedstrijd en letterlijk alles volgen wat
geschreven wordt over de Nederlandse equipe. Voor veel mensen is het
toernooi echt alleen maar leuk als Nederland meedoet. Als je niet echt
van voetbal houdt, maar juist van die gezelligheid en gekkigheid rond
het Nederlands elftal kan de televisie uitblijven de komende drie weken.
Hopen op goed weer en ook voor de niet-voetballiefhebber kunnen
het mooie weken worden.
Ik ga het WK voetbal volgen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > Graven moeten bewaard blijven vanwege hun historische waarde
> eens 47% oneens 53%

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

WORD

VRIJWILLIGER

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers (m/v) die opgeleid willen worden
voor het ondersteunen en begeleiden van mensen in hun terminale
fase met hun naasten. We doen dat zowel in de thuissituatie als ook
in zorginstellingen binnen Peel en Maas. Als vrijwilliger kun je alle
dagdelen een ondersteunende rol hebben. Ons werkgebied is de
gemeente Peel en Maas.
Wat vragen wij:
• Affiniteit met de zorg zoals hierboven beschreven
• Het beschikken over goede contactuele eigenschappen
• De bereidheid om m.n. ook nachtdiensten te draaien
Wat bieden wij:
• Een enthousiast team vrijwilligers
• Een betrokken bestuur waar je altijd op terug kunt vallen
• Mogelijkheden tot bij- en nascholing
• In september 2018 start de eerstvolgende basiscursus
Vergoeding:
De Stichting vergoedt onkosten die gemaakt worden voor het uitvoeren
van dit vrijwilligerswerk.
ADVERTENTIE W E E K 2 4

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Ans Nelissen en Truus Kurvers, coördinatoren VPTZ, 06-51213443.
Schriftelijke reacties op deze oproep kunt u sturen vóór 30 juni
naar: Stichting Leven rond de dood, t.a.v. dhr. Hub van den Bosch,
Asperge 26, 5988 JJ Helden, e-mail: boschhgm@home.nl

Vriendelijk verzoek aan
allen: kunnen we ophouden met
lukraak een mening vormen en
die te pas en te onpas verkondigen aan iedereen die het kan
horen of lezen?
Ik richt me tot een studente,
die postte dat een bekend model
zich aanstelde, want wat het
model meemaakte was heus geen
aanranding en heus zo heftig niet.
Ik richt me tot volwassenen, die
schrikbarende onlinereacties
posten onder (nep)nieuws en
vervolgens hun kinderen schijnheilig proberen te leren lief te zijn
voor anderen. Ik richt me tot tandartsen en bouwvakkers, die hun
vak perfect verstaan en tegelijkertijd mij vertellen hoe het
onderwijs werkt. Ik richt me tot
schrijvers in de krant, die opiniëren over onderwerpen waar ze
zogenaamd ‘ervaringsdeskundige’
in zijn, maar wiens argumenten
kant noch wal raken. Wij, Neder
landers, zijn al betweterig, maar
het lijkt alsof ons superioriteitsgevoel hoogtij viert. Op internet lijkt
iedereen verdeeld en chagrijnig,
en bovendien expert in alles waar
een mening over gevormd kan
worden. Het bruidskleed van
Meghan, de inburgering van
vluchtelingen én mijn lessen als
docent Nederlands zijn onderwerpen waar Piet van ome Jan van de
Schoolstraat alles over weet. En
dat zonder wetenschappelijke
onderzoeken, gedegen bronnen of
woordenwisselingen met échte
experts. Andere invalshoeken?
Niet zo betweterig alstublieft,
want als echte betweters weten
wij het nog altijd het beste. En
daar zijn we trots op. Behalve ik,
want ik krijg last van plaatsvervangende schaamte en irritatie.
Daarom mijn voorstel: we delen
voortaan onze, liefst gefundeerde,
mening wanneer het gepast is en
wanneer het ergens tot bijdraagt.
We doen een beetje onderzoek
van tevoren, en dan pas formuleren we, graag in fatsoenlijk
taalgebruik, onze opvattingen.
Daarbij luisteren we naar andere
invalshoeken en we zetten niet
meer op Facebook wat we niet
recht in elkaars gezicht durven
zeggen. Maar goed, dat plan is
gebaseerd op mijn ongezouten
mening.

14

gemeente

nieuws

week 24 / 14 juni 2018 / Informatie van en over de gemeente

Textielinzameling
De komende 2 weken wordt textiel huis-aan-huis ingezameld.
Textiel wordt ingezameld op dezelfde dag dat wij het andere afval
komen inzamelen, kijk op de (digitale) afvalkalender.
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 18 juni
Dinsdag 19 juni
Woensdag 20 juni
Donderdag 21 juni
Vrijdag 22 juni
Dinsdag 3 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli

Beringe en Egchel
Baarlo
Maasbree
Panningen
Helden
Kessel en Kessel-Eik
Koningslust
Grashoek

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

WhatsApp
Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering en aansluitend
bespreking Coalitieakkoord Peel
en Maas 2018-2022
Op dinsdag 19 juni 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
Opiniërende raadsvergadering > datum 19 juni 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu
de link aanklikken.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan Meijel Oost (2018-041)
7. Bestemmingsplan nieuw vestiging paardenpension Bosakkerweg in Kessel (2018-038)
8. Paraplubestemmingsplan parkeren (2018-044)
9. Verkeersveiligheid Zandweg (2018-043)
10. Jaarrekening 2017 (2018-039)
11. 1e bijstellingsrapportage 2018 (2018-040)
12. Diverse zienswijzen verbonden partijen.
12.1 BSGW (2018-051)
12.2 Omnibuzz (2018-047)
12.3 Werkvoorzieningschap NLW (2018-050)
13. Vier moties vreemd aan de orde van de dag ingediend door de PVDA/Groen Links in de
Besluitvormende raadsvergadering van 5 juni 2018
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen geagendeerd onder het opiniërende debat van agendapunt 6 tot en
met agendapunt 12.3 zijn geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per
onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering op 19 juni 2018 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 3 juli 2018.

Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Uw verkeerskennis opfrissen?
Bent u senior, inwoner van de gemeente Peel en Maas én wilt u als ervaren verkeersdeelnemer
ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu uw kans.

Veilig Verkeer Nederland organiseert een opfriscursus verkeersregels. In 3 bijeenkomsten van
2 uur wordt u onder leiding van een gecertificeerde rijinstructeur van Veilig Verkeer Nederland
bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. Deelnemers aan deze
cursus kunnen zich ook (vrijblijvend) aan melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto.
De cursus vindt plaats op: woensdag 15, 22 en 29 augustus, van 13.30 - 15.30 in Helden.
De eigen bijdrage voor de gehele cursus bedraagt € 8,00.
Is dit iets voor u?
U kunt zich tot 25 juli inschrijven via https://vvn.nl/opfrispeelenmaas bij Veilig Verkeer Nederland.
Voor alle duidelijkheid: De cursus heeft een informatief karakter, het is geen examen!
De populariteit van de cursus is de afgelopen jaren flink toegenomen. Schrijft u zich daarom op
tijd in want vol is vol! U ontvangt van VVN ruim voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief
met de locatiegegevens en de wijze waarop u de eigen bijdrage over kunt maken.

Peel en Maas energieneutraal...
droom of werkelijkheid?
De Gemeente Peel en Maas, onze inwoners en het bedrijfsleven streven ernaar om in
2050 energieneutraal te zijn.
Deze ambitie komt mede voort uit een droom van Jo van den Beucken “Wat zou het mooi zijn
als we in Peel en Maas zoveel energie – stroom – opwekken als voor de gemeente noodzakelijk
is”. Maar bij het in gang zetten van deze ambitie lopen we tegen een aantal praktische vragen
aan. Hoe zetten we nieuwe, duurzame technische producten en middelen in die momenteel
beschikbaar zijn?
Dertig studenten van de TU Eindhoven hebben de afgelopen maanden onderzocht
wat er noodzakelijk en mogelijk is om energieneutraal te worden. Op 18 juni 2018
presenteren deze studenten de resultaten van hun onderzoeken tijdens een academische
middagsessie in Het Bouwens. Aansluitend is er in de avond een informele bijeenkomst
met eindpresentatie en paneldiscussie. Deze vindt plaats in het Huis van de Gemeente.
We vinden het fantastisch als u hierbij aanwezig bent en zo uw inbreng kunt leveren aan
een maatschappelijke ontwikkeling die nodig is.
We verwachten dat er veel interesse is, dus daarom is aanmelden noodzakelijk.
Meer informatie over het programma en uw aanmelding vindt u op www.peelenmaas.nl

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
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Oppositie schiet onder de duiven?
De eerste besluitvormende vergadering van de nieuwe gemeenteraad kent twee
belangrijke topics en een aantal benoemingen. Het is vooral de oppositie, die bij
monde van fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks Annigje Primowees de tanden laat
zien en deze stevig in het coalitieakkoord zet. Het levert een pittige dialoog op tussen
Annigje Primowees en Geert Segers (VVD).
Voor aanvang van de raadsvergadering van 5 juni verwelkomt voorzitter Wilma Delissen- van
Tongerlo de raadsleden en de gasten op de publieke tribune.
Rob Willems (Lokaal Peel en Maas) benut het vragenhalfuurtje om zijn zorgen uit te spreken
over het waterleiding netwerk in Peel en Maas. Aanleiding is een lekkende waterleiding in
Meijel, die een aantal bewoners nogal heeft overvallen. Hij meldt dat tijdens het incident
een krater is ontstaan, waarin open leidingen hingen. Een tamelijk onveilige situatie, waarop
WML behoorlijk laat reageerde. De fractievoorzitter van Lokaal Peel en Maas vertelt dat de
waterleiding in Meijel uit de jaren vijftig stamt en vraagt zich af of dit op meerdere plaatsen
in Peel en Maas het geval is.
Wethouder Paul Sanders (VVD) reageert op het betoog van Willems met de mededeling dat
de gemeente niet verantwoordelijk is voor het onderhoud van het waterleiding netwerk.
Dit ligt geheel in handen van WML. Verder laat de wethouder weten dat hij geen beeld heeft
van de huidige staat van het netwerk. Hij meldt dat de gemeente eenmaal per halfjaar een
overleg heeft met de nutsbedrijven over de voortgang van lopende projecten en geplande
werkzaamheden. Rob Willems verzoekt de wethouder de staat van het waterleiding netwerk
tijdens het overleg aan te kaarten. De wethouder zegt Rob Willems toe bij het overleg vooral
de trage reactietijd van WML bij het incident in Meijel aan de kaak te stellen.
Voor het spreekrecht hebben geen burgers zich aangemeld. Vervolgens schakelt de
voorzitter naar de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de raad in 2018-2022.
Het voorstel is om de heer Frits Berben (PvdA/GL) voor een derde periode te benoemen.
Dit voorstel wordt met handgeroffel ontvangen. Berben stemt er zelf ook mee in en reageert
met de kwinkslag dat het vicevoorzitterschap volgens hem niet zo’n drukke baan is.
Het eerste grote stuk van de avond is het nemen van een besluit over bouwplan De Keup.
De coalitie heeft nog steeds moeite met het bouwplan van Provincie Limburg. Joep Hermans
(Lokaal Peel en Maas) hoopt dat na de voltooiing van dit project het bouwen buiten Helden
stopt. Hij geeft aan: “ dat Heldenaren de voorkeur geven aan bouwen binnen de dorpskern,
boven bouwen in de wei. In de kern is voldoende ruimte voor nieuwbouw, zoals de plek van
voormalige discotheek Palladio en op plekken waar nu nog scholen staan”. Wel is hij blij met
het besluit dat de bouw gefaseerd gaat plaatsvinden. Roel Boots (CDA) blijft het raar vinden dat
de raad goedkeuring geeft aan een bouwplan, waar ze niet heel erg blij van worden. Dat in het
plan geen woningen komen waar inwoners van Helden om vragen vindt Frits Berben (PvdA/GL)
wonderlijk. Hij doelt daarbij op betaalbare woningen voor starters, statushouders en ouderen.
Volgens Suzan Hermans (VVD) zorgt de verkaveling juist voor een betere verkoopbaarheid en
sluit het plan aan bij de huidige vraag. Peter Craenmehr (AndersNu) is ook niet blij met het
plan. Hij vindt het jammer dat de provincie Limburg stug vasthoudt aan plannen, die twintig
jaar geleden zijn bedacht. Ze spelen volgens hem niet in op de verandering van de afgelopen
twintig jaar. De provincie gaat naar zijn zeggen voor het eigen gewin. Verder is Craenmehr nogal
sceptisch over het meedenken van provincie. Frits Berben is het niet met de opmerking van het
AndersNu raadslid eens. Hij vindt: “het terecht dat provincie geld wil terugverdienen nu in het
kader van ruimte voor ruimte onder andere stallen zijn gesloopt.”
Wethouder Rob Wanten (CDA) wijst op de verplichting die er nu eenmaal ligt. Over de vraag
of het mogelijk is een deel van het woningbouwprogramma te verplaatsen naar de kern
van Helden, geeft de wethouder aan dat de Provincie Limburg hierover wil meedenken.
Wat betreft de ontsluiting van het gebied geeft Wanten aan dat dit in goed overleg met de
omwonenden wordt opgepakt. Op de vraag van raadslid Joep Hermans (Lokaal Peel en
Maas) of vanuit de gemeente toezicht wordt gehouden op het project en eventueel daaruit
voortvloeiende handhaving antwoord de wethouder: “We zien wel toe”.
In de vorige raadsvergadering is afgesproken dat het coalitieakkoord in de volgende
vergadering wordt besproken. Annigje Primowees steekt van wal met een manifest,
dat is opgesteld door de re PvdA/GL. In het stuk geeft de fractie weer wat zij mist in
het huidige coalitieakkoord. Primowees gaat er van uit dat de raadsleden het manifest
goed hebben bestudeerd en uit het hoofd kennen. Ze herhaalt de vier pijlers van dit
akkoord: gemeenschapsontwikkeling, waardevol ondernemen, een toekomstbestendige
woningmarkt en de groei van het aantal inwoners. De fractievoorzitter geeft aan dat de
partijen drie pijlers missen. Verder heeft zij bij het begin van de vergadering een viertal
moties indienen, die betrekking hebben op deze pijlers uit het akkoord.
Het grootste struikelblok voor Primowees is de groei van het aantal inwoners. Zij vergelijkt
het bouwen van woningen in afwachting van nieuwe bewoners met een duivenmelker,

die nieuwe hokken bouwt en in de veronderstelling leeft dat nieuwe duiven vanzelf naar
binnen vliegen.
Daarna volgt het beleid om statushouders en arbeidsmigranten met open armen te
ontvangen, waarbij de huisvesting niet ten koste mag gaan van andere inwoners lijdt
volgens haar tot tegenstellingen, die een goed bestuurder moet zien te vermijden.
Verder tonen recente demografische ontwikkelingen aan dat er met betrekking tot
bevolkingsgroei een dalende tendens heerst.
Tot slot volgt de solidariteit, die volgens de PvdA/GroenLinks fractie in het coalitieakkoord
ontbreekt. Vooral sociale woningbouw en armoedebestrijding zouden meer aandacht
verdienen. Over de huisvesting van arbeidsmigranten meldt zij dat de gemeente moet
voorkomen dat er nieuwe dorpen ontstaan, waar werkgevers en huisbazen de scepter
zwaaien.
Peter Craenmehr (AndersNu) ziet het coalitieakkoord als een startdocument. Verder stipt
hij in zijn reactie het hoofdstuk openheid en transparantie aan. Het moet volgens hem voor
de burger duidelijk zijn wat er met ‘hun centjes’ gebeurt. Teveel stukken zijn volgens hem
‘geheim’. Dat moet alleen mogelijk zijn als het over personen gaat of zakelijke transacties.
Peter Craenmehr vindt bovendien dat het College meer terugkoppelt naar de raad over
lopende dossiers.
Voor wat betreft huisvesting geeft hij de voorkeur aan de term ‘woonurgenten’.
Ook arbeidsmigranten kunnen immers onder deze doelgroep vallen. Hij wil graag weten
waar het mis is gegaan bij de uitvoering van de plannen inzake de huisvesting van
arbeidsmigranten die in vorige raadsperiode zijn vastgesteld door de raad.
John Timmermans (CDA) benadrukt de positieve zaken die in verleden uit het beleid
zijn voortgevloeid en ziet het akkoord als de beste afspiegeling van de uitslag van de
verkiezingen. Hij geeft aan dat de opmerkingen van PvdA/GroenLinks als addendum aan
het akkoord worden toegevoegd. Geert Segers (VVD) zegt aanvankelijk moeite te hebben
gehad om te reageren op het manifest en de begeleidende video. Hij valt vooral over wat
hij een ‘infantiel filmpje’ noemt. Segers noemt het coalitieakkoord een algemeen stuk dat
de komende jaren als beleidsonderlegger kan worden gebuikt. Hij heeft er grote moeite
mee dat agrariërs ‘geframed’ worden in een criminele hoek. Hij ziet geen mestproblemen
of gesjoemel met dieren in de gemeente Peel en Maas. En mochten deze zaken voorkomen,
dan moet dat volgens hem op landelijk niveau worden aangepakt.
Rob Willems van Lokaal Peel en Maas reageert meer genuanceerd. Volgens hem is er ruimte
voor de ideeën van PvdA/GroenLinks en hij vindt het filmpje juist grappig. Wel vindt hij
dat het meer betrekken van burgers bij het gemeentebeleid al een aantal jaren succesvol
verloopt. Verder ziet ook hij in dat de wens van meer inwoners in Peel en Maas tegen de
landelijke stroom ingaat.
In haar reactie meldt Annigje Primowees dat Peter Craenmehr kennelijk op een ander spoor
zit dan zij. De reactie van de VVD vindt zij een beetje zurig en de vergadering lijkt vervolgens
uit te monden in een partijtje steken onder water geven tussen Primowees en Segers.
Primowees constateert onder meer dat de VVD fractie een ander soort humor heeft dan
haar partij en meer van de Toppers is, verwijzend naar Mark Rutte. Ze verwijt de fractie van
VVD dat zij niet ingaat op de inhoud van het manifest. Ze hoopt dat de partij in de toekomst
wat constructiever is. Als Teun Heldens (VVD) zich in de discussie mengt en haar erop wijst
dat zij tijdens een recent overleg is weggelopen en dat zij het woord constructief beter niet
kan gebruiken, vindt Annigje Primowees dat het VVD-raadslid zich aanstelt. Wat haar betreft
is er genoeg aandacht voor de VVD geweest.
Ze is wel blij met de woorden van de neer Willems van Lokaal Peel en Maas.
Enigszins gepikeerd merkt zij op dat het coalitieakkoord blijkbaar geweldig is en haar fractie
er een beetje aanhangt en leest vervolgens de vier eerder aangekondigde moties voor.
De voorzitter beslist dat de vier ingediende moties in de volgende raadsvergadering in
behandeling genomen worden.
De voorzitter sluit de vergadering af met het vastleggen van de besluiten de en de
benoeming van de leden van het auditcomité voor de raadsperiode 2018-2022.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Pvda/GroenLinks kiest voor constructieve oppositie
Als PvdA/GroenLinks kiezen wij voor een constructieve, creatieve en
vrolijke oppositie. Wij zijn voorstander van wat meer humor in de lokale
politiek. Bij de bespreking van het coalitieakkoord hebben wij alvast vier
moties ingediend als concrete bijdragen aan het tot stand brengen van
het goede leven in Peel en Maas.
Een eerste motie gaat over
klimaatbeleid en woningbouw. Op
termijn moeten alle woningen
afgesloten worden van het gas. Dat
is een gigantische operatie, zeker
voor het grote gros van bestaande
woningen. Daar moeten we tijdig
mee beginnen. Daarom vraagt de

motie aan het college te onderzoeken
welke stappen, met wie en op welke
termijn genomen kunnen worden om
met name de bestaande woningen
voor 2040 gasloos te maken.
Een tweede motie gaat over
het herstel en behoud van de
biodiversiteit in onze gemeente. Het

tot stand brengen van een goed leven
kan alleen maar lukken als de natuur
gezond is, want wijzelf, onze kinderen
en onze kleinkinderen moeten leven
van en in de natuur. Daarom vragen
we het college om samen met
maatschappelijke organisaties en
bedrijven een plan op te stellen om de
biodiversiteit te verbeteren.
Een derde motie gaat over
arbeidsmigranten. De coalitie roemt
de komst van arbeidsmigranten. Hard
nodig voor de economie van deze
regio, zegt de coalitie. Maar als het

om fatsoenlijke huisvesting gaat,
is de coalitie wat terughoudender.
Dan denkt men het liefst aan
concentraties ver buiten de kernen.
Dat vinden wij dubbelhartig. Daarom
een motie die het college oproept
geen medewerking te geven aan
grootschalige kolonie-vorming buiten
de bebouwde kom.
Een vierde motie gaat over de
vernieuwing van de democratie. Erg
hard nodig, vinden wij. De grootste
fractie in de gemeentepolitiek zijn
de wegblijvers, ongeveer 50 procent.

De vorige gemeenteraad heeft een
vernieuwend experiment in gang
gezet, de raad van gelote burgers.
Daar is belangstelling voor vanuit
veel gemeenten in Nederland.
Per motie roepen wij de nieuwe
gemeenteraad op dit unieke
experiment met nog eens drie jaar
te verlengen. Meer informatie over
deze moties en over ons constructief
commentaar op het coalitieakkoord
is te vinden op onze website.
Raf Janssen,
raadslid PvdA/GroenLinks

Raadslid Robert Hermans
Geboren in 1992 en opgegroeid in Maasbree. Mijn interesse voor de
politiek is begonnen op de middelbare school. Hier heb ik deelgenomen
aan verschillende projecten, waaronder het Model European Parliament
en verschillende debatwedstrijden. Na afloop van mijn schooltijd is door
het werken en andere hobby’s deze interesse een beetje naar de
achtergrond verdwenen.
Door een initiatief van Lokaal
Peel&Maas om de mening van
jongeren mee te nemen in aanloop

naar de verkiezingen, is de interesse,
deze keer voor de meer lokale
politiek, weer aangewakkerd. Na

verschillende bijeenkomsten werd mij
gevraagd of ik me verkiesbaar wilde
stellen en tot mijn grote vreugde
heeft dit geleid tot mijn aanstelling als
raadslid.
De komende vier jaar wil ik me
inzetten voor een samenleving waar
ruimte is voor iedereen om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen,
met specifiek mijn aandacht voor de

jeugd. Een samenleving waar ruimte is
om gevestigde tradities te behouden
en nieuwe tradities te creëren.
Een omgeving waarbinnen jong en
oud zich kunnen vestigen, zowel fysiek
als in de samenleving.

Robert Hermans,
raadslid Lokaal Peel&Maas

LAATSTE TWEE

HORTENSIA
DAGEN

15 EN 16 JUNI VAN 9.30-16.30 UUR

AANBIEDING:

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

div. srt. hortensia’s e.a. heesters/planten
10 voor € 35.00
Ook vlinderstruik dahlia, vaste pl.
Info bel 06-40327108 of zie:

www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst. Met een groot bereik in
de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. Onze bezorgers bereiken in
dit gebied wekelijks bijna 60.000 brievenbussen. Wegens een groeiende klantenkring
zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste allround medewerk(st)er.

ALLROUND
MEDEWERK(ST)ER (± 30 UUR)
Het werk: Als allround medewerk(st)er bij Garçon heb je een afwisselend takenpakket
met zowel administratieve taken (facturatie, afhandelen mail en telefoon, contact met
bezorgers) als productieve taken (folders aftellen, huis-aan-huis bezorging).
Jij bent: enthousiast, resultaat- en klantgericht en in het bezit van een rijbewijs B.
Wij bieden: een uitdagende functie in een jonge en dynamische werkomgeving met een
afwisselend takenpakket.
Solliciteren: Word jij enthousiast van deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief en
cv naar info@garcon.nl.
Voor meer informatie of vragen over deze functie neem contact op met Mike van Kempen
of Hans Minten via 085 07 11 090.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 info@garcon.nl

Wil jij bijdragen aan een samenleving waarin iedereen tot zijn
recht komt? Wil je werken in een bevlogen organisatie die volop
in beweging is? Dan zoeken wij jou!

Manager Sociaal Werk
32-36 uur

Wat ga je doen?
Scherp meedenken, slimmer werken en zelf organiseren zijn
belangrijke drijfveren in deze veelzijdige functie. Jij coacht
medewerkers om zelf organiserend te zijn. Je werkt voor
professionals als opbouwwerkers, gezinscoaches, jongerenwerkers en
maatschappelijk werkers. Veel medewerkers werken in teams samen
met professionals van andere organisaties. In nauwe samenspraak
met opdrachtgevers en netwerkpartners breng jij dromen, ambities
en initiatieven samen. Je werkt actief aan nieuwe mogelijkheden en
weet die vanuit een eigen visie te vertalen naar concrete plannen.
Ondersteuning waar inwoners en betrokken vrijwilligers verder mee
komen, daar doe je het voor.
Hoe ga je dat doen?
Jij stimuleert en inspireert. Je verbindt, bouwt bruggen en brengt
structuur. Moeiteloos schakel jij tussen je rol als uitdagende
sparringpartner voor opdrachtgevers, resultaatverantwoordelijk
MT lid én leidinggevende en klankbord voor medewerkers.
In multidisciplinaire teams houd jij de regie en zorg je dat de
PDCA-cyclus doorlopen wordt. Je bent zichtbaar, goed bereikbaar
en transparant in wat je doet en waarom je iets doet. Een goede
consistente gesprekspartner, fijn om mee te werken.
Wat vragen we?
• Hbo+/wo denk- en werkniveau.
• Bedrijfsmatig inzicht.
• Kennis van en betrokkenheid bij
de samenleving.
• Kwaliteitsbewustzijn: je
bent voortdurend gericht op
verbeteren.

• Ervaring met en kennis van
gemeenschapsvorming.
• Omgevingsbewustzijn: elke
situatie en ieder mens is anders,
daar speel jij op in.
• Ervaring met werken in een
samengestelde setting.

Wat bieden wij?
Een uitdagende baan in een gezonde en mantelzorgvriendelijke
organisatie waarin je samenwerkt met enthousiaste en professionele
collega’s. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen door interne
en externe scholing. De Inschaling en arbeidsvoorwaarden voor deze
functie zijn conform schaal 11 CAO Sociaal Werk.

Word jij onze nieuwe collega?
Reageer dan vóór 21 juni o.v.v.
vacature Manager Sociaal
Werk, via
solliciteren@synthese.nl.
Voor meer informatie kun je
op 18 juni in de ochtend contact
opnemen met Wim Gort,
directeur-bestuurder,
via 0478-517300.
De eerste gesprekken vinden
plaats op 26 juni.
Een assessment behoort tot de
procedure.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Synthese is een onderneming
voor zorg en welzijn in
Noord- en Midden-Limburg,
met 80 medewerkers
en 200 vrijwilligers.
Synthese biedt mensen
in het alledaagse leven
alle mogelijkheden om tot
hun recht te komen en zich
te ontwikkelen.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Zorgen om gevolgen anti-gasgekte
Minister Ollongren heeft onlangs besloten dat er vanaf 1 juli dit jaar
geen nieuwe woningen met een gasaansluiting gebouwd mogen worden. Tijdens de raadsvergadering van 22 mei heb ik namens onze fractie
vragen gesteld aan wethouder Sanders. Vorige week heb ik namens onze
fractie opnieuw een vragenreeks naar het college gestuurd, want we
willen snel meer informatie.
We willen weten of dit besluit
consequenties heeft voor nog te
bouwen huizen binnen bestaande
bestemmingsplannen in Peel en
Maas. Daarnaast willen we weten
of mensen in sociale huurwoningen
financieel worden gedupeerd

met een fors hogere huurprijs.
Brancheorganisaties hebben al eerder
de noodklok geluid om ernstige
vertragingen en hoge kosten. We
zijn bang dat door dit overhaast
besluit van het kabinet de kosten
voor burgers met bouwplannen

verder oplopen. Dat geldt ook voor
kleinere bedrijven. De verschillen in de
samenleving zullen hierdoor mogelijk
groter worden en dat vinden wij
zeer onwenselijk. Als bouwplannen
vertraging zouden oplopen, zou
dat schadelijk zijn voor de hoge
bouwambities van onze nieuwe
coalitie in Peel en Maas. Ook CDA
Peel en Maas is voor verduurzaming
van de samenleving. Wel heeft
onze fractie grote twijfels over deze
plotselinge haastige spoed. De weg
van de geleidelijkheid is volgens

CDA Peel en Maas veel verstandiger.
We hebben in Nederland het beste
gasleidingennetwerk van de wereld.
Misschien zijn deze leidingen in de
nabije toekomst wel te gebruiken voor
andere duurzame energiebronnen om
onze huizen te verwarmen. Ik heb het
gevoel dat we ten prooi zijn gevallen
aan een anti-gasgekte en onze oude
schoenen te snel weggooien. Die
schoenen lopen ook nog best lekker.
Haastige spoed is...
Roel Boots,
raadslid CDA Peel en Maas

De nieuwe fractiemedewerker van de VVD
Mijn naam is Nicole Koopmans. Ik kom uit Meijel en ben sinds januari
2017 actief in de steunfractie van VVD Peel en Maas. Ik ben er ‘gröts’ op
dat ik, na succesvolle gemeenteraadsverkiezingen, het stokje als
fractiemedewerker van Hans Derks heb mogen overnemen.
In het dagelijks leven voer
ik werkzaamheden uit op een
backoffice in Peel en Maas. Ik regel
het secretariaat van Ondernemend
Meijel en vorige zomer ben ik ook als

zelfstandig juriste aan de slag gegaan.
Ik ga de komende vier jaar
de leden van de VVD-fractie op
allerlei fronten ondersteunen bij
de uitoefening van hun taak als

volksvertegenwoordiger. Bovendien
ga ik mezelf ook verder verdiepen in
lokale thema’s zoals ondernemers,
duurzaamheid, vervoer en zorg.
Als fractiemedewerker ben ik
ervan overtuigd dat ik samen met
de VVD-fractie actieve succesvolle
bijdrages aan de lokale politiek ga
leveren.
Als u de VVD-fractie wilt

uitnodigen voor een bezoek aan uw
onderneming of vereniging, of u
wilt de VVD-fractie spreken over een
onderwerp, dan kunt u met mij een
afspraak maken. Ik zal er dan voor
zorgen dat wij naar u toe komen of
dat u kunt aansluiten bij één van onze
fractievergaderingen.
Nicole Koopmans,
VVD Peel en Maas

TUINCENTRUM GROENZO NU GEOPEND!

WIJ VIEREN DAT HET FEC NU OFFICIEEL GEOPEND IS!

FEESTWEEKEND

•
•
•
•

Mooie betaalbare planten voor binnen en buiten.
Leuke cadeauartikelen en mooie potten en vazen.
Lekkere koffie in ons jungle café.
En een griezelgrot met reptielen.

Graag tot ziens bij Groenzo
Kleefsedijk 17, Sevenum

24 JUNI 2018

23 JUNI 2018

VANAF 12:00

VANAF 12:00

POPCORN • GLITTER TATTOO
SCHMINKEN • WALL OF FAME
KNUTSELEN

POPCORN • GLITTER TATTOO
SCHMINKEN • WALL OF FAME
KNUTSELEN

RONDLEIDING BIJ ABC

RONDLEIDING BIJ ABC

13:00 – 14:00

BRANDWEERMAN
SAM SHOW 14:00

13:00 – 14:00

BRANDWEERMAN
SAM SHOW 14:00

@Mattel Pla
y!

freerun demonstratie
Meet & Greet 15:00 - 16:00

MARTIN DRUMEV
2:00
19:00 - 2

SUMMERPARTY
@THE PORTAL ACTION HOUSE

MET DJ

WWW.GROENZO.NL

freerun demonstratie
rtal
@The Po

Meet & Greet 15:00 - 16:00
NK FREERUNNER KOEN HEIJNEN,
CARLOS BOEKHOLD, LECO PEULEN

LEVEND STANDBEELD
KORT LONTJE

MIDDENPEELWEG 7 | SEVENUM
ER GELDEN REGULIEREN ENTREE PRIJZEN

volg ons

FECSEVENUM

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Magazijnmedewerker / Monteur

Als magazijnmedewerker / monteur ben je
werkzaam op de locatie Sevenum en omstreken. Je
houdt je bezig met ontvangst / uitgaande goederen,
orders klaarzetten en het bezorgen, inhuizen en
monteren van bestelde kantoormeubelen bij onze
klanten. Het betreft een fulltime functie

Functie-eisen:
Arbeidsvoorwaarden:
• Zelfstandig kunnen werken
• Marktconform salaris en vergoedingen
• In het bezit van een geldig C rijbewijs • Mogelijkheid tot een vast dienstverband
• Goede fysieke gezondheid
• Werken met modern en goed
• Geen 9-tot-5 mentaliteit
onderhouden materieel
• Afwisselend werk
• Extra cursussen wanneer vereist

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl
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aan
Lucas Colbers

SE-weken
Elk jaar aan het einde van
de laatste periode van school
is er een proefwerkweek.
Meestal tellen deze proef
werken het meeste mee.
Ze kunnen ervoor zorgen dat
je een mooier rapport hebt, of
dat je niet overgaat.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Lucas Colbers
13 jaar
Panningen
Agora Roermond

Wat zijn jouw interesses?
Ik heb een breed interessegebied.
Vogels, mythologie (Grieks en Noors),
lezen en de Tweede Wereldoorlog.
Ik heb zelf twee pyrrhura’s, kleine
kromsnaveltjes. Ze heten Nick en
Simon. Ik heb ze vorig jaar voor mijn
verjaardag gekregen. Ik wilde vroeger
valkenier worden en dit leek me wel
een goed begin. Mijn grootste hobby
is lezen. Ik lees echt alles wat los en
vast zit. Van spannende thrillers tot
oorlogsverhalen en van sciencefiction
tot verhalen uit de Middeleeuwen. Ik
mag voor school binnenkort naar de
Nationale Bibliotheek in Woerden om,
met een aantal schoolgenoten, boeken
uit te zoeken voor de op te richten
schoolbieb. Verder schrijf ik ook graag
verhalen. De Tweede Wereldoorlog is
mijn allergrootste interesse.
Ik heb een website gemaakt,
www.whiskeyalfaromeo.nl waar ik
persoonlijke verhalen van mensen
die de oorlog hebben meegemaakt,
publiceer.
Wat is je favoriete vak op school?
Op Agora heb je geen vakken, zoals
op een reguliere middelbare school.
Je hebt veel vrijheid om te doen wat
je wil. De enige verplichte vakken
zijn Nederlands, Engels en wiskunde.
Er zijn veel keuzeworkshops en inspi-

ratiesessies. Deze zijn heel divers. Ik
heb bijvoorbeeld een martial artsworkshop en een massageworkshop
gedaan en ik volg wekelijks twee
schrijfclubjes, maar ik heb ook bijvoorbeeld Latijn en Grieks gekozen.
De schooldag wordt afgetrapt met een
dagstart met de eigen coachgroep en
daarna gaat ieder zijn eigen weg. Het
is fijn, omdat je echt zelf kunt bepalen wat je wilt leren, hoe je dat wilt
doen en waar je dat wilt doen. Zo heb
ik laatst een hele dag college gevolgd
over de Tweede Wereldoorlog. Maar
mijn favoriete onderdeel op school is
het dagelijkse leeshalfuurtje.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond heb ik judotraining,
van kwart over zes tot kwart voor
negen. Dan is de avond wel klaar, na
een schoolweek. Op zaterdagavond
kijk ik graag een film.
Wat is de leukste film die je ooit
gezien hebt?
Ik heb heel veel mooie films gezien.
Escape from Colditz vind ik een hele
mooie film, maar Pearl Harbor is
ook erg indrukwekkend, net als The
Hunger Games, The Maze Runner en
Divergent. Het laatste deel van Harry
Potter is ook super.
Wat staat er op jouw bucketlist?
Ik zou heel graag nog eens een
Shermantank willen besturen. Dat is
niet de meest ingenieuze tank, maar
wel de interessantste, omdat het
Amerikaanse leger totaal verrast was

door het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog. Ze knutselden een
beetje met de technologische kennis en onderdelen die ze hadden en
maakten er een tank van.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Wij gaan vaak naar Frankrijk op vakantie. De D-Day-stranden van Normandië
(Omaha en Utah, Gold en Sword en
Juno beach) zijn erg indrukwekkend.
Maar de vissersdorpjes aan de rotsachtige kust van Bretagne zijn ook echt
geweldig.
Wat is het leukste cadeau dat je ooit
gekregen hebt?
Mijn vogels, Nick en Simon. We hebben ze in Volendam gekocht, vandaar
de namen. Heel fout, maar wel erg
grappig.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Ik zou het niet weten. Elk seizoen
heeft zijn eigen voor- en nadelen.
Hoewel het erg prettig is in de zomer
als ik niet in het donker naar de bushalte hoef te fietsen.
Wat is je favoriete geur?
De geur van verse appeltaart!
Wat voor beroep wil je later graag
doen?
Ik wil graag schrijver en verteller worden. Ik vind het superleuk om mijn
kennis en mijn passie te delen. O ja,
en vroeger wilde ik valkenier worden.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Bij judo is er een motto: ‘fall down
seven times, stand up eight’. Dat vind

ik een mooie zin. Je leert van elke
ervaring. Een fout is dus niet iets dat
mislukt is, maar een leermoment.
Waar zou je later graag willen
wonen?
Ik zou graag in Bretagne, Normandië,
Overloon of in de Verenigde Staten
willen wonen. Bretagne is gewoon
schitterend, met zijn kusten en zijn
vissersdorpjes en natuurlijk de rijke
historie. Normandië, omdat het naast
geweldige natuur, ook de D-Daystranden heeft en Overloon vanwege
zijn mooie huizen en natuurlijk het
museum waar ik graag gids wil zijn.
De VS, wie droomt er niet van? Oh, en
Scandinavië en Schotland. De ruige
natuur en de ruimte spreken me erg
aan. Dan wil ik een klein huisje, met
heel veel boeken en een hond.
Welk sociaal medium gebruik jij het
meest?
Dat zal de app zijn voor de schoolafspraken, maar ook Facebook, omdat ik
via Facebook mijn verhalen en ervaringen deel.
Naar wat voor muziek luister je
graag?
Ik vind de muziek van Queen heel
leuk, maar ook Europe en Nirvana.
Waar maak je je huiswerk het liefst?
Ik heb geen huiswerk, hoewel ik
thuis wel via Rosetta Stone mijn talen
oefen. Het is op school te druk om de
woorden in te spreken. En natuurlijk
schrijf ik thuis ook verhalen. Maar dat
is vooral omdat ik het ontzettend leuk
vind om te doen.

In de eerste klas begon ik op
de havo. Aan het einde van het
jaar werd me verteld dat als ik
het zou willen, ik naar vwo kon
gaan in de tweede klas. In de
eerste klas vertelden mijn
leraren me over SE-weken,
School Examen-weken, die we
zouden krijgen vanaf de bovenbouw. Ze vertelden hoe deze in
elkaar zitten. Hier keek ik erg
tegenop. Ik dacht dat ik het niet
zou redden en misschien toch
beter op de havo kon blijven.
Toch heb ik ervoor gekozen om
naar het vwo te gaan en
momenteel zit ik in de vijfde
klas. Achteraf gezien zijn
SE-weken niet zo spannend als
ik voorheen dacht. De SE-week
voor de zomervakantie is altijd
het moeilijkste. Niet alleen
omdat deze toetsen vaker
meetellen, maar ook omdat ik
minder motivatie heb om te
leren. Zeker met een geplande
vakantie om naar uit te kijken.
Ik ga meteen na de proefwerkweek met drie vriendinnen met
de trein een rondje door Europa
reizen, dus natuurlijk heb ik
daar nu het meeste zin in.
Ook aan de leraren merk ik dat
ze minder gemotiveerd zijn om
les te geven. Sommige leraren
kijken aan het einde van het
jaar een film of praten met de
leerlingen in plaats van dat ze
lesgeven. Persoonlijk vind ik dit
fijn, want het zorgt voor een
prettigere sfeer in de klas en
geeft je ook de ruimte om
alvast te leren voor de SE-week.
Als jij de komende week ook
veel proefwerken hebt, wens ik
je alvast veel succes.
Lique
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Koningslust promoveert naar vierde klasse
Door: Hay Janssen, voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust heeft zich na een overwinning op RKAVC uit Asenray verzekerd van
een plek in de vierde klasse. De Koningslustse ploeg won op zondag 10 juni in eigen huis met 2-0 en dwong zo
de promotie naar een klasse hoger af.

de onvermijdelijke. Om 16.30 uur floot
scheidsrechter Van Rossem voor de
laatste keer en kon de feestvreugde
losbarsten. Bloemen en felicitaties van

bestuur en supporters op het veld en
daarna bleef het nog lang onrustig op
sportpark De Lust.
(Foto: Jo Joosten)

Panningen
ten onder
Door: voetbalvereniging SV Panningen
De trainers van de eerste herenteams van SV Panningen en vv Born
zullen nog wel eens wakker worden en terugdenken aan de wedstrijd
van zondag 10 juni. Roel Schreurs van Panningen zal zich afvragen hoe
het mogelijk is dat deze wedstrijd toch verloren ging en John Dullens van
Born zal zich in de arm knijpen of de overwinning toch geen droom is.
Born wist na strafschoppen Panningen uit te schakelen voor promotie.

De mannen van trainer Gé
Ummenthun kwamen fel uit de
startblokken. In de eerste minuten
waren het de geel-zwarten die duidelijk het initiatief namen. In de twaalfde
minuut werd dat beloond met het
eerste doelpunt. Een ongelukkige
handsbal van een Asenrayse verdediger werd bestraft met een penalty.
Bram Rongen schoot onberispelijk
raak, 1-0. In de fase ging het duel
gelijk op. In de 19e minuut leidde dat
bijna tot de gelijkmaker. Nadat de
Asenrayse gelegenheidsspits Joost

Berden zich met een kleine overtreding vrij had gespeeld, miste hij echter
vrij voor de keeper. Op slag van rust
leken de gasten op 1-1 te komen. Een
verre vrije trap kwam ongelukkig op
het been van Rik Wijnands terecht en
dreigde in het eigen doel te belanden.
Met een uiterste krachtsinspanning
wist keeper Roel Hunnekens de bal
nog net van de lijn te halen.
Na rust was de eerste kans voor
de Midden-Limburgse gasten. In de
52e minuut belandde een snoeihard schot van Larry Heber op de

paal. Uit de counter die volgde, leek
Koningslust dan toch de marge te verruimen. Roel Ghielen wist de kans
echter niet te verzilveren. In de 57e
minuut viel dan toch de 2-0. Bram
Rongen zette aan voor een solo vanaf
ongeveer 30 meter, slalomde door de
vijandelijke verdediging, passeerde
daarbij vier verdedigers en daarna ook
nog de keeper. Met nog ruim een half
uur te spelen, stond er een 2-0 voorsprong op het scorebord. In de slotfase
drongen de gasten niet echt meer aan.
Moegestreden legden zij zich neer bij

Outdooractiviteit voor achtstegroepers

Schoolverlatersdagen

Door: Geert Hovens
Leerlingen van groepen 8 uit Peel en Maas, Venlo en Beesel doen van donderdag 24 mei tot vrijdag 15 juni
mee aan de schoolverlatersdagen Survival in Belfeld. Tijdens deze sportieve activiteit worstelen de leerlingen
dagelijks met de grillen van de natuur onder de naam ‘Het Klavertje van 5’.

Panningen kreeg in de beginfase wat kansen, maar die werden
niet benut. Born probeerde telkens
via de lange bal de voorwaartsen te b
 ereiken. In de 38e minuut
kwam er weer zo’n bal. Die leek een
makkelijke prooi voor keeper Jordy
Nelissen, maar hij liet de bal uit zijn
handen glippen en Kevin Dohmen
pakte het cadeautje uit, 1-0. In de
laatste minuut van de eerste helft
viel de gelijkmaker. Een steekpassje van Joey Bodde werd door
Robin van Osch afgemaakt, 1-1.
Na de rust nam Panningen de
tegenstander in de wurggreep. Joey
Bodde stond aan het einde van een
mooie combinatie tussen Robin van
Osch en Remco Litjens en maakte de
1-2. De wedstrijd kantelde daarna
volledig door een rode kaart voor
Panningen-verdediger William
Steeghs, die een slaande beweging
naar zijn tegenstander maakte. Born
rook bloed en er ontstonden hache-

lijke situaties in het Panningse strafschopgebied. Dat resulteerde in de
70e minuut in de gelijkmaker, 2-2.
Daarna viel er ook een rode kaart voor
Born.
Na 90 minuten spelen stond het
nog steeds gelijk. Een verlenging
moest de beslissing brengen. Vlak
voor rust in die verlenging wist
Born te scoren. Een afgeslagen
corner werd opnieuw voorgezet en
bij de tweede paal ingekopt, 3-2.
De Panningen-spelers wisten ergens
nog wat energie in hun lijf te vinden
en richtten zich op. In de 116e minuut
trof Patrick Joosten uit een
scrimmage doel, 3-3. Born wankelde
en Panningen kreeg nog enkele
kansen om de wedstrijd te beslissen,
maar faalde in de afwerking.
In de penaltyserie ging
Panningen door met missen. Van de
vijf strafschoppen scoorde Panningen
er maar één. Born was net iets beter
en won met 2-1.

Zondag 17 juni in Kessel

CHOTSE
C
HOTSE D
DAG

een feestelijk eerbetoon aan onze Schotse bevrijders

Een groepje leerlingen dat net terug is van route Oost
De Survival in Belfeld, zoals het
Klavertje van 5 kortweg genoemd
wordt, is een outdoor-dagactiviteit die
wordt georganiseerd op en rond het
Droompark Maasduinen in Belfeld.
Daar worden de leerlingen in groepjes van vijf of zes losgelaten. Onder
begeleiding van een ouder probeert
elke groep zo veel mogelijk ronden te
draaien. Dit jaar doen 1.100 leerlingen
van 34 basisscholen mee, waaronder LEEF uit Kessel en De Diamant uit
Baarlo. De groepen vertrekken na

elkaar met een controlekaart, een routebeschrijving en een rugzak met attributen voor het uitvoeren van diverse
opdrachten. Elke route brengt voor
elk wat wils. Veel doe-opdrachten in
survivalsfeer en diverse denk- en zoekopdrachten. Komt een groep terug van
hun route, dan liggen de materialen
voor de volgende route alweer klaar.
Elk groepje bepaalt zelf de pauzetijd
en wanneer er gegeten en gedronken
wordt. Het Klavertje van 5 bestaat uit
route oost, route zuid, route west en

route noord. Ze moeten door een modderbeek ploeteren, over een stormbaan
en touwbrug, door de jungle, over het
water en verschillende voorwerpen,
letters en foto’s zoeken. Daarnaast is er
nog een mountainbikeroute. Daarvoor
zijn geschoolde begeleiders aangetrokken, die de leerlingen de beginselen van het mountainbiken bijbrengen
in de praktijk. Er wordt gekeken naar
leerlingen, die al vaker op zo’n fiets
hebben gezeten. Zij krijgen een extra
lus, die een stukje ruiger is.

info op
* Meer site
eb
onze w

Entree
Volwassenen
€ 6,00 p.p.
Kinderen
5-12 jaar
€ 2,50 p.p.

www.kasteeldekeverberg.nl

(incl. toegang tot
het kasteel)
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Roggel heer en meester

Geen vierde klasse voor
Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het is het eerste herenteam van SV Grashoek niet gelukt om in het tweede duel thuis tegen Roggel promotie
naar de vierde klasse af te dwingen. Roggel was op zondag 10 juni ook in Grashoek te sterk en won verdiend met
0-1. In de eerste helft waren beide ploegen nog aan elkaar gewaagd, maar na de pauze was Roggel heer en
meester op de zonnige Grashoekse Peelrand.

Vooraf wist Grashoek dat het
moeilijk zou worden, maar gezien de
kleine nederlaag in Roggel was er
nog hoop. Ook het publiek had die
gedachte, want het was lang geleden
dat er meer dan vijfhonderd toeschouwers op De Peelrand waren.
Toch inspireerde de ambiance de
beide ploegen niet. Roggel hoefde
niet en Grashoek speelde niet goed
genoeg om Roggel haar wil op te leggen. De mogelijkheden in de eerste helft waren dan ook heel mager.
Grashoek was nog het dichtste bij een
treffer toen Raoul Bennenbroek na een
mooie solo de bal kon terugleggen

op Burak Oosterveen. Die kon de bal
net niet genoeg richting geven om de
Roggel doelman te verschalken. Voor
het overige deel van de eerste helft
namen beide ploegen vooral vanuit de
tweede lijn het vijandelijke doel onder
vuur. De afstandsschoten gingen naast
of waren een makkelijke prooi voor de
beide doelmannen. Weinig spektakel
dus voor de toeschouwers.
Na de thee kwamen vooral de
vele Roggelsupporters wel aan hun
trekken. Direct vanaf de aftrap was
het eenrichtingsverkeer richting het
Grashoekse doel. In de eerste 15 minuten kregen de gasten enkele goede

mogelijkheden. In de 60e minuut
gebeurde het bijna onvermijdelijke.
Luuk Adan troefde op vechtlust en inzet
de Grashoekverdedigers af en kwam
alleen voor doelman Koen Clephas en
scoorde, 0-1.
Grashoek, dat op dat moment al
op zijn tandvlees liep, kon deze domper niet meer verwerken. Het geloof
in een goede afloop was duidelijk
verdwenen. Grashoek kreeg nog wat
halve kansen, maar Roggel was dichter bij de 0-2. De druiven waren zuur
na afloop voor Grashoek, maar Roggel
ging verdiend aan de haal met de
promotie. (Foto: Jac Haenraets)

RKMSV U15-1 kampioen
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

RKMSV U15-1 werd op woensdag 6 juni vrij onverwachts kampioen. De Meijelnaren zouden alleen
kampioen worden als NWC op 6 juni niet zou winnen van Brandevoort. Het hele Meijelse team reisde af
naar Brandevoort om de wedstrijd te kijken en zag dat de thuisploeg NWC wist te verslaan, waardoor het
kampioenschap naar Meijel ging. Het team, onder leiding van Bart en Roy, won acht wedstrijden,
speelde één keer gelijk en verloor één duel.
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Kessel promoveert
na enorme stunt

Dressuur en springen

Cavaliers Helden
in de prijzen
Door: paardensportvereniging De Cavaliers
Lizzy Mestrom, Ilse Steijvers en Jessica Maassen van De Cavaliers uit
Helden deden in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 juni mee
aan dressuur- en springwedstrijden in Hunsel, Horst en Reuver.
Daar behaalden ze derde en eerste plaatsen.
Lizzy Mestrom deed met Ginger
mee aan de dressuurwedstrijd in
Hunsel. Daar behaalde ze de derde
prijs in de klasse B. Ilse Steijvers nam
deel aan een oefenwedstrijd dressuur in Horst en werd twee keer eer-

ste in de klasse L1/L2 met Laguna’s
Serenade.
Gesprongen werd er in
Reuver door Jessica Maassen met
Bockmann’s Coco in de klasse D-M
met als resultaat een derde prijs.

Wedstrijd in Almelo

Negende en twintig
ste plaats turnsters
Door: Suzanne Teeuwen en Heidi Janssen-Verhaeg
Fleur Coppers en Inge Janssen turnden op zaterdag 9 en zondag
10 juni in Almelo. Fleur wist twintigste van Nederland te worden op het
Nederlands bondskampioenschap. Inge werd negende en kwalificeerde
zich voor de grote finales in Rotterdam.
Fleur is lid van SSS Helden, maar
komt uit voor RTC Limburg. Ze begon
met de vloeroefening, maar zat nog
niet helemaal in de wedstrijd. Doordat
onder andere één element niet
lukte, werd het een moeilijke wedstrijd. Fleur vocht zich terug door een
strakke brug en balkoefening te laten
zien. Uiteindelijk wist ze twintigste te
worden van Nederland. Inge Janssen
uit Helden, uitkomend voor Hercules

Reuver, draaide een redelijk stabiele
wedstrijd. Twee prima sprongen zorgden ervoor dat ze definitief het ticket
voor de toestelfinale in handen gekregen heeft. Ook liet ze een uitstekende
vloeroefening zien. Daarmee werd
Inge in het sterke deelnemersveld
negende. Ze kan zich nu gaan voor
bereiden op de grote finale. De meerkampfinale is op zaterdag 23 juni en
de toestelfinale op zondag 24 juni.

Door: Stan Peeters, voetbalvereniging VV Kessel
Het eerste herenteam van VV Kessel heeft op zondag 10 juni voor een daverende verrassing gezorgd door in
eigen huis met 5-1 van van SVH uit Herkenbosch te winnen. De heenwedstrijd een week eerder werd nog met 4-1
verloren. De bevrijdende 5-1 viel pas twee minuten voor tijd.
Kessel startte direct gretig en fel.
Daar waar aan het begin de bal niet
in het net verdween, was het in de
12e minuut wel raak. Remco Paulissen
wist zijn sterke spel te belonen door
met een bekeken schot de SVH-goalie
te verschalken.
Na het doelpunt bleven de roodhemden de aanval opzoeken, terwijl
Herkenbosch met regelmaat probeerde te counteren. Het duurde lang
tot de score werd verdubbeld, maar in
de 35e minuut was het Willem Kruijk
die zijn directe tegenstander het bos
in stuurde en scoorde, 2-0.
Kessel kon er echter niet lang

van genieten. Vanuit de aftrap zocht
Herkenbosch de aanval. De corner die
daaruit volgde, werd in de 37e minuut
via de kluts binnengewerkt, 2-1. Net
voor rust werd een actie door een
SVH-verdediger beoordeeld als inkomen met een gestrekt been en een
rode kaart. Kessel kon met 11 tegen 10
aan de tweede helft beginnen.
Doordat Herkenbosch na rust met
tien man stond, kon Kessel steeds
meer de aanval zoeken. Veel kansen werden gemist, maar in de
54e minuut was het raak. Vanuit een
corner wist Rick Peeters bij de tweede
paal binnen te koppen, 3-1. Twee

minuten later was het weer raak.
Uit wederom een corner scoorde dit
keer Noud Peeters, 4-1.
De vermoeidheid begon er tegen
het einde van het duel in te slaan en
de wedstrijd leek op een verlenging
af te stevenen. Uiteindelijk kwam er
in de 88e minuut de bevrijdende goal
van Bert Lenders. Kessel was in extase
en gaf de promotie niet meer uit handen. De 1-4 achterstand van een week
eerder was al in de reguliere speeltijd
weggewerkt en de 5-1 betekende een
promotie voor de Kesselnaren die volgend seizoen hun kunsten in de vierde
klasse kunnen laten zien.

Ajax de sterkste bij U11
Tournament
Door: Jorrit Hendrix U11 Tournament
Onder zomerse temperaturen heeft Ajax zondag 10 juni het Jorrit Hendrix U11 Tournament in Panningen
gewonnen. In de finale waren de jeugdige Ajacieden te sterk voor de leeftijdsgenoten van Schalke 04.

De Maasruiters Kessel

Tweede en derde
prijs voor Kesselse
ruiters
Door: Maja Dorssers, paardensportvereniging De Maasruiters
De Kesselse vereniging De Maasruiters was in het weekend
van zaterdag 9 en zondag 10 juni op een springwedstrijd in Reuver.
Daar werden een tweede en derde plaats behaald.
Tess Gubbels met Skippy van
de Veldenhoeve reed in de klasse
CB een mooie eerste omloop en
mocht terugkomen voor de barrage. Ook hier wisten ze foutloos te
blijven en mochten ze zich opstellen

voor een tweede prijs.
In de klasse DM kwam Lotte
Hermans met Orchid’s Atilla aan
start. Na een foutloze eerste omloop
en een mooie barragerit kregen
zij de derde prijs.

Topteams met spelers onder
11 jaar kwamen op zaterdag 9 en
zondag 10 juni naar de sportvelden
van SV Panningen voor het
toernooi. AZ Alkmaar, RB Leipzig,

PSV Eindhoven, Club Brugge en
Aberdeen maakten indruk, maar
konden niet voorkomen dat de winst
van het toernooi naar Ajax ging.
Ook het regioteam met talenten

AIRCO DEFECT?
Wij repareren uw airco!
Onze ervaren specialisten helpen u graag

Laat uw airco systeem tijdig onderhouden
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

uit Peel en Maas en omstreken
deed het goed. Het team eindigde
op een negende plek, vóór VVVVenlo, Willem II en Wolverhampton
Wanderers.

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U een storing
Wij een oplossing!’
DRIES
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Zevende plek in Posterholt

Laura Vervuurt pakt
opnieuw overwinning
Door: Marcel Bol, Paddock14
Het JaBa Circuit in Posterholt stond zondag 10 juni in het teken van The Battle of The Champs bij de BriSCA
Stockcar F2. Laura Vervuurt uit Grashoek was de enige dame tussen de mannen en pakte opnieuw een overwinning.

Twee district
kampioenen voor
SSS/Concordia
Door: Ellen Berkers, gymnastiekvereniging SSS/Concordia
Turnsters van SSS/Concordia uit Helden en Panningen deden zaterdag 9 juni mee aan de districtkampioenschappen in Breda. Daaraan
deden de beste turnsters van Brabant, Limburg en Zeeland mee.
Eef Horsten, Mex Zanders en
Tes Vercoulen beten het spits af in
de categorie Instap D1. De meiden
turnden een goede wedstrijd.
Eef werd districtkampioen, Mex
eindigde als zevende en Tes als
twaalfde. In de tweede wedstrijd
waren Lincy Smeets en Pien van
Ninhuys in de categorie Pupil 1 D1
aan de beurt. Beide dames lieten
progressie ten opzichte van het
LK zien. Pien eindigde als elfde en
Lincy als twaalfde. In wedstrijd 3
kwamen de pupillen 2 in actie.
Myrthe Tomassen (D2) behaalde een
mooie vijfde plek. Sanne Minten

werd in categorie D1`ook vijfde. In
de laatste wedstrijd waren de jeugd
meiden aan de beurt. Pien Sanders
(D2) turnde zich in de top 5 met haar
vijfde plaats. Tessa Deckers (D1) sloot
deze dag af als districtkampioen .
Diezelfde dag ging Pippa Boots
richting Almelo om deel te nemen
aan het NK Instap N2. Daar deed
ze oefeningen op de balk, op vloer,
op sprong en brug. Hier waren
de andere deelnemers erg sterk
en Pippa miste de puntjes op de
i. Al met al een nette wedstrijd
waarmee Pippa zich achttiende van
Nederland mag noemen.

Laura reed voor Team Grashoek.
De eerste manche stond geheel in het
teken van de wit-gele daken. Na
enkele rondes was duidelijk dat Laura
weer oppermachtig was. Ze kreeg de
overwinning niet voor niets en moest

ervoor knokken, maar het lukte. Bij de
finalemanche van The Battle of the
Champs bij de BriSCA Stockcar F2
eindigde Laura op een zevende plaats.
Vader Jan Vervuurt was weer trots op
zijn dochter met deze prijs.

De overwinning ging naar
Baarlonaar Rick Lenssen met nummer
136, gevolgd door Wim Peeters (nummer 1) en als derde de snelle Belg Jan
Beckers (nummer 96).
(Foto: Victor Feder)

Heren vaandelteam

Peter Schoenaker
stapt over naar
Bevo Hc
Handballer Peter Schoenaker (24) gaat van zijn club in Arnhem naar
handbalvereniging Herpertz Bevo Hc in Panningen. Hij gaat samen met
de 24-jarige Niek Jordens, die contractverlenging gekregen heeft,
de cirkelpositie bezetten bij de club.
“Het is een logische stap in mijn
carrière om nu de Eredivisie te verruilen voor de BENE-league”, laat
Schoenaker weten. “Ik ga mijn best
doen om mij zo snel mogelijk op het
BENE-leagueniveau aan te passen, te
bewijzen en hopelijk mee prijzen te
gaan pakken.”
Met het aanblijven van Jordens
blijft het heren vaandelteam van
de vereniging grotendeels intact.
“Ik heb alle vertrouwen in de
spelersgroep en de technische
leiding dat we er ook voor komend

jaar weer met een goede bezetting
zullen staan in de BENE-league”, laat
die weten.
Na het behalen van het nationaal
kampioenschap in seizoen 20132014, het in de wacht slepen
van de de Supercup in 2014 en
het onlangs bijschrijven van de
nationale beker, ontbreekt er voor
de speler nu nog maar één prijs in
de prijzenkast. Kampioen worden in
de BENE-league met Herpertz Bevo
Hc is dan ook Nieks doel voor het
komende seizoen.

Baarlo 3 kampioen
Het derde herenteam van voetbalvereniging Baarlo heeft zondag 3 juni het kampioenschap
veroverd in de reserve vierde klasse. Met een 1-1 gelijkspel tegen MVC’19 uit Maasbree lukte het de
mannen van trainer Henk Janssen om het laatste benodigde punt binnen te halen. Baarlo was het
hele seizoen al koploper. Na het laatste fluitsignaal werd de kampioensschaal uitgereikt door
voorzitter Jules Dorssers en werd er feestgevierd in het kleedlokaal, de kantine en daarna op de
Volksfeesten in het dorp. Volgend jaar speelt het elftal in de reserve derde klasse.
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Jeugd en senioren

Open dubbeltoernooi
in Maasbree
Door: Sieuwe Maas, badmintonclub BCM’80
Badmintonclub BCM’80 uit Maasbree hield zondag 10 juni het open dubbeltoernooi voor leden en niet-leden.
De opkomst was wat minder dan gehoopt. In totaal waren er 19 dubbelteams en 30 deelnemers.
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Minivoetbaltoernooi
SV Egchel
Sportpark De Wietel in Panningen is op zaterdag 16 juni het decor
van het minivoetbaltoernooi van voetbalvereniging SV Egchel. Normaal
gesproken is het toernooi altijd op pinksterzondag, maar vanwege het
veranderde speelschema van voetbalbond KNVB en het feit dat Pink
steren vroeg viel dit jaar, besloot de organisatie te kiezen voor 16 juni.
De eerste wedstrijden van het
toernooi van SV Egchel beginnen om
10.00 uur. Na eerst een poulefase in
de drie categorieën, heren sportief,
heren recreatief en dames, volgen
daarna de kruisfinales. In totaal doen
66 teams mee aan het toernooi. De

finale van heren sportief vindt plaats
rond 18.00 uur. De teams die
uitgeschakeld worden, kunnen zich
vervolgens vermaken in de feesttent
naast de kantine van SV Egchel. De
muziek in de tent wordt in de avonduren verzorgd door dj Ruud Peeters.

Wedstrijden voorjaarscompetitie

Kampioenenteams
tennisclub Maasbree
Door: Lawntennisclub Maasbree
De voorjaarscompetitie van de landelijke tennisbond zit er weer op.
Tennisclub LTC Maasbree nam met 19 teams hieraan deel, verdeeld over
dinsdag 5, vrijdag 8 en zaterdag 9 en zondag 10 juni. Drie teams wisten
het kampioenschap te behalen met de daarbij behorende promotie.

Sommige spelers kwamen uit
in meerdere poules met een andere
partner. Gezelligheid en speelplezier
waren het belangrijkste. Winst was
mooi meegenomen. Alle deelnemers
hebben zich van hun beste kant laten
zien en bij sommige partijen kreeg het
publiek veel spannende rally’s te zien.

In de pauze zorgde Kantiny ervoor
dat iedereen in de erg warme sporthal
genoeg eten en drinken kreeg. Nadat
de partijen gespeeld waren, werden
de leuke en lekkere prijzen uitgereikt
onder het genot van een drankje. Bij
de jeugd wonnen Imke en Luuk de
eerste plaats, gevolgd door Melanie

en Jules op de tweede en Rinske, half
Jesper en half Luuk op de derde plaats.
De senioren hadden twee poules met in totaal 13 teams, waarbij de
uitslagen van beide poules werden
samengenomen. Sanne en Bart werden eerste, Kim en Sieuwe tweede en
Sitske en Niels derde.

Peelpush

Meijels volleybaltoernooi
barst los
Meijel staat gedurende het weekend van vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 juni in het teken van volleybal. Dan vindt het Peelpush buitentoernooi plaats achter de Meijelse voetbalvelden bij Sportpark De Starte.
Deelnemers kunnen op verschillende niveaus meedoen, van recreatief en jeugdvolleybal tot divisievolleybal.
De nabij gelegen Camping
Nieuwehof stelt haar faciliteiten
open voor de Peelpush Camping,
waar deelnemers tijdens het
weekend kunnen overnachten.
De camping wordt op vrijdagmiddag
om 12.00 uur geopend, waarna om
20.00 uur de feestavond begint met
dj Willie. De feestavonden op vrijdag-

en zaterdagavond vinden plaats in
de feesttent bij de volleybalvelden.
Het volleybaltoernooi vind op
zaterdag 23 juni en zondag 24 juni
plaats en deelnemers kunnen zich
inschrijven voor onder meer divisieen klassevolleybal, jeugdvolleybal,
CMV-volleybal of meedoen als
recreant met bijvoorbeeld collega’s

of familie. Gezonde versnaperingen
zijn overdag verkrijgbaar in de
tent en op zaterdagavond vindt er
wederom een feestavond plaats met
feestzanger Arjon Oostrom en dj
Willie. Inschrijven kan nog tot en met
zondag 17 juni.
Kijk voor meer informatie op
www.peelpushtoernooi.nl

Dressuurwedstrijd in Hunsel

Ruiter Karin van Beek doet
goede zaken
Door: Nikki Hendriks, paardensportvereniging De Cowboys
Ruiter Karin van Beek van De Cowboys uit Maasbree deed in het weekend van vrijdag 8 juni mee aan een
wedstrijd in Hunsel met haar paard Funny May. Daar werd ze eerste en derde.
Karin gooide hoge ogen in de
klasse M1 dressuur, waardoor de eerste en derde werd. Mariska Ewalds
met Highway kwam aan de start in
Reuver. In de klasse M springen bleef
zij foutloos en reed ze een snelle

barrage, goed voor een tweede prijs.
Een week eerder in Meerlo gingen ook al veel prijzen naar De
Cowboys. Zo behaalde Esther Roeven
een negende prijs in de klasse M
springen. Sharon en Shirley Lemmen

reden allebei in de klasse L en werden hier tweede en zesde met Fay
de Tamerville en Dulks Dueno. Sem
Huizenaar haalde in de klasse B de
winst binnen met zijn schimmel
Zanja van de Beekerheide.

Het eerste gemengde team van LTC Maasbree
Het eerste herenteam van LTC
Maasbree, Tim Cornelissen, Stijn
Mertens, Robert Hesen, Jeroen
Hermans en Stefan Poels, is kampioen geworden in de hoofdklasse.
Na de eerste zes wedstrijddagen
winnend te hebben afgesloten, was
de laatste zaterdag een ware thriller. Er werd gespeeld tegen het eerste
team van Stein, leider in de competitie
met 1 punt voorsprong op Maasbree.
Om kampioen te worden moest
Maasbree met minimaal 4-2 winnen.
Robert Hesen en Tim Cornelissen
wonnen na hard werken en slim spelen hun single-partij. Stijn Mertens
verloor van een te sterke tegenstander. De laatste single werd gewonnen door Stefan Poels met 16-14 in
de tiebreak van de beslissende derde
set. Na de singles was de stand 3-1
voor Maasbree. In de dubbels haalden
Robert en Stijn het laatste felbegeerde
punt binnen. Het eerste gemengde
team, Marianne Breuer-van Doren,
Maria Boots, Marie-José Sahr-Verspa,
Gé Korsten, Ton Boots en Peter van

de Perre is kampioen geworden in de
hoofdklasse. Op de afsluitende wedstrijddag werd in Maasbree met 3-1
gewonnen van de directe concurrent
uit Voerendaal. Uiteindelijk bleek het
hebben van 1 set meer in de onderlinge wedstrijden beslissend te zijn
voor de titel.
Het eerste jongensteam in
de leeftijdsklasse 11 tot en met
17 jaar, Koen Boots, Juul Albers,
Luuk Timmermans en Jules Reumkens,
is kampioen geworden in de eerste
klasse op de zondag. Het werd een
nek-aan-nekrace tussen Maasbree en
Venray. Maasbree moest winnen met
5-1 in Heeze om de titel pakken. Onder
het toeziend oog van vele ouders en
clubtrainer Hans Fleijsman werden alle
vier de enkelpartijen gewonnen. Het
kwam daarna op de dubbels aan.
Koen en Juul verloren een sterke
en spannende partij nipt in de beslissende supertiebreak met 10-7.
Het beslissende punt moest komen
van Luuk en Jules en dat gebeurde ook
door met 6-1 en 7-5 te winnen.
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Schotse dag Kessel
Kasteel De Keverberg in Kessel organiseert voor de tweede keer een
Schotse Dag. Die vindt dit jaar plaats op zondag 17 juni. Een extra
onderdeel dat voor het eerst wordt toegevoegd, is de Highland Games
Battle voor verenigingen en vriendengroepen.
Om 10.30 uur start de parade
door het dorp met Pipers Society
Anam Cara en Batavorum Pipes &
Drums uit Nijmegen, waarna om
11.00 uur het programma begint met
Highlandgames, roofvogelshows en
toneel van toneelgroep Spektakel.
Daarnaast zijn er optredens van
Scottish Dance en Pipers. Gedurende
de dag zijn er steeds demonstraties
in de kasteeltuin. Bij de Schotse
Highland Games-spellen tonen
mensen hun kracht, uithoudings
vermogen en lef. De opgegeven
teams die bestaan uit zes personen,

strijden de gehele dag op verschillende onderdelen tegen elkaar.
Tussen 13.30 en 17.00 uur gaan de
teams de strijd aan. Opgeven voor
de dag kan door een mail te sturen naar info@kasteeldekeverberg.
nl met daarin de teamnaam, namen
van de deelnemers en de leeftijden.
De organisatie zorgt voor een kilt. Elk
team krijgt een eigen kleur, waardoor de teams makkelijk te onderscheiden zijn. Het winnende team
ontvangt een prijs. Kijk voor meer
informatie over de Schotse Dag op
www.kasteeldekeverberg.nl

Voorproefje nieuw gemeen
schapshuis
Bij het nieuwe gemeenschapshuis in Panningen was het op zaterdag 2 juni, de Dag van de Bouw,
mogelijk een kijkje te nemen bij de vorderingen van de verbouwing. Stichting Gemeenschapshuis in
Kepèl (GIP) is momenteel bezig met het verbouwen van de oude huishoudschool aan de Kerkstraat
tot gemeenschapshuis. Vijfhonderd mensen kwamen langs om het voorproefje van het nieuwe
gebouw te zien. De Dagvoorziening heeft al haar intrek in het GIK genomen en dameskoor Padako
gaf op zondag 10 juni al het eerste concert.

Jubileumeditie Beierse Daag
in Koningslust
VCO Events organiseert dit jaar in samenwerking met café De Poorter de vijfde editie van de Beierse daag in
Koningslust. De Duitse dag vindt plaats op zondag 1 juli en begint vanaf 11.00 uur in café De Poorter.

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

BEZORGERS
HALLO PEEL EN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Egchel en Panningen
voor het nieuwsblad HALLO Peel en Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

De Beierse dag werd vijf jaar
geleden in het leven geroepen
ter vervanging van de kermis, die
verdwenen was in Koningslust.
Na een succesvol eerste jaar werd
besloten het evenement jaarlijks te
blijven organiseren en de formule
verder uit te breiden. Kernwoorden
van de Beierse Daag zijn ‘Deutsche
Musik’, ‘Stimmung’ en ‘Gemütlichkeit’.

Dit jaar wordt er een extra activiteit
aan de dag toegevoegd, namelijk het
‘Frühshoppen’’ , dat vanaf 11.00 uur
begint in café De Poorter.
Tijdens de dag vinden er vanaf
11.30 uur diverse optredens plaats.
De band Stroatendrek trapt af.
Daarna geven de Heljese Buben
een optreden, gevolgd door die
Drei Lustigen und Eine, een band

die inmiddels vertrouwd is op de
Beierse Daag. De Malle Maniacs
sluiten net als vorig jaar de dag
af. Tussen de optredens door zorgt
dj Juul voor muzikale invulling en
voor de allerkleinsten is er een
springkussen. De organisatie geeft
aan voor iedereen die zich in dirndl
of lederhosen kleedt, een goudgele
verrassing in petto te hebben.

Voorstellingen musicalschool
Me On Stage
Na bijna een jaar lang oefenen, is het in juni tijd voor de kinderen en volwassenen van musicalschool Me On
Stage om de eindvoorstelling Belle en de Betoverde roos te presenteren. Op zaterdag 16, zondag 17, zaterdag 23,
zondag 24 en zaterdag 30 juni is de musical om 14.30 uur en 19.00 uur te zien in DOK6 Theater in Panningen.
De voorstelling Belle en de
Betoverde roos vertelt het verhaal
van Belle. Op een dag gaat haar
vader op reis en verdwaalt hij. Hij
komt terecht in het kasteel van het
Beest. De vader van Belle wordt
gastvrij onthaald, maar zodra hij

terug naar huis keert, plukt hij een
roos uit de rozentuin voor zijn dochter
Belle. Het Beest wordt woest en laat
zich eindelijk zien. Hij sluit de vader
van Belle op. Natuurlijk komt Belle
om haar vader te redden. Gedurende
haar tijd in het kasteel ontmoet Belle

het betoverde personeel en ziet ze de
werkelijke aard van het Beest.
Kaarten reserveren kan aan de
receptie of via www.dok6.eu waar
eveneens meer informatie over
de voorstelling en de kosten te
vinden is.

Maasbreese jeugdfanfare
geeft concert
Jeugdfanfare St. Aldegondis uit Maasbree geeft op zondag 17 juni een concert. Het optreden vindt plaats op
het terras van gastrobar Bruiz in het centrum van Maasbree en begint om 12.00 uur.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

De Maasbreese jeugdfanfare
bestaat uit ongeveer dertig
jonge leden en behaalde in het
verleden geregeld succes op

muziekconcoursen in de regio en
daarbuiten. Het concert op 17 juni
vindt bij mooi weer buiten plaats
en anders wordt er uitgeweken

naar de grote Rabobankzaal van het
Hoës van Bree. Het concert duurt tot
ongeveer 13.30 uur en is inclusief
een korte pauze.
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Jaren 80, 90 en 00

Muziekherbeleving
bij Sjiwa Baarlo
In jongerencentrum Sjiwa in Baarlo vindt zaterdag 16 juni de ‘80’s,
90’s en 00’s revival’ plaats. Dan wordt er muziek gedraaid uit die drie
periodes door een live-band en dj in de kelder van het
jongerencentrum.
Met de ‘revival’ gaat Sjiwa terug
in de tijd en wordt er herkenbare
muziek gedraaid uit het verre en
minder verre verleden. Zowel een
live-band als een dj zullen hun
opwachting maken en gedurende de
avond zorgen voor meezinghits en
dansplaten. De band Heads Up speelt
muziek van de jaren 80 tot nu en dj

Danny Disco draait voor aanvang en
na de band dansmuziek uit de jaren
90 en de zeroes.
De avond is toegankelijk voor
iedereen boven de 18 jaar en de toegang is gratis. De ‘80’s, 90’s en 00’s
revival’ begint om 20.30 uur. Ga voor
meer informatie naar www.sjiwa.nl
of kijk op de Facebook-pagina.

Dansende sneeuwpoppen
in het theater
Ongeveer honderd ballerina’s van alle leeftijden van Balletstudio Susan dansten op zaterdag 9 en
zondag 10 juni voor een uitverkochte zaal in DOK6 in Panningen. Daar traden ze op met de balletvoorstelling Dancing Frozen. Er waren klassieke dansen, in tutu’s en soms op spitzen, en verhalende
dansen, zoals de trollendans. Er werden pliés opgevoerd, sprongen en pirouettes gemaakt en gehuppeld door de kleinste ballerina’s van net 3 jaar. Voor de ballerina’s was het een ware belevenis,
vertelt Susan Kruisheer van de balletstudio. “Een echte voorstelling in een echt theater, zo mooi dat
dat hier kan. Over 2 jaar geven we weer een grote voorstelling.” (Foto: Ivar Janssen Fotografie)

Tweede boek over Grashoekse
geschiedenis
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de parochie Grashoek, komt in december van dit jaar het
tweede boek over de geschiedenis van het dorp uit. Het boek wordt gemaakt door de Historische Werkgroep
Grashoek (HWG) en is het vervolg van ‘Waar de Groote Molenbeek ontspringt’ uit 2010.
Met de oprichting van de parochie
Grashoek op 16 december 1918
ontstond officieel het dorp Grashoek,
zo schrijft HWG. ‘Waar de Groote
Molenbeek ontspringt’ kwam in 2010
uit en beschrijft de periode vanaf de
oorsprong en de allereerste bewoning
van het gebied in en rondom Grashoek
en de geschiedenis van het dorp tot
1965-1970.
Het boek dat in december uitkomt,
behandelt de periode van de laatste
50 jaar. De uitgave van het nieuwe

boek vindt plaats in samenwerking
met Dorpsoverleg Grashoek en wordt
officieel gepresenteerd op zondag
16 december.
Het boek wordt ongeveer
driehonderd pagina’s dik, in
kleurendruk. “In deel II wordt de
geschiedenis belicht van de periode
1968 tot en met 2018, in de vorm
van een kroniek vol met feiten uit
het alledaagse leven in Grashoek”,
zo schrijft de historische werkgroep.
“Ook staan er vijftien portretten

in van willekeurige inwoners van
Grashoek, jong, oud, man, vrouw,
gezin en alleenstaand. En natuurlijk
speciale berichten over bijzondere
gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden. Dat alles wordt
afgewisseld met honderden foto’s,
vaak uniek materiaal.”
Een exemplaar reserveren is
mogelijk. Neem voor meer informatie
daarover contact op met Huub
Kluijtmans via 0493 53 60 68 of
06 22 90 61 23.

Tijdschrift De Moennik naar
groot formaat
Historisch tijdschrift De Moennik van Heemkundevereniging Helden verschijnt vanaf de volgende uitgave op
een groter formaat. Waar voorheen gebruikt werd gemaakt van een A5-formaat, gaat De Moennik nu naar de
grootte van een A4. De beslissing werd vooral genomen om grotere letters en foto’s mogelijk te maken.
In De Moennik staan vooral
verhalen, foto’s en anekdotes over de
zes kerkdorpen van de voormalig
gemeente Helden: Panningen,
Beringe, Egchel, Grashoek, Koningslust
en Helden. Per jaar komen drie edities
uit. Eentje in maart, de volgende in juli
en de laatste in november van het
jaar. De stukken worden geschreven
door de leden van de
Heemkundevereniging Helden. De
volgende, op groot formaat, wordt
rond 13 juli uitgegeven.
“We kregen de opmerking dat

veel van onze lezers het blad met een
vergrootglas moeten lezen”, vertelt
eindredacteur Jos Keijmes. “Het zijn
toch vooral senioren die De Moennik
lezen en dan is een groter letterype
handzamer.” Verder komen de foto’s
in een groter formaat ook beter tot
hun recht, aldus de eindredacteur.
“Tot op heden konden we foto’s
zelden op ware grootte publiceren en
landkaarten kwamen ook vaak niet uit
de verf. Nu wordt het overzichtelijker
met grotere en meer foto’s en ook
beter leesbaar.”

De verhalen in het tijdschrift
blijven in principe net zo groot als
voorheen, zegt Keijmes. “De layout verandert, maar de essentie
blijft hetzelfde. Het wordt allemaal
wat aangenamer om te zien en
te lezen.” De volgende uitgave
die rond 13 juli moet uitkomen,
wordt de eerste in het nieuwe,
grotere formaat. “We gaan nog
een campagne voeren om de
verandering onder de aandacht te
brengen en hopelijk willen dan nog
meer mensen De Moennik lezen.”

Werken bij
Nijsen/Granico?
AB Werkt werft mensen voor Nijsen/Granico.
Kom naar de speciale kennismakingsavond op:

Woensdagavond 27 juni
van 19.00 uur – 21.00 uur
Bij Nijsen/Granico in Veulen kun je onder andere
aan de slag als:
• Machine operator
• Heftruckchauffeur
• Logistiek medewerker
• Onderhoudsmonteur
Aanmelden voor de kennismakingsavond is
mogelijk t/m zondag 24 juni. Er is plaats
voor maximaal 10 personen. Kijk voor
meer informatie op ab-werkt.nl/nijsen

Kom je ook? Meld je aan via horst@ab-werkt.nl
of bel 077-3980883 en vraag naar Remy.

AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
T 077 - 39 808 83
ab-werkt.nl
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Agenda t/m 21 juni 2018
Muziekevenement Peeltoernooi
(en zondag 17 juni)

Tijd: 09.00-18.00 uur
Organisatie: Stichting Baarlo Leeft!
Locatie: kasteelweide Baarlo

Tijd: vanaf 14.00 uur
Organisatie: Stichting Meister Rongen Peeltoernooi
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Loterijverkoop Fancy Fair
voor parochiekerk Kessel-Eik

Toneelvoorstelling Belle en de
Betoverde roos (en zondag 17 juni)

Presentatie onderzoek
‘Peel en Maas energieneutraal’

Tijd: hele dag
Organisatie: Fancy Fair Comité
Locatie: huis-aan-huis Kessel-Eik

Tijd: 14.30 en 19.00 uur
Organisatie: musicalschool Me On Stage
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: studenten TU/Eindhoven
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Dansmiddag

Muziekavond 80’s, 90’s en 00’s
revival met optreden Heads Up
Tijd: 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Inventarisatie florawerkgroep

Schuimparty

Tijd: vanaf 19.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start bij informatiebord
Baarloseweg 20 Helden

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 15.00-17.00 uur
Organisatie: RKMSV Meijel
Locatie: sportpark De Starte Meijel

zo
17
06

Meet&greet beeldhouwers
Baarlo Steengoed!
Tijd: 18.30-19.30 uur
Locatie: kasteelweide Baarlo

za
16
06

Minivoetbaltoernooi
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: SV Egchel
Locatie: sportpark De Wietel Panningen

Afsluitingsconcert
‘Blaasmuziek is cool’

Ruilbeurs

KBO fietstocht
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: start kerkplein Kessel

Start 53e Rabobank
Jeugdvierdaagse (t/m 23 juni)

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Rabobank
Locatie: start Wilhelminaplein Panningen

Schotse Dag met Highland
Games Battle

Bijpraatsessie Maasboulevard
Kessel

Tijd: vanaf 10.30 uur
Locatie: kasteeltuin Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Werkgroep Maasboulevard
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Mudrun-evenement WK Ploeterun
Tijd: vanaf 11.30 uur
Organisatie: Zvv Beringe
Locatie: start voetbalvelden Beringe

Schuttersweekend PanningenEgchel

Concert jeugdfanfare Maasbree

Tijd: 13.30-16.45 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: vanaf 15.00 uur
Locatie: schietterrein De Horsten Egchel
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Rabobank Jeugdvierdaagse
(t/m 23 juni)
Tijd: start vanaf 18.00 uur
Organisatie: Rabobank
Locatie: start Wilhelminaplein Panningen

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-lokaal Kloosterstraat Helden

Bondsfeest schuttersbond Juliana
met wedstrijden
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Basiscursus libellen, dagvlinders
en sprinkhanen

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: jeugdfanfare St. Aldegondis
Locatie: terras Bruiz Maasbree

Muziek onder de Toren met blaas
kapel Die Zwei Dörfer

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: gemengd koor Bel Canto
Locatie: restaurant De Zoes Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: basisschool De Horizon en Semper Avanti
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats
Grashoek

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree
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3 Roggel
- 0475-520489
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Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
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Open repetitie koor Bel Canto

Kienen

Repair café Maasbree

Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: Schutterij Sint Leonardus PanningenEgchel
Locatie: schietterrein De Horsten Egchel

Tijd: hele dag
Organisatie: De Zonnebloem
Locatie: huis-aan-huis Grashoek en Baarlo

ies

Vrienden- en vriendinnendag

di
19
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Lotenverkoop De Zonnebloem
Grashoek en Baarlo (t/m 30 juni)

at

Tijd: vanaf 13.30 uur
Locatie: danszaal De Vriendschap Beringe

vr
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Live beeldhouwen
Baarlo Steengoed!
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• www.defoliedokter.nl
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl
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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 17 juni
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 20 juni
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 17 juni
Geen H. Mis
Zondag 24 juni
H. Mis 11.00 uur

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

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 17 juni
H. Mis: 11.00 uur – Zang Herenkoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten – Mevr.
Toos Leijsten
Intenties: Jaardienst Kuub Kessels
en Fien Kessels-Berden. Jaardienst
Piet Peeters (Spilstraat). Jaardienst
Netje Hendrix-Peeters en Handrie
Hendrix. Jaardienst overl. ouders
Pinckaers-Loo en de zussen Rinie
en Els.

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 16 juni
H. Mis 19.00 uur t.i.v Uit
dankbaarheid

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 17 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Cor van de Wetering (b.g.v. de
50ste trouwdag); Stien PeetersMertens (jaardienst);
Overleden: Wiel van Lier, 86 jaar

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

Mededelingen
Gedoopt is Fayènne Kater
Dankviering
Zondag 24 juni is om 11.00 uur de
dankviering samen met de kinderen
van groep 4 van de basisschool die op
zondag 27 mei de Eerste H. Communie
hebben ontvangen.

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

Kerkdiensten
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)
Zaterdag 23 juni
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 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
Zondag 17 juni
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.

Woensdag 20 juni
9.00 uur H.Mis voor de zieken.
Zaterdag 23 juni
19.15 uur Zes wekendienst voor Mevr.
Truus Timmermans van den Beuken.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 16 juni
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 17 juni
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaard. Pierre Rooyakkers en Dien
Rooyakkers-Pijls v.w. verjaardag.
Cor Driessen v.w. Vaderdag.

Léon Steeghs (b.g.v. verj.) en Mathilde
Steeghs-Franssen (gest. jaardienst); uit
dankbaarheid
Maandag 18 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 19 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 21 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 14 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 15 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 16 juni
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Mia Jacobs-Sillekens (verj.); voor al
onze parochianen

Truus Hoezen-Timmermans.
Jan Peeters v.w. verjaardag en tevens
ouders Mathias Peeters en Maria
Peeters-Geurts en zoon Harry.
Sef Gommans v.w. Vaderdag.
Donderdag 21 juni
8.30 uur H. Mis.
Overleden: Hetty van Grootel, 63 jaar,
Heermahof 6.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 17 juni Vaderdag
9.30 uur Pastoor Kallen.
Jaardienst Ton Muurmans.
Zondag 24 juni
9.30 uur Jacobus Jacobs.

Zondag 17 juni
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 19 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 20 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 21 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Mededelingen
In het wekend van 8 en 9 september
vind de 68 ste fancy-fair plaats in
Kessel-Eik.
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

RAIJMAKERS SOMEREN 60 JAAR!
Dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan en we zouden het
gezellig vinden om dit samen met u te vieren. U bent van harte welkom op
onze open dag zondag 17 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Graag tot dan!
LOCATIE
Betoncentrale Someren
Kanaalweg 8
5721 MZ Asten

OPEN DAG
• Showterrein
• Kindervermaak
• Hapje & drankje

Tel. 077 - 308 28 57
Tel. 077 - 308 28 57

Voor al uw grond- en

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

Doreen Ma nders
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WWW.SUPERKEUKENS.NL

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

305 x 260 x 188 cm

Vinci Magnolia

€ 5999,-
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