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MuziekBingo Baarlo
Omdat op vrijdag 4 juni op de Hei in Baarlo geen internet was, kon de MuziekBingo, die vanwege de afgelaste Volksfeesten werd georganiseerd, destijds niet doorgaan.
Op vrijdag 18 juni was de tweede kans. Meer dan tweehonderd deelnemers zaten die avond klaar met een bingokaart om de voorbijgaande hits af te strepen en prijzen te winnen.

Hoge kosten vernieuwbouw de Paort in Kessel discussiepunt in raad
Dat de vernieuwbouw van multifunctioneel centrum De Paort in Kessel ruim 1.3 miljoen euro gaat kosten,
kwam als een verrassing bij VVD en PvdA/GroenLinks. Door akkoord te gaan met dit bedrag, treedt de raad
buiten haar eerder opgestelde grens van 850.000 euro voor verbouwingen van gemeenschapshuizen.
Tijdens de commissievergadering van dinsdag 22 juni gaven de partijen aan ‘not amused’ te zijn.
De Stichting MFA De Paort vraagt ruim
1.3 miljoen euro van de raad om de
vernieuwbouw van het multifunc
tioneel centrum in gang te zetten.
Doel van de verbouwing is om voor
de komende jaren de functionaliteit
van het gemeenschapshuis te vergro
ten en de toegankelijkheid te verbe
teren. Hiermee wil de stichting De
Paort toekomstbestendig en duurzaam
maken. De gestegen bouwprijzen en
het opheffen van uitgesteld onderhoud
vragen om een investeringssubsidie
die hoger is dan het maximale bedrag
van 850.000 euro. Teun Heldens van de
VVD uitte zijn verbazing hierover tijdens

de commissievergadering. “We zijn
‘not amused’ over de hoogte van het
bedrag. We hebben er moeite mee
dat de grens van 850.000 euro wordt
overschreden. Ik verwacht dat andere
gemeenschapshuizen daar ook niet blij
mee zijn. We hadden verwacht dat het
college van tevoren naar de raad zou
gaan om de kaders te herijken. Is dit nu
de zelfsturing van het college?”

Hoge bouwkosten
Frits Berben van PvdA/GroenLinks
deelde deze mening. “Wat de
één krijgt, krijgt de ander ook.
Daarnaast had het college naar ons

toe kunnen komen, bij de verbouwing
van bijvoorbeeld de basisscholen heb
ben we meerdere keren een winst
waarschuwing gehad.” Roel Boots van
het CDA wilde weten wat het alterna
tief is voor de hoge kosten. Dat is er
niet, gaf wethouder Anget Mestrom
aan. “Alternatieven waren nog duur
der. De huidige kosten die de stich
ting vraagt zijn marktconforme prijzen.
Bij basisschool Den Doelhof is ook het
krediet verhoogd door de gestegen
bouwprijzen. Het zou oneerlijk zijn als
we dit plan niet ondersteunen. Maar de
raad kan er ook voor kiezen om de
grens van 850.000 euro aan te houden.”

Die opmerking viel bij Heldens in het
verkeerde keelgat. Heldens: “U zet ons
nu voor het blok. Het is een minach
ting van de raad.” Het CDA en Lokaal
Peel en Maas steunden deze beschul
diging niet. “Dat vind ik een zware
uitspraak. Ik voel me zo niet aange
sproken door de wethouder. We moe
ten ook realistisch zijn, we weten
allemaal dat de bouwkosten tegen
woordig ‘sky-high’ gaan”, vond Saskia
Vervoort van Lokaal Peel en Maas.

Oneerlijke concurrentie
Voorafgaand maakte Christel Nabuurs
gebruik van het spreekrecht. Ze uitte
namens Koninklijke Horeca afde
ling Peel en Maas haar zorgen over
oneerlijke concurrentie met lokale
horecabedrijven. “De horeca in
het gemeenschapshuis mag alleen

gebruikt worden voor de gebruikers,
maar hoe wordt dit gehandhaafd?
We willen dat dit wordt vastgelegd in
een officieel document.”
Ook werd de parkeerproblematiek
aangehaald. De eigenaren van een
bed and breakfast in Kessel zijn bang
dat door de vernieuwbouw van het
gemeenschapshuis het parkeerpro
bleem wordt vergroot. “Er is momen
teel een structureel tekort van
60 parkeerplaatsen, met de vernieu
wing van het MFA loopt dit op tot 82.
Onze gasten geven nu al vaak aan
geen parkeerplek te kunnen vinden
en met hun koffers een eind moeten
sjouwen. Dat levert ons slechte recen
sies op het internet op.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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Esther en Thea over de rage ‘Kei Tof’

‘Mensen worden blij als ze zo’n leuke steen vinden’
Je hebt ze misschien zien liggen tijdens een wandeling op een bankje of
in het gras: de gekleurde ‘Kei Tof’ stenen, met bijvoorbeeld dieren of
figuurtjes erop, die door creatievelingen worden beschilderd en weggelegd. De vinder mag ze houden of ‘rond laten zwerven’. Esther Steeghs en
Thea van Oijen uit Grashoek, de één is een maker en de ander een verzamelaar, zijn fan van de rage. “Sommigen noemen het een verslaving”,
aldus Esther.
Op haar keukentafel heeft Esther tien
tallen zelfgemaakte gekleurde stenen
liggen, allen van een klein formaat.
“Zo kunnen de vinders ze gemakke
lijk meenemen in hun broekzak”, licht
Esther toe. De creaties variëren van
dieren tot engelen en grappige figuur
tjes, hiervoor gebruikt ze acrylstiften.
De creatieve Esther is met deze hobby
begonnen tijdens de eerste lockdown,
nadat ze zelf stenen in de natuur
vond. “Op de achterkant van een
steen staat altijd een postcode, zodat
je weet waar de maker vandaan komt.
Ook staat er ‘Kei Tof’ op, dit verwijst
naar een Facebookpagina. Hier plaat
sen de mensen hun gevonden stenen
op, zodat de makers kunnen zien dat
ze ontdekt zijn.”

Inspiratie
Om ze te bewerken moeten de stenen
glad zijn, geeft Esther aan. Ze begint
met een schets op de steen, want
uit haar hoofd tekenen kan ze niet,
om ze vervolgens te bespuiten met
lak. “Als ze gedroogd zijn, kunnen ze
rond gaan zwerven, zoals de com
munity het noemt.” Esther schat zo’n
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150 stenen te hebben weggelegd
in zowel Grashoek, de omliggende
dorpen en steden waar ze op vakan
tie was. Dagelijks checkt ze de Kei
Tof Facebookpagina. “Niet alleen om
te kijken of mijn stenen erop staan,
maar ook ter inspiratie. Maar het is erg
leuk om te zien als je stenen worden
gevonden. Mensen krijgen daar goede
zin van.
Eén van deze personen is Thea. Ze ver
zamelt sinds begin dit jaar, omdat
ze toen startte met dagelijkse wan
delingen van 10 kilometer per dag
en de stenen ontdekte. “Ik vind het
knap hoe creatievelingen zo mooi en
precies op die kleine stenen kunnen
schilderen”, zegt Thea. Inmiddels heeft
ze zo’n tachtig stuks thuisliggen en
is geen wandeling meer hetzelfde.
“Ik ga niet wandelen om stenen te
vinden, maar ik ben wel altijd alert.
Ik loop dagelijks hetzelfde rondje
en op bepaalde plekken is de kans
groot om er een te vinden, dan moet
ik er toch snel een blik op werpen.”
Zeven stenen is de grootste schat die
Thea op één dag vond, vier daarvan
waren van dezelfde maker, herken

baar aan de initialen die vaak achter
op de steen staan. “Er is één vrouw
die haar stenen altijd op dezelfde plek
legt. Dat is toch niet spannend meer?
Soms pak ik haar stenen en verstop ik
ze weer voor iemand anders. Anders is
het ook maar zo saai.”
Het hobbymatig stenen schilderen van
Esther dreigde uit de hand te lopen,
toen haar creaties bekender werden.

“Ik kreeg veel aanvragen om per
soonlijke stenen te maken. Het werd
een verplichting, dus ik stopte ermee.
Een uitzondering maakte ik toen
onlangs een 11-jarig jongetje aan mijn
deur stond. Hij wilde graag een steen
met ‘lieve mama’ erop. Daar kon ik
geen nee tegen zeggen.”
Zowel Esther als Thea denken dat de
rage voorlopig nog wel even voort

duurt. “Ik heb het gevoel dat het
steeds bekender wordt”, zegt Esther.
“Sommigen noemen het een versla
ving. Zowel kinderen als ouders doen
het. Vaak begint het als hobby voor
het kind waarbij de moeders meehel
pen, maar zijn zij diegene die met de
hobby blijven zitten.”
Tekst en beeld: Roosje Delsing

Nullijn voor coffeeshop

Burgemeester wil geen coffeeshop in Peel en Maas
Er gaat geen coffeeshop in gemeente Peel en Maas komen. Dat heeft burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo via een brief aan de initiatiefnemer laten weten.
Onlangs kreeg de gemeenteraad
van Peel en Maas een brief van een
ondernemer die een coffeeshop

in de gemeente wilde beginnen.
Volgens hem is er behoefte aan een
coffeeshop omdat je als gemeente

dan meer controle en overzicht
houdt. “De gemeente houdt vast aan
de zogenoemde nullijn voor coffee

shops”, laat de burgemeester weten.
Daarmee geeft ze aan dat gemeente
Peel en Maas een coffeeshop niet
ziet zitten.

Onderzoek naar brand in Poolse supermarkt Panningen
De politie stelt een onderzoek in naar een poging brandstichting op een supermarkt aan het Pastoor
Huijbenplein in Panningen.
In de vroege ochtend van zater
dag 19 juni werd de politie
omstreeks 03.40 uur gealarmeerd.

Reden hiervoor was een kleine
brand in een supermarkt aan het
Pastoor Huijbenplein in Panningen.

Voorafgaand aan deze kleine brand
zijn er enkele steekvlammen waar
genomen die duiden op een poging

tot brandstichting. Vlak daarna
vluchtten twee personen op een
scooter richting de Paterstraat. Er zijn
geen gewonden gevallen.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
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Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Beach Club VIOS
Meijelseweg 6 Beringe - tel. 077-2050929 - Vios-Beringe.nl
bon alleen geldig bij minimale afname van 1 consumptie in de Beach Club

Wij blijven op afspraak geopend
zodat we alle tijd voor u hebben
en U veilig kunnen helpen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL
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Gemeenschapshuizen houden hoofd boven water
Niet alleen bedrijven hebben het door de coronacrisis zwaar, ook gemeenschapshuizen lopen tegen financiële problemen aan. Zonder steun van de
overheid was het voortbestaan van enkele gemeenschapshuizen in Peel
en Maas onzeker. Nu de versoepelingen zijn ingezet, ziet de toekomst er
een stuk rooskleuriger uit.
D’n Binger in Meijel zag door de slui
ting van het gemeenschapshuis 75 tot
80 procent van de omzet verloren
gaan. “Zonder steun van de gemeente
was zelfs de stekker er uitgevallen”,
vertelt penningmeester Bert Bout.
Het coronafonds van gemeente Peel
en Maas is dus de redding geweest.
“In 2020 heeft de gemeente een sub
sidie uitgekeerd, de aanvraag van
2021 is nog in behandeling. D’n Binger
is zwaar getroffen door de coronacri
sis. We hebben geen Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL) gehad, omdat we
daar geen recht op hadden, maar de
vaste lasten liepen wel door. “

Coronafonds
Dat geldt ook voor gemeenschapshuis
‘t Kerkeböske in Helden. De stich
ting Gemeenschapshuis Helden Dorp
moest gebruikmaken van de NOWregeling om het personeel te kunnen
behouden. Daarnaast heeft de stich
ting in 2020 een aanvraag gedaan
voor het coronafonds. “In overleg
met de gemeente is de huur van
de sportzaal vooraf betaald. Dat gaf
enige ruimte om noodzakelijke kosten
te kunnen voldoen. Daarnaast heb
ben we in 2020 gebruikgemaakt van
het coronafonds van de gemeente
omdat er geen inkomsten waren
van huur en horeca. Ook voor 2021
vragen we steun vanuit het corona
fonds. We gaan in de toekomst met

minder personeel starten omdat de
toekomst onzeker blijft. Met de steun
van de overheid gaan we het redden
is onze verwachting”, aldus Jacques
Lucassen, penningmeester Stichting
Gemeenschapshuis Helden Dorp.

Zuinig
Voor het coronafonds is gemeen
schapshuis ‘t Erf nooit in aanmer
king gekomen, legt penningmeester
Margot Findhammer uit. Dat komt
volgens haar omdat ‘t Erf altijd zui
nig is geweest met het uitgeven van
geld. “We hebben voor corona goede
jaren gedraaid en altijd doordachte
keuzes gemaakt. Dat heeft geresul
teerd in een grote buffer voor zowel
groot onderhoud als de reservepot.
Het geld voor het onderhoud is intact
gebleven, onze reserves zijn daarente
gen helemaal weg. Dat potje moeten
we weer van nul af aan opbouwen.
Maar we zijn niet in de rode cijfers
gekomen en daardoor kwamen we
niet in aanmerking voor het corona
fonds. Eigenlijk zou de gemeente een
vast bedrag voor alle gemeenschaps
huizen beschikbaar moeten stellen.
Dan worden gemeenschapshuizen die
de begroting op orde hebben, niet
gestraft.”

Sparen
Carnaval bedraagt voor het gemeen
schapshuis in Koningslust 60 procent

van de jaaromzet. Dat carnaval dit jaar
niet doorging, werd meteen gemerkt
in de portemonnee. De omzet zakte
in die tijd bijna naar nul. Toch kan het
dorpshuis van Koningslust wel een
tegenvaller dragen, legt Piet Geurts,
secretaris bij Stichting Bevordering
Welzijn Koningslust, uit. “Het gemeen
schapshuis zou een jaar kunnen
draaien zonder inkomsten, omdat
we jaren goed gespaard hebben en
daardoor een weerstandsvermogen
hebben opgebouwd. Uiteraard heb
ben we wel moeten knabbelen aan de
reserves.”
Als stichting kon er niet gebruikt
worden gemaakt van de TVL-regeling.
Wel kon het bestuur terugvallen op

overheidssteun om de beheerder te
kunnen betalen. “Hij kon niet meer
rondkomen en wij wilden hem niet
de grond in laten zakken. Als corona
voorbij is, hebben we hem weer hard
nodig.”

Toekomst

weer alles aantrekt. Nu is het nog niet
rendabel om het terras te openen.
Helaas is ook de Fietsvierdaagse,
die in Meijel zou starten, afgelast.
Die inkomsten lopen we ook mis”,
aldus Bert Bout. Piet Geurts verwacht
dat de omzet in september of oktober
weer oploopt. “

De gemeenschapshuizen zetten
nu in op evenementen na de
zomervakantie. “We hopen dat dan

Tekst: Jeaninne Hendriks

aandacht
maatwerk
innovatie
Van Lipzig Tuinderijen is een hecht familiebedrijf dat zich
gedurende drie generaties gespecialiseerd heeft in de teelt van
kwalitatief hoogwaardige komkommers. Medewerkers voelen
zich bij ons thuis en klanten zijn partners. Als onafhankelijke
komkommerteler zijn wij in staat om maatwerk te leveren in
ons product, de verpakking en de levering. We denken met onze
partners mee en zetten graag een stap extra. Vertrouwen en
aandacht zijn sleutelwoorden in alle relaties die wij aangaan.

Wij zijn op zoek naar een

Teeltmanager
Eigen kapelletje voor zorgcomplex
De Fabriek in Maasbree
Stichting Kruisen en Kapellen heeft een kapelletje gerealiseerd in de tuin van het woon- en zorgcomplex
De Fabriek aan de Venloseweg in Maasbree. “We hebben voor hen een kapel dichtbij gemaakt, een plek
waar ieder een bloemetje kan neerzetten en zijn verhaal mag schrijven in het gedachtenisboek”, legt Ton
Boots uit. Op maandag 14 juni vond de opening plaats met een inzegening door Deken Wilson Valera.
Ria Huijs bracht diverse Marialiedjes ten gehore. “Samen met de bewoners en gasten werd er luid meegezongen. De bekende liedjes riepen vele herinneringen op aan vroeger. De bewoners zullen door het
Mariabeeld, zoals het gezongen lied ‘Wao mien mooder mich gelierd haet um te baeje’, vaak aan hun moeder denken.” Deken Wilson Valera heeft zich na de ceremonie laten rondleiden door het nieuwe huis en was
zeer onder de indruk. Hij zegde toe om beurtelings met kapelaan Te Boekhorst één keer per maand op
bezoek te komen en de communie uit te reiken aan hen die hieraan willen deelnemen.” En zo kreeg
Maasbree er weer een kapel bij, een Mariaplekje bij hen die extra verzorging nodig hebben.”

In deze veelzijdige, verantwoordelijke en zelfstandige functie
bestaat jouw hoofdtaak uit het aansturen van de teelt van
komkommers. Je werkzaamheden zullen bestaan uit o.a. het
maken van de teeltplanning, het sturen van klimaat, water en
energieregeling. Het maken van keuzes in o.a. snoei en oogstbeleid
en het inzetten van gewasbescherming. Maken van teeltrapportages
en prognoses t.a.v. productie en arbeid. Het bijwonen van
teeltbijeenkomsten en het deelnemen aan storingsdiensten.
Jij bent
• Jij bent gedreven om een zo’n
optimaal mogelijk resultaat
te behalen
• Je durft verantwoordelijkheid
en initiatief te nemen.
• Jij bent ﬂexibel

Wij bieden
• Een voltijd dienstverband.
Invulling variabel en deels
naar eigen inzicht.
• Salaris dat aansluit bij je
leeftijd en ervaring
• Informele en open werksfeer
• Ontwikkel- en doorgroei
mogelijkheden

Kom jij ons team versterken?
Stuur je sollicitatie naar karin@vanlipzigtuinderijen.nl
of neem contact op met Frank van Lipzig 06-479 588 48.
Van Lipzig tuinderijen | Nieuw erf 3 | 5961 MZ Horst
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Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze.
Beater verleeze dan dat ge ‘t noeit het gehad.

Na een heel kort ziekbed,
hebben we op 18 juni afscheid moeten nemen
van os jongste zus

Met veel verdriet, maar met veel liefde
terugdenkend aan alles wat zij ons heeft
gegeven, laten wij jullie weten dat in ons
bijzijn rustig is ingeslapen

Leen Raedts-Keijsers
We zullen haar missen maar heel zeker niet vergeten.

Leen Raedts-Keijsers

Arnold Kurvers

9 oktober 1956

26 juni 90 jaar

Van harte gefeliciteerd
van de kinderen / kleinkinderen
en achter kleinkinderen

Sevenum

Harry en José
An† John en Annie
Mia en Lau
Jeanne en Sraar†
Gerda en Mat

18 juni 2021

Ben Raedts

Neven en nichten

lieve mam, schoonmoeder en supertrotse oma van
Mieke en Clint, Kato, Kobe
Pieter en Nicole

Geboren

Bo

12 Juni 2021
Dochter van
Leon en Veronique Caelers
Ruijsstraat 11
5981 CL Panningen

Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt om in
besloten kring afscheid te nemen van Leen op vrijdag 25 juni om
11.00 uur.
Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor kunt u aanvragen via een
mail aan: live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
Wij zouden het op prijs stellen als er na afloop van de dienst om
12.30 uur voor Leen een erehaag gevormd wordt vanaf thuis richting Maasbreeseweg.

We willen iedereen
bedanken voor
de vele felicitaties en
gedichten bloemen.
Het was een geweldige
dag voor ons en de
kinderen kleinkinderen.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling en het
medeleven, de lieve woorden, kaarten en telefoontjes die ik
mocht ontvangen na het overlijden van

Ard en An Tillemans

Toos Hermans

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
HORTENSIA AANBIEDING! Div. srt
(boeren, pluim, serrata) nu 3 voor
€12,00/ 10 voor €35,00.
Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 4032 7108. Open zat: 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

Woningruil. We hebben een
appartement in Maasbree. 2 slk. Willen
ruilen met een woning in Panningen.
Liefst met tuintje of appartement.
Telefoon 077 850 93 50 woning van
wonen limburg

Baarlo
Kessel
Maasbree

Nelly Bouten - Verhaegh

Broek 18, 5975 PB Sevenum

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

levenspartner van
weduwe van

† Maasbree, 20-6-2021

Echtgenote van

Hay Bouten
Mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder is op 93 jarige leeftijd rustig ingeslapen
na een liefdevolle verzorging bij de zorggroep aan de
Broekstraat in Maasbree.
Hans en Nanny
Ria en Rob
Marjo en René
en (achter)kleinkinderen
Correspondentieadres:
Broekstraat 65, Woning A1, 5993 BB Maasbree
De afscheidsdienst vindt vrijdag 25 juni om 10.30 uur
plaats in besloten kring. U kunt de dienst volgen via
www.aerdehof.nl/livestream

Theo Verberne
Theo Karis

Dank lieve mensen, voor alles wat u voor Toos heeft gedaan
in de afgelopen maanden.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van de
Broekstraat.

Theo Verberne
Panningen, juni 2021
Passage Kapel 44, 5981 WS Panningen

VAKGARAGE
PEETEN BV

Te vroeg, te snel is van ons heengegaan

Marian Ottenheim-Montulet

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

Velen hebben met ons meegeleefd
tijdens haar ziekte en ook bij het afscheid.
Hartelijk dank hiervoor.
Peter Ottenheim
Debbie & Christian, Jace
Dave & Myrna

HAN-MARK
ARENDSE

Baarlo, 15 juni 2021

Verloren in helden sleutelbos met
afstandbed.
bel svp 06 8289 2775

Wij zoeken mensen! Diverse part-time
vacatures zoals vrachtwagenchauffeur,
zie www.bexbv.nl/vacatures

bob noten
uitvaartbegeleiding

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Afscheid en ontmoeten
0475-495021 | www.riajoosten.nl
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voor een waardig afscheid
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Traditionele evenementen Naam Achternaam Plaats

Volksfeesten Baarlo

De gemeente Peel en Maas kent diverse evenementen en feesten die jaarlijks worden georganiseerd.
Sommige zijn nog vrij nieuw, andere keren al tientallen jaren terug in de dorpen. Door corona hebben de organisaties echter voor het eerst hun tradities moeten doorbreken en haar evenement moeten verzetten of afgelasten. Om de feesten toch niet helemaal aan ons voorbij te laten gaan, licht HALLO een aantal evenementen uit en
geeft uitleg over de geschiedenis, het heden en de toekomst. Met als start: De Volksfeesten in Baarlo.

‘Voor elk wat wils’, dat is vol
gens Piet van der Haas de visie
van Volksfeesten Baarlo. Van der
Haas is in 1993 bij het bestuur
gekomen als voorzitter, van het
evenement dat al sinds 1977 op
de kasteelweide in hartje Baarlo
wordt georganiseerd. “De Baarlose
Volksfeesten heeft haar oor
sprong gevonden toen de plaat
selijke voetbalclub VV Baarlo voor
haar 50-jarig jubileum iets speci
aals wilde organiseren. Het werd
een gigantisch feest in het dorp
met muziek en spellen, geschikt
voor jong tot oud. Dat beviel zo
goed, dat er later een bestuur

is opgericht zodat het een jaarlijks
terugkerend evenement kon wor
den. Inmiddels is het uitgegroeid tot
een vierdaags feest dat sinds enkele
jaren vast in eerste weekend van juni
plaatsvindt en 6.000 à 7.000 bezoe
kers trekt, verspreid over de dagen.”

Variatie in het programma
De Volksfeesten bestaan uit spellen,
sport en vier muziekavonden met
een variatie aan acts. Op donderdag
is er standaard een volleybaltoernooi,
op vrijdag is er muziek voor jonge
ren, de zaterdag is gericht op de iets
oudere doelgroep en de zondag is
voor iedereen. “Het is belangrijk om

de bezoekers te blijven boeien, want
vaak komen dezelfde mensen elk jaar
terug. We hebben vaak een thema en
proberen nieuwe elementen te verzin
nen en minder succesvolle elemen
ten worden weggelaten. Zo hadden
we jarenlang een zondag ochtend
mis met aansluitend ‘frühshoppen’,
maar religie wordt minder populair en
het is niet meer passend voor deze
tijd. Dus hebben we het geschrapt.
Andere succesvolle onderdelen die
we jarenlang hebben gehad zijn een
mini-playbackshow, countrydansen
en een seniorenmiddag. In onze hui
dige opstelling hebben we een mudrace ‘BaarloBattert’ die erg in trek is.

Hierbij leggen mensen een hinder
nisbaan met veel water en modder
af. Het is heel leuk om te zien hoe
enthousiast iedereen meedoet.”

Hoogtepunten
Door de jaren heen hebben er vele
verschillende artiesten de podia van
de Baarlose Volksfeesten beklommen.
Van lokale bandjes tot juist acts die
landelijk meer bekend waren. Zo trad
in 1984 de band Golden Earring op.
“De band had vanwege hun bekend
heid ook wat te eisen en wilde plastic
bekers om uit te drinken en geen gla
zen. Door miscommunicatie dreigde
het optreden tot twee keer toe mis
te gaan. Eerst lieten de artiesten zich
het maximumaantal decibellen niet
opleggen en daarna moest een volle
‘frühshoptent’ voor het soundchec
ken ‘leeggejaagd’ worden. Uiteindelijk
is het nog nét goed gekomen.”
Een hoogtepunt uit de optredens in
de geschiedenis van de Volksfeesten
vindt Van der Haas de avond dat
Rowwen Hèze het podium besteeg,
ter ere van het 20-jarig jubileum van
de Volksfeesten. “De 2.300 bezoekers
die niet allemaal tegelijk de tent in
wilden, maar in een keurige ‘line-up’
stonden voor de tent, is zeer memo
rabel. Extra dranghekken en een
duur securityteam bleken achteraf
niet nodig. Er was een supergezellige
sfeer.”
Tegenwoordig boeken de Volksfeesten
geen grote artiesten meer, zo vertelt
Van der Haas, omdat er dan te veel
mensen van buiten het dorp komen.
“Dat is heel leuk, maar dan is het geen

evenement meer voor onze inwo
ners en minder beheersbaar. En het
is vooral een feest bedoeld voor de
Baarlose mensen.” Volgens hem is het
doel van de organisatie ook niet om
winst te maken, maar om minimaal
quitte te spelen en de mensen leuke
dagen te bezorgen. De organisatie
werkt samen met verenigingen die de
bardiensten draaien en schoonmaken,
zodat de verenigingen wat kunnen bij
verdienen en de organisatie de kosten
kan drukken. Daarnaast wordt er sinds
een tiental jaren entree gevraagd op
twee van de vier muzikale avonden.
“Het is een kleine bijdrage dat helpt
om de kans op ons voortbestaan te
vergroten. We doen er alles aan om de
Volksfeesten te laten blijven bestaan.
Er zijn mindere jaren geweest, zoals
in 2005, toen moest het roer om.
We hebben veel gesproken met de
jeugd, ‘de stem van het volk’ en de
vele loyale vrijwilligers. Vervolgens
hebben we nieuwe ideeën uitgewerkt
zoals De BaolderGames, dat was een
schot in de roos.” Nu de Volksfeesten
voor het tweede jaar op rij zijn afge
last, is Van der Haas overtuigd dat de
inwoners volgend jaar hun weg naar
de kasteelweide weten te vinden.
“Mensen hebben weer behoefte aan
het wei/wij-gevoel. En wat is er nou
mooier dan een feest in eigen dorp?
Je kunt er (als het moet) te voet heen
en kruipend terug, hoe prettig is dat?!”
De 43e editie van de Baarlose
Volksfeesten vindt plaats van 2 tot en
met 5 juni 2022.
Tekst: Roosje Delsing

Kinderen op bezoek bij ouderen

Kindercentra Hoera en zorgcomplex De Fabriek in Maasbree slaan handen ineen
Hoera Kindercentra en woon/zorgcomplex De Fabriek in Maasbree gaan een samenwerking aan. Vanaf
september gaan tweewekelijks 3- en 4-jarigen op bezoek bij gasten en bewoners om samen spellen te
spelen en te recreëren. “Het is een positieve ontwikkeling voor beide doelgroepen”, zo zegt Hoera assistent-leidinggevende Sharon Hendriks.
Samen met de bal overgooien,
muziek maken, de moestuin
verzorgen, eten bereiden of in
het theater van het zorgcomplex
optreden. Zomaar wat voorbeelden
van activiteiten die kinderen straks
in het zorgcomplex van De Fabriek
kunnen uitvoeren met de bewoners
en mensen van de dagbeleving.
Elke vrijdagochtend, eens in de
veertien dagen, komt een busje
van het zorgcomplex een roulerend

groepje van acht kinderen halen.
Het samenbrengen van jong en oud
heeft Hoera Kindercentra al eer
der uitgevoerd in een verzorgings
tehuis op de locatie Broekstraat in
Maasbree. Om dit ook bij De Fabriek
te gaan doen, is een idee van zor
gondernemer Van de Ven die hier
werkzaam is.
“Mijn vader heeft vijf jaar in een
zorginstelling gewoond en ik zag
wat het deed bij de bewoners

met dementie wanneer ik mijn
eigen kleine kinderen meenam.
Er gebeurde iets met hun ogen, ze
leefden ervan op. Mijn dochter
tje, toen nog 2 jaar, was het beste
medicijn voor mijn vader. Mensen
met dementie en kinderen gaan op
een natuurlijke manier met elkaar
om, zonder vooroordelen en met
een open vizier. Ik wilde daarom ook
graag iets realiseren voor hen samen
in De Fabriek.”

Thema’s
Belangrijk is volgens Van de Ven dat
dat de kinderen niet zomaar gedropt
worden bij het zorgcomplex, maar
dat er een programma wordt opgezet
waarbij met thema’s wordt gewerkt.
“Als de kinderen op de opvang bezig
zijn met het thema ‘herfst’, dan voe
ren we dat bij De Fabriek door met
bijvoorbeeld een herfstspeurtocht
die de kinderen en ouderen samen
kunnen gaan uitvoeren. Het is mooi
om jong en oud met elkaar te laten
ontmoeten. Voor de kinderen is het
leerzaam en voor de ouderen is het
goed voor het sociale aspect.”
Assistent-leidinggevende Sharon

Hendriks van Hoera Kindercentra in
Maasbree is ook enthousiast over de
nieuwe samenwerking. “De Fabriek
is een vrij nieuw concept en de
mogelijkheden daar zijn fantastisch
om dingen organiseren voor oude
ren en kinderen samen. Ouderen en
kinderen hebben nu eenmaal een
magische aantrekkingskracht, het
wordt voor beide partijen een rijke
ervaring”, aldus Sharon. “De ouderen
zullen ervan gaan stralen, dat weet
ik zeker.”

Tekst: Roosje Delsing

Groen licht voor kermis Panningen
Panningen krijgt als eerste dorp in de gemeente Peel en Maas groen licht voor de kermis, zo laat wethouder Paul Sanders weten. De kermis, die gepland staat van vrijdag 9 tot en met woensdag 14 juli, zal in
aangepaste vorm plaatsvinden. Of er een horecavergunning wordt verleend voor een evenementpodium
is nog niet bekend.
Er komt een beperkt aantal attrac
ties, gericht op kinderen en jongeren
tot 14 jaar. “Er zullen geen attracties
komen voor volwassenen”, aldus
wethouder Sanders. Het terrein
wordt afgebakend en is kleiner dan

gewoonlijk. Toegang is alleen moge
lijk via toegangspoorten, waarbij
registratie verplicht is, een negatieve
test is niet nodig. “Dat geldt alleen
wanneer de 1,5 meter niet kan wor
den gewaarborgd. Wij als gemeente

zijn ervan overtuigd dat het hier wél
kan.”
De kermis komt op het
Raadhuisplein, de Raadhuisstraat
en een gedeelte van de Markt (aan
de zijde van de Raadshuisstraat).

Horecazaken binnen het afgeba
kende gebied mogen hun terras
sen gewoon opstellen, met de
inachtneming van de dan geldende
coronamaatregelen. Of er ook een
vergunning wordt verleend voor een
podium met optredens, daarover
oordeelt de gemeente op een later
tijdstip. “We hebben hiervoor één
aanvraag binnengekregen. We gaan
binnenkort beoordelen of dit initi

atief een vergunning krijgt. “Het is
nog de vraag of het evenement er
kan komen, want dan heb je weer
met andere regels te maken zoals
toegangstesten. We houden over dit
onderwerp nog even een slag om de
arm.” Als de coronaversoepelingen
blijven zoals nu, kunnen de volgende
kermissen in Grashoek, Kessel-Eik,
Meijel, Baarlo en Beringe ook door
gaan.
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Van aardgas afgaan is lastig voor Peel en Maas
In 2050 moet Nederland CO2-neutraal zijn en alle woningen in ons land moeten vrij zijn van aardgas. Dit is
afgesproken in het Klimaatakkoord uit 2019. De eerste versie van de Transitievisie Warmte, waarin de
gemeente aangeeft wanneer wijken en buurten van het aardgas afgekoppeld kunnen worden en wat
kansrijke oplossingen zijn, moet in december 2021 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het bedenken van (betaalbare) oplossingen wordt volgens wethouder Paul Sanders voor de gemeente Peel en Maas
een enorme uitdaging omdat veel huizen ver uit elkaar staan, waardoor gemeenschappelijke oplossingen
moeilijk te realiseren zijn.
Nederland gaat overstappen van
energie uit fossiele brandstoffen
zoals aardgas en steenkolen,
naar volledig groene energie.
De gemeente Peel en Maas is
gestart met het onderzoeken van
oplossingen. Het kan gaan om
gezamenlijke oplossingen, zoals een
warmtenet. Het kan ook gaan om
individuele oplossingen, zoals een
warmtepomp of een combinatie van

een warmtepomp met een cv-ketel
of in de toekomst mogelijk groengas
of waterstof. Volgens de wethouder
Sanders is het voor de gemeente
Peel en Maas een hele opgave,
omdat de gemeente bestaat uit
kleinere kernen en de huizen in het
buitengebied erg verspreid staan.
“We zijn een plattelandsgemeente.
De huizen liggen ver uit elkaar,
dus het wordt moeilijk om

gemeenschappelijk wat te doen
aan de warmtetransitie en dat gaat
veel geld kosten. In Panningen zijn
gemeenschappelijke oplossingen
misschien mogelijk, in de andere
dorpen wordt het moeilijker. Het zal
in elk geval een forse investering
zijn en het wordt een enorme
uitdaging om alle woningen van
het aardgas af te helpen”, aldus
wethouder Sanders.

Financiën
Hoe het kostenplaatje er voor de
gemeente Peel en Maas gaat uitzien,
daarover kan nog geen uitspraken
over worden gedaan, zo laat een
woordvoerder van de gemeente
weten. “Het hangt af van keuzes die
gemaakt worden in de toekomst
en toekomstige ontwikkelingen,
zoals innovaties. We willen deze
energietransitie stap voor stap
aanpakken. Verder is duidelijk dat het
niet alleen kosten voor de gemeente
met zich meebrengt, het vraagt ook
investeringen van woningcorporaties,
woningeigenaren, ondernemers
en vastgoedeigenaren. Zij zullen
hun woning of pand beter moeten
isoleren en/of investeren in

andere manieren om de woning
of het gebouw te verwarmen. Hier
zijn subsidies van het Rijk voor
beschikbaar, voorbeeld een subsidie
voor het isoleren van woningen
(ISDE-subsidie).”

Enquête
Om te kijken hoe de inwoners van
Peel en Maas denken over deze
warmtetransitie, start de gemeente
in juli een enquête. Inwoners kunnen
hierbij aangeven welke ideeën, aan
dachtspunten en zorgen zij hebben
bij de overstap van aardgas naar een
andere manier van verwarmen.

Tekst: Roosje Delsing

‘De arbeidsmigranten aan het Raadhuisplein
in Meijel moeten er toch uit’
“Ons geduld is op”, zegt wethouder Paul Sanders. Metaal Flex is al jaren
verwikkeld in een tweespalt met de gemeente over de huisvesting van
arbeidsmigranten aan het Raadhuisplein in Meijel. Maar de gemeente is
stellig en heeft weinig behoefte om de huisvesting op deze locatie te
legaliseren. “De arbeidsmigranten mogen daar niet gehuisvest worden.”
Sinds 2004 wordt het pand op het
Raadhuisplein 4-6 in Meijel door uit
zendbureau Metaal Flex gebruikt voor
het tijdelijk huisvesten van arbeids
migranten. Volgens gemeente Peel
en Maas wonen de arbeidsmigranten
er al jaren illegaal, ondanks dat ze
staan ingeschreven in de gemeente.
Dit omdat er een hotelfunctie op het
bestemmingsplan zit en die officieel
bedoeld is voor toeristen. Daarom
werd er onlangs een last onder
dwangsom opgelegd, maar die is
door de voorzieningenrechter uitge
steld, totdat de lopende bezwaren
van Metaal Flex zijn afgehandeld.
“In het verleden zijn er veel gesprek
ken geweest met Metaal Flex om tot
een oplossing te komen, maar deze
liepen steeds vast omdat de huisves
ter weigerde medewerking te verle
nen. Zo liepen er gesprekken om een
tijdelijke vergunning af te geven voor
de huisvesting van arbeidsmigranten
op die locatie. Op het laatste moment
is Metaal Flex afgehaakt. We vonden
het destijds heel raar dat ze uit de
gesprekken zijn gestapt”, legt wethou
der Paul Sanders uit.
In het nieuwe beleid huisvesting
arbeidsmigranten, dat de gemeen
teraad in april heeft vastgesteld, is
bepaald dat in kernen een maximum
geldt van acht personen op een loca
tie. Mocht Metaal Flex een nieuwe
vergunning aanvragen voor tijdelijk
legaliseren, dan past dat niet binnen
het nieuwe beleid, zegt de gemeente.
Sanders: “Bij de vorige vergunning
aanvraag voor tijdelijke legalisatie
(maximaal tien jaar) gold deze regel
nog niet, maar deze aanvraag trok
ken ze dus zelf weer in nog voordat
het college daar een besluit over kon
nemen. Nu is de kans voorbij en is
ons geduld op. De arbeidsmigranten
moeten er toch uit, want ze wonen er
al heel lang illegaal. Het Raadhuisplein
is toeristisch ingericht en Metaal Flex
maakt niet gebruik van de hotelfunc
tie van het pand.”

Permanent
Daar is Metaal Flex het niet mee eens.
“In de gesprekken was altijd een per
manente vergunning het uitgangs
punt. Doordat het kennelijk niet meer
in het beleid past heeft de gemeente
de spelregels voortdurend aange
past en ziet Metaal Flex zich genood
zaakt om voor haar rechten en die van
de arbeidsmigranten op te komen.
De gemeente leest dat anders en
laat kennelijk wel toeristische over
nachtingen toe maar geen zakelijke
hotelovernachtingen”, laat Roel van
Heugten, algemeen directeur van
Metaal Flex, weten.
Metaal Flex is van mening dat de
gemeente halfslachtig beleid voert.
Van Heugten: “Aan de ene kant dienen
de arbeidsmigranten volop mee te
doen aan de samenleving, maar aan
de andere kant weert zij de arbeidsmi
granten uit het hart van haar centrum.
Een toerist zou meer te spenderen
hebben dan een arbeidsmigrant zo
is aan de rechter te kennen gege
ven namens het college. Dat lijkt de
reden van haar koerswijziging. Dit
is ook precies de reden waarom in
Nederland nog steeds erbarmelijke
situaties van huisvesting van arbeids
migranten worden aangetroffen. Aan
de ene kant presenteren gemeenten
zich alsof zij ruimhartig zouden opko
men voor belangen van arbeidsmi
granten, aan de andere kant worden
ze in coronatijd op straat gezet uit een
goede accommodatie. Dit neigt naar
discriminatie.”

Een toerist zou meer te
spenderen hebben

Bezwaren
Er zijn door Metaal Flex in totaal vier
bezwaren ingediend: één tegen het
weigeren van een omgevingsvergun

ning, één tegen het niet van rechts
wege verlenen van een vergunning,
één tegen een opgelegde last onder
dwangsom en één tegen het niet
verlengen van de begunstigingster
mijn van deze last onder dwangsom.
Op de eerste twee zaken heeft het

college op 31 mei een beslissing op
bezwaar genomen. Voor de laatste
twee zaken moet het college nog een
besluit nemen. “De uitspraak van de
voorzieningenrechter betrekken wij
in dat besluit. Op die manier geven
we deze uitspraak een plek in de

(bezwaar-)procedure. De verwachting
is dat het college in juli een besluit
neemt over deze laatste twee zaken”,
aldus wethouder Sanders.

Tekst: Jeanine Hendriks

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar personen voor de functie van:

CHAUFFEUR

(PARTTIME, LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie:
In deze parttime functie lever je onze producten bij onze afnemers in Nederland, België
en Duitsland. Je werkt vooral overdag, en niet één dag zal er hetzelfde uit zien.
Competenties en vaardigheden:
•
Je bent in het bezit van rijbewijzen B,C en E.
•
Je hebt een flexibele instelling.
Gezien het flexibele karakter van de functie nodigen wij fitte vutters en
gepensioneerden in het bijzonder uit om te reageren.
Durf jij deze uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo hechten
wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen inbreng en
vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking staan
bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met plezier presteren!
Je motivatie en C.V. kun je sturen naar hugo@ontwikkelwijzer.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
Meer informatie over onze organisatie vind je op:
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com
Kekkilä-BVB, Californischeweg 10-B, 5971 NV Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en
producenten van substraten. Met eigen merken en als private
label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren
en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel
voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij
hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten
aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het
optimaal beleveren van onze klanten.
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15-vragen aan

Lynn Verscharen Meijel
ties, maar ik denk dat ik Slovenië
of Frankrijk wel één van de leuk
ste vakanties vond. Maar ik hou
van vakanties waar we op een plek
blijven en vrienden kunnen maken.
Gewoon met een zwembad, meer
of zee.
Het liefst dat ik daar ook uit kan
gaan. Alleen pap en mam willen nu
verder gaan reizen en niet constant
op dezelfde plek blijven en ik heb
geen idee of ik dat wel leuk vind.

Welke serie of film moet iedereen
gezien hebben?
‘Ons kleine meisje’, zo noemt pap
mij altijd als ik weer eens Disney-,
Barbie- of kinderfilm kijk. Dit blijft
gewoon leuk. Ook vind ik Teen Wolf
op Netflix een leuke serie.

Wie of wat neem jij mee naar een
onbewoond eiland?
Drank en alle mensen die ik leuk
vind, anders blijf ik liever thuis.
Ik moet veel mensen om me heen
hebben. En heel veel lol hebben.

TikTok of Instagram?
Ik vind het allebei heel leuk.
Maar omdat ik best nieuwsgierig ben
naar andere mensen, en iedereen
van mijn leeftijd meestal wel iets op
Instagram heeft staan, denk ik dat
ik daarvoor kies. Hier posten men
sen sneller iets op. Meiden doen wel
veel TikTok, maar jongens zouden
niet zo snel een video erop zetten.

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Lynn
17 jaar
Peelland College
Meijel

Welk gezelschapsspel vind jij het
leukst om te spelen?
Ik houd niet zo van lange spelletjes.
Af en toe een kaartspelletje vind ik
soms wel leuk. Na een tijdje moet ik
dan gaan bewegen want lang stilzit
ten is niks voor mij. Wat ik wel doe
zijn drankspellen in het weekend,
meestal is dit wel leuk.

Waar heb je laatst de slappe lach
om gekregen?
Ik lach best veel op een dag. Ik heb
niet echt een moment dat ik nu kan
opnoemen. Maar meestal lach ik
om mijn lompe acties, of iets wat
ik zeg waar ik niet over nadenk.
Waar andere dan weer lang over
bezig blijven.

Welk lied luister je het meest en
waarom?
Meghan Trainor - Better When I’m
Dancin’. Dit is denk ik een van mijn
favoriete liedjes. Dit nummer vrolijkt
mij meteen op. Ik denk hierbij terug
aan Afrika. En het is gewoon echt
een dansnummer. Als mijn vriendin
nen dit lied horen, zeggen ze dat ze
meteen aan mij denken.

Wat doe jij het liefst op een
zomerse dag?
Oh ja, leuk feitje, ik vind het ver
schrikkelijk om alleen te zijn. Ik moet
mensen om mij heen hebben. Dus ik
nodig vrienden uit of ga gewoon
even bij iemand langs. Meestal gaan
we zwemmen of gewoon wat drank
jes doen. Ik probeer altijd wel iets te
plannen.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Ik hoef niet per se een cadeau,
langskomen en een leuke tijd heb
ben is veel beter. Dat Isa en Pim
gewoon een hele picknick hebben
geregeld toen ik jarig was, dat was
voor mij één van de betere cadeaus.
Of dat opa en oma eerst niet wil
den langskomen met corona, maar
merkte dat ik dat jammer vond, en
ze dan toch even langs kwamen.
Of dat iemand mij feliciteert waar
je het niet van verwacht, ook echt
superlief.

Wat kies je? Iedereen hoort wat jij
denkt, of jij hoort wat iedereen
denkt?
Tuurlijk wil ik weten wat iedereen
denkt. Wie wil nou niet weten wat er
in iemands hoofd rond gaat. Ik ben
zo nieuwsgierig, dat dit geen moei
lijke keuze is. En dat iedereen hoort

wat ik denk heb ik eigenlijk al. Alles
wat ik denk floept zo uit mijn mond,
niet altijd even handig. Want het zijn
niet altijd positieve dingen, maar het
betekent dat ik wel altijd eerlijk ben.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik heb zelf een vlotte babbel, ik praat
tegen iedereen. Dus ik kan de stilste
mensen laten praten. Kan zijn voorde
len hebben, maar op school ook zijn
nadelen. Misschien als de persoon
waar ik tegen praat ook spontaan is,
dat het iets vlotter gaat. Maar ik heb
eigenlijk geen idee. Vooral mensen
met een vrolijke of lieve uitstraling,
daar loop ik al snel naar toe.

Wat is je laatste miskoop geweest?
Volgens Pim een zonnebril die ik
voor de lol heb gekocht. Maar ik heb
er nog steeds lol mee dus dat is het
voor mij niet. Ik vind geld uitgeven
echt moeilijk. Ik denk altijd veel te
lang na, dus ik heb niet echt dingen
waar ik spijt van heb. Ik had laatst in
Rotterdam wel een Starbucks ‘choco
late frappuccino’ gehaald en die was
zo goor, daar had ik spijt van.

Leukste vakantie die ik ooit heb
gehad?
Tot nu toe hebben pap en mam
het goed gedaan met de vakan

Ja, hele goeie vraag. Dan ben ik 22
jaar. Ik zit nu voor de tweede keer
in 4 havo, dus ik moet nog een jaar.
Ik hoop dat ik dan eindelijk een
keuze heb kunnen maken en een
leuke opleiding aan het doen ben.
Ook hoop ik dat ik dan een leuke
vriend heb.

Hoe ziet jouw ideale weekend
eruit?
Zoveel mogelijk verschillende men
sen, lekker temperatuurtje, drankjes
en muziek. Van die avonden waar je
nog over blijft praten, die avonden
die anders lopen dan dat je gepland
had. Met veel leuke en lange
gesprekken. Lekker laat thuis en toch
geen spijt hebben dat je de ochtend
erna kapot moe bent. Of met vrien
den/vriendinnen naar Fun beach of
zwemmen. Tenminste iets waar je
veel doet, geen saaie weekenden
waar je languit op de bank een film
kijkt.

Wat is het lekkerste wat je ooit
hebt gegeten?
Ik vind veel lekker, Gewoon aard
appels, groente en vlees of pasta
pesto. Vlees, ik hou echt van grote
stukken vlees. Carpaccio, ook echt
heel lekker. Mango, ananas, blauwe
bessen, frambozen noem maar op.
De witlof van mijn oma, dit was
vroeger altijd mijn favoriete eten en
dat eet ik nog steeds graag. Ik kan
niet echt meteen een keuze maken.

Hoi

Column

Laatste
column
Na bijna zeventig columns die
ik in de afgelopen twee jaar
en acht maanden voor de
HALLO heb geschreven, is dit
de laatste die ik schrijf.
Dat klinkt nu ineens een
beetje vreemd, ook al wist ik
natuurlijk dat het een keer
zou gebeuren.
Het is toch wel apart om te
denken dat het nu echt stopt.
Ik vond de columns schrijven
en het interviewen erg leuk,
ook al had ik van tevoren nooit
gedacht dat ik dat als baantje
zou hebben. Het is dan ook niet
zo voor de hand liggend, maar
toen het me werd aangeboden
leek het me meteen erg leuk.
Ik schrijf altijd graag en dus
vond ik een baantje waarbij
je dat kan doen natuurlijk
perfect. Ondertussen ben ik nu
al ongeveer 140 weken verder
en op een gegeven moment is
het ook wel tijd voor je laatste
column. Ik vond het erg leuk
om op deze manier elke twee
weken te schrijven over iets dat
gaande was. Over de afgelopen
jaren heb ik ook een aantal
leuke reacties gekregen op
de columns, dat was erg lief.
Maar misschien is dit wel de
laatste column die ik ooit schrijf.
Want ook al vond ik het, zoals
ik al zei, een erg leuk baantje,
journalistiek is waarschijnlijk
niet de richting die ik later op
wil gaan. Ik ga wel zeker door
met schrijven in het algemeen,
dat blijft iets wat ik altijd graag
doe. Maar wat betreft wat ik
dan wel later wil doen; eerst
zorgen dat ik de middelbare
school afmaak en hopelijk
vind ik volgend jaar een leuke
studie die helemaal bij me past.
Het wordt waarschijnlijk wel iets
in de richting taal en cultuur.
Wat precies, daar ben ik nog niet
helemaal achter. Maar dat komt
nog wel. Bedankt voor het lezen
en doei!

Tekst: Lotte Thijssen
Lisa Osinga
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Geplukt

Kitty Bongaerts Helden
Ze werkt al haar hele leven in de zorg omdat ze graag anderen helpt, maar ze heeft daarnaast in de weekenden ook altijd in de horeca gewerkt
omdat ze af en toe ook van een feestje houdt. In haar vrije tijd fietst ze graag en het is haar droom om ooit de pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella af te leggen. Deze week wordt Kitty Bongaerts (62) uit Helden geplukt.

“Ik ben hier geboren en geto
gen”, antwoordt ze op de vraag
of ze een échte Heldense is.
Ze groeide op in een gezin van
vijf kinderen, zij was de oudste
van vier meiden en één jongen.
“Mijn ouders hadden een boer
derij en we moesten vanaf jongs
af aan meehelpen. Het huishou
den, helpen op het land, tractor
rijden, asperges steken, ik deed
het allemaal. Behalve de koeien
melken, dat die taak nam mijn
moeder op zich.” Op haar vijf
tiende ging Kitty naar de huis
houdschool, vervolgens naar de
INAS (INrichtings ASsistente) en
vanuit daar ging ze voor het eerst
stagelopen bij het Zorgcentrum
in Beek en Bos Heytuysen. Een
plek waar ze nu afgelopen janu
ari, ruim 45 jaar later weer aan is
begonnen met werken. “Ik hoop
dat ik hier, waar ik ooit mijn car
rière ben begonnen, tot mijn pen
sioen mag blijven.”

Schoonmoeder
In haar jongere jaren vertrok Kitty
met haar (inmiddels) ex-man en
zoontje van zes maanden oud
naar Spanje. Daar wilden ze een
bar beginnen, maar het avon
tuur bleek minder succesvol dan
gepland. In Spanje had ze nog
een zoon gekregen en zij keerde
met haar kinderen terug naar
Nederland. “Het was een moei
lijke tijd. We konden niet direct
een huis krijgen. We hebben een
paar maanden bij mijn ouders
gewoond en ook nog een tijd in

een vakantiehuis op Stille Wille in
Meijel.” Kitty voedde de kinderen
sinds 1991 alleen op. Dat was soms
zwaar, maar ik moest doorgaan van
mijzelf en er het beste van proberen
te maken. Inmiddels zijn mijn kinde
ren 33 en 31 jaar, hebben beide een
goede baan en ook een vriendin.
Dus wat wil je nog meer? Ik denk
dat het aardig is gelukt.” Kitty is blij
met de hechte band die ze met haar
kinderen heeft. “We kunnen altijd op
elkaar terugvallen. Sinds een paar
jaar woont Kitty in een klein huisje
bij mensen op het erf, haar tuintje
grenst aan een weide. “Het paard
van de buren komt mij elke och
tend begroeten. Het is heerlijk rustig
hier. Maar binnenkort verhuis ik naar
een levensloopbestendige woning
in Helden, ook dicht bij mijn jon
gens.” Vanuit de tuin bij haar huidige
woning kijkt ze schuin tegen haar
oude huis aan, waar nu haar jongste
zoon woont. Ook haar andere zoon
woont dicht in de buurt. Alhoewel
haar kroost dichtbij is, gaat ze niet
elke dag aan de deur voor een kopje
koffie. “Nee, dat kan ik ze echt niet
aandoen. Ik weet hoe lekker het is
om na het werk samen op de bank
te ploffen. Die dames zitten echt niet
te springen om hun schoonmoeder
elke dag over de vloer te hebben”,
zegt Kitty lachend.

(Vrijwilligers)werk
Kitty haalt energie uit het zorgen
voor anderen. Al haar hele leven
werkt ze met plezier in deze bran
che. Ze heeft bij verschillende
ouderenzorgcentra en instellin

gen voor mensen met een beper
king gewerkt. “Ik houd echt van de
‘warme’ zorg, het extra aandacht
geven aan ouderen. Zij willen er
bijvoorbeeld netjes bijlopen en ik
vind het heerlijk om dat voor ze te
doen.” Naast haar werk in de zorg
was Kitty ook een echte horecatij
ger. “Ik heb 11 jaar achter de bar
gestaan bij Café Verhee in Helden
23 jaar bij Friture ‘t Bergske, zoals
het destijds heette.” De combina
tie van deze twee compleet ver
schillende werelden, hield Kitty in
balans. “Het werken in de zorg is
mentaal zwaar en in de horeca is
het fysiek zwaarder, maar je trapt
er vooral ook heel veel lol. Het
was altijd een goede afwisseling.”
Een andere enorme passie van
Kitty is het vrijwilligerswerk voor
De Savelbergrun in Koningslust,
dat ze meer dan 22 jaar heeft ver
richt. Bij dit event mogen mensen
met een lichamelijke of geestelijke
beperking toeren in zijspanmoto
ren. “Ik heb hier jarenlang het hore
cagedeelte gerund. Het is een mooi
initiatief. Zelf houd ik van motoren
en ik heb ook altijd motorgere
den. Ik vind het een mooi initiatief
en heb er met plezier geholpen.
Daarnaast ben ik nog altijd actief
als vrijwilliger bij de Christmasrun
in Helden, de Truckrun in Horst en
MA-Run in Venlo. Ik zet mij graag
in mijn vrije tijd in om anderen een
leuke dag te bezorgen.”

Toekomst
Naast haar baan in de zorg werkt
Kitty ook nog één dag per week bij

Amerika en ze wil de pelgrimsroute
naar Santiago de Compostela te fiet
sen of lopen. “Daar wil ik echt een

Kaate, een tuindersbedrijf voor men
sen met een lichamelijke en/of ver
standelijke beperking die er komen
voor hun dagbesteding. In haar vrije
tijd fietst ze graag. Zo heeft Kitty
een fietsclubje opgericht waarmee
ze één keer per maand een tocht
maakt op haar elektrische fiets.
“Dat stelt natuurlijk niet zoveel voor,
maar met het clubje fietsen naar
een dorpje en gaan daar het ter
ras op. Het is vooral heel gezellig.”
In de toekomst hoopt Kitty ooit oma
te worden, eindelijk haar eerste reis
alleen te maken (die door corona al
twee keer is verzet) naar familie in

paar maanden de tijd voor nemen.
Het lijkt mij mooi om op jezelf aan
gewezen te zijn en allemaal nieuwe
mensen te ontmoeten. Dat wil ik
zeker nog gaan doen, wellicht na
mijn pensioen. Het staat in elk geval
hoog op mijn bucketlist.”

Het is vooral heel
gezellig

Tekst: Roosje Delsing

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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in de HALLO.
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Caspers Corner

Column

Een familie

Top10
Tussenstand
d.d. woensdag 23 juni 2021

1

Rikcl86

3210

2

Bellejergsma

3045

3

Gussekuulke12

2820

4

JONIZ

2780

5

Zythux

2710

6

SjonDubbeljoe

2700

6

RitchieRitch

2700

6

Kaiser

2700

6

F.deBoer

2700

10 Sjohnno

2670

De wekelijkse zeven hoogte- en
dieptepunten
1

Er zijn geruchten dat de EK finale niet plaats zal vinden in Londen door de toenemende
coronacijfers. Waar wel, is niet bekend.

2

Er gingen voorafgaand aan de achtste finale voor het Nederlands elftal tientallen theoriën in de
ronde wie de tegenstander wordt door een nieuw systeem.

3

Goran Pandev (Noord-Macedonië) speelde zijn laatste interland tegen Nederland.
Hij kreeg van Oranje een speciaal shirt met daarop ‘122’, het aantal interlands dat hij voor
zijn land speelde.

4

Assistent-coach Thierry Henry schoot tijdens de training van België vanuit een vrije trap
met zijn linkerbeen een prachtige goal. De Belgische spelers werden gek.

5

Turkije is een record rijker.
Het is het slecht presterende land op een EK ooit.

6

Op de valreep voor de achtste finale raakte Luuk de Jong (Nederland) geblesseerd
en doet niet meer mee.

7

Mbappé en Benzema (Frankrijk) werden tijdens de wedstrijd tegen Hongarije
racistisch bejegend.

GAMMA Helden Panningen

17 juni 21.00 uur, NederlandOostenrijk, 2-0. Waar het elftal
twee weken geleden nog als los
zand aan elkaar hing, hebben
twee overwinningen en het
immer opportunistische
Nederlandse volk dit losse zand
gepromoveerd tot cement.
Nu ook Noord-Macedonië aan de
zegekar geregen is, kunnen de
woonbootbezitters in
Amsterdam zich zorgen gaan
maken. Nog vier wedstrijden en
dan tilt onze aanvoerder
Georginio Wijnaldum de
EK-beker de lucht in, terwijl
Denzel Dumfries wordt uitgeroepen tot speler van het toernooi.
Om deze aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te doen
transformeren tot werkelijkheid,
wordt het hoog tijd om allemaal
ons steentje bij te dragen.
Diego Simeone, een tempera
mentvolle jongen, die als voetbal
ler opgegroeide in Buenos Aires en
met zijn strijdlust furore maakte in
Europa. Inmiddels heeft hij zijn voet
balschoenen aan de wilgen gehan
gen en is hij al jaren coach van
Atlético Madrid.
Diego heeft van Atlético een weer
spiegeling van zichzelf gecreëerd.
Als ik het over één team heb, heb
ik het niet over de elf Madrilenen
op het veld noch over de spelers
en technische staf, maar over de
hele familie Atlético Madrid. En die
familie heeft één vader die ieder
een bij elkaar houdt, Diego Simeone.
Van koffiedame tot fysiotherapeut
en van stewards tot schoonmakers.
Iedereen wordt in de familie betrok
ken. In plaats van elkaar te begroe
ten met ‘hallo’ en ‘tot ziens’ bedacht
Diego iets nieuws. Voortaan begroet
de Atlético familie elkaar met
‘Wij worden kampioen’. Iedereen
begroet elkaar met ‘Wij worden
kampioen’. Ze zeggen het niet alleen,
ze geloven het ook echt en langzaam
maar zeker is er een gevoel van
onoverwinnelijkheid ontstaan binnen
Atlético waar Real en Barcelona zich
op kapotbeten, Atlético Madrid, kam
pioen van Spanje!
De aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid wordt alleen werke
lijkheid wanneer de hele Oranje
familie achter Oranje staat. Dus de
volgende keer dat je je vrienden,
familie, collega’s of buren begroet
eindig dan altijd met ‘Wij worden
kampioen’ en hoop zal veranderen
in onoverwinnelijkheid.
Casper
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Onttrekkingsverbod
oppervlaktewater
Waterschap Limburg stelt per vrijdag 18 juni 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water
uit beken en sloten (oppervlaktewateren). Het verbod geldt voor het beheergebied van het
waterschap in Midden- en Noord-Limburg (voormalige waterschap Peel en Maasvallei) en het
stroomgebied van de Vlootbeek tussen Echt en Roermond. Het verbod geldt tot het moment
dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2021.

Jongeren, wisten jullie dat…..
Een ID-kaart lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig, maar dat is identiteitsfraude.
Dit kan vervelende en ernstige gevolgen hebben. Zo kan iemand voor twee jaar zijn of
haar paspoort kwijtraken.
Het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart zijn documenten waar een groot
vertrouwen en waarde aan wordt gehecht. Niet alleen in Nederland, maar ook in het
buitenland. De betrouwbaarheid van onze documenten kan in de verdrukking komen
door de schijnbaar onschuldige handeling van het even (uit-)lenen.

Zowel voor particulieren als bedrijfsleven
Het verbod op onttrekken van water geldt voor particulieren en bedrijfsleven. Naast het
beregenen vanuit oppervlaktewater door bedrijven, is ook het sproeien van tuinen vanuit
beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden vanuit
oppervlaktewater in het aangewezen gebied.
Controles
Waterschap Limburg informeert vergunninghouders en melders van het onttrekken van
oppervlaktewater met een bekendmaking. Ook informeert het waterschap betrokken
instanties. Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod.
Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

CycloMedia maakt foto’s
in Peel en Maas
In juli en augustus worden in gemeente Peel en Maas foto’s gemaakt door CycloMedia.
CycloMedia is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de omgeving. Met speciale
auto’s maken ze 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s
bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens.
Het doel van de opnamen is de registratie
en verwerking van beelden in een
database. Deze foto’s mogen onder strenge
voorwaarden gedeeld worden met publieke
en private organisaties. Deze opnamen
worden gebruikt voor bijvoorbeeld:
inspectie en beheer van de openbare
ruimte, ondersteuning bij het maken nieuwe
wetgeving en voor de ontwikkeling van
ruimtelijke plannen. Gevoelige informatie
zoals personen en kentekens worden
onherkenbaar gemaakt.
Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot
inzage, rectificatie, wissen en beperking van
de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met:
CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of
privacy@cyclomedia.com
CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toeziet op het naleven van de AVG
voorschriften. CycloMedia mag persoonsgegevens verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie: www.cyclomedia.com/nl/privacy-statement

Container niet vol?
Is uw container niet vol?
Sla dan een inzamelbeurt over!

Uitzonderingen en ontheffing
Voor het onttrekkingsverbod gelden uitzonderingen op beken die voldoende afvoer
hebben en wordt de kapitaalintensieve teelt uitgezonderd. Een overzicht van deze beken en
meer informatie over het aanvragen van een tijdelijke ontheffing, staat op
www.waterschaplimburg.nl

Bekendmakingen

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Beringe
Beringe
Beringe
Grashoek
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Raayerveldlaan 6
Hertsteeg 1
Kaumeshoek 6B
Waalsestraat 7
Kwakvors 4
Meeuwenweg 4
Pastoor Vullinghsstraat 53
Baarloseweg 11
Kloosterstraat naast nummer 60
Mariaplein 1
Baarloseweg 12
Haagweg 25
Onderste Horst 2
Pottenbakkersoven 9
Tongerlo 6
Vlasbemt 18
Zonneveld 6
Pastoor Frischestraat 21
Irenestraat 19
Piushof 123
Piushof 131
Rootsdijk 4 en 4A
Vosberg 16
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad

11

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Brengt u
zware spullen
naar het
Milieupark?

Honden en hondenpoep

Zorg zelf voor extra hulp als u zware
spullen naar het Milieupark brengt.
Onze medewerkers helpen u graag
op weg tijdens uw bezoek aan het
Milieupark maar helpen niet mee met
het lossen van zware spullen.

Daarom gelden de volgende spelregels:

1818juni
juni2021
2021

Aanlijnplicht Binnen de bebouwde kom moet u de hond aangelijnd houden. Dit geldt ook als de hond naast de fiets loopt.

18 juni 2021

Openingstijden Milieupark
Maandag, woensdag en vrijdag
van 9.00-16.00 uur en zaterdag van
8.00-16.00 uur.
Bied uw afval
gescheiden aan en
sorteer het thuis al.

Tour de L1mbourg
ook vanuit
Peel en Maas

Als hondenbezitter betaalt u in Peel en Maas geen hondenbelasting. Wel zijn er enkele spelregels. Zo willen we er samen voor zorgen dat
het plezier dat u heeft met uw hond niet leidt tot overlast voor andere inwoners. Dan blijft het hondenbezit in Peel en Maas voor iedereen
leuk. Een belangrijk punt is het tegengaan van overlast van hondenpoep. Want hondenpoep vindt niemand leuk. Het staat nog steeds in de
top 3 van ergernissen. We willen graag dat de openbare ruimte voor iedereen leefbaar en schoon blijft.

18 juni 2021

Opruimplicht Zowel binnen als buiten de bebouwde kom moeten hondenbezitters zelf de poep van hun hond opruimen. Zorg dus ook dat
u een zakje bij u hebt om de poep op te ruimen. Gooi dit zakje thuis in de container of in een afvalbak. De zakjes met uitwerpselen horen
niet in de struiken en ook niet in een straatput. Dit laatste brengt verstoppingen en daarmee hoge kosten met zich mee.
Verboden gebieden Alle speelplekken, zandbakken en trapveldjes zijn verboden voor honden.
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L1 gaat weer drie weken lang de provincie
in met het wielerprogramma Tour de
L1mbourg. De regionale omroep L1
gebruikt de Ronde van Frankrijk als
centrale anker in het programma.
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Wielergemeenten
Tour de L1mbourg doet 21 Limburgse
wielergemeenten aan. Dagelijks is er
aandacht voor de fietsroutes in de omgeving.
Op vrijdag 2 juli staat Peel en Maas centraal.
Route Regio
L1 Radio maakt zich ook klaar voor een
bijzondere Tour. Limburg staat bekend om
het rijke verenigingsleven. Op L1 Radio gaan
verslaggevers op bezoek bij verenigingen in de
Tour de L1mbourg-gemeenten.
Tour de L1mbourg trekt door de provincie
van zaterdag 26 juni tot en met zondag
18 juli. Het programma wordt dagelijks live
uitgezonden op L1 TV van 18.30-19.15 uur,
met een herhaling om 20.30 en 22.30 uur
(en de volgende dag om 13.30 en 15.15 uur).
Alle uitzendingen zijn ook te zien via
https://l1.nl/tour-de-l1mbourg/
Hier vind je ook meer informatie over
het programma,
waaronder de
verschillende
gemeentes waar
het programma
wordt
opgenomen.
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Ingezonden brief

Wildcrossen in de Simonshoekse bossen
Al enkele keren heeft u in dit blad artikeltjes kunnen lezen over ‘wildcrossen in de bossen in Peel en Maas’.
Daarbij werd terecht opgeroepen om melding en handhaving. Dat behoeft verder geen betoog. Ook MCC
Meijel is tegen wildcrossen. Voor ons als motorcrossclub -MCC Meijel- is het wel erg vervelend dat vaker
geïnsinueerd wordt dat onze vereniging hier iets mee te maken heeft. Niets is minder waar en dat willen
we toelichten.
Wij organiseren als vereniging twee
wedstrijdweekenden per jaar op de
Vossenberg en dat gebeurt al sinds
juli 1947 ieder jaar. Daar hebben we
vergunning voor en vele onderzoe
ken hebben aangetoond dat onze

activiteiten wel degelijk verantwoord
zijn in dit gebied. Daarnaast scho
nen onze leden grote stukken van
de Simonshoekse bossen twee maal
per jaar op en zorgen voor onder
houd waar nodig. Ook hebben wij

enkele jaren geleden nog voor veel
nieuwe aanplant gezorgd en hebben
vorig jaar 25 nestkasten opgehangen
die allemaal bewoond worden door
vogels. We hebben deze voor het
huidige broedseizoen weer allemaal

schoongemaakt en ze zijn wéér mas
saal bewoond door broedvogels.
Onze leden, die actief motorcross als
sport beoefenen, zullen nóóit in de
Simonshoekse bossen trainen, maar
maken op gezette tijden gebruik
van daarvoor geschikte en vergunde
terreinen, waar op dat moment ook
veiligheidsvoorzieningen zijn zoals
in Nederweert, Helmond, Venlo of
Deurne. Het zijn vooral endurorij
ders en jeugdigen die als wildcros

sers worden gesignaleerd. Enduro is
een heel andere tak van sport dan
motorcross en misschien is het voor
jeugdigen te overwegen of aanslui
ting bij onze vereniging een idee is.
Dan snijdt het mes aan twee kanten.

Er is nog een ander voordeel aan het
invoeren van statiegeld. Het recy
clen van plastic levert namelijk nogal
wat problemen op, waardoor nu het
grootste deel ofwel verbrand wordt
of terecht komt in de bekende straat
paaltjes en-banken. Dat is echter
geen recycling maar downcycling.
De beste manier om écht te recyclen
is bepaalde plasticsoorten apart te
verzamelen. Door het invoeren van
statiegeld op de kleine PET-flesjes
zal dit plastic wel makkelijk herge

bruikt kunnen worden voor nieuwe
flesjes. Gezien het enorme aantal
(900.000.000 per jaar) is statiegeld
dus niet alleen een mooie maatregel
om het zwerfafval te verminderen,
maar ook een stap in het hergebrui
ken van grondstoffen.
Het mag duidelijk zijn dat Peel en
Maas Schoon groot voorstander is
van dit statiegeld.

te informeren of het gedeelte dat als
café en of restaurant is geweest te
kunnen huren. Want deze ruimten
zijn er nog steeds en worden niet
gebruikt. Zo zou het zomaar kunnen
dat er twee partijen tevreden zijn.
Bij het pand Gossiemijne gaat het op
deze manier en dat gaat goed. Dit
pand zit ook vol met arbeidsmigran
ten terwijl dit daar volgens bestem
mingsplan niet toegestaan is. Voor

de buurtbewoners maakt het niet
uit want daar hebben we geen last
van, en deze mensen hebben we
ook nodig. Als er slim gehandeld zou
kunnen worden zouden hier veel pro
blemen simpel kunnen worden opge
lost. Dus volgens mij zit de gemeente
niet op het juiste spoor.

Het bestuur van MCC Meijel

Ingezonden brief

Statiegeld op plastic flesjes
De hoeveelheid zwerfafval in Nederland blijft groeien, ondanks dat al meer dan vijftig jaar geprobeerd
wordt mensen hun afval in afvalbakken te laten gooien. Dat zwerfafval bestaat voor de helft uit plastic
flesjes en blikjes. Eindelijk heeft ook de overheid ingezien dat dit niet werkt en zal op beide statiegeld
worden geheven. In Duitsland is dit al langer dan vijftien jaar zo en daar vind je nog nauwelijks flesjes en
blikjes langs de wegen of in de natuur. Deze aanpak werkt dus wel.
Het houdt in dat wie flesjes en blik
jes koopt, een kleine extra handeling
moet verrichten om het statiegeld
terug te krijgen. Op dit moment
zorgen meer dan driehonderd vrij
willigers dat onze gemeente er
schoon uitziet. Alleen daardoor zien

onze wegen en parken er niet uit
als een gemiddelde snelweg afrit.
Eigenlijk besteden zij nu hun tijd aan
het opruimen van flesjes en blikjes
die ze zelf niet hebben gekocht en
gebruikt. Het is niet meer dan terecht
dat degene die het gemak van de

kleine drankverpakkingen wil, daar
ook de ‘lasten’ van heeft. En als
iemand in de toekomst wel nog een
flesje of blikje weggooit, dan betaalt
die min of meer een hele kleine ver
goeding aan degene die het opruimt.
Niks mis mee.

Rob Custers
Peel en Maas Schoon

Ingezonden brief

Gemeente Peel en Maas op het verkeerde spoor
Nu uitgebreid in de media bekend is geworden dat de gemeente door het opleggen van last onder dwangsom op het pand van Metaal Flex in Meijel door de voorzieningenrechter in het ongelijk is gesteld, is het
afwachten hoe deze zaak zal aflopen.
Er schijnen toch instanties te zijn die
horeca belangrijker vinden op deze
locatie, waar opzicht ook niets mis
mee is, maar het is niet gepast om
dit over de rug van hardwerkende
arbeiders op deze manier te probe
ren het voor elkaar te krijgen. Metaal

Flex is volkomen rechtmatig bezig
met het laten logeren van arbeids
migranten. Ik vind het handelen van
de gemeente Peel en Maas niet erg
professioneel om gelijk aan de voor
kant te beginnen met het op straat
zetten van de arbeiders. Kijk als je

graag andere doeleinden wil berei
ken, op deze locatie zou je eerst een
alternatief moeten aanbieden en dit
bespreken met de eigenaar want hij
overtreedt de wet niet en hoeft dus
niet weg. Maar wat ook misschien
een mogelijkheid zou zijn om eens

Pierre Verhees, Meijel

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen,
geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan
de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Weekendhulp
voor zaterdag en
vakanties
Wij zijn op zoek naar een enthousiast verkoper of verkoopster
die ons team wil komen versterken. (v.a. 15 jaar)
Interesse? Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077 307 98 99

Wij hebben nog 2 dagen per week in
te vullen voor een tuinman, leeftijd is
onbelangrijk. In het buitengebied van
Maasbree. Bel 06 4825 0535 of mail
colmore2@gmail.com
Zoete kersen zelfplukken 2 euro/ kg.
Nieuwe aardappelen 1,50 euro/kg.
P. v. Lankveld, Tienraijseweg 2 5864 CJ
Meerlo. tel.: 06 5313 0132.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
(nieuwe) aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel.: 077 307 88 53
Trap bekleden incl. leggen en tapijt
va € 350,00. Bel 06 1637 4514 voor
gratis offerte bij u thuis dmv stalen.
Woningstoffeerderij vd Broek
Gek op tuinieren?
Kom helpen in onze mooie tuin.
Uitspanning Zonnedauw, Grashoek
06 5131 5747

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Verbod op stuntprijzen voor drank
is terecht
Eén krat bier voor een tientje en twee kratten bier voor de prijs van één. Een nieuwe alcoholwet die op 1 juli ingaat, verbiedt zulke acties op
alcoholische dranken. Drank mag niet meer worden verkocht met meer dan 25 procent korting. Staatssecretaris Paul Blokhuis van
Volksgezondheid vindt de nieuwe wet noodzakelijk, omdat het alcoholgebruik onder jongeren de afgelopen vier jaar niet is gedaald. Is het
verbod op fikse kortingen terecht?
Deze nieuwe wet kan ervoor zorgen dat jonge
ren van hun geld minder bier kunnen kopen en
dus minder kunnen drinken. Alcohol is schadelijk
voor de hersenen, vooral van jongeren die in de
groei zijn. Dus het is iets positiefs. Aan de andere

kant kun je denken: moet iedereen van 18 jaar en
ouder in Nederland daar de dupe van zijn? Is het
niet iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijk
heid om met mate te drinken? Alcohol is vaak al
redelijk prijzig. Als je een feest houdt en niet meer

goedkoop bier in kan slaan, dan wordt het wel erg
duur.
Het verbod op stuntprijzen voor drank is terecht. Wat
vindt u?

Bespreking poll week 24

Statiegeld op kleine plastic flesjes gaat te ver
Niet alleen op grote plastic flessen verplicht statiegeld heffen, maar ook op kleine plastic flesjes. Vanaf 1 juli 2021 wordt het door de overheid in
Nederland verplicht. Het bedrag van 0,15 euro betalen consumenten extra bij aankoop van de kleine flesjes en dat geld krijgen ze weer terug bij
inlevering. Slaat de overheid door met deze nieuwe regel?
Op Facebook zijn inwoners van Peel en Maas
het eens met de invoering van het statiegeld.
Katinka Coenen is voor. “Ik hoop dat dit het
bewustzijn verhoogd. En net als blikjes vind ik
bijna dagelijks lege kleine plastic flesjes in de
natuur. Misschien wordt dit als er statiegeld op
zit ook minder, of ik word wandelend rijk.”
Jacqueline Smits vindt dat er ook naar verpak
kingen gekeken moet worden. “Heel veel plastic
voor een klein beetje. En dan nog maar niet te

Wij zoeken een schoonmaakster voor
2 dagen vast in de week.
Groot woonhuis in Maasbree.
Bellen kan, 06 4825 0535 maar mailen
mag ook colmore2@gmail.com”
Op zoek naar een modern kantoor?
vios-beringe.nl/Business-Center/
vanaf €75 per maand.”

spreken over de pakketjes die bezorgd worden.
Een klein onderdeel in één doosje met daarom heen
een grotere doos. De doos gevuld met, jawel bub
beltjes plastic omdat anders het kleine doosje gaat
schuiven. Wellicht een goed idee om weer terug te
gaan naar de winkel waar je koffie of suiker kunt
kopen per ons. En je eigen blik of pot meenemen.”
Marianne Kersten-van Der Mik vindt 0,15 euro zelfs
te weinig. “Dan blijven veel mensen alsnog de boel
in de berm gooien. Zeker als je het zo vreselijk te

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 5096 2915.
Te koop gevraagd 2-onder-1 kap
woning eigenaar kan blijven wonen
geen makelaarskosten
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18

druk hebt om flesjes naar de winkel terug te bren
gen.”
Niels Hermkens is van mening dat dit twintig
jaar geleden al ingevoerd had moeten worden.
“Extra moeite? Kom op.. je gaat toch naar de super
markt om je kratten en grote flessen in te leveren
en dan doe je meteen boodschappen. We zien aan
de zee hoe goed mensen met afval omgaan als ze
er geen geld voor terug krijgen.”

Gezocht: hulp in de tuin.
Buitengebied Maasbree. Paar
dagen in de maand in overleg. Tel.
06 5544 0638.

Handig uitgevallen?
Kom ons helpen met allerlei klussen.
Uitspanning Zonnedauw
06 5131 5747

TE HUUR per direct, appartement 60m2
volledig ingericht.
775,- per maand all in. Voor info
06 1454 3322

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans tel: 06 4855 0730 of fb
Opti-Duur

HEY
MAGAZIJNMEDEWERKER!
KOM JIJ ONS TEAM IN VENLO VERSTERKEN?
goed bereikbaar met auto, fiets en OV – fulltime/parttime
WIL JIJ WERKEN..
met vaste werktijden, in dagdienst?
in een gestructureerd, schoon magazijn?
in een informele werksfeer?
én op de hoogte blijven van de nieuwste modetrends?

n ja
n ja
n ja
n ja

IS JOUW ANTWOORD OP AL DEZE VRAGEN OOK JA?
Solliciteer dan snel op onze website:
www.pvh-logistics.nl/nl/vacatures/magazijnmedewerker/

n nee
n nee
n nee
n nee

TamTom

Column

Minirok
Het mag weer en dus zaten mijn
vrouw en ik op een terras in een
grote studentenstad. Er fietste
een meisje voorbij. Ze had
’s ochtends, de zon scheen
uitbundig, een wel erg korte en
strakke minirok aangetrokken.
Daar leek ze een beetje spijt van te
hebben. Dat zag je. Want bij zowat
elke rondgaande beweging van
haar benen probeerde ze met haar
linkerhand haar rok naar beneden
te trekken. Ze wilde dat het liefste
met beide handen doen maar ze
had één hand nodig om het stuur
vast te houden. Tegelijkertijd pro
beerde ze niet op te vallen maar
dat lukte niet zo best omdat haar
fiets verschrikkelijk rammelde en
piepte waardoor iedereen keek.
Net voordat ze voorbij het ter
ras fietste, werd ze langzaam
ingehaald door een ouder echt
paar op een trage bromscooter.
Pa, met helm, voorop. Het was een
omvangrijke man die zichzelf nog
verbreedde door zijn ellebogen
naar beide kanten uit te steken.
Moe ook met helm en niet echt
een vedergewicht zat achterop.
Er was niet heel veel ruimte meer
achter op de buddyseat waardoor
een gedeelte van haar bijdroeg
aan de verbreding en verlenging
van de scooter. Toen ze zowat
ter hoogte van het ‘geminirokte’
meisje waren, kon je aan de ogen
van de man zien dat hij in de
smiezen had waar het meisje mee
worstelde. Maar hij durfde, toen
hij haar passeerde, niet om te kij
ken. Of dat kwam omdat hij bang
was voor verkeersongelukken of
voor zijn vrouw bleef onduidelijk.
De vrouw keek wel, demonstratief,
om. Je kon de afkeuring van haar
gezicht scheppen.
Dat zag het meisje. Het leek wel
of die afkeuring haar moed gaf.
Ze stak beide handen aan het
stuur, rechte haar rug, borst naar
voren, schouders naar achteren en
keek uitdagend terug. Ze besloot
duidelijk om lak te hebben aan
wat andere mensen ervan vonden.
Ze fietste, rammelend en piepend,
verder zonder zich nog om haar rok
te bekommeren en keek iedereen
die naar haar staarde fier in de
ogen. Ze hield wel haar knieën wat
dichter bij elkaar.

Tom van Bakel
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VVD Peel en Maas

Tijd voor een feestje
Iedereen heeft zo zijn eigenaardige hobby’s of interesses. Daar ben ik
geen uitzondering op. Omdat reizen en het bezoeken van mooie sportwedstrijden even niet ging, lees ik nu veel over het coronavirus en kijk
ik elke dag rond 16.00 uur op het coronadashboard voor de laatste
cijfers met betrekking tot vaccinaties, besmettingen en ziekenhuisopnames.
Met een Excel-sheet probeerde ik
zelfs van dag tot dag te voorspel
len welk geboortejaar wanneer aan
de beurt zou zijn voor een vaccina
tie. Maandenlang raakte ik gefrus
treerd van de cijfers, maar de laatste

PvdA/GroenLinks

weken word ik er steeds vrolijker
van. Vorige week zag ik op het coro
nadashboard voor het eerst dagen
met 0 geregistreerde besmettingen
in onze gemeente en al drie weken
is er geen enkele inwoner vanwege

Wie volledig gevaccineerd is, of recen
telijk negatief getest is kan weer naar
een festival, discotheek of bruiloft
zonder die ongemakkelijke anderhal
vemeterregel. Met een schuin oog
kijken we als VVD-fractie ook naar ons
gemeentebestuur dat een hoop ver
gunningsaanvragen krijgt voor eve
nementen deze zomer, waaronder de
kermissen. We hopen op groen licht,
want het is weer tijd om te leven!
Teun Heldens, fractievoorzitter

Een open gedachtewisseling over de toekomst van de veehouderij

In Horst aan de Maas vindt een gedachtewisseling plaats over de toekomst van de veehouderij. Als bijdrage aan het maatschappelijke debat heeft de politieke groepering D66/GroenLinks in deze gemeente een
notitie uitgebracht. Daarin staan denkbeelden die ook voor onze gemeente van belang zijn.
Het uitgangspunt is dat we volop
gebruik kunnen maken van de
natuur, maar wel op zo’n wijze dat
de natuur in stand blijft en ook nog
beschikbaar is voor volgende genera
ties. Daarom moeten we onder meer
stil staan bij de intensieve veehou
derij. Welke invloed heeft deze op
de klimaatverandering? Wat zijn de

CDA Peel en Maas

corona opgenomen in het zieken
huis. Waar Peel en Maas voorheen in
het verkeerde rijtje stond, doen we
het nu beter dan het landelijk gemid
delde. Ook de vaccinatiebereidheid in
onze gemeente is hoog en dat biedt
hoop om snel terug te kunnen naar
het oude normaal. Zeker na afgelopen
vrijdag, toen onze premier en minis
ter van Volksgezondheid meldden dat
er grote versoepelingen aan komen.
Eindelijk kan er onder bepaalde
voorwaarden weer gefeest worden.

effecten voor de natuur? Welke rela
tie is er met de gezondheid van
de burgers? Hoe is het gesteld met
het welzijn van de dieren? Deze en
andere vragen hebben we te lang
weggeschoven. Als we de natuur
willen behouden en de biodiversiteit
willen herstellen, moeten we de uit
stoot van stikstof drastisch beperken.

Dat kan door de veestapel te verklei
nen en boeren te belonen voor land
schapsbeheer. Als we de gezondheid
van onszelf en onze kinderen willen
bevorderen moeten we zorgen dat
er geen virussen van dieren over
springen naar mensen. Dat kan als
we de veehouderij op een natuuren diervriendelijker wijze inrichten.

Ook daar is een aantal agrariërs al
mee bezig. De veehouderij moet
zich meer oriënteren op kwaliteit
in plaats van kwantiteit. De agrari
ërs die hun bedrijf inrichten volgens
dit uitgangspunt, leveren een eer
lijk product en moeten daarvoor een
eerlijke prijs krijgen. Mensen met
een kleine beurs moeten gecompen
seerd worden om die eerlijke hogere
prijs te kunnen betalen. Over dit
soort maatregelen moet een open
debat gevoerd worden. Dat gebeurt

nu nauwelijks. De gemeente zou
dit kunnen stimuleren door in haar
beleid veel meer in te zetten op het
ontwikkelen van een agrarische sec
tor die de oorlog tegen de natuur
beëindigt.

Als CDA zijn we van mening van wel.
Leven en laten leven en vooral ‘geef
elkaar de ruimte’. Praat niet over de
agrariërs, maar met de agrariërs.
Zij staan dagelijks het dichtste bij de
natuur en voedselproductie en zijn
juist de oplossing van vele vraag
stukken. Zij onderhouden juist ons
buitengebied.
Naast een reikende hand naar de
stoppende agrariërs, is het juist nu
belangrijk om de overgebleven agra
riërs te waarderen, koesteren en de

ruimte te geven. Door het samen
te doen, maken en houden we een
mooi en veilig buitengebied waarin
het goed werken, wonen en recreë
ren is.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Een leefbaar buitengebied

Wie momenteel door ons buitengebied in Peel en Maas reist, ziet vele veranderingen. De energietransitie
in de vorm van plaatsing van windmolens op akkers en zonnepanelen op daken bij agrariërs vallen op,
maar anderzijds ook sloop van varkensstallen. Verandering is van alle tijden, maar momenteel lijkt het
een stuk sneller te gaan.
Gelukkig zien we ook agrariërs die
investeren en hun activiteiten uit
breiden. Want het blijft een feit dat
de land- en tuinbouw voor Peel
en Maas van enorm belang zijn en
blijven. In Peel en Maas wordt zo’n
kwartje van elke euro verdiend in het
agrarische cluster. De agrarische sec

tor heeft het niet altijd gemakkelijk
gezien de snel veranderende wetge
vingen op milieu (onder andere stik
stof en dierwelzijn. Voor velen komt
dan ook de keuze om te stoppen of
om juist de uitdaging aan te gaan.
Als gemeente hebben we de slogan
‘Beleef de ruimte’. Op deze ruimte in

het buitengebied komt een steeds
groter beslag. De agrariër wil onder
nemen, de maatschappij wil energie
opwekken, het percentage burgers
zonder agrarisch bedrijf stijgt en de
recreatieve sector groeit. Dan komt
vanzelf de vraag op: kan dit wel alle
maal tegelijk?

Sandy Janssen

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.

Voor ons hoofdkantoor in Horst zijn wij
per direct op zoek naar

• Bezorger/magazijn
medewerker
• Tankwagenchauffeur ADR
• Shopmedewerkers Horst e.o.
Geïnteresseerd?
Solliciteer dan direct via onze website. Bij vragen neem gerust contact met ons op:
personeelszaken@vissersenergygroup.nl of telefoonnummer 077 399 92 17.

GESLAAGD!
VAN HARTE PROFICIAT...
(en nu aan de slag!)
Wij zijn op zoek naar vakantie medewerkers die van 8-15u, 4 of 5 dagen
per week ons willen komen helpen met het oogsten en afwegen van
witlof. Deze vacature gaat per direct in en eindigt zodra je weer naar je
vervolgopleiding gaat. Uren zijn ook nog te overleggen, want misschien
heb je je eigen vakantie al geboekt.
Wanneer kun je reageren?
Als je in bovenstaande periode veel beschikbaar bent en enthousiast
bent om je handen uit de mouwen te steken.
Reacties kun je sturen naar stemkenslofbv@home.nl
of bel met 06 51 93 70 83.

Het is ons doel om de energie die mensen nodig hebben op een duurzame, efficiënte en
comfortabele manier te verzorgen. Wij zijn open, vriendelijk en volledig gefocust op de klant.
Met onze merken en diensten zorgen wij voor energieke ervaringen in alledaagse situaties,
zodat mensen weer vooruit kunnen.

vissersenergygroup.nl

Peelweg 4 Kessel

www.vitalof.com
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Kesselse genomineerd voor Limburgse popprijs

‘Ik kan daar emotioneel van
worden’
De Kesselse Merel Koman (34) is genomineerd voor de Limburgse Popprijs in de categorie ‘Beste Limburgse
Artiest’. ‘Blackbird’, zoals haar artiestennaam luidt, strijdt samen met Numidia en DeWolff om de felbegeerde
titel. Op donderdag 22 juli wordt de winnaar bekendgemaakt.
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“Superblij word ik van deze nominatie”,
zegt Merel. “Als het met Limburg te
maken heeft, dan komt het op de een
of andere manier toch extra hard bin
nen. Het is voor mij de plek waar alles
is ontstaan, waar ik mijn eerste liedjes
heb gezongen in de slaapkamer, mee
deed aan mijn eerste zangwedstrijd
en waar ik de eerste schoolbanderva
ringen opdeed. Om nu met terugwer
kende kracht die erkenning in Limburg
te krijgen, vind ik echt supermooi.”

Cadeau
Merel zingt al jarenlang en studeerde
af aan het conservatorium in Utrecht.
Vier jaar geleden begon ze onder haar
artiestennaam ‘Blackbird’ popliedjes
te schrijven. “Dat was mijn grootste
droom.” Op 13 maart 2020 bracht ze
haar eerste album uit. Drie dagen later
ging het hele land volledig in lock
down. “Dat was even slikken. Ik had
drie jaar naar dit moment toegewerkt
en ineens ging overal een streep door
heen. De promo-optredens, clubtour en
festivals werden gecanceld. Ik had mij
het jaar 2020 heel anders voorgesteld.

Ik had zoveel tijd en liefde in het album
gestopt, ik kon niet wachten om het
live te gaan spelen. Dat het niet door
ging was even heftig voor mij, want ik
ben een echte livemuzikant.”
Ondanks het feit dat Merel geen optre
dens kon geven om haar album te
promoten, is ze niet ontevreden over
hoe haar muziek is opgepakt. “Ik heb
superveel geluk gehad met de radio.
Mijn album is landelijk en lokaal opge
pikt. NPO Radio 2 heeft zelfs één liedje
als TopSong uitgeroepen. Dat is ook
een mega support, want het is één van
de grootste dingen waar je op hoopt.
Ook heb ik mooie recensies gekregen
van zowel grote als lokale kranten.
Muziek geeft ook een bepaalde troost
dus mensen hebben me toch kun
nen vinden in coronatijd. Ik merkte op
alle vlakken dat mijn muziek steeds
meer volgers kreeg. Dat was echt een
cadeau in het coronajaar.”
Nu er steeds meer mag, kan Merel niet
wachten om straks eindelijk te mogen
optreden. Ze kijkt het meeste uit naar
haar eigen ‘The Debut Album Tour’, die
eigenlijk in het in het voorjaar van 2020

stond gepland. Deze gaat nu in oktober
plaatsvinden. “Op 22 oktober speel ik
in de Bosuil in Weert. Ik vind het super
vet om weer in Limburg, daar waar ik
vandaan kom, te spelen.”

Full-circle moment
Voor nu staat eerst de uitslag van
de Limburgse Popprijs op de plan
ning. Merel is onder de indruk van
haar concurrentie waarmee ze om de
prijs strijdt. “Ik vind het echt te gek.
De nominatie is al fantastisch, maar ik
probeer zeker voor de winst te gaan.
Ik kan daar gewoon emotioneel van
worden, omdat het voor mij daar alle
maal is begonnen. De nominatie voelt
al als een full-circle moment, maar het
winnen, daar ga je dan toch ook hele
maal voor.”
De uitslag van de Limburgse pop
prijs wordt op 22 juli bekendgemaakt.
Stemmen kan tot en met 16 juli via
www.limburgsepopprijs.nl

Tekst: Roosje Delsing

Jos Janssen wint spektakel tijdens viswedstrijd
De tweede viswedstrijd van hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden vond plaats op zaterdag 19 juni aan
de Breeerpeel. Jos Janssen ging er met de winst vandoor, door zijn goede vangst.
Na de loting ging het deelnemers
veld om 14.00 uur aan de slag voor
de ‘Bogget sierbestrating prijzen’.
Tientallen kilo’s werden er gevan

gen. Jos hengelde 11.425 gram uit
het water. Albert Trines werd num
mer twee met 8.825 gram. Joris van
Eekeren stond ook op het podium

met 5.800 gram. Op de vierde plaats
eindigde Sjraar Dorssers (5.425 gram)
en Rick van Grimbergen werd vijfde
(3.600 gram).

Gezocht per direct

Medewerkers
die van aanpakken weten
Voor het verzendklaar maken van bestellingen zoeken
wij per direct meerdere medewerkers die van aanpakken
weten. Samen met je collega’s ben jij het visitekaartje van
onze ﬁrma. Het door jouw verpakte pakket moet voor de
klant een plezier zijn om te ontvangen.
Werktijden in overleg. Parttime of fulltime
Ook schoolverlaters nodigen we graag uit om te solliciteren.

Heftruck chauﬀeur
40 uur per week
Voor het Laden en lossen van vrachtwagens, het
verzendklaar maken van bestellingen , en het bijhouden
van de voorraadloods zoeken wij per direct een
goed heftruck chauﬀeur die van aanpakken weet en
stressbestendig is.
Wij bieden een salarisindicatie van +/- 2400 euro per maand
Graag de sollicitatie sturen aan: barensas@msn.com
T.a.v.: B. Eikelenberg

RKMSV organiseert wandeltocht
RKMSV organiseert op zondag 4 juli een wandeltocht ter ere van het 100 jarig bestaan. Deelnemers kunnen
kiezen uit twee afstanden: 5 kilometer en 10 kilometer.
Startpunt is op het sportpark De Starte
tussen 10.00 en 12.00 uur. Na afloop is

het mogelijk om nog een drankje te nut
tigen bij de kantine. Aanmelden kan tot

woensdag 30 juni per mail via: wande
ling@rkmsv.nl

Voltaweg 8a | 5993 SE Maasbree
+31 (0)6 51964036 | www.handelsplazavenlo.eu
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AspergeGilde Peel en Maas zet Jan Bouten in het zonnetje
Het AspergeGilde Peel en Maas heeft op zondag 20 juni Jan Bouten in het
zonnetje gezet en uitgeroepen tot lokale held vanwege zijn jarenlange
betrokkenheid en inzet voor het centrum van Panningen en omgeving.
Met een oud treintje en opvallende aanhanger verraste het AspergeGilde
Jan Bouten in het centrum van Panningen waar hij een luxe aspergepakket overhandigd kreeg.
Jan Bouten was op zondag 20 juni de
zevende en laatste lokale held die
door het AspergeGilde in het zon
netje werd gezet. Jan Bouten heeft
zestien jaar met veel enthousiasme

de functie van centrummanager ver
vuld, een cruciale taak binnen de
centrumgemeenschap. Jan heeft zich
ook speciaal ingezet voor de promotie
van asperges. Zo was hij een van de

Het Kerkbestuur van het
Sint Vincentiuscluster-deparochies
Helden, Panningen,Meijel,Beringe,
Egchel,GrashoekenKoningslust
-istervervangingvandehuidige
medewerksteropzoeknaareen

ADMINISTRATIEVE KRACHT
inhetparochiecentrumtePanningenvoor15uurperweek.
De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van:
• definanciëleadministratie
• debiteuren-encrediteurenadministratie
• hetmedeopstellenvanbegrotingenenjaarrekeningen
• plannenencoördinerenvanalleuittevoerenwerkzaamhedenophetkantoor
• desalarisadministratie
Gevraagd wordt iemand:
• metminimaalMBO+denk-enwerkniveau
• metenkelejarenervaringmetfinanciëleadministraties
• dieervaringheeftmetboekhoudsoftware,bijvoorkeur
Exact Online
• diezelfstandigeninteamverbandkanwerkenenook
zelf initiatievenkannemen
• diezichverantwoordelijkvoeltvoordewerkzaamheden
• dieWordenExcelbeheerst-diehetNederlandsgoedbeheerst,geschrevenengesproken
• dieaffiniteitheeftmetdedoelstellingvander.-k.parochiegemeenschap
Startwerkzaamhedenper01augustus2021
Interesse?Reageerdanvoor1juli2021naarKerkbestuur
t.a.v.pastoorPetervanderHorstRochusplein3,5988CGHelden
e-mail:kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

kartrekkers van de AspergeShopdag
die jarenlang op Hemelvaartsdag werd
georganiseerd. Ook was Jan tijdens
het aspergeseizoen 2016 ambassadeur

van het AspergeGilde. Daarnaast is
Jan al twaalf jaar voorzitter en orga
nisator van de Christmas Truckrun en
is hij sinds 1995 vrijwilliger voor het

Toeristisch Platform Peel en Maas.
Voor het bestuur van het AspergeGilde
alle reden om hem in het zonnetje te
zetten.

Herpertz Bevo Hc verwelkomt Sven
Hemmes als trainer/coach bij Heren 2
Oud-Hurry Up keeper Sven Hemmes heeft zich voor het komende seizoen aan Bevo Hc verbonden als trainer/
coach van het talententeam Heren 2. Hij neemt daarmee het stokje over van Nick Lahaije, die het afgelopen
seizoen veel voor de ploeg heeft betekend.
Hemmes stond dit afgelopen seizoen
nog met enige regelmaat in het doel
bij BENE League club Hurry Up, maar
heeft daar enkele maanden geleden
te kennen gegeven te willen stop
pen met zijn actieve handbalcarrière.
De staat van dienst van Hemmes is
lang. Als speler was hij onder andere
verbonden aan Quintus, Tachos en de
laatste jaren Hurry Up, verder is Sven
een bekend gezicht bij Handbalschool

Brabant als trainer en technisch coör
dinator. Ook de laatste jaren bij Hurry
Up speelde Hemmes een belangrijke
rol in de jeugdopleiding, echter door
zijn eigen positie als keeper in de
BENE League, was dit moeilijk te com
bineren met een positie als trainer op
topniveau in de Nederlandse compe
titie. Die mogelijkheid ontstaat nu.
Hemmes: “Het lijkt me geweldig om
mijn ervaring als speler én opleider in

te brengen in de begeleiding van dit
getalenteerde team. Door te stoppen
als speler, creëer ik tijd en ruimte om
mijn kennis en kunde als trainer op
prestatieniveau in de praktijk te bren
gen. Ik verheug me dan ook erg op
mijn komst naar Bevo Hc.” Hemmes
gaat vanaf begin augustus aan de slag
bij Herpertz Bevo Hc.

Meetmoment in Maasbree
De meiden van PSV Caprilli gingen zondag 20 juni met de (verzorg)pony’s naar het meetmoment in
Maasbree, georganiseerd door rijvereniging de Cowboys. Wederom werden er winstpunten mee naar huis
genomen. Marith Ghielen nam dit keer de hoogste score van de club mee naar huis. Met 206 punten reed ze
met Mirai S een mooie B proef. / Beeld: Kirsten Voesten

2406 \ cultuur

17

Muziekduo Ton & Berni uit Panningen stopt
Ton Geurts (63) zingt en maakt muziek op zijn geliefde accordeon en keyboard, zijn partner Berni Megens (59)
haalt met haar stem de hoogste noten. Samen vormen zij het duo Ton en Berni uit Panningen en ze hebben
met hun Duitse schlagermuziek vele harten mogen veroveren. Na twaalf jaar is de rek eruit en besluiten de
twee om de stekker eruit te trekken. “Maar wat hebben we genoten”, aldus Ton.
Ton is al met muziek bezig sinds hij
klein is. Zo speelde hij tot zijn vijf
tiende orgel gedurende de kerk
diensten. Tijdens het uitgaan in de
pubertijd was hij gefascineerd door
bandjes op de podia. Dat wil ik ook,
dacht Ton. Samen met vrienden richtte
hij een bandje op, waarbij hij op het
orgel speelde. De band trad op bij
feest- en dansavonden. In de jaren die
volgden speelde Ton in verschillende
bandjes en hij genereerde steeds
meer bekendheid in de Limburgse
dorpen. Toen hij op een dag mocht
optreden op de feestavond van een
zangkoor, ontmoette hij de muzikale
Berni. De twee werden verliefd en
besloten samen muziek te maken.
“We hebben gezocht naar muziek
waarin onze stemmen goed over
eenkwamen, dat was even puzzelen.
Eerst was dat countrymuziek, later zijn
we overgegaan naar Duitse schla
germuziek. Dat vond onze doelgroep
prachtig, want we werden met name
door KBO’s gevraagd om voor ouderen
op te treden.”

Populairiteit
Na een optreden in Meijel acht jaar
geleden kreeg het duo ineens héél

veel aanvragen van zangkoren uit de
hele regio. “We waren daar gewild en
werden veel gevraagd. Ineens waren
we kind aan huis in Meijel. Daarna
mochten we steeds meer in andere
dorpen optreden”, zegt Ton. “We zijn
overal geweest, ook in Zuid-Limburg.
De voorpret was vaak al ontzettend
leuk. Zo hebben we in het duister via
kronkelweggetjes het hotel moe
ten vinden, dat was al een erva
ring op zich.” Ton en Berni schreven
geen eigen liedjes, maar speelden
altijd covers. “Van Helene Fisher en
Andrea Berg tot andere Duitse en
Oostenrijkse muziek. Er was veel
afwisseling, zodat we voor iedereen
wat konden spelen.” Het mooiste uit
hun muzikale carrière vindt Ton de
waardering die ze hebben gekregen.
“Van iemand die naar je toekomt en
zegt: ‘bedankt voor dat liedje, het
herinnert me aan mijn moeder’, tot
een jongen in een rolstoel die blij
wordt van jouw muziek wanneer je
ergens op straat speelt. Het sociale
aspect is een groot onderdeel van de
optredens en dat maakt het speciaal.
En natuurlijk op een feestavond, wan
neer iemand naar je toekomt met de
mededeling dat hij dankzij jou zo’n

leuke avond heeft gehad, daar doe je
het voor.”

Einde
Tijdens de coronaperiode hadden Ton
en Berni tijd om na te denken over
hun toekomst als duo. “Door corona
hebben we een hele tijd niet kun
nen optreden, de laatste keer was op
29 februari 2020. We hebben thuis
wel nog geoefend, maar als de nood
zaak er niet is, gaat de energie eruit.
Ook hebben we beide een drukke
agenda: ik ben als vaste kok gedeta
cheerd bij een longcentrum en Berni
werkt in de zorg. Ze is onlangs gestart
aan een nieuwe baan en wil zich
daar nu even helemaal op focussen.
Daarnaast zijn wij geen ‘halfuurduo’,
maar een avondvullend programma.
Zo spelen we bijvoorbeeld op bruilof
ten van 21.00 tot 01.00 uur. Dat neemt
veel tijd in beslag, vooral voor Berni.
Zij is toch nét iets langer dan ik bezig
met zich klaarmaken en om te beslis
sen welke schoenen en kleding ze
aandoet. Je moet er plezier in blij
ven hebben, het moet geen ‘moetje’
worden. Dus hebben we besloten om
ermee te stoppen. De optredens die
we nog hebben staan maken we net

jes af, daarna is het ‘schluss’. Ik blijf
zelf nog optreden als zanger en accor
deonist voor kleine partijen en zor
ginstellingen en met mijn Tonýs Gang
pretband, waarmee we vooral jaren
zeventig muziek spelen. Voor mij en
Berni is dit het einde als duo en de

kans dat we ooit toch weer samen
gaan optreden is er niet. We hebben
het leuk gehad, maar straks hebben
we meer vrije tijd om met elkaar door
te brengen. Het is goed zo.”
Tekst: Roosje Delsing

Woonbegeleidingscentrum

Meijel

Vanuit een gezamenlijk initiatief met Stichting Begeleid
Wonen Meijel, wil PSW eind 2021 starten met de bouw
van een nieuw woonbegeleidingscentrum in Meijel.
Het WBC gaat plaats bieden aan 23 mensen
met een verstandelijke beperking. Streven is om
de bouw eind 2022 op te leveren. Heeft u of
uw kind/naaste interesse in een woonplek in
WBC Meijel of wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met maatschappelijk werk van PSW
Vera Corstjens | v.corstjens@psw.nl | 06 22 78 73 15
of met de voorzitter van Stichting Begeleid Wonen Meijel
Ard Stappers | ard.stappers@hetnet.nl | 06 55 89 27 37
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Uitgesteld naar 2022

Jaarmarkt Meijel 2021
gaat niet door
De jaarmarkt van Meijel, die gepland staat op vrijdag 30 juli, gaat
niet door. Met pijn in het hart heeft organisator Harmonie
Eendracht Meijel ook dit jaar moeten besluiten dat het niet
haalbaar is om op korte termijn een vergunning te verkrijgen voor
het evenement, ondanks de versoepelingen van de
coronamaatregelen.

Werken op Locatie bij Dwingelflora
Dwingelflora is een boomkwekerĳ die zich toespitst op containerteelt (het telen in potten) van heide-achtigen. Zes weken lang vertrok er een team bestaande uit zeven NLW-medewerkers richting Grashoek voor
het uitvoeren van oppotwerkzaamheden. Eigenaar Harry Verheul: “Twee maal per jaar, voorafgaand aan
de bloei van de heide, heb ik extra handen nodig om een deel van de productie op te potten. Het is dan ideaal
om een team van NLW in zetten. De samenwerking met NLW verloopt erg prettig, er zĳn korte lĳnen, NLW
werkt gestructureerd, kan snel schakelen en het zakelĳk denken zit er echt in. Bovendien krĳgen op deze
manier ook mensen met een arbeidsbeperking de kans om mee te doen aan de maatschappĳ.” Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl.

Ook het organiseren van het eve
nement onder voorwaarden, zoals
het gebruik van toegangstesten of
een herstel- of vaccinatiebewijs, is
niet haalbaar en wenselijk voor dit
evenement. Organisator Harmonie
Eendracht Meijel betreurt het niet
door kunnen gaan van het evene
ment, maar staat achter het besluit
in het belang van de marktlie
den, de Meijelse ondernemers, de
bezoekers en de vele vrijwilligers.
De gezondheid en veiligheid van

alle betrokkenen heeft namelijk de
grootste prioriteit.

Alternatief
Wel is de organisatie bezig aan
een alternatief idee gedurende dat
weekend van 30 juli, maar daar
over volgt later meer via de web
site www.Jaarmarktmeijel.nl en de
Facebookpagina.
De 40e editie van Jaarmarkt Meijel
wordt wederom een jaar uitge
steld, naar vrijdag 29 juli 2022.

Muziek in oudste boerderij Baarlo

Buitenconcert van Frans
Pollux in Baarlo

Een hoeve uit 1369 mét appelgaard vormt het decor voor de vierde
serie buitenconcerten van Frans Pollux. In het weekeinde van 16,
17 en 18 juli gaat Pollux met zijn band spelen in de tuinen van de
oudste boerderij van Baolder. De concerten vinden plaats op
1,5 meter, tenzij de maatregelen versoepelen.

Voor onze locatie in Panningen zoeken wij:

CHAUFFEURS
(68+)
In plaats van achter de geraniums zitten,
kunt u ook achter het stuur zitten.
Zo ziet u ook nog eens wat
van Nederland of Europa.
Geïnteresseerd?
Bent u in het bezit van rijbewijs B (E),
maar eventueel ook in het bezit van C (E)
en wil je extra avonturen beleven
Neem dan snel contact op
met Jarno van Esseveldt

HR@topspeed.nl
www.topspeed.nl

YOUR PERSONAL WORLDWIDE COURIER

Bij het concert hoort, net als bij
eerdere edities in het Jaomerdal,
de Groote Heide en ‘t Ven, een
muzikale wandeling met verrassin
gen. Zo maakt iedereen kennis met
het gebied. De boerderij ligt in een
groene omgeving waar eeuwen
oude verhalen voor het oprapen
liggen: van Romeinen en Napoleon
tot de dappere Bospartizanen.
Voor het eerst kiest Pollux voor
een plek buiten Venlo, maar wel
op fietsafstand. Omdat corona
nog steeds als een kleine sluier

van onzekerheid over alle plan
nen hangt, heeft Pollux ook een
‘uitwijkweekend’ vastgesteld.
Mochten de concerten om wat voor
reden niet door kunnen gaan, wor
den de avonden verplaatst naar
3, 4 en 5 september. De gekochte
tickets voor juli zijn automatisch
geldig voor de vervangende data in
september. De kaartverkoop start
vrijdag 18 juni om 10.00 uur op
ww.franspollux.nl
Beeld: Peter de Ronde
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Het toegestane aantal kerk
gangers is afhankelijk van de
grootte van de kerk en dus nog
wel enigszins beperkt. Zeker in
de kleine parochiekerken.
Blijf natuurlijk thuis als u
ziekteverschijnselen hebt.
Desinfecteer uw handen.
Houdt in de kerk wel 1 ½ meter
afstand. De H. Communie wordt
‘coronaproof’ uitgedeeld.
Van harte welkom!

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 27 juni
H. Mis 09.30 uur

Woensdag 30 juni
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12, 077 307 95 30
Overleden
Els Sijben-Derckx, 85 jaar; Marion
Rooijakkers-Veekens, 57 jaar
Kerkdiensten
Zondag 27 juni
H. Mis 11.00 uur
Zondag 4 juli
Geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 juni
H.Mis 11.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094

Cluster MKBE

Geurts, Pauw Vaessen, Huub Peeters,
Pierre Hermans (Sevenumsedijk),
Thei Leyssen, Sjeng Coopmans, Piet
Parochie Maasbree
Grubben (Tongerlo), Jan Peeters
Misintenties
(Lange Hei), Frits Kurvers, Jèr Nooijen,
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19 Harrie Boots, Maan Hermans, Hans
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Vaessen, Toon Jacobs, Jan Vaessen,
Jeu van Diepe, Frans Haenen, Herman
www.parochiemaasbree.nl
Nijssen, Eugène Hendriks, Jan van
Kerkdiensten
Diepe, Ton Vaessen, Sraar Walraven.
Zondag 27 juni
12.00 uur
11.00 uur
Dankviering met de kinderen die op
H. Mis. Lector: Mevr. Toos Leijsten.
Intenties: Overleden Indië-gangers: zondag 30 mei de Eerst H. Communie
hebben ontvangen. Voorgangers zijn
Piet Peeters, Antoon Brants,
kapelaan te Boekhorst en kapelaan
Toon Cox, Wiel Cox, Jac Draeken,
Danny Horsch.
Piet Grubben, Ton Grubben,
Mededelingen
Wiel Hendriks, Jac Hermans, Jac
Openstelling Aldegundiskapel
Hermans (Schoorveld), Theo
Janssen, Wiel Jacobs, Frans
De Aldegundiskapel in onze paro
Manders, Harrie Martens, Jeu
chiekerk is dagelijks geopend voor het
Peeters, Chris Smits, Lei Tielen,
opsteken van een kaarsje, een gebed
Wiel Vaessen, Jo Wijnands, Wiel
of een moment van bezinning. De H.
Wijnen, Harrie van de Beuken, Toon Aldegundis is beschermheilige tegen
van Gaal, Wiet Vaessen, Handrie
ernstige ziekten en voor troost en hoop.

pastorie Rochusplein 3, 077 307 14 88
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 juni
H. Mis 10.00 uur t.i.v. overl. ouders
Mimi van de Voort-Wilms en Wiel van
de Voort b.g.v. de uitstrooiing van de
as. Collecte ook voor de tekstboekjes

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 26 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 3 juli
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 26 juni
19.15 uur H. Mis. Voor pastoor Louis
Verhaag.
Mededeling
Van harte gefeliciteerd voor de kin
deren van groep 8 die het H. Vormsel
hebben gedaan.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 077 398 14 16, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 26 juni
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Leo Bruijnen
(zeswekendienst); Peter van den
Beuken, Maria Geelen en Clara van
den Beuken en Maria van den Beuken
(gest.jaard)
Maandag 28 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 29 juni
H. Mis 09.00 uur HH Petrus en Paulus
(hoogfeest)
Donderdag 1 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. pastoor
Jan Schoenmakers (sterfdag).
Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.

Kerkdiensten
Zondag 27 juni
09.30 uur H. Mis. Voor de parochie.
Donderdag 1 juli
09.00 uur H. Mis.
Zaterdag 26 juni
12.00 uur Doopviering van Mano
Hovens.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 3 juli
18.00 uur H. Mis
Jaardienst pastoor Schoenmakers.
Mededelingen:
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan
Tjeu Stemkens. Ook voor verdere
informatie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die vanwege de

Te weinig leden

Joekskapel Mingelmoos Beringe stopt met
muziek maken
Na 33 jaar hebben de huidige twaalf actieve dames van joekskapel Mingelmoos het besluit genomen om te stoppen met muziek te
maken. Dit omdat de groep te klein werd en er geen nieuwe leden zich bij de joekskapel aansloten.
De eerste repetitie was op 7 april
1988 in de toenmalig cafe-zaal
de Hoove. Daarna vonden de
repetities plaats in de Wiekslaag,
het oude patronaat. “Toen we
de start maakte, werd er wel
wat meesmuilend gedaan; een
joekskapel, alleen maar dames,
geen muzikale achtergrond, nou,
nou, wat zal dat worden. Maar we
hebben 33 geweldige jaren achter
de rug met veel hoogtepunten.

We hebben op bijzondere plekken
muziek gemaakt.”
Zo is de joekskapel vaak bij
de driejaarlijkse 5xBeringen
in de diverse landen geweest,
deden de dames mee met
de carnavalsoptocht en de
Boerenbruiloft, verzorgden ze de
twee bonte (zittings)avonden en
ook de avond voor de ‘Jeugd van
Vreuger’ en hebben ze goede
herinneringen aan de Heldense

jeugdvierdaagse evenals aan
de communie en aankomst van
Sinterklaas in Beringe. “Er is
zelfs ooit een cd opgenomen bij
Marlstone. We vergeten heel zeker
een aantal dingen die we hebben
meegemaakt. Een van de laatste
activiteiten, in samenwerking
met andere muziekverenigingen,
was het concert ‘Van Verzet naar
Vrijheid’ in de kerk van Beringe
in november 2019 en carnaval

in 2020. Daarna kwam dat
vervelende virus. Niet dé oorzaak
maar wel het laatste zetje over de
drempel.”

Overleden
Els Sijben-Derckx, 85 jaar
Kerkdiensten
Zaterdag 26 juni
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Thea GhielenNaus (zeswekendienst) en Jac
Ghielen (vw. sterfdag); Mia Bos-van
den Beuken (jaardienst); Joke Goes
Extra collecte misboekjes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de 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
€ 27,50 | door de week € 12,50

Corona- lockdown niet zijn doorge
gaan, kunnen opnieuw worden
aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst.
Voor de pastorale zorg kunt u ter
echt bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077 398 14 16) of
kapelaan Hans te Boekhorst (tele
foon 077 477 12 75): Ziekenzalving
06 55 40 80 23.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Garagebedrijf
W. Aarts

KLAAR VOOR
DE VAKANTIE?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
STILTE KAPEL
Heilige

ALDEGUNDIS
We hebben
geweldige jaren
achter de rug

Beschermvrouw
voor troost en hoop
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree
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4K

ULTRA HD

QLED

SMART

12 50
7 ’’
cm

’’ m
55 c
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4K

ULTRA HD

899,-

OLED

SMART

2099,-

699,-

*

1799,Smart TV OLED55G1RLA

Smart TV QE50Q67TASXXN

• 4K Ultra HD • OLED • Smart TV
* Na 150,- cashback via LG

• 4K Ultra HD • QLED • Smart TV

+
Incl. gratis
2e accu

449,-

529,-

339,Stofzuiger VS15T7036R5/EN

449,Koel-vriescombinatie KGV33VWEP

• Geschikt voor houten vloeren,
harde vloeren & laagpolig tapijt

• Levensmiddelen langer vers door
luchtvochtigheidsregeling
* Na 75,- cashback via Bosch

Luud

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst - Sittard-Geleen
1.600 m2

1.400 m2

1000 m2

500 m2

600 m2

*

300 m2

Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085 - 105 4444
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

350 m2

Medio augustus
open!

