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Fietsen van kern tot kern
Vele fietsliefhebbers namen zondag 29 mei deel aan het evenement TelderTrappe. De culinaire en culturele fietstocht ging om 09.00 uur van start en voerde door de kernen
van Beringe, Egchel, Grashoek, Helden en Koningslust. Onderweg werden de deelnemers getrakteerd op hapjes uit de streek. Bij de gemeenschapshuizen van de vijf kernen
van waaruit de fietstochten vertrokken, werd voor muziek onderweg gezorgd. Het was zondagochtend prima fietsweer voor het TelderTrappe. De deelnemers fietsten de korte
route van zo’n dertig kilometer of de lange route van ongeveer 45 kilometer. De route werd met blauwe en gele pijlen aangegeven. En wanneer men de weg even niet meer
wist, boden de bewegwijzeringsborden uitkomst in het dichte fietsroutenetwerk dat Noord-Limburg rijk is.

Nog veel onduidelijkheden rondom verdwijning

Vermist echtpaar terecht

Het sinds 9 april vermiste echtpaar uit Helden is terecht. Mark en Suzan Buitenhuis bevonden zich in Granada
in Zuid-Spanje. De politie contacteerde het stel op vrijdag 27 mei en Suzan legde op zaterdag 28 mei een
belastende verklaring af over haar echtgenoot Mark, waarna deze werd opgepakt door de Spaanse politie.
Op dinsdag 31 mei werd hij echter weer vrijgelaten, nadat Suzan een andere verklaring had afgelegd.
De Nederlandse politie geeft aan
dat uit onderzoek was gebleken dat
het echtpaar zich in Granada bevond.
“Met deze informatie is het de
Spaanse politie gelukt om op vrijdag
27 mei met het echtpaar in contact
te komen”, zo schrijft de politie. “Op
zaterdag heeft de echtgenote vervol
gens een verklaring afgelegd bij de
Spaanse politie, op grond waarvan
de echtgenoot zondagmorgen werd
gearresteerd.” Een dag later, maan

dag 30 mei, legde Suzan Buitenhuis
echter weer een andere verklaring af
bij de rechtbank in Spanje. Hierna werd
Mark Buitenhuis door de Spaanse auto
riteiten onmiddellijk in vrijheid gesteld,
zo meldt de politie. De twee zijn nu vrij
om te gaan en staan waar ze willen.
De inhoud van de afgelegde verklarin
gen is nog niet bekend. Het echtpaar
verdween op zaterdag 9 april. De exman van Suzan Buitenhuis ontdekte de
verdwijning toen hij de twee kinderen

van hem en Suzan kwam brengen.
Hij trof naar verluidt een grote ravage
in het huurhuis aan de Molenstraat
in Helden aan. De kinderen werden
in de tussentijd bij familie onderge
bracht. Later kwam naar buiten dat
het stel vermoedelijk schulden had
en wellicht vrijwillig het huis had
verlaten. De politie sloot echter niets
uit en bleef verder zoeken naar het
stel en kwam ze op het spoor in
Spanje.
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Bijeenkomst Wonen Limburg over Piushof

‘Mijn gordijnen laat ik niet hangen’
Op woensdag 25 mei werd er voor de huurders van de wijk Piushof in
Panningen een informatiebijeenkomst gehouden bij café-zaal De Houbereij
in Panningen. Tijdens deze avond kregen de bewoners uitleg van woningcorporatie Wonen Limburg over wat hen te wachten staat tot aan de sloop
van de woningen.
De wooncorporatie wil op 1 februari
2018 starten met de sloop van de
woningen op Piushof in Panningen.
“We zien dat de woningen aan het
einde van hun levensduur zijn”, legt Ivo
van Rees van Wonen Limburg de aan
wezigen uit. Samen met drie collega’s
is hij op de informatiebijeenkomst
aanwezig om vragen van bewoners te

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Daphne Leenders
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl

beantwoorden. “We hebben beslo
ten nu actie te ondernemen, omdat
de huizen niet meer aan onze eisen
voldoen.” De bewoners werd onder
andere uitgelegd hoe het hele traject er
de komende tijd uit gaat zien, wat hun
rechten zijn en waar ze na deze avond
met vragen terechtkunnen. Vanaf dins
dag 31 mei zijn enkele medewerkers
van Wonen Limburg aanwezig tijdens
een inloopspreekuur bij de huurders
vereniging op Piushof, waar bewoners
hun vragen kunnen stellen gedurende
het traject.
Eén aanwezige dame is het er
nog altijd niet mee eens dat ze moet
verhuizen. “Wat nu als ik helemaal niet
weg wil? Mijn huis ziet er nog prima uit
hoor.” Een aanwezige medewerker van
Wonen Limburg legt uit: “We hopen
dat we er samen uit gaan komen en
dat u een andere woning vindt die aan
uw wensen voldoet. Maar het kan ook
gebeuren dat dat niet lukt. Dat zou erg
jammer zijn, maar u heeft natuurlijk
wel rechten. In dat geval moet u ook
doen waar u recht op heeft, ook als dat
u naar de rechtbank brengt.”

In de toekomst terug
Via de website van Thuis in
Limburg, waar het woningaanbod van

de grote wooncorporaties te vinden
is, kunnen de bewoners op zoek gaan
naar een nieuw onderkomen. “Als wij
zien dat u zich inspant iets nieuws te
vinden, ondersteunen wij u daarbij”,
aldus Wonen Limburg. Een maximum
aan het aantal woningen dat gewei
gerd mag worden, is er in dit geval niet
volgens de corporatie. “Trek wel bij
ons aan de bel als 1 februari 2018 erg
dichtbij komt en u nog niets gevonden
heeft. Dan houdt het na vijf weige
ringen wel zo’n beetje op.” Wanneer
Piushof eenmaal gesloopt is, komt daar

iets voor terug. “Er komen weer net zo
veel woningen, 71 in totaal, voor in de
plaats”, legt Ivo van Rees uit. “Of die
op dezelfde plek gaan komen, weten
we nog niet.”

250 euro voor
de gordijnen
Volgens Wonen Limburg is het voor
de huidige bewoners ook mogelijk
om in de toekomst weer in Piushof te
gaan wonen, wanneer de nieuwbouw
daarvan klaar is.

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

Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallopeelenmaas.nl

Pinfraude
in Maasbree

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

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

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

Alle bewoners krijgen het
vaste bedrag van 5.892 euro als
verhuisvergoeding. Een bedrag
dat landelijk is vastgesteld en
waarvan alle verhuiskosten en
herinrichtingskosten betaald moeten
worden. Daarnaast biedt Wonen
Limburg alle bewoners 250 euro
als ze de raambekleding laten
hangen. “Als u uw hele huis heeft
volgeplakt met plakfolie, krijgt u die
vergoeding natuurlijk niet. Die mag u
laten zitten”, aldus Wonen Limburg.
De wooncorporatie wil dat huurders
hun gordijnen of rolgordijnen laten
hangen wanneer ze verhuizen.
“Zo blijft de buurt er netjes bij liggen
en ziet het er niet verloederd uit”,
is de uitleg van Wonen Limburg.
“Mijn gordijnen hebben wel 600 euro
gekost”, aldus een mannelijke
bewoner. “Die ga ik voor 250 euro
echt niet laten hangen hoor!”
Een dame voegt er verzuchtend aan
toe: “Voor dat bedrag koop je niets
nieuws.”

Woonhof op Beekstraat

Start sloop oude Fiat-garage
Panningen
Wethouder Arno Janssen gaf woensdag 1 juni het startsein voor de sloop van de oude Fiat-garage
aan de Beekstraat in Panningen. Op die plek wordt een nieuw woonhof gerealiseerd, waarvan de
woningen op donderdag 9 juni in de verkoop gaan. Om 16.00 uur voerde wethouder Arno Janssen de
eerste sloophandeling uit aan de oude garage. Garage Lennaerts stond al enige tijd leeg en maakt nu
plaats voor het nieuwbouwproject Domaine Belle Cour. Aan de Beekstraat wordt een kleinschalig woonhof gerealiseerd rondom een binnentuin. De woningen worden gebouwd met duurzame materialen.
Kopers kunnen kiezen uit geschakelde en vrijstaande woningen en beneden- en bovenwoningen met
of zonder tuin. Deze gaan op donderdag 9 juni in de verkoop.

Politie Peel en Maas waarschuwde op maandag 30 mei voor
pinfraude bij een pinautomaat in
Maasbree. De politie kreeg op
zaterdag 28 mei in de ochtend
een melding over twee mannen
die zich verdacht ophielden bij
een pinautomaat aan de Dorpstraat in Maasbree. De mannen
hadden diverse pasjes en briefjes
bij zich.
Op dezelfde zaterdagochtend
kreeg de politie een melding binnen
dat een vrouw probeerde een pin
code af te kijken terwijl iemand
aan het pinnen was in Sevenum.
De politie geeft aan dat vorig jaar
rond deze tijd diverse pin- en
fraudezaken plaatsvonden in de
gemeentes Peel en Maas en Horst
aan de Maas. Ze adviseren pinners
de pincode altijd goed af te scher
men en zich niet te laten afleiden
tijdens het pinnen.
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Jo Rietveld 100 jaar geworden

Heldenaar viert eeuwfeest

overheerlijke Kwarkbol!

Heldenaar Jo Rietveld bereikte op maandag 30 mei de memorabele leeftijd van 100 jaar. Zoals gebruikelijk bij
een honderdste verjaardag, kreeg de in Hardinxveld (Zuid-Holland) geboren Jo een bankje aangeboden door het
College van B&W van Peel en Maas. Op vrijdag 27 mei werd de bank geplaatst en kwam burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo langs om de eeuwling te feliciteren.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

DE NATIONALE BBQ DAGEN
STAAN VOOR DE DEUR !
Met heel veel acties en
demo’s van 4 t/m 19 juni!

Jo samen met zijn zoon en dochter op het bankje
Jo kwam in 1976, na zijn pensioen,
in Helden wonen bij zijn tweede vrouw
Mia. Hij zette zich daarna 34 jaar in
voor de kerk in Helden, was jarenlang
lid van ouderenbond de KBO, was kerk
bode en zong tot zijn 92e levensjaar in
het seniorenkoor van de kerk. Vandaar
dat zijn eeuwbankje buiten bij de
Lambertuskerk in Helden is geplaatst.
“Een prachtige plaats”, vindt de zeer
spraakzame Jo. “En ook nog eens een
mooi bankje.”

Vliegtuigen boven
Rotterdam
Jo werd geboren in een gezin met
negen kinderen in Hardinxveld, een
stad onder de rook van Rotterdam.
Nog voor de Tweede Wereldoorlog
in 1940 losbarstte, trouwde de toen
24-jarige Jo met zijn eerste vrouw
Marietje. “Ik weet nog dat ik in mei
1940 ’s nachts wakker werd en dat er
een hoop mensen buiten stonden”,

herinnert Jo zich. “Ik ging naar bene
den om te vragen wat er aan de hand
was. ‘Er is oorlog uitgebroken’, zeiden
ze tegen mij. ‘Dan kleed ik me even
aan en kom ik erbij staan’, zei ik toen.
Een paar dagen later zag ik vanuit mijn
balkonnetje de vliegtuigen dalen boven
Rotterdam om de stad te bombarderen.”
Zoon Ben van 65 en dochter Rita
van 78, die hij samen met zijn eerste
vrouw Marietje kreeg, waren aanwezig
om het bankje te aanschouwen. Vooral
voor Ben was dat nogal een opgave.
Ben: “Ik woon al 46 jaar in Australië,
dus het was een lange reis. Het duurde
34 uur voordat ik hier was.” De andere
zoon van Jo, Jan, woont eveneens
in Australië, maar die kon vanwege
gezondheidsproblemen de lange vlieg
reis niet maken. Jo heeft inmiddels vijf
kleinkinderen en één achterkleinkind.

Op de praatstoel
Jo is nog erg kwiek voor zijn
leeftijd. Zijn mantelzorgster Annemie

Bruijnen vertelt dat hij eigenlijk
helemaal niet zoveel aandacht wilde.
“Het hoefde allemaal niet van hem,
het bankje en de komst van de burge
meester waren allemaal niet nodig.
Daar was echter niks van te merken
toen de burgemeester hier was. Hij
heeft de hele dag op de praatstoel
gezeten, zo trots als een pauw was hij.”
Maar die houding herkent Annemie
wel. “Zijn loopvermogen ging de
laatste jaren achteruit en ik heb heel
vaak gezegd dat Jo een traplift moest
aanschaffen, aangezien zijn slaapkamer
op de eerste verdieping is”, vertelt de
mantelzorgster. “Ook daar wilde hij niks
van weten. Tot op de dag dat ze hem
plaatsten, heeft hij zich ertegen verzet.
Maar toen hij er eenmaal in zat, voelde
hij zich net een koning.”
Als de burgemeester wil vertrek
ken, zegt ze nog tegen Jo dat ze
vanaf nu ieder jaar langskomt op zijn
verjaardag. “Dat zou ik heel fijn vin
den”, reageert Jo.

Bijna 7.500 verkeers
boetes in Peel en Maas
In 2015 werden in de gemeente Peel en Maas bijna 7.500 verkeersboetes uitgedeeld. Het totale bedrag dat
geïnd werd, was bijna 650.000 euro. Met die cijfers kwam RTL Nieuws op woensdag 25 mei op basis van informatie
van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
De meest voorkomende verkeers
overtreding in Peel en Maas in 2015
met 334 keer, was het ontbreken
van een geldige APK-keuring op het
voertuig. Die overtreding werd gevolgd
door het negeren van een rood licht
(304), onverzekerd rijden (275) en
foutparkeren (239). Het meeste geld
moest betaald worden bij de over
tredingen waar personen onverzekerd
reden, ruim 105.000 euro. Het negeren
van een rood kruis leverde de overheid
bijna 70.000 euro op. Het ontbreken

van een geldige APK bracht bijna
47.000 euro in het laatje. Bij de snel
heidsovertredingen werd het meeste
geld opgehaald bij de controles langs
de snelweg: 2.468 automobilisten
reden daar tussen de 1 en 10 kilo
meter te hard. Dat leverde een totaal
boetebedrag van bijna 98.000 euro op.
Buiten de bebouwde kom 1 tot 10 kilo
meter te hard rijden, zorgde voor een
boete bij 2.212 bestuurders. In totaal
moest er ruim 76.000 euro afgetikt
worden. Voor 10 tot 20 kilometer te

hard rijden buiten de bebouwde kom
kregen 714 bestuurders samen voor
ruim 73.000 euro aan boetes binnen.
Opmerkelijk is nog de twee snelheids
duivels die het erg bont maakten op
hun ritje buiten de bebouwde kom.
Eén boete werd uitgedeeld voor een
bestuurder die zo’n 140 kilometer per
uur reed buiten de bebouwde kom.
Een andere chauffeur reed zelfs tussen
de 150 en 160 kilometer per uur te
hard. De hoogte van beide boetes is
niet bekend.

Va derd a g
tip!

Compleet assortiment
Weber – Cadac – Saffire
Zeer interessante prijzen
Groot assortiment BBQ-sauzen
Professionele Weber
Live Cooking Demonstraties
elke
zondag
open

Bij aanschaf van een Weber GBS barbecue

EEN GRATIS VOUCHER T.W.V.
€99,99 VOOR DE WEBER GRILL
ACADEMY© CADEAU
Geldig op 18 en 19 juni.
Bekijk alle andere acties op www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Uw voeten in goede handen
• Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
• Gespecialiseerd in schimmel/kalknagels
• Cosmetische voetzorg
Diana Bouten
Dr Poelsplein 13,
5981 TW Panningen
tel: 077 - 851 46 56

Voor meer informatie: www.lachimere.nl
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Wij ontvingen het droevige bericht
dat op donderdag 26 mei 2016 is overleden, onze collega

Mieke Derkx
Vanaf 1 december 2001 was Mieke werkzaam als
SEH-verpleegkundige in Maasziekenhuis Pantein.
Mieke was een gedreven verpleegkundige, een harde werker
en zeer betrokken bij de patiënten. Ook was zij een fijne collega,
altijd belangstellend en je kon altijd op haar rekenen.
Het geeft een lege plek op onze SEH. We zullen haar missen.
Onze gedachten en medeleven gaan in het bijzonder uit
naar haar echtgenoot Loek en haar kinderen.
Wij wensen hen heel veel sterkte toe en hopen
dat de vele fijne herinneringen aan Mieke zullen helpen
dit verlies uiteindelijk een plekje te geven.
Raad van Bestuur, Medewerkers en Medische Staf,
Maasziekenhuis Pantein

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Workshop glasversmelten. Creëer
je eigen unieke glaswerkstuk d.m.v.
glasversmelten bij La Jina glaswerken.
Op woensdag 8 juni van 19.30-22 uur
bij Minne Toko, Meijel. Voor meer info
www.lajina.nl of bel 06 57 59 81 55.
Gevonden maandag 23 mei voetbal
op de galerij van De Weem 14 Baarlo.
Af te halen op dit adres.

Te huur: appartement op de 2e
verdieping in het centrum van
Maasbree. Voor meer informatie:
www.heikevastgoed.nl of bellen naar
06 55 12 69 96.
Garageverkoop 4 en 11 juni.
Zaterdag 4 en 11 juni van 11.00 16.00, div. o.a. meubels, schilderijen,
wit/kleingoed, zilver, planten, potten
etc. Vissersweg 4, Meijel.
Pedicure aan huis. Heeft u last van
uw voeten en zoekt u een ambulant
pedicure? Bel gerust voor informatie
of maak een afspraak.
Petra Vossen 077 462 22 04.

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Te koop fietsendrager voor op
trekhaak van auto. Merk: Twinny
Load Swing geschikt voor 2 elektrische
fietsen/kantelbaar/als nieuw.
Prijs: 100,- euro.
Opberg box voor tuinstoelkussens:
kunststof zwart 120 x 60 cm 20,- euro.
Verzameling oude postzegels ± 100
stuks in map. Prijs: n.o.t.k. Tel. 307 55 96.
Tennis Zomerarrangement Bevo.
Het Tennis Zomerarrangement van
Tennisvereniging Bevo in Beringe
is er weer tijdens de maanden juni,
juli en augustus. Jeugd € 25,- en
Senioren € 35,- Voor meer info
TVBevo@home.nl of www.TVBevo.nl
Open huis Schatkist. Zaterdag 4 juni
open huis bij Schatkist van 13:00
tot 16:00 op de Loosteeg 14e in
Panningen. Brocante, meubels en
vintage woonaccessoires. Welkom,
groetjes Angelieck en Irma.

Snuffelmarkt/garageverkoop.
Op zondag 12 juni a.s. houdt
buurtvereniging De Kronkel uit
Panningen een snuffelmarkt en
garageverkoop van 11.00 uur tot
15.00 uur op Burg. Cremershof.
Info: www.buurtverenigingdekronkel.nl

Mindfulness vervolgtraining.
Nieuw: de vervolgtraining; Mindfulness
en Communicatie. Nu bij Sensus,
6 weken op donderdagavond van
20.00-22.00 in het gebouw van Lekker
Laeve! Aanmelden tot 5 juni. www.
sensus-pvs.nl of bel 06 13 74 75 29.

Garageverkoop Gruise Epper.
Zaterdag 4 juni grote garageverkoop
van 10.00 tot 15.00 uur, Gruise Epper 1,
Egchel. Kom ook!

Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.

Te koop nieuwe aardappelen
asperges/koppen en stukken/vele
soorten vollegrond- en kasgroenten,
nieuwe vollegrond bloemkool uit de
streek. Kwekerij Brummans Vosberg
16a Panningen ‘s maandags gesloten.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Schilderwerk door een vakman,
€ 15,- p.u. incl. Tel. 06 15 39 71 62.

Appartement huren in Albufeira.
B&B de Hofnar Maastricht heeft
3 appartementen in Albufeira in het
oude centrum,150 meter van het
strand, 50 meter van de gezellige
restaurantjes. Leuk om te overwinteren.
Info op www.hofnarmaastricht.nl.
Te koop woonhuis Panningen.
Woonhuis te koop op Patersstraat 10
(2-onder-een kap) midden in centrum
van Panningen met oprit, garage,
hobby ruimte, grote tuin, beneden
badkamer en slaapkamer extra.
Voor info benoosterbos@yahoo.com

Hoe kijkt u terug op

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl
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kijkt
u terug
uwHoe
laatste
autorit?
uw
laatste
autorit?
laatste
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autorit?
Deskundig & betrokkenuw uw
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
tel. 077-3078642 www.noordervaart.nl

www.janssenuitvaart.nl

Historische voorwerpen
8/12

Jubileumbord Beringe

Alle dorpen van gemeente Peel en Maas hebben een rijke historie. Aan de hand van
voorwerpen probeert HALLO Peel en Maas de geschiedenis van die dorpen een
beetje meer in beeld te brengen. In samenwerking met de historische werkgroepen wordt er iedere week een voorwerp uitgelicht en onder de loep genomen. Deze week het jubileumbord van sociëteit Vriendenkring uit Beringe,
de vereniging die veel betekend heeft voor het voormalige havendorp.
Het wandbord is in 1959
gemaakt ter ere van het 40-jarig
bestaan van de sociëteit
Vriendenkring. “In de volksmond
ook wel de ‘soos’ genoemd”,
aldus Piet Gommans van heem
kundevereniging De Moennik uit
Helden. Het kleine voorwerp is
het bewijs dat Beringe in die tijd
een belangrijke vereniging had.
“Terugkijkend op de jaren 20
speelde de soos een grote rol voor
de ontwikkeling van het dorp”,
legt Piet uit. In de jaren 50 en 60
had Beringe een haven, waar ruim
vijfhonderd schepen jaarlijks hun
lading losten. Beringe had in die
jaren een theaterbioscoop en was
het eindpunt van de tramverbin
ding tussen Venlo, Maasbree en
Helden. Piet: “Decennialang was
de soos de aanjager van diverse
activiteiten in het dorp, zowel op
economisch als maatschappelijk
gebied.”

Boete van 10 of
25 cent
In 1919 besloot een aantal
inwoners van Beringe om een

sociëteit op te richten met als doel
het sociale contact in het dorp te
bevorderen. “Gemiddeld zaten er
zo’n zeventig leden bij”, aldus
Piet. “Onder leiding van de
eerste voorzitter, Bér Vullings,
kwam men elke maand bij
elkaar in café Gielen, ook wel
De Hoove genoemd. Daar werd
een kaartje gelegd en het wel
en wee van het dorp bespro
ken.” Zo ontstonden nieuwe
initiatieven om de inwoners en
het dorp “op te stuwen in de vaart
der volkeren”, legt Piet uit. Leden
moesten 18 jaar of ouder zijn, in de
gemeente Helden wonen en voorge
dragen worden door een ander lid van
de vereniging. Als twee derde van de
leden vóór stemde, werd je toegelaten.
Vrouwen konden geen lid worden.
Piet: “Degene die ontbrak op de
bijeenkomst, moest een boete van
10 cent betalen. Wie niet aanwezig
was op de begrafenis van een lid of zijn
vrouw, betaalde 25 cent boete. Het was
deze soos die de oprichting van een
trommel- en fluitkorps stimuleerde.
Maar ook de kermis, de Ruiterfeesten
en de havenfeesten hadden de
inwoners van Beringe te danken aan

goed, waarop de bisschop op een
onvervalst Berings ‘snotverdomme’
werd getrakteerd. Het gezelschap
van de soos kreeg een nieuwe
kerk niet voor elkaar en
keerde huiswaarts.
Het geld werd terug
gegeven aan degenen
die het geschonken
hadden.” Toch ging
de Beringse
Vriendenkring
niet bij de pakken
neerzitten.
In 1928, toen het
heropgerichte
fonds 15.000 gul
den bevatte, werd
er alsnog toestem
ming gegeven om
een nieuwe kerk in
Beringe te bouwen.
Een jaar later was die
klaar voor gebruik.

Doodgebloed
de heren
van de
Vriendenkring.”
In 1923 ging in het
dorp rond dat buurdorp Grashoek een
nieuwe kerk ging bouwen. Dat nieuws
sloeg in als een bom bij de soos.
‘Als Grashoek dat kan, dan wij ook’,
was het eensgezinde besluit. Echter
moesten ze destijds eerst de pastoor
van Panningen bewijzen dat ze een

pries
ter konden
onderhouden. “In vier
dagen tijd had de Vriendenkring
2.000 gulden bij elkaar”, aldus Piet.
“De groep ging op audiëntie bij
Laurentius Schrijnen, bisschop mon
seigneur van het bisdom Roermond.
Die onderhandelingen gingen niet heel

Pas in 1968 mochten er voor
het eerst echtgenotes bij het jaar
lijkse feest en de ‘teeravonden’ van
de Vriendenkring zijn. “Vanaf toen
groeide het verenigingsleven in de
dorpen”, vertelt Piet. “En daarmee
liep ook het aantal leden terug.
Uiteindelijk bloedde de eens zo brui
sende soos dood. Op 1 januari 2004
werd de vereniging opgeheven.
Het geld dat de soos nog bezat,
werd geschonken aan de kerk.”
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Gemeenteraad om bijdrage gevraagd

Woonwagens Maasbree naar Wonen Limburg
Het College van B&W wil dat de huidige woonwagenlocatie aan de Molenstraat in Maasbree wordt overgedragen
aan Wonen Limburg. Daarnaast wordt de gemeenteraad om een bijdrage van 70.000 euro gevraagd om de locatie
geheel op te kunnen laten knappen.

Gemeente Peel en Maas is van
mening dat woningcorporatie Wonen
Limburg beter uitgerust is in het verhu
ren en beheren van de woningen.
Aan de Molenstraat staan twee woon
wagens die volgens het college zijn
afgeschreven en in slechte staat ver
keren. Op korte termijn moeten deze
vervangen worden, maar gemeente
Peel en Maas vindt het niet zinvol om
daar zelf in te investeren. Ook vindt het
college het niet verantwoord om de
huidige bewoners “daar nog veel lan
ger in te laten wonen”. De gemeente
krijgt regelmatig meldingen van de
bewoners over lekkages, gevolgschade
en een verwarming die het niet meer
doet. Om die reden betalen de bewo
ners tijdelijk geen huur, laat het college
weten.

Omdat de locatie in een slechte
staat verkeert, moet Wonen Limburg
flink investeren om het woonwagen
centrum op te knappen en bewoonbaar
te maken. Daarom vraagt het College
van B&W de gemeenteraad om een
eenmalige bijdrage van 70.000 euro te
doen. De huidige woonwagens moeten
worden verwijderd en afgevoerd,
de bergingen moeten worden gesloopt
of gerenoveerd en de gehele stand
plaats moet heringericht worden.
Ook komen er nieuwe woonvoor
zieningen die aangesloten moeten
worden op gas, water en elektriciteit.
Gemeente Peel en Maas verwacht niet
dat die investeringen worden terugver
diend uit de huuropbrengsten, omdat
deze binnen de sociale huurgrens te
laag zijn.

Bussen niet geweerd uit centrum tijdens activiteiten

Gemeente helpt KVW Maasbree bij vergunning
Gemeente Peel en Maas heeft Kindervakantiewerk (KVW) Maasbree toegezegd te helpen met de vergunningaanvraag voor de KVW-week die van maandag 1 tot en met zaterdag 6 augustus plaatsvindt. De jongerenorganisatie kreeg in eerste instantie geen vergunning van de gemeente vanwege het ontbreken van informatie, maar krijgt
nu dus hulp om die ontbrekende stukken in te vullen. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen KVW Maasbree en
de gemeente op maandag 30 mei.

02

Het gesprek tussen de twee par
“Het doel van de bijeenkomst
tijen was nodig omdat de gemeente
was om samen tot een oplossing te
komen”, vertelt Luc Koopmans van Ad ve r tode
r ia leerste vergunningaanvraag had
afgewezen. Na raadsvragen van Fred
KVW Maasbree. “En dat is ons inziens
Peeters van PvdA/GroenLinks ant
ook gelukt. We gaan binnenkort met
woordde burgemeester Delissen-van
een vergunningsadviseur van de
gemeente om tafel zitten om zo op een Tongerlo dat gezien recente gebeurte
kaart precies in te tekenen wat er alle nissen steeds meer informatie nodig is
om de veiligheid rondom activiteiten
maal voor activiteiten gaan plaatsvin
den. Wij snappen dat de gemeente alle te kunnen garanderen. De aanleiding
risico’s wil uitsluiten en zijn blij met de voor de verscherpte regelgeving is
Na bijna 35 jaar zelfstandig ondernemerschap heeft Ger Hunnekens,
volgens de burgemeester het incident
positieve uitkomst van het gesprek.”
oprichter van Autobedrijf G. Hunnekens, het stokje overgedragen aan
zijn zoon. Frank Hunnekens gaat onder de naam Auto Hunnekens B.V.
verder met het bedrijf.

Van vader op zoon

Autobedrijf
Hunnekens Meijel
Het autobedrijf heeft zich
sinds 1981 bewezen als vakkundig
autobedrijf, zowel op het gebied
van technische reparaties als met de
verkoop van personenauto’s en lichte
bedrijfswagens. Binnen en buiten
Meijel is Autobedrijf Hunnekens een
begrip. Voor u als klant verandert
er niets. De bekende gezichten
blijven. Ger speelt de komende jaren
een ondersteunende rol voor de
werkplaats- en verkoopactiviteiten.
Mark, Wesley en Danny staan
dagelijks voor u klaar voor reparatie
en onderhoud. Iets waar Frank zich
mee bezig gaat houden, is het
verder professionaliseren van het
bedrijf. Door middel van technische

06in 2014 een mon
in Haaksbergen waar
stertruck het publiek in reed en drie
doden vielen. Een ander deel van de
bijeenkomst was het bespreken
van het plan om tijdens de KVWweek en de Ossefeesten lijnbussen
twee weken lang uit het centrum van
Maasbree te weren. “De wethouder gaf
aan dat dat niet mogelijk is”, vertelt
Luc. “De gemeente heeft afspraken
met de provincie en Veolia en onder
andere vanwege de bereikbaarheid

was het niet mogelijk de bussen te
weren. ” De Dorpstraat wordt, net als
andere jaren, wel afgesloten tijdens
de twee weken. De lijnbussen rijden
via Achter de Hoven hun routes. Luc:
“Ons plan was om de lijnbussen alleen
over de provinciale weg te laten rijden,

maar dat gaat dit jaar dus niet gebeu
ren. Het is echter zo dat vanaf 1 januari
een andere vervoersmaatschappij de
taken van Veolia overneemt. We zijn al
in gesprek met Dorpsoverleg Maasbree
om vanuit het dorp een advies te kun
nen geven voor volgend jaar.”

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

Van vader op zoon

Autobedrijf
Hunnekens Meijel
Na bijna 35 jaar zelfstandig ondernemerschap heeft Ger Hunnekens,
oprichter van Autobedrijf G. Hunnekens, het stokje overgedragen aan
zijn zoon. Frank Hunnekens gaat onder de naam Auto Hunnekens B.V.
verder met het bedrijf.

trainingen blijven de medewerkers
op de hoogte van de nieuwste
technieken voor het onderhouden
van uw auto. Ook is het inkopen
van auto’s bij merkdealers in het
buitenland en de verkoop via
internet een belangrijk onderdeel
van de werkzaamheden van Frank.
De passie die zijn vader Ger had, zet
zijn zoon Frank voort in het bedrijf.
U bent van harte welkom!

Kerkstraat 20a, 5768 BG Meijel
077 466 18 52
www.autohunnekens.nl

EGOpop in Egchel
Festival EGOpop in Egchel kende op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei de twaalfde editie. Waar de regen
over heel Nederland trok, wist het festivalterrein in Egchel de meeste neerslag te ontwijken. Optredens
op de Rabobank Mainstage in de grote tent waren er van onder andere Racoon, Di-rect, Mr. Polska,
The Brahms en Afterpartees. Dit jaar had café Dotje uit Panningen haar eigen tent: Dotjes Dansfabriek.
Buiten op het terrein was ook de Zaal21 Talentstage te vinden waar talentvolle bands uit de regio
optredens verzorgden. De jeugd begon al met het oefenen op opblaasgitaren om zelf ooit een keer op
één van de podia te staan. (Foto: Maartje van Berkel)
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autobedrijf, zowel op het gebied
van technische reparaties als met de
verkoop van personenauto’s en lichte
bedrijfswagens. Binnen en buiten
Meijel is Autobedrijf Hunnekens een
begrip. Voor u als klant verandert
er niets. De bekende gezichten
blijven. Ger speelt de komende jaren
een ondersteunende rol voor de
werkplaats- en verkoopactiviteiten.
Mark, Wesley en Danny staan
dagelijks voor u klaar voor reparatie
en onderhoud. Iets waar Frank zich
mee bezig gaat houden, is het
verder professionaliseren van het
bedrijf. Door middel van technische

trainingen blijven de medewerkers
op de hoogte van de nieuwste
technieken voor het onderhouden
van uw auto. Ook is het inkopen
van auto’s bij merkdealers in het
buitenland en de verkoop via
internet een belangrijk onderdeel
van de werkzaamheden van Frank.
De passie die zijn vader Ger had, zet
zijn zoon Frank voort in het bedrijf.
U bent van harte welkom!

Kerkstraat 20a, 5768 BG Meijel
077 466 18 52
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Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn,
deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 liggen voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2 de
volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
·
ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
·
ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ en/of activiteit ‘vellen van houtopstand’ op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.
Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van het Programma
Stroomlijn is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing (op grond van artikel 3.35 van de
Wet ruimtelijke ordening). Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode
van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten.

7.

Algemeen
Rijkswaterstaat werkt - vanuit het Programma Stroomlijn - aan het onderhoud van de
begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de
Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater, als
het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de
doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en
vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de
uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij
hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en
vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van
Rijkswaterstaat is om - na een zorgvuldige afweging van belangen - zoveel mogelijk bomen
en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook
via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het rooien van de
houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.

8.

Toelichting ontwerpbesluiten
De ontwerpbesluiten voor deelgebied 3, cluster 2 betreffen werkzaamheden in 33
uiterwaarden, verspreid over 12 gemeenten. Voor de exacte locaties van de
werkzaamheden wordt verwezen naar het bij de ontwerpbesluiten ter inzage liggende
kaartmateriaal.
Ontwerp-projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaan van de
rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een projectplan worden
opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 3, cluster 2
beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch kader
voor de werkzaamheden.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren van
werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier
werkzaamheden te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden is voor
28 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist om
een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project dat uit die
activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder g
Wabo). Met andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard door een
kapverordening wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunning nodig. Om
die reden is voor 10 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Welke ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage?
1. Ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en
Milieu t.b.v. de uiterwaarden Molengreend (gemeente Maasgouw), Weerd (gemeenten
Maasgouw en Roermond), Plassen Roermond, Stadsweide Roermond en Asseltse
Plassen (gemeente Roermond), Swalmdal (gemeenten Roermond en Beesel),
Bouxweerd en Neer (gemeente Leudal), Rijkelse Bemden (gemeente Beesel),
Weerdbeemden, Kessel en De Berckt (gemeente Peel en Maas), Reuver (gemeenten
Beesel en Peel en Maas), Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi en Hasselt (gemeente Venlo),
Grubbenvorst (gemeenten Horst aan de Maas en Venlo), Lottum en Ooijen (gemeente
Horst aan de Maas), De Steening (gemeenten Venlo en Bergen), Blitterswijck
(gemeente Venray), Well (gemeente Bergen), Vierlingsbeek, Zoetepasweiden,
Zurepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen (gemeente Boxmeer), Ossenkamp
(gemeenten Gennep en Bergen), Heijen en Maaskemp (gemeente Gennep) en
Middelaar (gemeenten Mook en Middelaar en Gennep) met bijbehorende stukken,
waaronder de m.e.r.-beoordelingsbeslissing.
2. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van
houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Weerd van het college van B&W van de gemeente
Maasgouw met bijbehorende stukken.
3. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Weerd, Plassen Roermond, Stadsweide Roermond, Asseltse Plassen en Swalmdal van
het college van B&W van de gemeente Roermond met bijbehorende stukken.
4. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Swalmdal, Rijkelse Bemden en Reuver van het college van B&W van de gemeente
Beesel met bijbehorende stukken.
5. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Bouxweerd en Neer van het college van B&W van de gemeente Leudal met
bijbehorende stukken.
6. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Weerdbeemden, Kessel, De Berckt en Reuver van het college van B&W van de
gemeente Peel en Maas met bijbehorende stukken.

9.

10.

11.

12.

13.

Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Venlo, Hasselt, Grubbenvorst en De Steening en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de
uiterwaarden Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi, Hasselt, Grubbenvorst en De Steening
van het college van B&W van de gemeente Venlo met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Grubbenvorst, Lottum en Ooijen van het college van B&W van de gemeente Horst aan
de Maas met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Well en Ossenkamp en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Well van het
college van B&W van de gemeente Bergen met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard
Blitterswijck van het college van B&W van de gemeente Venray met bijbehorende
stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Vierlingsbeek, Zoetepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen van het college van
B&W van de gemeente Boxmeer met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Ossenkamp, Heijen, Maaskemp en Middelaar van het college van B&W van de
gemeente Gennep met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van
houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Middelaar van het college van B&W van de gemeente
Mook en Middelaar met bijbehorende stukken.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter
inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de aanvragen. U kunt
de betreffende documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of op afspraak inzien
op de volgende locaties:
·
Gemeentehuis Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver;
·
Gemeentehuis Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen;
·
Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer;
·
Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, 6591 CP Gennep;
·
Gemeentehuis Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst;
·
Gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen;
·
Gemeentehuis Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht;
·
Gemeentehuis Mook en Middelaar, Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook;
·
Gemeentehuis Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen;
·
Stadskantoor Roermond, Kazerneplein 7, 6041TG Roermond;
·
Stadswinkel Venlo, Prinsessesingel 30, 5911 HT Venlo;
·
Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat1, 5801 MB Venray.
Digitale inzage
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag, kunt u ook inzien via
www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 3, Cluster 2, Ontwerpbesluiten.
Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 kan een ieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten.
Schriftelijk:
Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het ontwerpbesluit
naar:
De Minister van Infrastructuur en Milieu
Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier
T.a.v. J.J. van Burg
Postbus 24103
3502 MC Utrecht
Mondeling:
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen over het ontwerpbesluit dient u
daarvoor een afspraak te maken met de heer J.J. van Burg via telefoonnummer 0620613270. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.
Wat gebeurt er met uw zienswijzen?
De bevoegd gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het
definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat
daarmee is gedaan.
Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en
als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit,
tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fauve Wevers
16 jaar
Helden
Het Bouwens

Heb je ooit iets gebroken?
Ja, ik heb een aantal botbreuken gehad.
De eerste was toen ik 6 jaar was.
Het gebeurde tijdens de sportdag op
school. Ik klom op een hek dat om de
sportvelden heen stond. Ik verloor mijn
balans en viel voorover op mijn arm.
De botbreuk zat net boven de elleboog.
Ook heb ik een keer mijn groeischijf
in de enkel verschoven toen ik tijdens
gym van een bankje af sprong. Verder
heb ik nog een keer mijn pols gebroken
toen ik tijdens een spel bij gym tegen
iemand aanbotste en op de grond viel.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Mijn mobiel. Zonder mobiel zou ik echt
nergens zijn. Ik whatsapp best veel.
Ik lees ook graag op mijn mobiel en
ik gebruik het ook als navigatie, want

als er één ding is dat ik niet kan, dan
is dat wel de weg vinden. Ik heb het
richtingsgevoel van een uilskuiken.
Waar kijk je het meest naar uit?
Ik kijk het meest uit naar een reis
naar Canada, die ik graag zou willen
maken. Een vriendin van mij verhuist
in augustus naar Canada. Toen we dat
hoorden, hebben een vriendin en ik
bedacht om ons profielwerkstuk over
Canada te houden. Ons plan is om vier
weken naar Canada te gaan en daar
ook naar school te gaan. Ik kijk hier
heel erg naar uit. Het enige probleem
is dat de scholen nog toestemming
moeten geven.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik zou graag een fotografisch geheugen
hebben. Dat lijkt me echt ideaal. Je
hoeft maar één keer een tekst door te
lezen en dan onthoud je meteen alles.
Superhandig voor een proefwerk dus.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

aan
Fauve Wevers
Welke muziek luister je veel?
Ik luister heel erg veel naar Twenty
Øne Piløts, mijn favoriete band.
Hun muziek is heel divers. Het valt
onder de categorie alternatief. Ze zijn
bekend geworden met hun liedje
Stressed Out. Op 9 november ga ik naar
een concert. Ik luister veel naar hun
muziek omdat de songtekst echt wat
betekent. Tyler Joseph (de zanger van
de band) is depressief en daar gaan
bijna al zijn songteksten over. Ik vind
het heel fascinerend hoe hij van zo’n
depressieve tekst toch een heel vrolijk
liedje maakt.
Wat is je favoriete boek?
Mijn favoriete boeken zijn die uit de
Harry Potter-serie. De manier waarop
J.K. Rowling de fantasiewereld van
tovenaars en heksen beschrijft, vind ik
heel gaaf.
Waar ben je het meest bang voor?
Ik ben het meest bang voor de dood,
omdat ik het gewoon geen pret
tig idee vind dat ik niet meer besta,
geen bewustzijn meer heb en dat als
uiteindelijk iedereen die mij gekend
heeft ook dood gaat, niemand mijn nog
herinnert. Alsof ik nooit heb bestaan.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit mijn knuffel Pooh Beer
weggooien. Ik heb Pooh Beer gekregen
toen ik nog een baby was en sindsdien
heb ik hem elke avond in mijn bed
gehad.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Ik had graag in Harry Potter willen
spelen. Het lijkt me zo vet om zo veel
jaren (Harry Potter heeft immers acht
films) te doen alsof je een tovenaar
Ik zou willen ruilen van leven met de
bent en de Harry Potterfilms hebben
Russische president Vladimir Poetin.
coole special effects.
Dan zou ik meteen de anti-homo wet
In welke historische tijd had je
afschaffen en alle andere dingen die
willen leven?
absoluut niet kunnen in dat land.
Rusland zou weer vrienden worden met Ik zou het liefst in de tijd van de
de VS in plaats van vijanden en mensen Grieken en Romeinen willen leven.
En dan het liefst in de tijd van Julius
zouden niet meer bang hoeven te zijn.
Caesar. Het lijkt me echt fascinerend
Wanneer was de laatste keer dat je
om te zien hoe alles daar gebeurde.
door de grond wilde zakken?
Als je een dag van je leven alles
Dat was toen ik aan een jongen vroeg
of hij mijn vriendje wilde zijn en hij me mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
afwees. Elke keer als ik hem tegen
Dan zou ik in een Ferrari willen rijden.
kom op school, schaam ik me wel een
Het liefst in een Ferrari 458 Spider
beetje.
(cabrio versie van de 458 Italia).
Wat is jouw droomberoep?
Ook zou ik een wereldreis maken om
Mijn droomberoep is forensisch patho
loog anatoom. Dit houdt in dat je lijken alle mooie plekken die de wereld heeft
te bieden, te bezoeken.
onderzoekt bij moordzaken om de
Wat was je eerste gedachte toen je
doodsoorzaak vast te stellen. Ik wil dit
vanmorgen opstond?
graag worden, omdat ik dan door mijn
onderzoek misschien wel kan helpen
Dat ik niet wilde opstaan. Ik ben
om daders achter de tralies te krijgen.
absoluut geen ochtendmens. Ik hou van
Zo heb ik dan een beetje het gevoel dat uitslapen. Het liefst ga ik om 01.00 uur
ik de samenleving help.
naar bed en sta ik pas rond 12.00 uur op.

PUUR Barbecue
Van den Beuken

Dorpsstraat 33, Meijel, T. 077 - 466 12 94
info@vandenbeuken.uw-slager.nl

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
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Groene
vingers
Een eigen moestuin onderhouden en je eigen groente
telen. Het wordt tegenwoordig
gezien als een trend, maar wij
doen het thuis al sinds ik het
mij kan herinneren. De eerste
paar jaar stond ik nieuwsgierig
met een schepje aan de zijlijn
te kijken hoe mijn moeder de
aarde grondig omspitte en ze
groene stekjes in de grond
zette. Het was altijd al feest en
het is elk jaar een groter feest.
Als dochter van twee
tuinplantenkwekers en met een
tuin ter grootte van een half
voetbalveld, ben ik geboren en
getogen tussen het groen. Met de
geur van vers gemaaid gras en
grond onder mijn nagels. Steeds
als we de winter achter ons
hadden gelaten en alles weer
begon te groeien en te bloeien,
was ik vaak buiten. Juli spendeerde ik in de fruittuin waar de
rode besjes en frambozen rijp
aan de planten hingen. Zo ook dit
jaar, toen de tijd was aangebroken om onze eigen groentefabriek in de achtertuin aan te
leggen. Het begon met een
bezoekje aan het tuincentrum
waar we verschillende groenten
kochten. Van bleekselderij en
peterselie tot rode bieten en
courgette. Elke week loop ik even
naar het stuk grond waar nu
verschillende groene blaadjes uit
het oppervlak steken en de
bloesem aan de aardbeiplantjes
rustig veranderen in kleine, witte
aardbeitjes. Ik pluk tussen de
plantjes het onkruid uit, totdat je
kunt zien wat eetbaar is en wat
gezien wordt als vuil. Nou snap ik
wel dat niet iedereen zoveel plek
heeft om zijn zelfvoorzienende
landbouwbedrijf te beginnen. In
potten op het terras of kleinere
stukjes grond zou het ook prima
kunnen. Je hoeft niet direct alle
groente en fruit die je bij de
groenteboer aanschaft te
vervangen door je eigen groentewinkel in de achtertuin. Al neem
je twee aardbeiplantjes. Ook dan
vind ik dat je mag zeggen dat je
een moestuintje hebt. Het gaat
immers om het idee.
Daphne
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Derde Stijl Market in Panningen
De derde lifestyle-markt Stijl Market wordt op zondag 5 juni gehouden in het SIF-gebouw in Panningen.
Meer dan zestig stands zijn aanwezig met bijzondere en duurzame voorwerpen. Veel van de aangeboden
producten zijn handgemaakt en komen van Nederlandse bodem.

mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt als doel. Het is de eerste
keer dat de markt binnen wordt
gehouden. De twee eerdere twee
edities vonden plaats bij De Ringoven
in Panningen.

Kijk voor meer informatie op de
facebookpagina van de Stijl Market
of bel met 06 21 27 43 94. De markt
vindt plaats op zondag 5 juni van
12.00 tot 17.00 uur in het SIF-gebouw,
Industrieterrein 4 in Panningen.

Samenwerking

Leefstijlcursus
Leef-in-Stijl
Leefstijlproject Leef-in-Stijl start op maandag 6 juni met een nieuwe
cursus. In het project werken fysiotherapeut Fysio Helden, diëtiste
Ans Driessen van Diëtheek en een aantal huisartsenpraktijken van
medisch centrum Pantaleon in Panningen samen om een gezondere
leefstijl te ontwikkelen bij de deelnemers.

Naast de kraampjes voor de produc
ten, zijn er activiteiten en workshops
bij het evenement. De standhouders
zijn kleine, ambachtelijke bedrijfjes en
zzp’ers met unieke producten.

De producten lopen uiteen van bijzon
dere sieraden tot feelgood-cadeau’s.
Ook streekproducten, design ontwer
pen, brocante woonaccessoires en
retromeubels zijn er te vinden.

De Stijl Market wordt georgani
seerd door de Stijlfactorij, die op zijn
beurt weer onderdeel is van sociale
onderneming Rendiz. Het bedrijf
heeft arbeidsparticipatie voor

Het hele traject van de cursus
duurt een jaar. De deelnemers wor
den tijdens het traject begeleid door
hun huisarts, praktijkondersteuners uit
de huisartsenpraktijk, de diëtiste en
door de fysiotherapeut. Naast voeding
en beweging is er aandacht voor
mentale begeleiding. De begeleiding
neemt na een half jaar af, zodat de

deelnemers na een jaar zelfstandig
verder kunnen gaan om de gezonde
leefstijl te behouden.
Meer informatie is te verkrij
gen bij de huisartsenpraktijken.
Deelnemende huisartsenpraktijken
zijn Van de Bergh en Keereweer,
Prudon, Magis en huisartsenechtpaar
Franssen.

Oh, zit dat zo!
De grootste beslissing
van je leven?
Door: Rick Schiffelers, Register Makelaar Taxateur o.z.
Een Huis Kopen? Leuk! Plannen maken, een nieuw interieur
kopen, de tuin anders aanleggen of misschien zelfs je eigen zwembad.
Maar een huis kopen is ook spannend, misschien zelfs doodeng. Je
maakt grote financiële keuzes en je vraagt je af of de mogelijkheden
die je in het huis ziet er wel echt zijn.

Het belangrijkste is dat je weet
wat je zoekt. Maak een onderscheid
tussen harde eisen en wensen (de
leuke extra’s). Een goede tip hierbij
is om eens terug te denken aan de
huizen waar je eerder woonde, wat
was prettig en wat miste je?
Hoe weet je waar je je thuis
voelt? Een stukje psychologie:
vanuit onze natuur hebben wij
behoefte aan privacy, willen we
contact met de natuur, daglicht en
frisse lucht. Met andere woorden
woningen die geborgenheid en
veiligheid bieden.
Veel kopers zoeken ook iets
unieks in een woning. Iets wat je

nieuwsgierig maakt. Hoogteverschillen
in huis, verrassende hoekjes of een
spannende tuin. Als je ergens gaat
kijken, is het effect van de eerste
indruk heel belangrijk. Uit een
onderzoek in 2013 is gebleken dat
80% van de huizenkopers zodra ze
over de drempel stappen al weten
of dit hun huis gaat worden of niet.
Omdat ook factoren die niets met het
huis te maken hebben meewegen
(het weer, je humeur en zelfs de
makelaar), is mijn advies om bij
twijfel een tweede bezichtiging te
plannen. Zeker als de woning aan je
harde eisen voldoet, maar je twijfelt
over je wensen. Met het juiste
humeur kan het ineens wel passen.
Ik kom in de praktijk ook kopers
tegen waarvoor geen enkele woning
goed genoeg is, omdat de woning

waar ze naar op zoek zijn niet
bestaat. Als dat voor jou van
toepassing is, dan is het verstandig
om gaandeweg je zoektocht je
lijstje van eisen en wensen nog
eens kritisch tegen het licht te
houden.
Een aankoopmakelaar kan je
helpen bij het kopen van je woning
op bouwkundig-, juridisch-, financieel-, maar zeker ook emotioneel
gebied, zodat je na het kopen van
je woning zelfverzekerd kunt zeggen: het voelt gewoon goed!

www.intermakelaars.com

Stone Fruit
Conference bij
Fleuren
Vruchtboomkwekerij Fleuren hield op vrijdag 27 mei de tweede
International Stone Fruit Conference. Experts uit binnen- en buitenland kwamen langs op de vestiging van Fleuren in Koningslust om
te praten over de teelt van steenfruit (kersen en pruimen). Het doel
van de conferentie was om de deelnemende fruittelers via lezingen
nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en onderzoeksresultaten aan te
bieden. In totaal kwamen er ruim 220 mensen uit zestien verschillende landen langs om te luisteren naar de experts. Han Fleuren,
eigenaar van het bedrijf en te zien op de foto, was ook één van de
sprekers bij de conferentie.
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GEPLUKT Nancy Dielissen

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

rondreis hadden gedaan, hebben we
twee dagen in Varadero doorgebracht
aan het strand. In het hotel was een
overdaad aan eten en drinken, terwijl
we de dagen ervoor hadden gezien
hoe moeilijk de bevolking in Cuba het
soms heeft. Dat was onwerkelijk en
een heel confronterend contrast.”
Thuis in Meijel is Nancy actief bij
Dorpsoverleg Meijel, waar ze sinds
2015 bij de kerngroep MéélMarketing
de communicatie en pr verzorgt.
“En afgelopen februari ben ik aange
nomen als vrijwilligster bij Omroep
P&M. Bij de omroep sta ik vooral
achter de camera als televisie-ver
slaggeefster”, aldus Nancy. “Ik vind
het ontzettend leuk om mijn bijdrage
te leveren. Iedereen staat open voor
nieuwe ideeën. Deze zomer gaan
we een talkshow-programma maken,
genaamd ‘De zomeravond van..’
waarin we mensen uit Peel en Maas
interviewen in een zomerse setting.
Daar heb ik ontzettend veel zin
in.”

Gitaarles na 25 jaar
Ze werd 43 jaar geleden geboren in Neerkant, maar woont alweer bijna tien jaar in Meijel. Nancy Dielissen heeft haar eigen communicatiebureau,
nam zondag 29 mei deel aan VenloStormt, zat jarenlang bij de vrijwillige brandweer in de gemeente Helden en is televisie-verslaggeefster bij
Omroep P&M. Deze week wordt Nancy geplukt.
Nancy is geboren en getogen in
het Brabantse Neerkant, nét over de
grens bij Meijel. Voordat ze in 2007 met
haar man Jacco naar Meijel verhuisde,
woonde ze een paar jaar in Beringe.
“Daar heb ik zo’n zes jaar bij de vrijwil
lige brandweer van de toenmalige
gemeente Helden gezeten”, vertelt
Nancy. “Uiteindelijk zijn mijn man Jacco
en ik naar Meijel verhuisd. Daar hadden
we een huis gekocht dat we volledig
moesten opknappen. Omdat ik buiten
de gemeente Helden ging wonen en
vanwege het feit dat al mijn vrije tijd in

het opknappen van het huis ging zitten,
ben ik gestopt als brandweervrouw.”

Buro Dico
Na de mavo startte Nancy met
de opleiding middelbaar economisch
en administratief onderwijs (meao).
“Ik wilde bij de politie gaan werken”,
aldus Nancy. “Na mijn opleiding sollici
teerde ik bij de politie. Ik moest allerlei
tests doen om te zien of ik geschikt
zou zijn. De laatste test, de sporttest,
haalde ik niet. Toen was ik nog niet zo
sportief als nu.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Televisieverslaggeefster
Samen met haar man reist Nancy
graag de wereld rond. “We boeken het
liefst een vlucht en de eerste over
nachting, daarna zien we wel hoe de
rest loopt. Geen all-inclusive vakanties
voor Jacco en mij.” De afgelopen jaren
is het paar onder andere naar Jordanië,
Lapland, India, Nepal, Chili en Cuba
geweest. Vooral het contact met de
lokale bevolking vinden ze indrukwek
kend, zoals in Cuba. “Nadat we de

• Advies
• Coaching
• Projecten
Start eens met een klankbordsessie,
maar laten wij eerst eens kennismaken.

1

8

2

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Uiteindelijk ging Nancy bij de
Rabobank aan de slag, waar ze
verschillende functies vervulde en
opleidingen volgde. Tot september
vorig jaar werkte ze op de afdeling
marketing & communicatie bij de
bank. “Na de reorganisatie heb ik
het roer omgegooid”, aldus Nancy.
“Ik wilde voor mezelf beginnen in de
communicatie. Toen heb ik, vanuit een
coachingstraject, mijn eigen onder
neming opgezet. Sinds 1 mei van dit
jaar ben ik officieel eigenaar van mijn
communicatiebureau Buro Dico.”

Als Nancy niet aan het werk is of
voor de omroep op pad is, is ze wel in
de sportschool te vinden. “Maar ook
motorrijden, hardlopen, meedoen aan
een bootcamp en skeeleren doe ik
graag”, aldus Nancy. “Op zondag
29 mei heb ik voor het eerst mee
gedaan aan VenloStormt. Dat was
echt ontzettend leuk. Lekker door de
modder tijgeren en klauteren over
hindernissen. Volgend jaar doe ik weer
mee!” Sinds kort is Nancy gestart
met gitaarlessen. “Ik heb altijd gitaar
willen spelen en ben twee weken
geleden eindelijk begonnen”, aldus
Nancy. “Vijfentwintig jaar geleden
kocht ik een gitaar met het doel erop
te leren spelen, maar daar kwam het
nooit van. Nu, na zoveel jaar, is die
eindelijk in gebruik.”

Oplossing vorige week:
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KLEDING EN TEXTIEL

www.winkelke.nl

Vuuel plezeer mèt de volksfieëste.
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Bespreking Poll week 20

Oud

Meer eindexamens moeten digitaal worden afgenomen
Meer eindexamens zouden digitaal afgenomen moeten worden, vond
67 procent van de stemmers op onze poll. Want examens met pen en papier
maken, is eigenlijk maar ouderwets. Het kost een hoop papier, de eindexamen
leerlingen krijgen na een week kramp in hun handen van het schrijven en lera
ren moeten al die handschriften maar zien te ontcijferen. Daarnaast kun je met
examens op de computer veel meer. Je kunt bewegend beeld laten zien en er
luisterfragmenten in verwerken. Dit heeft bij taalexamens of examens muziek

of kunst echt een meerwaarde. Ook zijn de digitale examens gemakkelijker aan
te passen voor leerlingen met dyslexie. Op het vmbo wordt er al langer gebruik
gemaakt van digitale examens.
Toch was de overige 33 procent het er juist niet mee eens. Pen en papier
doen het immers altijd. Een computer kan crashen, uitvallen of gewoonweg
kuren vertonen als er een belangrijk examen gemaakt moet worden. En leerlin
gen kijken dagelijks al zo vaak en veel naar een scherm.

Het is goed dat de gemeente vergunningaanvragen
voor evenementen strenger bekijkt
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De vergunningaanvraag van Kindervakantiewerk (KVW) uit Maasbree om
activiteiten in het dorp te mogen organiseren, werd eerder deze maand door bur
gemeester Wilma Delissen-van Tongerlo afgewezen. Er zou informatie ontbreken
om de vergunning te verlenen, verklaarde de burgemeester na raadsvragen van
PvdA/GroenLinks. De aanleiding voor de verscherpte regelgeving is volgens de
burgemeester het incident in Haaksbergen waar in 2014 een monstertruck het
publiek inreed. Daarbij vielen drie doden en 28 gewonden.
Het is goed dat vergunningaanvragen voor evenementen strenger worden
bekeken. Daardoor kun je als gemeente veiligheid garanderen en zijn risico’s

ingedekt. Mensen moeten zich op evenementen immers terecht veilig kunnen
voelen. Soms is het nodig om wegen af te sluiten. Dit heeft dan weer invloed op
het wegverkeer. Ook dan is het goed dat op alle details streng wordt gelet.
Aan de andere kant is het nog maar de vraag of dit bij alle evenementen
moet gelden. Wanneer er een monstertruck in het dorp rijdt, is het niet zo gek dat
de regels aangescherpt moeten worden. Maar bij andere, heel gewone dorpsfees
ten of evenementen van organisaties is dat toch niet nodig?
Het is goed dat de gemeente vergunningaanvragen voor evenementen stren
ger bekijkt. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 21) > De nieuwe manier van afval inzamelen is te veel werk > eens 44% oneens 56%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Keverbergplein is meer dan zelfsturing
Sommige partijen in Peel en Maas zijn verblind door zelfsturing.
Initiatiefnemers van zelfsturing zijn de kartrekkers van de gemeente
Peel en Maas, andere mensen tellen niet mee of worden als lastig ervaren,
zo lijkt het.
Zo schrijft raadslid Saskia Vintges
(VVD) het volgende in weekblad
HALLO: “Helaas hebben deze paar
tegenstanders de publiciteit gezocht
en gevonden. Met genoeg stampij
kan een hoop ellende en wantrouwen
gekweekt worden.” Betrokken burgers
die een andere mening hebben, moe
ten dus het feestje niet bederven, niet
zeuren en vooral hun mond houden.
“Er is voldoende overleg
geweest”, volgens de VVD en Lokaal
Peel en Maas. Is het echter allemaal

duidelijk en helder geweest? Neem de
laatste bijeenkomst van de gemeente,
waar de bezwaarmakers te horen kre
gen dat het college het plan Keverberg
wilde doorvoeren. Een ambtenaar
mocht het nieuws brengen. Inhoudelijk
ging hij niet op de zaak in. De wethou
der, de initiatiefnemers van het plan
en het dorpsoverleg waren afwezig
en de pers had te horen gekregen dat
hun aanwezigheid niet gewenst was.
Bij voldoende overleg gaat het niet om
de aantal keren, maar om de kwaliteit

Reünie

Double Four Country Linedance

00 tot 18.00 uur.
Op zondag 5 juni 2016 van 14.
ijel
D’n Binger, Alexanderplein 2, Me

Iedereen die gedanst heeft in die 16 jaar bij
Double Four Country Linedance is van harte welkom.
Bij interesse, kom gerust eens kijken.
We willen ook alle Country Linedance clubs verwelkomen
en bedanken voor al hun steun in de afgelopen 16 jaar.

en inhoud van overleg. “Zelfsturing
wil zeggen dat raadsleden zich er niet
mee bemoeien. Raadsleden komen pas
in beeld als er een besluit genomen
moet worden”, aldus Rob Willems,
fractievoorzitter Lokaal Peel en Maas en
raadslid Saskia Vintges van de VVD. Dus
raadsleden worden buitenspel gezet en
mogen niet deelnemen aan zelfsturing.
Waarvoor kiezen we deze mensen dan
nog? Alleen maar om bordjes omhoog
te houden met het opschrift ‘Voor’ of
‘Tegen’?
Dat kan toch niet de bedoeling zijn,
lijkt mij. We leven toch nog altijd in
een democratisch land, mag ik hopen.
Raadsleden zijn juist gekozen om de
belangen van alle burgers te dienen en
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waar nodig een afweging te maken.
Raadsleden moeten betrokkenheid
laten zien naar de burgers toe en
daarbij het algemeen belang niet uit
het oog verliezen. Dat zijn raadsle
den die onze waardering verdienen.
Willen luisteren is je kwetsbaar
opstellen en openstaan voor anders
denkenden. Zelfsturing door en
met samenwerking geeft kracht en
saamhorigheid.
Er is een weg, nu nog alleen de
wil om er uit te komen. Nogmaals de
waardering voor de initiatiefnemers
van plan Keverberg. Jullie hebben
geweldig werk verzet.
Johan van Knippenberg,
Molenstraat Kessel

GEZOCHT

ZATERDAGMEDEWERKERm/v

“Peter, 65 jaar is echt niet
oud!”, zo schreef mijn zus
laatst op haar verjaardagskaart
aan mij. Ja, 65 klinkt oud,
maar is dat natuurlijk helemaal niet. Tenminste, als je
gezond bent en bezig blijft.
Gelukkig voel ik me ook niet
oud en bezig blijf ik echt wel.
Maar er zijn wel mensen van
mijn leeftijd of zelfs nog
jonger, die ook wel bezig
zouden willen blijven maar dat
vanwege hun slechte gezondheid niet meer kunnen.
En dan heb ik het nog niet
eens over de echte ouderen,
de hoogbejaarden. De mensen
die lichamelijk en soms ook
geestelijk versleten zijn aan het
leven. Hoe belangrijk is het dat
die, waar nodig, goede zorg
ontvangen. Maar met alle
bezuinigingen in de zorg, is er
steeds minder zorg voor hen.
In mindere tijden moeten de
werkers in de zorg veel meer
doen. En vraag niet naar voor
wat voor een loontje. Ze doen
het in elk geval en meestal
geweldig! Helaas kan vaak
alleen het hoognodige gebeuren. Soms zelfs dat niet eens.
Wat aandacht voor een levensverhaal, daar is niet of nauwelijks tijd voor. Hoe tragisch
eigenlijk. We noemen Nederland
een beschaafd land, maar de
zwaksten onder ons lijken wel
de sluitpost op de begroting.
Ik zag op Facebook een mooi
filmpje langskomen van
Gertrudenstift Altenpflegeheim.
Het toont in een Duits verzorgingshuis een zeer attente
verzorgster die ook inzag dat
zieke en oude mensen meer
nodig hebben dan
eten, een wasbeurt en
schone kleding. Zij had
een geweldig idee en
nam haar lieve hond
mee om de oude
mensen op te vrolijken.
Geweldig hoe je in dat
filmpje zag dat die
oude vrouw, die eerst
meer dood dan levend
leek te zijn, straalde bij
het zien van die hond
op haar bed!
Vertederend. Er kwam
weer leven op haar
gezicht. Aandacht doet
wonderen.

Ben jij 16 jaar of ouder en ben je bereid om van 1 juli
iedere zaterdag vanaf 7.00 uur ons team te komen versterken
met onder andere onderstaande werkzaamheden?
• Orders klaar zetten / Fusten klaar zetten
• Voorbereidend en ondersteunend werk van bestellingen maken
• Opruimwerkzaamheden
Stuur dan een e-mail naar f.vanzuilen@berrybrothers.nl
zodat we je eventueel kunnen uitnodigen voor een gesprek.

Nijken 18
6088 NR Roggel
Tel: 0475 - 49 62 14

WWW.VANZUILENZACHTFRUIT.NL
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Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente

• Vrijdag 3 juni zijn we de gehele dag gesloten (Personeelsdag). De Bibliotheek is geopend.
Voor het doen van overlijdens- of geboorteaangifte zijn we geopend van 9.00 tot 10.00 uur.
• Vrijdag 17 juni én zaterdag 18 juni zijn we de gehele dag gesloten. De Bibliotheek is
geopend. Voor het doen van overlijdens- of geboorteaangifte zijn we op vrijdag 17 juni
geopend van 8.30 tot 9.00 uur.

Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners >
Actueel > Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.
Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Grashoek, 5985 NM, Helenaveenseweg 98. Het uitbreiden van het glastuinbouwbedrijf van
Maatschap S. en G. Kluijtmans. De bedrijfsruimte wordt uitgebreid.
• Kessel, 5995 PS, Ondersteweg 9. Het veranderen van de rundveehouderij van Mertens
(afsplitsing van Ondersteweg 8).
• Meijel, 5768 CD, Dorpsstraat 19. Het veranderen van het horeca-bedrijf (Nostalgie Eten &
Drinken).

Kermis Egchel 3 t/m 6 juni
Vrijdag 3 juni
16.00 uur: Opening kermis door wethouder Arno Janssen
Zondag 5 juni
van 16.00 uur tot 18.00 uur: Gratis schminken voor de kinderen
Maandag 6 juni
vanaf 18.00 uur: Verrassing

We wensen Egchel fijne kermisdagen!

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning
Uitgebreide procedure gemeente Peel en Maas
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is een tijdelijke
omgevingsvergunning te verlenen voor maximaal 10 jaar voor: Maasbree, 5993 RC, Lang Hout
4/4a. Bouw, planologisch strijdig gebruik en brandveilig gebruik ten behoeve van het tijdelijk
huisvesten van 20 tijdelijke arbeidskrachten in piekmomenten. Verzonden op 01-06-2016.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Afvalnieuws
Vanaf 20 juni gaan wij ook in de kernen Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en Maasbree
op de nieuwe manier het afval inzamelen. Vanaf de laatste lediging is de grijze container
niet meer bestemd voor restafval maar voor PMD (Plastic, Metalen en Drankkartons).
Het is fijn om fris te starten. Daarom wordt uw container, na de laatste restafvalinzameling
gewassen.
De grijze container wordt leeggemaakt en dezelfde dag óf de dag erna gewassen. Op 9, 10
en 11 juni rijdt de was-service in Baarlo en Maasbree. Van 13 tot en met 16 juni rijdt de was-

service in Beringe, Grashoek en Helden. Laat de container staan totdat deze is gewassen,
daarna kunt u de container binnenhalen.
Plak daarna de stickers uit het startpakket op uw containers. In Maasbree en Baarlo
wordt tussen 2-6 en 7-6 het startpakket met alle informatie rondgebracht door de
vereniging. In Beringe, Grashoek en Helden wordt het startpakket rondgebracht tussen
8-6 en 11-6.

isa bas gaan afafvvvalal scheiden
bas, wat zie je er al goed uit!
zie je wel dat je zonder al
dat gft kan.

ja isa, ik doe
mijn best maar
gft vond ik wel
erg lekker.

weet je wel wat
ze nog allemaal
met dat gft
kunnen doen?

as

en

Is a e n B

ze kunnen er weer elektriciteit en
gas mee maken! en op compost
kunnen weer nieuwe plantjes
groeien. goed hé!

www.peelenmaas.nl
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Ruime raadsmeerderheid ziet grote voordelen

Camping blijft eigendom gemeente:
‘De bevolking wil het.’
Het pleit was al min of meer beslecht na de Opiniërende vergadering van 10 mei, maar
vorige week dinsdag werd het officieel beklonken: camping De Heldense Bossen blijft een
gemeentecamping. Daarmee komt een einde aan een politieke discussie die vele jaren boven
de markt hing.
Net als in de twee voorgaande vergaderingen (Beeldvormende en Opiniërende) waren er ook nu
weer heel wat campinggasten en personeelsleden naar de raadszaal gekomen om de discussie bij
te wonen. Maar voordat de camping aan de orde kwam, was er het gebruikelijke vragenhalfuurtje.
Om te beginnen wilde Fred Peters (PvdA/GroenLinks) meer weten over problemen die er zouden
zijn met de vergunningaanvraag van het Maf en het Kindervakantiewerk in Maasbree voor allerlei
zomeractiviteiten. De fractie maakt zich zorgen dat die activiteiten in gevaar komen.
Portefeuillehouder burgemeester Wilma Delissen kon hen enigszins geruststellen. Ze zei dat zij
er vanuit gaat dat in elk geval het grootste deel van de activiteiten uiteindelijk door kan gaan.
Wel moet er nog steeds iets geregeld worden voor de busomleidingen. Ze zei wel dat gemeenten
tegenwoordig zorgvuldiger kijken naar (veiligheid rond) activiteiten, onder meer door incidenten
zoals in Haaksbergen. CDA’er Wim Hermans had eveneens signalen gehoord dat het proces rond de
vergunningaanvraag moeizaam verloopt. Hij pleitte daarom ervoor om ‘in de geest van de wet te
handelen, en niet naar de letter.’
De PvdA/GroenLinksfractie had ook vragen over eventuele steun van de gemeente aan het hospice,
dat binnenkort gevestigd wordt in de oude Franciscusschool in Panningen. Portefeuillehouder
Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) zei dat de gemeente het initiatief ondersteunt en dat de raad
waarschijnlijk nog vóór de zomerstop een concreet voorstel hierover kan verwachten.
De laatste vragen kwamen van de fractie AndersNu en gingen over de toekomst van het voormalige
gemeentehuis in Meijel. De partij is er o.m. niet gerust op dat het pand daadwerkelijk de beoogde
horeca-bestemming krijgt, en dat het mogelijk een object van vastgoedspeculatie wordt.
Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders zag dat probleem echter niet, omdat de bestemming
wordt vastgelegd in de verkoopvoorwaarden. Overigens bleek uit de vragen van AndersNu ook dat de
Meijelse ondernemer Ronald van Tilborg, die eerder in beeld was voor het gemeentehuis, een klacht
heeft ingediend bij de gemeente over de manier waarop hij is behandeld.

Camping De Heldense Bossen

Na het vragenhalfuurtje kon de afsluitende discussie over de camping beginnen. Bij de Opiniërende
vergadering was al duidelijk geworden dat een raadsmeerderheid vóór behoud van camping
De Heldense Bossen als gemeentecamping is. Maar omdat de fractie AndersNu toen aangaf er nog
even over na te willen denken, werd een definitief besluit doorgeschoven naar de (Besluitvormende)
vergadering van vorige week dinsdag.
De woordvoerders van Lokaal Peel en Maas, CDA en PvdA/GroenLinks herhaalden nog eens kort
hun argumenten vóór behoud van de camping. Volgens hen is alleen zó maximale maatschappelijke
spin-off gegarandeerd (zoals betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven, gebruik van de camping
door verenigingen) en geeft het ook meer zekerheid over behoud van natuurwaarden.
Ton Hanssen zei blij te zijn dat CDA en Lokaal Peel en Maas hun (voorlopige) standpunt van enkele
jaren geleden (vóór verkoop) hebben veranderd. ‘In het verleden is immers gebleken hoe moeilijk
het is om van standpunt te veranderen’, voegde hij eraan toe, impliciet verwijzend naar de discussie
over de (ver)bouw van het gemeentehuis. In dat dossier hielden partijen lang vast aan een duurdere
variant.
De VVD en AndersNu vinden dat een camping runnen geen kerntaak van een gemeente.
AndersNu verwees ook naar de visie van Recron, de belangenorganisatie van ondernemers in de
recreatiesector. Die zegt dat een camping zonder substantiële investeringen geen toekomst heeft.
‘En de gemeente kán niet substantieel investeren’, zei fractievoorzitter Jos Wilms.
De VVD herhaalde haar argument dat de opbrengst bij verkoop een welkome aanvulling betekent
van de ’zo goed als uitgeputte reserves’ van de gemeente. Maar belangrijker voor de liberalen is dat ze
het principieel niet juist vinden dat de camping met steun van de gemeente de concurrentie aangaat
met ‘hardwerkende ondernemers’ die – zónder overheidssteun – andere campings runnen.
‘Dat is ongeoorloofde staatssteun, dat mag niet’, aldus fractievoorzitter Segers.
Han Coenen (CDA) vond dat onzin: ‘Dan hebt u in de raadswerkgroep die dit voorstel heeft voorbereid
niet goed opgelet. Dat kan onder voorwaarden wel degelijk.’ Coenen reageerde ook op AndersNu:
‘In de werkgroep hebben we op basis van allerlei gegevens ook goed kunnen onderbouwen dat deze
constructie wel degelijk toekomst heeft. Anders zouden we het natuurlijk niet doen.’ Woordvoerder
Henk Boots van Lokaal Peel en Maas ging daarop door en wees op de positieve resultaten en de
volgens hem ruime investeringen die de camping sinds 2011 heeft gedaan. Ook fractievoorzitter
Primowees van de PvdA/GroenLinks-fractie maakte zich geen zorgen: “Het kan, en de bevolking wil
het ook graag zo.”
Bij de stemming bleken zoals verwacht alleen de twee raadsleden van AndersNu en de drie van
de VVD-fractie tégen het voorstel om de camping in handen van de gemeente te houden.
Na jaren van politieke onduidelijkheid is het nu dus definitief: camping De Heldense Bossen blijft
een ‘gemeentecamping’.

Openbare school Maasbree

Het agendapunt dat volgde kon snel worden afgehandeld. Het betrof een krediet van maximaal
450.000 euro voor de tijdelijke huisvesting van de in augustus te starten openbare school in Maasbree.
Eerder was al bekend geworden dat het college die tijdelijke locatie aan De Kemp wil hebben,
vlak bij basisschool De Violier. Naar verwachting zal de openbare school over drie tot vijf jaar in
kunnen trekken in het gebouw van De Violier.

Over een paar maanden gaan de kinderen hier naar de openbare school in Maasbree.

De raad ging akkoord met het voorstel, zij het dat AndersNu en Ton Hanssen zich wel afvroegen of
de pas afgebroken tijdelijke aanbouw van het gemeentehuis niet een veel betere en goedkopere
oplossing was geweest.
Verantwoordelijk wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) antwoordde dat voor de
tijdelijke aanbouw destijds een financiële afspraak is gemaakt inclusief het afbreken voor hergebruik.
Voor details verwees hij naar zijn collega Paul Sanders die dat in portefeuille had. Maar Hanssen en
AndersNu lieten het hierbij.
Van Kessel is momenteel in
onderhandeling met
marktpartijen over
de units. Hij zei nog
dat de tijdelijke units
een goede uitstraling
moeten hebben: ‘Ouders
moeten een gelijkwaardige
keuze kunnen maken tussen
twee scholen. Ze mogen
niet worden afgeschrikt door
‘blokkendozen’.’

Artikel 23 lid 4 Grondwet
In elke gemeente wordt van
overheidswege voldoende openbaar
algemeen vormend lager onderwijs
gegeven in een genoegzaam aantal
openbare scholen. (.....)

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

‘Een beetje dom’
Bovenstaande uitspraak is van H
 are Koninklijke Hoogheid koningin
Máxima, koningin der Nederlanden. Een beetje dom, dat vond AndersNu
van het besluit van bijna de gehele gemeenteraad (uitgezonderd AndersNu
en VVD) om de Heldense Bossen niet te verkopen. AndersNu was het eens
met het voorstel van het College van B&W om dit w
 el te doen.
De geschiedenis: De Heldense
Bossen leed jaar op jaar verlies.
En aangezien een camping geen
kerntaak is van de gemeente en je
dit soort zaken beter over kunt laten
aan de markt of professionals, was het

voorstel deze af te stoten. Dat vond ook
het CDA en Lokaal Peel en Maas. Nu het
college haar advies heeft uitgebracht
tot verkoop, draait men als een blad
aan de boom om. Dus tegen het advies
van het college in. Dit gebeurde zonder

steekhoudende argumenten. Is het de
angst voor het onbekende of door lob
byende belanghebbenden of, zoals er
werd gesuggereerd, door oud-CDA-wet
houders? AndersNu is van mening dat
de veelgenoemde spin-off (inkomsten)
namelijk wel eens sterk zouden kunnen
toenemen bij verkoop. Een investeerder
wil rendement. Dat kan groeien door er
bijvoorbeeld een 365-dagencamping van
te maken. Een camping met toekomst
en dus met spin-off voor heel Peel en

Maas en omstreken (extra toeristenbe
lasting, werkgelegenheid, winkel- en
ontspanningsuitgaven). Dat bereik je nu
in ieder geval niet. Dat wordt onder
streept door de Recron (branchevereni
ging) die, ondanks de voorzichtige plus
van de laatste tijd, negatief is over het
voortbestaan van de camping zonder
enorme investeringen. De gemeente
mag met uw belastinggeld geen risico’s
lopen, maar dat heeft ze min of meer
al gedaan. Oneerlijke concurrentie dus.

Ongeoorloofde staatssteun is sowieso
uit den boze. De wethouder zei dat er
een interessante aankoopkandidaat is
geweest. Een win-win-situatie dus voor
iedereen. Maar net als bij zwembad
De Waterloat laat men kansen liggen
en is kortetermijndenken populair.
Kerktorenpolitiek en sentiment.
Helaas, de één noemt voortschrijdend
als excuus, wij noemen het onverant
woord (‘een beetje dom’).
Fractie AndersNu

Goed nieuws voor Helden
Camping De Heldense Bossen blijft in handen van de gemeente, en
daarmee van ons allemaal. Wat er op of rond de camping gebeurt,
daarover houden we de volledige zeggenschap. En dat is maar goed ook,
want de camping is belangrijk voor Peel en Maas en voor Helden in het
bijzonder.
Inwoners, verenigingen en onder
nemers van Helden maakten ons dat
al in januari van dit jaar duidelijk,
toen CDA Peel en Maas hierover een
info- en discussieavond organiseerde.

Peel en Maas heeft met de camping
goud in handen. Een prachtig natuurge
bied, dicht bij de dorpskern Helden
en gemakkelijk toegankelijk voor
wandelaars, fietsers en sporters.

De camping onderhoudt een uitste
kende relatie met de omgeving, draait
goed, heeft tevreden gasten en een
nominatie op zak voor ‘mooiste cam
ping’. De camping is een belangrijke
toeristische pijler voor Helden en heel
Peel en Maas. Winkeliers, horeca en
collega-ondernemers profiteren mee.
Het signaal is opgepikt: een grote meer
derheid van de gemeenteraad deelt ons
standpunt en stemde afgelopen week

vóór het behoud van de camping.
Dat er nu een besluit genomen is,
is goed nieuws voor de dorpsontwik
kelingsvisie van Helden. Daarin is de
(ver)binding tussen de Heldense Bossen
en het dorp een van de belangrijkste
thema’s. Helden kan nu de blik weer
richten op de toekomst en volop vooruit
om de visie te verwezenlijken.
Rob Wanten,
raadslid CDA Peel en Maas

Noodzaak van tijdelijke huurwoningen
De gemeente Peel en Maas heeft in een beleid vastgelegd hoe om te
gaan met de huisvesting van woonurgenten. Met woonurgenten worden
gescheiden ouders, studenten, alleenstaanden en statushouders bedoeld.
Het kan dus ook uw zoon of dochter zijn.
Lokaal Peel en Maas vindt dat
deze doelgroepen gelijke kansen
moeten hebben om te participeren in
onze samenleving en recht hebben
op een kwalitatief goede huisvesting,
verdeeld over heel Peel en Maas.
Door het realiseren van extra
woningen wordt de wachttijd voor

huurders nu 1,5 jaar, zeker niet langer.
Door de opkomende krimp zal het
aantal huishoudens ook gaan afnemen.
Reden voor de gemeente om in overleg
met woningcorporaties de huidige
toegenomen vraag op te vangen met
tijdelijke huisvesting, zodat er geen
leegstand ontstaat zodra de vraag

weer minder wordt. Uitgangspunten
voor woonurgente woningen zijn onder
andere een goede mix van de verschil
lende doelgroepen. Men krijgt een con
tract voor twee jaar en men is verplicht
zich in te schrijven bij een woningcorpo
ratie om in aanmerking te komen voor
een reguliere huurwoning. De huisves
ting kan in de bestaande huurwoningen
of in tijdelijke woonunits. Wonen Limburg
wil binnenkort tien tijdelijke woon
units plaatsen in het Ringovenpark in
Panningen, op de plek waar enkele jaren

geleden een appartementencomplex zou
komen. Deze zogenaamde Heijmans ONE
woningen zijn duurzaam, zien er goed
uit en zijn vooral praktisch van opzet.
Ze zijn immers bedoeld voor de tijdelijke
verhuur en als overbrugging naar een
reguliere woning. Tijdens de inloopavond
van Wonen-Limburg waren de omwo
nenden positief over het uiterlijk van de
woningen, maar niet met de situering.
Voorgestelde alternatieven zijn niet
haalbaar, mede omdat Wonen Limburg
op locatie Ringovenpark al grond heeft

mét een vergunning. Die mogelijkheid
hebben ze verder niet in Peel en Maas.
Voor spoedeisende woningbouw dus
perfect. De gemeente Peel en Maas
krijgt van het Rijk voor 2016 nog 110
zogenaamde statushouders (vluchtelin
gen met een verblijfsvergunning voor
5 jaar) toegewezen. De gemeente is
verplicht deze groep woonurgenten
te huisvesten en, net als gescheiden
ouders, studenten en alleenstaanden,
gelijke woonkansen te geven.
Fractie Lokaal Peel&Maas

Het Ringovenpark is van iedereen
Al jaren pleit de gemeenteraad van Peel en Maas voor de bouw van
betaalbare huurwoningen. Motie na motie werd ingediend, met name door
onze fractie. Herhaaldelijk werd gevraagd om onorthodoxe oplossingen
voor een nijpend problem. Veel mensen zoals jonge mensen, gescheiden
mensen en statushouders, verdienen te weinig voor een particuliere
huurwoning. Laat staan dat zij een hypotheek krijgen voor een koophuis.
En dan eindelijk komt woning
corporatie Wonen Limburg met een
inderdaad onorthodoxe oplossing:

de tijdelijke Heijmans ONE-woningen.
Kleine maar keurige, tijdelijke huizen,
die hergebruikt kunnen worden en

VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

voor grotere projecten in verband met
ontgroening en verwachte krimp, is het
daar nog niet van gekomen. Vervolgens
heeft de corporatie dit gebied net
jes ingezaaid met gras en hebben
de omwonenden jarenlang kunnen
genieten van een parkje rond hun huis.
Dat is fijn. Kinderen, ouderen, iedereen
geniet daarvan. En nu wordt een klein
deel van dat park gebruikt om andere
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die er ook nog eens leuk uitzien.
Bovendien zijn deze woningen
snel te plaatsen en dat doet de
corporatie dan ook op een plek die
al jaren geleden bestemd werd voor
woningbouw: op het terrein rond de
Ringoven.
In eerste instantie zou daar een
groot appartementencomplex verrijzen,
maar omdat de corporatie huiverig is

ate

rd

ag

9:

00

-1

6:

00

uu

r

• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

mensen ook aan een goede woning
te helpen en die vervolgens ook kun
nen meegenieten van het groen in
de buurt. Mooi zo. Samen wonen,
samen leven in het groen. Dat gun
nen we elkaar toch, in Peel en Maas?
Het Ringovenpark is immers van
iedereen.
Annigje Primowees,
fractievoorzitter PvdA/GroenLinks

Schilderwerken

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 38 00 98
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Tweede editie mud run evenement

WK PloeteRun
in Beringe

verenigingen 15

Schoolvissen bij HSV
De Noordervaart Meijel
Bij hengelsportvereniging De Noordervaart in Meijel konden kinderen woensdag 25 mei weer schoolvissen.
In het clubgebouw kregen ze een visles, waarna ze al het geleerde in de praktijk konden brengen.

Op de voetbalvelden van Beringe wordt zondag 5 juni de WK PloeteRun
gehouden. Het mud run evenement wordt voor de tweede keer georganiseerd.
Deelnemers aan de PloeteRun
leggen een sportief parcours af door de
modder en komen onderweg verschil
lende hindernissen tegen. De jeugd van
8 tot en met 15 jaar kan meedoen aan
de PloeteRuns van 2,5 en 4 kilome
ter. Jongvolwassenen vanaf 16 jaar
nemen deel aan runs van 4, 7 of 10

kilometer. Nieuw dit jaar is de Family
Run, waar ouder en kind als duo het
parcours afleggen. Een gedeelte van de
opbrengst van het modderevenement
komt ten goede aan Stichting KidzBase.
De eerste run start zondag 5 juni
om 11.00 uur en de dag wordt rond
18.00 uur afgesloten.

Koningslust

Musical- en
filmconcert
Fanfare en drumband Eendracht Maakt Macht (EMM) uit Koningslust
verzorgt zondag 5 juni een musical- en filmconcert. Deze vindt plaats in
dorpshuis De Sprunk in Koningslust.
De zaal is geheel bijpassend ingericht en aangekleed voor het concert.
Alles staat in het teken van musicals en
films. Het concert wordt door de fanfare

en drumband heel gevarieerd gebracht.
Het concert begint om 18.00 uur in de
gymzaal van dorpshuis De Sprunk in
Koningslust.

De zeventien aanwezige kinde
ren kregen eerst een visles van een
vismeester van Sportvisserij Limburg.
Daarbij werd stilgestaan bij de visher
kenning, het onthaken van een vis,

het peilen van de dobber, het inwen
dige van de vis, hoe een vis ademt en
hoe je met een vis en de flora en fauna
daaromheen om moet gaan. Na de les
mochten de kinderen aan de slag om

datgene wat ze geleerd hadden, in de
praktijk te brengen. Met een beetje
hulp van vrijwilligers van de hengel
sportvereniging vingen de kinderen
vele visjes en een paar dikke vissen.

Zwem-4-daagse in Kessel
Zwembad ’t Meulepaedje in Kessel houdt op dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juni de jaarlijkse zwem-4-daagse. Het is de dertiende editie van het evenement, waarvan de opbrengst deze keer bestemd is
voor het nieuwe schoolplein van basisschool De Merwijck.
Tijdens de Zwem-4-daagse wordt
iedere dag gezwommen van 18.00 tot
20.00 uur. Voor kinderen tot 16 jaar is
de afstand 250 meter, volwassenen
zwemmen 500 meter. Op de vierde
dag ligt een medaille klaar voor de

Pierre Cleophas (l) en Leon Stevens (r).

Nieuwe voorzitter
Jeugdvierdaagse
Leon Stevens is onlangs benoemd tot nieuwe voorzitter van Stichting
Jeugdvierdaagse Helden. Hij volgt Pierre Cleophas op die sinds 2003 het
ambt bekleedde. Leon is al ruim 25 jaar vrijwilliger en bestuurslid bij de
Rabobank Jeugdvierdaagse.
“Pierre gaf afgelopen jaar aan dat
hij een stapje terug wilde doen”, laat
het bestuur van de stichting weten.
“Hij was niet alleen voorzitter, maar
heeft zich ook ruim dertig jaar in aller
lei functies ingezet voor de vierdaagse.
Gelukkig gaat hij het bestuur van het
evenement nog niet verlaten, maar
blijft Pierre zich inzetten als bestuurslid
en gaat hij ondersteunen waar dat
nodig is.”
De organisatie laat weten blij te
zijn met de nieuwe voorzitter. “Leon
is al 25 jaar vrijwilliger en bestuurslid.

In de praktijk heeft hij jaren leiding
gegeven aan de routecommissie en
zelf routes mee uitgezet. Deze erva
ring en het feit dat de vrijwilligers
hem al kennen, is een belangrijk
pluspunt om het voorzitterschap over
te nemen.”
Het bestuur van de stichting is de
oude voorzitter erkentelijk en ziet toe
komst in de nieuwe. “Wij bedanken
Pierre voor zijn leiding als voorzitter
en wensen Leon veel succes en plezier
met zijn nieuwe taak binnen onze
organisatie.”

deelnemers die het gehaald hebben.
Op vrijdag 10 juni wordt de vierdaagse
afgesloten met discozwemmen van
20.00 tot 22.30 uur. Iedereen die zich
inschrijft, kan zich met een sponsor
kaart door familie, vrienden en beken

den laten sponsoren. De opbrengst
gaat naar het schoolplein van basis
school De Merwijck in Kessel.
Voor kinderen is zwemdiploma A
verplicht. Kijk voor meer informatie op
www.zwembadkessel.nl

In verband met uitbreiding van ons wagenpark (trucks) en uitbreiding van onze service naar
sub-contractors, hebben wij behoefte aan versterking van ons team op de afdeling Technical
Shared Service Center, locatie Trade Port West, Venlo. Daarom zijn wij op zoek naar een
ervaren fulltime

Zelfstandig werkend
technisch Inbouwspecialist
Als Technisch Medewerker / Inbouwspecialist dien je zelfstandig boordcomputers, scanners en
andere elektrische apparatuur in trucks in te kunnen bouwen. Ook kleine reparaties (verlichting
etc.) voer je zelf uit. Controle en inspecties van het wagenpark horen ook bij je takenpakket
alsook het uitlezen van tacho’s. Daarnaast zorg je voor uitgifte en registratie van onderdelen aan
chauffeurs. Tot slot werk je netjes, ben je handig en oplossingsgericht.
Een C-rijbewijs is een pre. Daarnaast heb je een goede kennis van de Engelse en Duitse taal.
Let op: in deze functie werk je ook op zaterdag. Daar krijg je natuurlijk dan wel een andere dag
in de week voor gecompenseerd.
Direct solliciteren kan door uw motivatiebrief en CV te sturen naar hrm@nl.ewals.com ter attentie
van mevrouw Sanne Huijs, HR Officer.
Voor bovenstaande uitgebreide functieomschrijvingen, onze functie-vereisten (werkervaring,
opleiding en competenties) en secundaire arbeidsvoorwaarden verwijzen we je graag naar onze
website www.ewals.com
Voor meer informatie over onze organisatie en andere vacatures kunt u hier uiteraard ook terecht.

Ariënsstraat 61-63, 5931 HM Tegelen, Netherlands | Tel: +31 77 320 2434 | Fax: +31 (0)77 3202 509
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Samen voor de Patrijs-project

Percelen ingezaaid voor akkervogels
De eerste percelen in Peel en Maas zijn donderdag 26 mei ingezaaid. Bij Groeze-Schorf in Beringe wordt zo een
duurzame leefomgeving gecreëerd voor de patrijs. Men hoopt dat de populatie van deze akkervogel daardoor
toeneemt.

Twee hectare daarvan is op commerci
ële basis, wat inhoudt dat de onderne
mer hier een vergoeding voor krijgt.

Actief volgen
Wethouder Arno Janssen zaaide
donderdag 26 mei, samen met vele
vrijwilligers, de eerste percelen in.
Daarmee werd het startsein gegeven
voor het project Samen voor de

Patrijs. Het doel van het project is
dat het aantal patrijzen in de regio
toeneemt en agrariërs en andere
plattelandsbewoners inzien dat
kruidenrijke landen bijdragen aan
de kwaliteit van het aantal vogels in
landelijke gebieden.
De werkgroep gaat de patrijzen
stand dit jaar actief volgen en wil dit
de komende jaren zo blijven doen.

Kennismaken met motorclub

Motortoertocht met
GTM Maasbree
Motorclub Gasse, Terrasse en Matrasse (GTM) uit Maasbree houdt op
zondag 5 juni een motortoertocht in Duitsland. Ook niet-leden kunnen
deelnemen aan deze toer.

Vorige maand stemde het
GroenPlatform in met het plan Samen
voor de Patrijs. Met dit plan willen de
deelnemende organisaties patrijzen in

Groeze-Schorf in Beringe een duurza
mere leefomgeving bieden.
De Plattelandscoöperatie, natuurorga
nisatie IVN en wildbeheereenheden

(WBE) Helden voeren het project
samen uit. In totaal hebben zij vijftien
deelnemers in het Beringse gebied en
bijna drie hectare aan inzaaiprojecten.

De rit heeft een totale lengte van
360 kilometer en gaat naar land
haus Orbach op Ahe, in het Duitse
Wipperfürth. In totaal wordt een uur
over de snelweg gereden, daarna
een uur bochten gereden, lunchen,
weer een uur bochten maken en dan
weer een uur over de snelweg terug.

Daarnaast worden er tussendoor
nog twee tank- en rookpauzes
gehouden. De motortocht vertrekt
om 09.30 uur vanaf het clublokaal
bij café Niëns in Maasbree. Ook nietleden van GTM mogen zich aanslui
ten bij de toertocht om zo kennis te
maken.

ONZE
NIEUWE
COLLECTIE
IS BINNEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
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Voetbalclubs Peel en Maas gaan samenwerken

Gezamenlijke meisjesteams vier clubs
De voetbalclubs VV Helden, VV BEVO uit Beringe, SV Egchel en SV Panningen beginnen vanaf augustus met
gezamenlijke meisjesteams. De vier clubs merkten dat de instroming van nieuwe meiden stagneerde en ze besloten
met ingang van het nieuwe seizoen de ploegen te combineren. Op 4 juni houden de clubs een kennismakingstoernooi in Beringe.

Het meisjesteam van Panningen zit ook in de samenwerking
“Ook om ervoor te zorgen dat
de teams uit meiden van ongeveer
dezelfde leeftijd bestaan”, vertelt
mede-initiatiefneemster Lieke Maessen
uit Helden. De clubs hadden zelf al
meisjesteams, maar die waren onvol

doende bezet om constant genoeg
speelsters te hebben. “Afgelopen jaar
hebben we elkaar al een aantal keer
uitgeholpen”, vertelt Lieke. “Toen heb
ben we besloten dat het handiger is als
we echt samen gaan werken. Je zag

ook dat meiden van heel verschillende
leeftijden in dezelfde teams zaten.
Dat is natuurlijk niet ideaal.”

Nieuwe competitie
In augustus beginnen de vier

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

PSV wint Jorrit Hendrix Top
E-toernooi
Het E-team van PSV Eindhoven heeft op zondag 29 mei het eerste Jorrit Hendrix Top E-toernooi
powered by Administratiekantoor A3 gewonnen. Op sportpark Panningen-Noord rekende het
Eindhovense team in de finale met 1-0 af met Sparta Rotterdam. Feyenoord Rotterdam wist beslag te
leggen op de derde plek. Het Regioteam Peel en Maas eindigde als elfde bij het toernooi. De prijs voor
het sportiefste team, de NKS Fairplay Prijs, ging naar FC Emmen. Keeper van het toernooi werd PSVdoelman Tijn Smolenaars. De beste speler van het toernooi werd Valentijn Zandbergen van Sparta
Rotterdam. Hij kreeg de Jeu Sprengers Award uitgereikt. De organisatie maakte alvast bekend dat het
toernooi volgend jaar op zaterdag 27 en zondag 28 mei plaatsvindt.

clubs met vier teams aan het nieuwe
seizoen. Lieke: “Er komen twee
combinatieteams van de A en B en
een meisjes B en een meisjes C.”
Ruim zestig meiden gaan deel uitma
ken van de nieuwe teams. De combi
natieteams van de A en de B worden
ingedeeld in een nieuwe competitie die
volledig uit dergelijke samengestelde
teams bestaat. Lieke: “Het is even
afwachten hoeveel aanmeldingen er
komen. Onze verwachting is dat de
meiden alle wedstrijden binnen een
halfuurtje rijden kunnen spelen.”
De initiatiefnemers zijn momenteel
bezig om te regelen waar de teams
hun wedstrijden gaan spelen en gaan
trainen. “De bedoeling is dat de mei
den ook nog regelmatig op het terrein
van hun eigen club komen”, vervolgt
Lieke. “Dat ze dus trainen of een wed
strijd spelen bij hun club. We zijn bezig
met het idee om de teams in de eerste
helft van het seizoen de wedstrijden bij
één club te spelen en na de winterstop
bij een andere.”
Waar er gespeeld gaat worden
en door welk team is dus nog onbe
kend. De rest van de zaken is wel al
in kannen en kruiken. “De KNVB heeft
goedkeuring gegeven en juicht het

initiatief zelfs toe”, vertelt Lieke.
“De samenwerking zorgt ervoor dat de
meiden lid blijven of worden van de
bond, dus die zijn er blij mee. Ook de
trainers hebben we bij elkaar. Alle vier
de teams hebben minimaal één trainer
ter beschikking.”

Kennismakings
toernooi
Andere clubs werden benaderd,
maar die hadden geen interesse of
waren al bezig met een andere vorm
van samenwerking. “En dan heb je de
afstand nog”, vertelt Lieke. “Je kunt die
jonge meiden niet iedere keer op en
neer naar Maasbree laten fietsen.
Dat is best een stuk. Vandaar dat het
clubs zijn die in de buurt liggen.”
Om de meiden kennis met elkaar
te laten maken, houden de samen
werkende clubs op zaterdag 4 juni een
onderling toernooi in Beringe. Lieke:
“Het is bedoeld om de meiden aan
elkaar te laten wennen, maar
ook meiden die nog geen lid zijn
mogen meedoen.” Het toernooi
vindt plaats op sportpark Hookervenne
in Beringe en duurt van 13.00 tot
15.00 uur.
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Jeugdtoernooi
VV Helden
Voetbalvereniging VV Helden houdt op zaterdag 4 en zondag 5 juni
het Peel & Maas jeugdtoernooi. Dit jaar doen 75 teams mee in de C-, D-,
E- en F-categorie. Het is de vijfde editie van het jeugdtoernooi.
Alle teams uit de gemeentes Peel
en Maas en Horst aan de Maas zijn
welkom bij het toernooi. Niet alleen
de eerste teams, maar ook lagere
elf- of zeventallen mogen deelnemen.

Op zaterdag 4 juni speelt ’s morgens
de D-jeugd en ’s middags komt de
C-jeugd in actie. Op zondag 5 juni
spelen eerst ’s ochtends de F-teams en
in de middag komt de E-jeugd in actie.

Handballers Bevo herpakken zich in tweede duel

Bevo dwingt derde duel
om landstitel af

De handballers van Targos Bevo Hc hebben zaterdag 28 mei een duidelijke overwinning geboekt op OCI Lions uit
Sittard. De Panningse club won in een kolkende Heuf met 24-19 van de Zuid-Limburgse gasten en dwong zo een
derde wedstrijd in de strijd om de landstitel af. Zondag 5 juni spelen de twee teams het beslissende duel in Sittard.

Receptie VC Kessel
Volleybalvereniging VC Kessel houdt op vrijdag 3 juni de kampioensreceptie. Het eerste herenteam en Dames Recreanten 2 worden gehuldigd
voor hun prestaties afgelopen seizoen. De receptie vindt plaats in de
kantine van sporthal Achter de Häöf.
Het eerste herenteam wist onder
leiding van coach Jo van Schijndel de
regiobeker van de Nevobo regio Zuid te
winnen, een unieke prestatie in de his
torie van VC Kessel. Dames Recreanten

2 werd ongeslagen kampioen in de
vierde klasse. De twee teams worden
door middel van de receptie geëerd
voor hun prestatie en kunnen op de
avond gefeliciteerd worden.

Bare Bow-klasse handboogschieten

Jan Swinkels Neder
lands kampioen
Door: handboogvereniging De Indianen Koningslust
In het Brabantse Schijndel is Jan Swinkels van handboogvereniging
De Indianen uit Koningslust Nederlands kampioen handboogschieten
geworden.
Jan schoot in de klasse Bare Bow,
waar geschoten wordt zonder vizier.
Met een score van 435 punten van de
500, ging de Koningslustenaar er met
de winst vandoor.

Daarmee zette hij een kroon op
het seizoen voor de vereniging. Eerder
dit jaar behaalde Jan al de eerste plek
bij de Rayon kampioenschappen en
de Rayon kampioenschappen indoor.

LOONBEDRIJF GRONDVERZET CONTAINER TRANSPORT

Wij zijn op zoek naar een

Allround
Trekkerchauffeur

Heb jij ervaring en affiniteit met loonwerk in de land- en tuinbouw en speciaal op het gebied van gewasbescherming,
dan bieden wij:
• een afwisselende functie;
• een prettige werksfeer;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor inlichtingen en reacties kun je altijd contact met ons opnemen.

www.maaskessel.nl
Lanterdweg 23, Kessel • T 077 462 13 57 • E info@maaskessel.nl

Lions was een week eerder in
Sittard een klasse beter geweest dan
Bevo en won toen met duidelijke cijfers
(34-19). In Panningen waren de rollen
juist omgedraaid. De Panningse hand
ballers gingen furieus van start en
namen vanaf het begin een voor
sprong. Na twaalf minuten was het 5-1
en via 11-4 werd de rust bereikt met
een stand van 15-4. Bevo liet met nog
zes minuten te spelen bij een stand van
23-15 de teugels vieren, wat voor een
24-19 eindstand zorgde.
Aangemoedigd door een uit
puilende eigen sporthal was Bevo
vanaf de eerste minuut fel en werd
er uitstekend verdedigd. Pas na ruim
acht minuten wist Lions door de hechte

defensie te komen en de Panningse
keeper Bart Ravensbergen te passeren.
Pim Augustinus toonde zich een echte
aanvoerder door op het einde van
eerste helft de ploeg op sleeptouw te
nemen en vier van de laatste zes doel
punten voor de rust te maken.
Lions leek in de tweede helft wat
terug te komen. Vooral Luc Steins
toonde zijn klasse met een prachtige
zweefgoal en een paar goede assists.
Het was aan keeper Bart Ravensbergen
te danken dat Bevo de wedstrijd weer
kon omdraaien. Net als twee jaar
geleden, toen Bevo de titel won ten
koste van Lions, is de doelman in
absolute topvorm. Ravensbergen
werd na de wedstrijd geheel terecht

uitgeroepen tot man of the match.
Na de sterke periode van Lions
kwam het momentum, aangejaagd
door het publiek en de Bevo Tifosi,
weer bij Bevo te liggen. Dario Polman
nam de leidersrol op zich en scoorde
een aantal belangrijke treffers.
Polman werd aangemoedigd door zijn
tweelingzus en handbalster van het
Nederlands team Estavana Polman,
die samen met haar vriend Rafael van
der Vaart op de tribune zat.
Op zondag 5 juni is de beslissende
wedstrijd om de landstitel in Sittard.
Vanaf 13.15 uur wordt dan beslist wie
zich het komende jaar kampioen van
Nederland mag noemen.
(Foto: Ebisch Media)

Furieuze tegenstander in nacompetitie

Panningen verliest
eerste duel tegen Liessel
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
In de nacompetitie moest het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Panningen zondag 29 mei aantreden
tegen RKSV Liessel op het Sportpark in Panningen. Dit om een plek in de derde klasse veilig te stellen. De gasten
gingen er echter met een 1-2 winst vandoor.
Liessel startte furieus met een
ziedend schot van Joris van den Heuvel,
dat door Panningen-doelman Tim van
Renselaar fraai uit de kruising werd
geranseld. Daarna ging de strijd gelijk
op. Tot in de vijftiende minuut het
volgende gevaar kwam van
de Brabanders. Een vrije trap op de
rand van het zestienmetergebied
werd door Patrick van de Reek
hard en laag ingeschoten. Weer liet
Tim van Renselaar zijn klasse zien.
Remco Litjens ontsnapte op links en
kwam vrij voor Liessel-doelman Tim
Ubben. De schuiver van Litjens ging
langs de verkeerde kant van de paal.

Ook een vrije trap van Roy Schijven
miste het doel op centimeters. En
plotseling leidde Panningen. Stan
Spee schoot op doel in de 30e minuut
en na onvoldoende wegwerken door
de Liesselse verdediging stond Bram
Leenders op de juiste plek om van
dichtbij Panningen op voorsprong te
zetten: 1-0.
De tweede helft begon Panningen
zonder de geblesseerde Stan Spee. De
jeugdige Jeroen Beeks was zijn vervan
ger. Liessel-spits Luuk Engels kon zich
in deze tweede helft zeer nadrukkelijk
doen gelden. Vooralsnog kon Tim van
Renselaar redden op inzetten van de

lange spits, maar in de tiende minuut
van deze tweede helft legde de lange
spits de bal klaar voor Jannes Bankers,
die binnenschoot: 1-1. RKSV Liessel
domineerde nu de wedstrijd volledig en
de Brabanders krijgen diverse kansen.
Het duurde tot de 80e minuut voordat
Liessel loon naar werken kreeg. Luuk
Engels legde met een hakballetje de bal
klaar voor Joris van den Heuvel, die de
bal onbereikbaar voor Tim van Renselaar
in de kruising krulde: 1-2 voor Liessel.
Panningen perste er nog een slotof
fensiefje uit, maar buiten een schot van
invaller Ilias Amhaough leverde dat niets
op. Het bleef bij 1-2 voor de gasten.
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Heren blijven in derde klasse

DAW troeft MVC’19 in Maasbree af
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19 Maasbree
In Maasbree verloor het eerste herenteam van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree met 4-1 van DAW uit
Schaijk. MVC’19 mocht blij zijn dat de schade beperkt bleef tot 2-0 in de eerste helft. De Brabanders wonnen
verdiend. Ondanks uitschakeling in de nacompetitie kan MVC’19 op een mooi seizoen terugkijken.

DAW greep MVC’19 vanaf de eerste
minuut bij de strot. De Maasbreese
ploeg kwam niet aan voetballen toe

en DAW zette MVC’19 vast op eigen
helft. De Maasbreese defensie moest
overuren maken, terwijl de Brabanders,

die fysiek een sterkere indruk maakten,
de Maasbreese defensie bestookten
met hoge ballen. Qua duelkracht kwam

MVC’19 er voor de rust niet aan te pas.
De pas 18-jarige boomlange centrum
spits Corik Megens opende in de 13e
minuut de score en in de 21e minuut
verdubbelde Robbert Knipping de
voorsprong.
MVC’19 kwam niet in de wedstrijd
en echte kansen kreeg het team voor
de rust nauwelijks. Na de pauze ging
een strijdvaardiger Maasbree met pas
sie en beleving op jacht naar de aan
sluitingstreffer. Marco Daniëls strooide
met goede passes en mooie voorzetten.
Rob Custers zag de kans op 1-2 verijdeld
worden door de weer excellerende
keeper Sylvester Rodrigues. Hij werd het
grote struikelblok voor de Maasbreese
ploeg. Met enkele spectaculaire reddin
gen voorkwam hij Maasbreese treffers.
MVC’19 bleef voor een beter resultaat
knokken, maar de bal wilde maar niet
in het DAW-net vallen.
DAW hield stand en toen invaller
Marc Raaijmakers in de 88e minuut de
3-0 maakte voor de gasten was het
pleit beslecht. De Maasbreese eretreffer
viel in de 92e minuut door linkervleu
gelverdediger Frank Haenen. Met een
mooi doelpunt van invaller Bart Vos
werd in de 94e minuut de eindstand
bepaald op 4-1 in het voordeel van
DAW. MVC’19 blijft derdeklasser.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Danielle Lormans twaalfde op NK
Door: Annelies Lormans
Turnster Danielle Lormans uit Panningen is op zaterdag 28 mei als twaalfde geëindigd bij de Nederlandse
kampioenschappen turnen Dames tweede Divisie in Waalwijk. De eerste tien turnsters gingen door naar de
Ahoycup in Rotterdam, maar dat wist Danielle net niet te halen.
Danielle moest als allereerste
turnster van de wedstrijd beginnen
op balk en liet daar gelijk een hele
mooie oefening zien met een mooie

losse radslag erop. Ze kreeg 11.850
punten. Op de vloer maakte ze een
klein foutje bij de landing in haar
eerste serie, maar de rest was goed

en werd beloond met een 12.200.
Daniëlle zat goed in haar vel en liet
bij sprong twee mooie sprongen zien.
Ze haalde een gemiddelde van 12.366.

Na deze drie geslaagde toestelrondes
stond ze op de eerste plaats. Ze wist
echter dat het heel moeilijk zou wor
den om op brug dit vast te houden.
Tijdens het inturnen ging het heel
goed, maar tijdens haar wedstrijd
oefening kwam ze ten val. Hierdoor
haalde ze net te weinig punten om
bij de eerste tien te eindigen.

Jeugdige t afeltennistoppers in Panningen
In sporthal De Heuf in Panningen zijn op zaterdag 4 en zondag 5 juni de beste jeugdtafeltennissers van
Nederland te bewonderen bij de Finales Nationale Jeugdmeerkampen. Het is de veertiende keer dat het evenement in Panningen plaatsvindt. Sharon Janssen uit Panningen is de enige deelnemers uit Peel en Maas die zich
geplaatst heeft.
In acht categorieën komen de
beste twaalf spelers van iedere cate
gorie in actie. Binnen de categorieën
spelen alle twaalf tafeltennissers
tegen elkaar. De eerste ronde

begon al in september vorig jaar.
Na diverse rondes bleven uiteindelijk de
twaalf beste spelers over. Het Panningse
tafeltennistalent Sharon Janssen heeft
zich hiervoor gekwalificeerd, ondanks

de hogere leeftijdscategorie waarin zij
speelde. Met haar goede vorm en de
successen van de laatste weken in haar
bagage, zal zij ongetwijfeld ook in dit
weekend bij de junioren een hoge klas

sering willen bereiken. De wedstrijden
beginnen op zaterdag om 11.00 uur
en rond de klok van 18.00 uur wordt
de dag afgesloten. Op zondag gaan
de wedstrijden om 10.00 uur van start
en duurt het evenement tot ongeveer
16.30 uur. Wethouder van gemeente
Peel en Maas Roland van Kessel komt
vervolgens samen met een bestuurslid
van de NTTB de prijzen uitreiken.

Niet gepromoveerd

Seizoen heren VV Helden ten einde
Door: voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Helden is er niet in geslaagd promotie af te dwingen naar
de derde klasse. Nadat er zondag 22 mei thuis gelijk werd gespeeld, was Liessel afgelopen donderdag 26 mei in
eigen huis te sterk met 4-2.
Helden kwam na een kwartier
spelen op voorsprong toen Ton
Peeters wegdraaide en hard binnen
schoot. Nog voor rust werden de
rollen omgekeerd door Luuk Engels.
De Liesselse spits zorgde voor de 1-1
en werd daarna gevloerd in het zes
tienmetergebied. Door de, het moet
gezegd, blauwgekleurde bril van de
verslaggever leek het erop dat de

bal gespeeld werd. De scheidsrechter
besloot echter anders en wees onver
biddelijk naar de stip. Luuk Engels
ging zelf achter de bal staan en pas
seerde Nick Bouten in de linkerhoek
waardoor Liessel met een voorsprong
kon gaan rusten. Na de rust kwam
Helden sterk uit de startblokken.
Binnen twee minuten prikte Mike van
Lier de gelijkmaker binnen, nadat

doelman Ubben een vrije trap
van Ton Peeters niet kon klemmen.
De wedstrijd was daarmee weer
helemaal open. Lang leek Helden de
beste papieren te hebben om de vijfde
treffer van de dag te maken. Niets was
echter minder waar toen Luuk Engels
vijf minuten voor de tijd de eerste
echte mogelijkheid voor Liessel na
rust om wist te zetten in een nieuwe

voorsprong. Liessel wist daarna
nog een keer te profiteren van de
weggegeven ruimte die Helden
moest geven in een ultieme poging
alsnog een verlenging uit het vuur
te slepen. Met nog enkele minuten
op de klok tekende Jacco van Lierop
voor de beslissende 4-2. Met deze
nederlaag komt een seizoen ten
einde. Volgend seizoen wederom
een jaar in de vierde klasse voor de
Heldenaren waarin ze opnieuw een
gooi gaan proberen te doen om die
begeerde plek in de derde klasse te
behalen.

SSSturnster
zevende
in bondsfinale
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Inge Janssen van gymnastiekvereniging SSS Helden heeft op zaterdag
28 mei de zevende plek behaald bij
Bondsfinale van Pupil 2 N2. De finale
werd gehouden in Waalwijk. Het was
de laatste wedstrijd van Inge voor
SSS, want volgend seizoen stapt de
turnster over naar Hercules Reuver.
Met de plaatsing voor de finale
had Inge al aangetoond tot de beste
36 turnsters van Nederland in haar
niveau te behoren. Ze begon op
zaterdag met brug waar ze een mooie
strakke oefening liet zien. Daarna ging
ze door naar het de balk. Inge turnde
de arabier, flick-flack en boogje voor
over zonder wiebels. Daarna volgde nog
één van haar favoriete toestellen: de
vloer. Ze turnde een mooie en strakke
oefening. Als laatste volgde nog sprong.
Hier wist ze zichzelf te overtreffen en
het hoogste punt van de wedstrijd te
behalen, een 13,95. Uiteindelijk werd
ze zevende.
Op zondag mocht Inge weer richting
Waalwijk om deel te nemen aan de
toestelfinale sprong. De beste acht van
Nederland hadden zich geplaatst voor
deze finale en Inge behaalde een vierde
plaats. Het verschil van 0.66 op de num
mer 3 maakte duidelijk dat het dicht bij
elkaar zat.
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Rondleiding
Jacques Cuijpers door
streekmuseum

Verenigingen met stand

Zomermarkt Baarlo
Carnavalsvereniging VV De Kook uit Baarlo organiseert dit jaar de zomermarkt in Baarlo, die plaatsvindt op
vrijdag 3 juni in het dorpscentrum.

Jacques Cuijpers verzorgt op zondag 5 juni rondleidingen door
streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden. Cuijpers is de
samensteller van de huidige expositie over oude streekkaarten in het
museum, genaamd De wegen die we gingen.
Naast Cuijpers zijn er ook andere
vrijwilligers aanwezig die de bezoe
kers rondleiden door de expositie.
De rondleidingen vinden plaats om
13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur.
Het streekmuseum is vanaf heden
weer geopend van woensdag tot en

met zondag. Op de openingsdagen
kunnen de bezoekers van 13.00 tot
17.00 uur terecht in het museum.
Het streekmuseum is gevestigd in
gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. Kijk voor meer informatie op
www.museumpeelenmaas.nl

GTL-Europe ontwerpt en bouwt hoogwaardige producten op het
gebied van compostering en champignonteelt. Het kan hierbij
gaan om losse componenten maar ook omvangrijke turnkey
projecten. Met ruim 85 medewerkers verdeeld over 4 werkmaatschappijen en een wereldwijde klantenkring is GTL-Europe één
van de grotere spelers in deze internationale en groeiende markt.

GTL-EUROPE GROEIT, DAAROM
ZOEKEN WIJ NIEUWE COLLEGA’S!
GTL-Europe Constructions (vestiging Venlo):

Monteur binnendienst/assemblage
Je bent verantwoordelijk voor het monteren van constructieonderdelen van (voornamelijk) RVS en aluminium voor
o.a. luchtbehandelingsinstallaties.

Tekenaar (installaties)

Je werkt op basis van een ontwerptekening producten en/of
productonderdelen uit ten behoeve van werktuigbouwkundige
installaties.
GTL-Europe Controls (vestiging Venlo):

Elektromonteur (buitendienst)

Na een gedegen training ga je zelfstandig en/of in teamverband
klimaatbesturingssystemen installeren en opstarten bij onze klanten
in binnen- en buitenland.
GTL-Europe Engineering (vestiging Venlo):

Projectleider

Je draagt de verantwoordelijkheid om meerdere projecten
gelijktijdig te coördineren. Je zorgt voor een concrete en efficiënte
projectplanning en bezoekt projectlocaties in binnen- en buitenland.

Het is voor de vijfde keer dat
De Kook de zomermarkt organiseert.
Dit jaar doet de vereniging het voor het
eerst in eigen beheer. Ook is de markt
sinds jaren weer terug op de vrijdag
middag tijdens de Volksfeesten, zoals
het jaren geleden ook al werd gedaan.
Op de markt staan dit jaar diverse
kramen met eten, drinken, heren-,
dames- en kinderkleding, cd’s,
lp’s, dvd’s, boeken, lederwaren,
telefoonaccessoires, kaarten, sieraden,
meubels en andere huisraad. Diverse

winkeliers in Baarlo zijn geopend en
bij de RegioBank staat een spring
kussen voor de kinderen. Daarnaast
hebben diverse verenigingen uit het
dorp een eigen stand. Onder andere
de organisaties van auto evenement
Ammyday, de EHBO, fanfare Eendracht,
de schutterij, dans- en showgroep
Expression, gymvereniging Alcides,
de jagersvereniging en VVV Baarlo
zijn aanwezig.
Ook het vrijwillige brandweerkorps
van Baarlo is aanwezig. Tijdens de

zomermarkt laten zij diverse demon
straties zien op het marktplein.
Om 19.00 uur wordt de nieuwe
brandweerwagen onthuld door burge
meester Wilma Delissen-van Tongerlo
en ingezegend door pastoor Horstman.
De zomermarkt is geopend van
15.00 tot 21.00 uur. Vanaf 19.00 uur
wordt de muziek op de Markt verzorgd
door drum- en brassband Voorwaarts.
Kijk voor meer informatie over de
zomermarkt op de Facebook-pagina
van Zomermarkt Baarlo.

Peel zonder Grenzen

Kern Meijel officieel
geopend
De vernieuwde kern in Meijel is vrijdag 27 en zaterdag 28 mei officieel geopend met een groot feest op en
rondom het Raadhuisplein in Meijel.

GTL-Europe Equipment (vestiging Lottum):

Tekenaar-constructeur (machinebouw)
Je bent verantwoordelijk voor het bedenken, voorbereiden
en uitwerken van zowel grote als kleinere machines en maakt
ontwerptekeningen van machines en machineonderdelen.

Verspaner

Je bent ervaren in het zelfstandig CNC en conventioneel draaien
van zowel kleine als grote delen. Je vervaardigt voornamelijk
enkelstuks.
Wij bieden jou:
Een dynamische werkomgeving binnen een groeiend, no nonsens
bedrijf. Je krijgt een fulltime dienstverband met uitzicht op een vast
contract en een marktconform salaris met arbeidsvoorwaarden
volgens de cao Metaalbewerkingsbedrijf. Op www.gtl-europe.nl vind
je uitgebreide informatie over de vacatures en ons bedrijf. Solliciteer
direct en stuur jouw motivatie en CV naar vacature@gtl-europe.nl

Hudsonweg 2
5928 LW Venlo

077 396 7777
www.gtl-europe.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Op vrijdag 27 mei trokken
verschillende stoeten richting het
Raadhuisplein, waar onder grote
belangstelling de kern officieel
werd geopend.

Op zaterdag 28 mei vond Peel zonder
Grenzen plaats, waar op een groot
veld diverse spellen warden gespeeld
in teamvorm. Vierentwintig teams
streden om de eerste plek, maar

Fc Fabulous & Co ging er met de
trofee vandoor.
Feestband FF Dimme en
Radio 2-dj Gerard Ekdom sloten de
dag af met een feestavond.
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C-Side

Nieuw kinderkoor Maasbree
Een paar maanden geleden werd gestart met het oprichten van een nieuw kinderkoor in Maasbree. Inmiddels heeft het nieuwe koor, C-Side geheten, vijftien leden in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Op vrijdag 3 juni is de
eerstvolgende open repetitie.
Het kinderkoor wordt begeleid
door Kim Bouten en Nomi Janssen
op het gebied van zang en door
Donni Wolms op de gitaar. Alles
gebeurt onder leiding van Kenny
Janssen, die al tien jaar jeugdkoor
De Breetse Krekeltjes (nu D-Licious

geheten) onder zijn hoede heeft.
Het kinderkoor is opgericht met het
doel kinderen samen muziek te laten
maken.
C-Side repeteert elke vrijdag in het
Mafcentrum in Maasbree van 17.00 tot
18.00 uur. Tijdens de repetitie worden

er voornamelijk Nederlandse liedjes
gezongen. Voor de kinderen vanaf
groep 7 is het mogelijk om daarna
nog een half uur engelstalige liedjes
te oefenen.
Kijk voor meer informatie op de
Facebook-pagina csidemaasbree.

Bewoners De Groenling
begeleiden
KBO Panningen wil een aantal bewoners van verzorgingstehuis De Groenling in Panningen een uitkomst
bieden. De bewoners gaven aan graag naar de activiteiten van de ouderenvereniging te komen, maar konden
vanwege hun beperkte mobiliteit de afstand niet overbruggen. De KBO zoekt nu vrijwilligers die de ouderen
willen ophalen en begeleiden naar de activiteiten.
“Wij kregen de vraag vanuit
het verzorgingstehuis”, laat de KBO
weten. “De bewoners zitten in een
rolstoel of lopen moeilijk en dan is
het te moeilijk voor hen om alleen
te komen. Het is maar een klein
stukje vanuit het verzorgingstehuis
De Groenling naar het activiteiten

centrum van de KBO zo’n vijftig meter
verderop, maar dat is voor sommigen
dus een te hoge drempel.”
De KBO hoopt vrijwilligers te
vinden die ouderen ophalen en ze na
de activiteit weer naar huis brengen .
“Dat komt neer op iemand aan de arm
meenemen of een rolstoel duwen”,

vervolgt de KBO. “Leden van de
KBO kunnen dus voorafgaand aan
een bijeenkomst een bewoner
ophalen en daarna weer naar
huis brengen. Er zijn verschillende
activiteiten per week, dus we
zoeken een aantal vrijwilligers
die mee willen doen.”

Jongerentoneel bij DOK6
De jongerenafdeling van toneelgroep Het scherm open uit Heibloem speelt op zaterdag 4 juni een voorstelling in de theaterzaal van DOK6 in Panningen. Zestien jeugdleden in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar dragen
de zelf geschreven productie Niets is voor altijd voor.
Het stuk gaat over senioren
die op vakantie gaan in de jungle.
Een aantal raakt verdwaald en het
reisgezelschap moet aan de bak om
ze terug te vinden. De groep senio

ren stuit tijdens de zoektocht op onder
andere een filmploeg die opnames
proberen te maken en een therapeut
met een groep patiënten, een bosman
en de koningin van de jungle.

Kringloop en
woningontruiming

De aanvangstijd van het toneelstuk
is 19.30 uur.
Kijk voor meer informatie op de
Facebook-pagina van Het scherm
open of op www.hetschermopen.com

Expositie
Sint Jozef Meijel
In zorginstelling Sint Jozef Meijel vindt vanaf zaterdag 4 juni een grote
expositie van schilderijen, tekeningen en kantkloskunst plaats. De expositie
is in de drie etages van binnentuin. De expositie is gratis te bezoeken en is
drie maanden te bekijken.
De exposanten zijn Lenie Hendriks
en Lo Wilms-Maessen uit Deurne met
kantkloskunst en Erik-Jan Kruyssen uit
Amsterdam en Resie Hansen en Lida
Janssen uit Horn met schilderijen.

De expositie is iedere maandag
tot en met vrijdag te bezichtigen van
09.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag en
zondag zijn de kunstwerken van
13.30 tot 17.00 uur te bekijken.

Helden
Rochusplein 12

OPEN DAGEN 2016
J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

Totale OPHEFFINGS

UITVERKOOP

Horloges:

o.a. Raymond Weil, Edox, TechnoMarine,
TW Steel...

Sieraden:

o.a. Heart to Get, Elisabeth Landeloos, Bastian,
Wouters & Hendrix

25 - 75% KORTING
Wegens reorganisatie naar
See You Memorial Jewelry
Rob Leurs Juwelier - Markt 34 - Panningen
www.robleursjuwelier.nl

OPEN HUIS
ZATERDAG
4 JUNI 2016

VAN 10.00-14.00 UUR
Op toplocatie in ’t centrum van Helden royaal
uitgebouwd, gerenoveerd en gemoderniseerd
vrijstaand herenhuis met garage en fraai aangelegde tuin met terrasoverkapping. Levensloopbestendig wonen behoort tot de mogelijkheden
evenals wonen en werken aan huis.
Bg: gang, royale woonkamer met openslaande
tuindeuren, aparte eetkamer v.v. gashaard, ruime
keuken, kantoorruimte/slaapkamer en badkamer
v.v. douche en wastafel, apart toilet. 1ste verd:
Overloop, 3 ruime slaapk., 2de luxe badk. v.v.
ligbad, douche, wastafel en toilet. 2de verd:
Vaste trap naar riante slaapkamer met origineel
balken plafond. Royale hobbykelder en garage.
Inh: 755m³. Perc: 362m2. Bouwjaar: 1937.

Vraagprijs: € 335.000,- k.k.
Makelaardij Van Rijn & Partners
T: 077 - 352 35 46
E: info@vanrijnpartners.nl
W: www.vanrijnpartners.nl

Alle dagen van 10.00 - 17.00 uur

Van 4 juni t/m 12 juni 2016
Grootste collectie mediterrane planten!

U I T N O D I G I N G
Slooierweg 13, 5962 AX Melderslo

www.floresinterra.nl
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl
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Informatiemiddag
multiple sclerose
do 9 juni 13.30 uur
Organisatie: SGL Baarlo
Locatie: activiteitencentrum
De Maashorst

Volksfeesten volleybaltoernooi
do 2 juni 18.30 uur
Locatie: kasteelweide

Beringe

WK PloeteRun
Volksfeesten ActionGames
vr 3 juni 10.30-12.30 uur
Locatie: kasteelweide

zo 5 juni 11.00-18.00 uur
Locatie:
voetbalvelden Beringe

Zomermarkt

Kledinginzameling

vr 3 juni 15.00-21.00 uur
Organisatie: VV De Kook
Locatie: centrum

Onthulling brandweerwagen

ma 6 juni 13.15-15.15 uur
en 17.00-19.00 uur
Org: Missie comité
Sint Joseph
Locatie: Kerkplein

vr 3 juni 19.00 uur
Organisatie: brandweer Baarlo
Locatie: Markt

Egchel

Kermismatinee

Luchtig concert

ma 6 juni 16.00 uur
Locatie: bar café Manders

zo 5 juni 14.30 uur
Organisatie:
Koninklijke fanfare Maasoever
Locatie: kasteeltuin De Keverberg;
bij slecht weer in kasteel

Fever of Life
ma 6 juni 19.00 uur
Locatie: tent café Manders

Informatiebijeenkomst Wmo
do 2 juni 19.30-21.45 uur
Organisatie: Laeve Grashook
Locatie: De Ankerplaats

za 4 juni 15.00 uur
Locatie: kasteel D’Erp

vr 3 juni 16.00 uur t/m
ma 6 juni
Locatie: Egchel

Musical- en filmconcert

zo 5 juni 18.00 uur
zo 5 juni 13.00, 14.30 en 16.00 uur Org: fanfare en drumband EMM
Organisatie: Jacques Cuijpers
Locatie: dorpshuis De Sprunk
Locatie: streekmuseum
’t Land van Peel en Maas,
Kerkeböske

Maasbree

BaolderKèr-Race

Optreden Five 2 Go

zo 5 juni 14.00 uur
Locatie: kasteelweide

za 4 juni 21.00 uur
Locatie: café Manders

55+-toernooi beugelclub

Familiekermis
met Star disco-show

wo 8 juni 12.30 uur
Org: beugelclub De Flatsers
Locatie:
beugelclub Huissen

zo 5 juni 15.00 uur
Locatie:
tent café Manders

Toertocht motor
Bijeenkomst
kindermishandeling
do 9 juni 20.00 uur
Organisatie: Lokaal Peel en Maas
Locatie: Kerkeböske

za 4 juni 13.00-15.30 uur
Locatie: winkel Allerhande

za 4 juni 13.30-15.00 uur
Organisatie: Muziek onder de
Toren
Locatie: Raadhuisplein

De Coconblazers

Rondleiding streekmuseum

Kermis
BaarloStormt

di 7 juni 18.00-20.00 uur
wo 8 juni 18.00-20.00 uur
do 9 juni 18.00-20.00 uur
vr 10 juni 20.00-22.30 uur
Locatie: zwembad ‘t Meulepaedje

Koningslust

Helden

Repair Café
Peel en Maas

Keverberger
Muzikanten

Zwem-4-daagse

Grashoek

Panningen

zo 5 juni 09.30 uur
Organisatie: motorclub GTM
Locatie: vertrek vanaf café Niëns

za 4 juni 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de
Toren
Locatie: Raadhuisplein

Toneelstuk
Niets is voor altijd
za 4 juni 19.30 uur
Organisatie: jongerenafdeling
Het Scherm Heibloem
Locatie: DOK6 Theater

Stijl Market

vr 3 juni 17.00-18.00 uur
Locatie: Mafcentrum

zo 5 juni 12.00-17.00 uur
Organisatie: de Stijlfactorij,
Rendiz
Locatie: SIF-gebouw

Receptie VC Kessel dames
recreanten 2 en heren 1

Meijel

Wandel- of fietstocht
voor alleenstaanden

vr 3 juni 20.00 uur
Org: volleybalvereniging VC Kessel
Locatie: sporthal Achter de Häöf

Expositie Sint Jozef

zo 5 juni vertrek 13.30 uur
Locatie: activiteitencentrum
Vorkmeer

Kessel

Repetitie nieuw kinderkoor

za 4 juni 13.30-17.00 uur
Locatie: zorginstelling Sint Jozef

49 jaar EGCHELSE KERMIS 3-4-5 en 6 juni
Komend weekend staat het uitgaansleven in Egchel weer geheel in het teken van Egchelse
kermis. Egchelse kermis is een cultureel feest geworden dat 49 jaar geleden het daglicht
mocht aanschouwen. Nadat “Heldense kermis” een andere datum kreeg, werd in Egchel
duidelijk, dat Egchel niet wilde mee verhuizen naar een ander tijdstip. Zo bleef Egchelse
kermis aanvankelijk staan op “de zondag na St. Jan”.
Egchelse-kermis bestond 40 jaar als een zelfstandig evenement, maar heeft nu de
samenwerking gezocht met gemeente Peel en Maas, Dorpsoverleg, Ook dit jaar vinden
alle activiteiten van café Manders plaats in de tent aan de van Enckevoortstraat.

DE INBRENG VAN VERENIGINGEN

vrijdag 3 juni

zondag 5 juni Vanaf 15.00 uur

Vanaf 16.00 uur.
Dan wordt in het café de ouders,
omwonende, de kermisexploitanten, activiteiten-commissie-dorpsoverleg en een
vertegenwoordiger
van gemeente Peel
en Maas, kof�ie en
vlaai aangeboden.
Vervolgens wordt
de kermis om 16.30
uur feestelijk geopend
door wethouder en
worden de Egchelse kinderen getrakteerd op een kwartier
gratis draaien op de carrousel en in de rups van
kermisexploitant, Peter Weijnands. Ook zullen
alle Egchelse kinderen hun tekening of kleurplaat
dan inleveren. De uitslag van deze kleurwedstrijd
zal op zondagmiddag bekend gemaakt worden
door Nel.

Alle
dagen

zaterdag 4 juni

Vanaf 16.00 uur.
Vanaf 21.00 uur ’s avonds zal wederom een
topformatie op de planken staan in de tent
en wel de band Five 2 Go
Five 2 go betrekken het publiek in hun
enthousiasme en
zetten een daverende hit show neer.
Dat doen ze al 10
jaar door heel het
land. Feesttenten,
discotheken, kermissen, cafés. Stralend
middelpunt Monique is
‘de meid op gitaar’ die zingt,
Five 2 Go
speelt, danst en entertaint.
Ze laat geen publiek achter
zonder schorre kelen van het meezingen. De andere bandleden zingen ook allemaal, wat leidt tot
een breed repertoire en veel afwisseling op het
podium. Absoluut uniek en onvergetelijk is hun
decor en show out�it: Een verhoogd drum-podium met race-blokken, ZZ-Top een �litsend neon
logo, �inish-vlaggen, banden, pionnen en rook. De
kleding wisselt per set. Specialiteit van Five 2 go
is al jaren de nummers direct door te spelen, ook
in medley vorm. Dus reken maar dat de vaart erin
blijft en dat elk optreden een groot feest wordt!
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CAFÉ MANDERS

Trek je oudste schoenen aan en zeg tegen je
moeder dat je vannacht niet thuis komt! See you
soon.....Tot snel!

Dit jaar is het de 103e keer dat Egchel Kermis viert. Want in 1913 was het de eerste
keer dat de Fanfare van Helden een bezoekje bracht tijdens de kermis aan de Egchelse
gemeenschap. Egchel kreeg een eigen drumband en later Fanfare. Op zondag middag
organiseerde de Fanfare jaren lang met ons de kermis. Dus de familiekermis was een feit.
Op zondagmiddag zal de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd plaatsvinden voor de
kinderen van basisschool de Kemp.

In de kermisstraat de kermis bruisen allemaal
kermis attracties van exploitant Peter Wijnands.
Mede door de samenwerking van Gemeente Peel
en Maas en dorpsoverleg Egchel hebben wij nu
weer een familie
kermis.
Om 16.00 uur zal Nel
de prijzen bekend
maken van de kleurwedstrijd.
Verder is er die
middag muziek voor
ieder wat wils. Van de
alom bekende “Star
disco-show” met dj
Harold Kortom: de
juiste keuze voor ons 48 jarig kermisfeest!
In de tent bij MANDERS waar ANDERS in Egchel

maandag 6 juni Kermismatinee

Vanaf 16.00 uur kunt u genieten van een ouderwets gezellig kermismatinee. Eerst gezellige
muziek van de bar in het café.
Net zoals alle jaren zal Nel ook dit jaar weer
trakteren; maar nu om 18.00 uur.
Dit is anders als andere jaren want dit jaar beginnen wij met de avond voorstelling veel vroeger,
zodat ook degene die de voetjes nog even van de
vloer willen swingen daar volop de gelegenheid
voor hebben.

Tot bij Manders! Waar anders!

maandag 6 juni is de coverband

Fever of Life vanaf 19.00 uur in de feesttent
van de partij
Deze band uit regio Roermond heeft sinds haar
oprichting maar één doel: publiek herinneren
aan de muziek uit de jaren 70 en 80. Nummers
van onder andere Cream, Status Quo, Ram Jam,
The Knack, The Rolling Stones, The Beatles, Dire
Straits zijn het repertoire van Fever of Life.
Met hun geboortedatums nog net in de jaren
tachtig is het repertoire inderdaad grotendeels
samengesteld met platen uit vaders LP collectie.
En het kan
niet anders
of tussen
deze LPs
hebben
ook veel
live albums
gezeten...
Wapenfeiten
van de band
zijn optredens met
frontman en zanger Walter Nita en optredens
met René Innemee & Band. “Dat deze mannen
hun ervaring en muzikaliteit met ons delen is
zowel een eer als een erkenning”, aldus de band.
Een avond Fever of Life is terug naar de tijd van
de gitaarriffs en solo’s, maar ook momenten om
mee te zingen en te dansen. Publieksparticipatie
wordt verwacht!

So Be there, in de tent!
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Dag van de Bouw

Kijkje nemen bij verbouwing
school Beringe
Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 4 juni kan er een kijkje worden genomen bij de verbouwing van de
Bredeschool St. Joseph in Beringe. Van 10.00 tot 16.00 uur is de bouwplaats open voor publiek. Tijdens de open dag
kan er gekeken worden naar de vorderingen en krijgen mensen uitleg over de bouw.

Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Beringe

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 4 juni
H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 5 juni
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Harrie Leijten en
fam.
Beringse kleding aktie
Maandag 6 juni
Voor bruikbare kleding, schoenen,
gordijnen, dekens, lakens en knuffels.
Dichtgebonden plastic zakken kunnen
gebracht worden tussen 13.15-15.15
uur en 17.00-19.00 uur naar het
Kerkplein. De opbrengst is voor de
kerk van Beringe

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 juni
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Dries Nijssen, Mie Nijssen-Thijssen
en overl. fam. Nijssen-Thijssen;
Annie Kessels-Daems (jaardienst); uit
dankbaarheid
Maandag 6 juni
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 7 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansl. koffie
Donderdag 9 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Vrijdag 10 juni
H. Mis 19.00 uur – sacrament van
het Vormsel door mgr. Frans Wiertz
aan leerlingen van groep 8 van
basisschool Den Doelhof. Zang door
vormelingen en Gelegenheidskoor.
t.i.v. de gezinnen en families in Meijel

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zaterdag 4 juni
H. Vormsel 19.00 uur – mgr. Frans
Wiertz

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 4 juni
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 3 juni
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 5 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Nol
Jacobs (mnd) en Nellie Jacobs-van
Maris ( jaardienst); Antonetta van
Weert-Buijs

De voormalige St. Josephschool
wordt momenteel verbouwd tot een
nieuwe basisschool die vanaf septem
ber in gebruik moet zijn. De voorkant

nieuwe naam voor de school.
Meer informatie en foto’s van de
voortgang van het project zijn te vinden
op www.janssenbo.nl/nieuws

.nl

NIEUW!

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 3 juni 2016
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
H. Vormsel 19.00 uur – mgr. Frans
Wiertz m.m.v. Jongerenkoor Blerick
Zaterdag 4 juni
H. Mis 14.30 uur in De Groenling
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Piet Janssen en To Janssenvan der Linden en zoon Sjraar;
Emmy Bos-Maassen (jaardienst);
Coba Houtappels (verj.); Tiny van
Zon-Nooijen en Broer van Zon (bgv
trouwdag/col.); Taco Schledorn

van het gebouw is voor een gedeelte
intact gehouden en aan de achter
zijde is een nieuw stuk aangebouwd.
Dorpsoverleg Beringe is bezig met een

bezorgt
vanaf nu
bij u thuis!
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Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 4 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. fam. JoostenWolters (gest. jaardienst)
Zaterdag 11 juni
Geen H. Mis

Bestel
online

Selecteer
bezorgtijd

Betaal thuis
met de PIN

Gommans

Kaupmanshof 34 | Helden | www.plus.nl

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

TV INRUILACTIE
ALTIJD EEN GROTERE TV GEWILD?
OF EEN Ultra HD OF SMART TV?
TV

K
E
E
W
TE

S
T
A
DAN
IS
DIT
UW
KANS!!
A
L
OP ALLE
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GRANDIOZE INRUILKORTING
BIJ INRUIL VAN UW HUIDIGE TV!
KIJK VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN OP WWW.ELECTROWORLDTUMMERS.NL/INRUIL

300,- TOT ????,KOM SNEL NAAR 1 VAN ONZE
VESTIGINGEN EN PROFITEER!
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VAN MINIMAAL

ÉÉN VAN DE VELE
AANBIEDINGEN!

1299,-
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INRUILKORTING
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SAMSUNG

ULTRA HD LED-TV UE55JU6445
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GRATIS
SMART

BEZORGEN &
INSTALLEREN

400,-

NU

899,-

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

