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Nieuwe brandweer
wagen Baarlo onthuld
Tijdens de zomermarkt in Baarlo werd vrijdag 3 juni onder grote belangstelling de nieuwe brandweerwagen van brandweer Baarlo onthuld. Burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo en pastoor Hub Horstman waren bij het officiële moment aanwezig. Na de onthulling werd de brandweerwagen ingezegend. De zomermarkt,
die door carnavalsvereniging VV De Kook werd georganiseerd, begon vrijdag 3 juni om 15.00 uur en duurde tot 21.00 uur. Diverse verenigingen, winkeliers en
marktkooplui waren aanwezig met een eigen kraam in het centrum van het dorp. Turnsters van gymnastiekvereniging GV Alcides lieten op een tumblingbaan hun
turnkunsten zien, wildbeheereenheid Sint Hubertus Baarlo was aanwezig met een informatiestand, kinderen konden bij een schoonheidsspecialist hun nagels of haar
laten doen, er waren diverse kramen waar iets geproefd en gegeten kon worden en de brandweer gaf enkele demonstraties op de Markt.

Brandweerkorpsen en waterschap pompen water weg

Heftige regenval in Peel en Maas
De vele regen die op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 juni viel in Peel en Maas heeft op diverse plaatsen voor overlast gezorgd. Zowel de brandweerkorpsen uit Peel en Maas als het
Waterschap Peel en Maasvallei hadden de handen vol aan het wegpompen van het water. Bij de gemeente kwamen ruim vierhonderd meldingen binnen van wateroverlast.
In de nacht van woensdag 1 op
donderdag 2 juni werd de brandweer
van Baarlo rond 00.30 uur gealarmeerd vanwege de vele wateroverlast in het dorp. In totaal handelden
ze vijf meldingen af, waarbij ze in de
meeste gevallen kelders leeg moesten pompen. Om 08.00 uur de volgende ochtend waren de brandweerlieden terug op de kazerne. Anderhalf
uur later kwam de volgende melding
alweer binnen. Op de Rijtweg in
Baarlo was de brandweer 1,5 uur

bezig om het water dat overlast had
veroorzaakt, weg te pompen. Zaterdag
4 juni rukten de lieden wederom uit
vanwege een melding van wateroverlast. Om 20.12 uur dreigde een hoofdzekeringskast onder water te lopen
aan de Soeterbeek in Baarlo. Met de
brandweerwagen en een motorspuitaanhanger is het naastgelegen grasveld
leeggepompt. Daarmee kon worden
voorkomen dat de hoofdzekeringskast
onder water liep en een stroomstoring
veroorzaakt werd.

De brandweerlieden van Panningen
hebben in de nacht van woensdag
1 op donderdag 2 juni geassisteerd
in diverse plaatsen in de regio Peel
en Maas vanwege de wateroverlast.
Ze zetten twee tankautospuiten in
en in Horst aan de Maas was de
dompelpompunit nodig, waarmee
ze overtollig water weg konden
pompen. Op donderdag 2 juni
rukte de brandweer van Panningen
wederom uit vanwege een melding
van wateroverlast. Een kelder op de

Molenstraat in Helden was volgelopen
met water en moest worden
leeggepompt.
De post Meijel moest op de
Meijelseweg in Beringe aan de slag
omdat een bedrijf onder water was
gelopen. Daar werden een motorspuitaanhanger en een dompelpomp
ingezet om het binnengelopen water af
te voeren.
Het waterschap is in de gehele
gemeente aan het werk geweest
om de wateroverlast te beperken.

In de loop van de beken in Peel en
Maas, waaronder de Kwistbeek,
Egchelhoekerbeek en het afwateringskanaal, werd het water weggevoerd
met als doel alle buffers en bassins
leeg te maken. De stuwen werden
volledig opengezet en op diverse
plaatsen werden extra pompen ingezet om het water af te voeren.
De waterstand in Peel en Maas
staat inmiddels weer op een normaal
niveau, blijkt uit gegevens van het
waterschap.
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Dochter van eigenaren Boebadoe Farm ernstig ziek

Op zoek naar vrijwillige klusjesmannen
Floor de Vries en Bart Schrijnwerkers uit Beringe kregen op 21 december
2015 dochtertje Eefje. De eigenaren van doe-boerderij Boebadoe Farm in
Beringe kwamen er echter vrij snel achter dat het jonge meisje een ernstige
leveraandoening had. Omdat hun planning van werkzaamheden op de
boerderij in het water liep, probeerden ze via Facebook klusjesmannen te
strikken die hen willen helpen.
Ze hadden een aantal grote veranderingen op de planning staan voor
de doe-boerderij, maar dat moest in
de wacht gezet worden. ”Er moet een
schuur afgemaakt worden”, vertelt
Bart. ”Verder willen we een winkeltje
realiseren, moet er sanitair komen op
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het campinggedeelte, willen we een
ezelhok bouwen en moet het campingveld aangepakt worden. De bedoeling
was om op 1 april open te gaan met
de nieuwe elementen. Dat liep wat
anders.”
Floor en Bart bedachten de
Boebadoe Farm twee jaar geleden
en vorig jaar draaiden ze het eerste
seizoen. Op de boerderij kunnen
bezoekers kennismaken met het
boerenleven en spellen spelen.
Ook zijn er verschillende aaibare dieren
en is er in de zomer een maisdoolhof.
Samen met stagiaires, vrijwilligers
en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt runnen Bart en Floor
het bedrijf. Daarnaast runt Bart samen
met zijn moeder Finny ook nog een
melkveebedrijf op het erf.

Galgangatresie
bij Eefje
Eefje werd geboren op
21 december 2015. Er leek niks
aan de hand met het kleine meisje.
Op nieuwjaarsdag gingen Floor en
Bart naar het ziekenhuis, omdat Eefje
vaak moe was en moest spugen.
Eefje bleek galgangatresie te hebben.
Het pasgeboren meisje had geen
galafvoer richting de dunne darm.
Hierdoor bleef de gal in de lever zitten
en vergiftigde deze zichzelf. Na een
kasai-operatie (aanleggen van een
afvoer richting de dunne darm) bleek
de lever van Eefje zo erg beschadigd te
zijn dat een levertransplantatie nodig
is. Floor: “Als er geen nieuwe lever
komt, overlijdt Eefje binnen nu en een
paar jaar.”

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

Daarna liggen vader en dochter nog
een paar weken in het ziekenhuis om
te herstellen en vervolgens mag Bart
drie maanden lang geen fysiek werk
verrichten. Het doel is om op 1 augustus de Boebadoe Farm weer te openen.
Het liefst willen Bart en Floor al
vóór de operatie de werkzaamheden
gerealiseerd hebben om zo wat rust
te hebben na de ingrepen. Daarom
besloten ze een oproepje op Facebook
te zetten om te kijken of er vrijwilligers waren die mee willen helpen.
Floor: ”We hopen dat er klusjesmannen
zijn die momenteel werkeloos thuis
zitten of gepensioneerd zijn en die ons
willen helpen. Het bericht op Facebook
werd 112 keer gedeeld, maar er kwam

Samenwerking gemeente, AspergeGilde en LLTB

Opslag plastic folie in
buitengebieden

Agrariërs moeten het plastic dat ze gebruiken op hun land opslaan op hun akker of bij het bedrijf. Dat hebben
het AspergeGilde, de Limburgse Land- en Tuinbond (LLTB) en gemeente Peel en Maas met elkaar afgesproken en
maakten ze donderdag 2 juni bekend.
De afspraak is gemaakt in overleg met de agrariërs zelf, laat een
woordvoerder van de gemeente weten.
Zij gaven meerdere malen aan één
duidelijke lijn te willen in waar ze
het plastic op zouden moeten slaan.
Deze plastic folies worden vooral bij de
aspergeteelt gebruikt om economische
redenen. De asperges groeien sneller
omdat de warmte vast wordt gehouden
door het zeil. Maar ook voor de opslag
en bescherming van hooibalen wordt
plastic zeil gebruikt.

Spelregels

media

”Eefje werd op de donorlijst voor
een nieuwe lever gezet”, vervolgt
Floor. ”Maar er zijn niet veel donoren
en niet veel geschikte levers voor zo’n
jong kindje. Het kan zomaar een jaar
of langer duren voordat er een match
is gevonden.” Bart: ”We waren er vrij
snel uit dat ik een stukje van mijn lever
zou doneren. Het is natuurlijk je eigen
kind, daar heb je alles voor over. Bij mij
groeit het stukje lever weer gewoon
aan en bij Eefje groeit het, als alles
goed gaat, uit tot een volwaardige
lever.”
Op dinsdag 5 juli zijn de operaties.
In het ziekenhuis in Groningen wordt
een stukje van Barts lever weggehaald
en gebruikt als nieuwe lever voor Eefje.

Omdat Peel en Maas geprofileerd
wordt als asperge-gemeente is ‘de
beleving van de landelijke omgeving’ ook enorm belangrijk volgens
gemeente Peel en Maas. Om die reden

moet de opslag van het plastic er ook
netjes uitzien. Daarom zijn in totaal
acht spelregels opgesteld waaraan
agrariërs in Peel en Maas zich moeten
houden. Zo staat vermeld dat op de
akkers alleen folie mag worden opgeslagen dat ook op dat perceel wordt
gebruikt en niet op aangrenzende (bos)
percelen of in bermen. Een boer kan
er ook voor kiezen alle folie op het
bedrijfsterrein op te slaan. De opslag
moet gegroepeerd worden. Eén groep
bestaat uit maximaal tien rollen, met
de mogelijkheid meerdere groepen op
één perceel op te slaan. De rollen met
plastic folie moeten worden afgedekt
met een zeil of net in een camouflerende kleur zoals groen, zwart, bruin
of een samenstelling van die kleuren.
Het afdekzeil moet strak worden aan-

gebracht en vastgebonden, zodat het
niet los kan raken.

Beperkt zicht
Langs de weg of een fietspad
mogen de opgeslagen rollen folie niet
worden gestapeld, om te voorkomen
dat het zicht van de weggebruiker
wordt beperkt. Elders op het perceel
mag dit wel. Daar mag de folie in twee
lagen op elkaar worden gestapeld.
Restjes van folie of overtollig bevestigingsmateriaal moet ‘te allen tijde’
worden verwijderd.
De spelregels zijn te vinden op de
website van gemeente Peel en Maas,
maar voor vragen kunnen agrariërs ook
terecht bij de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving van de
gemeente via 077 306 66 66.

pas één reactie binnen. Hopelijk komen
er nog meer.”

Geen zielig verhaal
Floor en Bart benadrukken dat
het geen zielig verhaal moet worden.
”Wij vinden onszelf helemaal niet zielig”, zegt Floor. ”We staan er allebei heel
nuchter in en hebben het geaccepteerd.”
Bart: ”Het is heel vervelend, maar je
moet ook door blijven gaan. Het is wat
oppassen met de hygiëne en ze krijgt
medicijnen, maar voor de rest merk je
aan Eefje ook weinig. Het is gewoon
onze dochter.” Mensen die interesse
hebben om mee te helpen kunnen een
mail sturen naar info@boebadoefarm.nl
of bellen met 06 41 05 23 69.

Nieuwe
locatie
directeur
Bouwens
Het Bouwens heeft vanaf
september een nieuwe locatiedirecteur VMBO. Ger Timmermans neemt
na bijna veertig jaar werkzaam te
zijn geweest in het onderwijs,
afscheid. Annemarie Lukassen
neemt de taken over.
Ger Timmermans blijft tot aan
de herfstvakantie nog in dienst om
mevrouw Lukassen in te werken.
Daarna gaat hij met vervroegd
pensioen. “We vinden het fijn dat Ger
na zoveel jaren in goede gezondheid
en op een fijne manier afscheid kan
nemen”, aldus de directie. Annemarie
Lukassen is momenteel nog werkzaam bij De Kwadrant in Weert. Daar
is ze sectordirecteur. “Annemarie
pakte de promotiekans graag aan”,
vertelt het Bouwens. “Met haar
hebben we een mooie opvolgster in
huis gehaald.”
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Actiegroep Behoud het Ringovenpark

Alternatief plan tijdelijke
woningen Ringovenpark

lekker Plukbrood !

Michel van Lieshout heeft op donderdag 2 juni een alternatief plan voor tijdelijke woningen in het Ringovenpark
gepresenteerd. In het plan van de initiatiefnemer van actiegroep Behoud het Ringovenpark komen de tijdelijke
woningen van woningcorporatie Wonen Limburg toch in het Panningse park te liggen, maar op een andere plek.
“We willen de problemen niet afschuiven op een andere buurt”, vertelt Van Lieshout.

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

Wist u dat…

Wonen Limburg en gemeente
Peel en Maas willen zo snel mogelijk
tien tijdelijke woningen in het park
realiseren om de piek in de vraag naar
huurwoningen door woonurgenten op
te lossen. De woningen zouden tien jaar
blijven staan in het plan van Wonen
Limburg. Daarna zou de vraag weer
gedaald zijn en kunnen de woningen
weer weggehaald worden. Het beoogde
grasveld naast de Kennedylaan had een

gerealiseerd kan worden.”
Van Lieshout liet weten dat de
gemeente en de actiegroep binnen
twee weken rond de tafel gaan zitten
om te overleggen, Wonen Limburg
zegde nog niet toe. De woningcorporatie heeft ondertussen de aanvraag
voor de omgevingsvergunning wel al
ingediend. Die moet nog behandeld
worden en ligt daarna nog zes weken
ter inzage. “Hun streefdatum om de
tijdelijke woningen op 1 juli te hebben
staan, gaat dus nooit lukken”, denkt
Van Lieshout. “Het is wel jammer dat ze
de aanvraag ingediend hebben zonder
op het overleg te wachten. Daar hechten ze blijkbaar weinig waarde aan.”

‘Ze negeren ons’
“De gemeente zegt al jaren burgerinitiatieven te ondersteunen, maar
ze negeren ons gewoon”, vervolgt Van
Lieshout. “Jammer dat er niet naar ons
geluisterd wordt. De argumenten die
de gemeente en Wonen Limburg tot nu
toe hebben aangedragen, hebben we
allemaal kunnen weerleggen.”

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

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

Occasions
al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

vanaf

E 500,Autobedrijf
J van Deursen
06 - 537 205 81

Gezocht

Zelfstandige poetshulp
in de regio Kessel en Kessel-Eik
voor de pilot hulp in de huishouding.

Bel of mail naar de dorpsondersteuner
Inge Hanssen-de Vlieger
06-24132565 – info@dorpsondersteunerkessel.nl
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Meer ruimte
in nieuw plan

kantoorbestemming, maar vanwege de
crisis is volgens Van Lieshout dat plan
aan de kant gezet. “Er is meer plaats
dan op de orginele locatie, waardoor
de mensen meer ruimte krijgen op de
alternatieve plek en er kan één parkeerplaats meer komen. In het idee van
Wonen Limburg waren de huizen dicht
op elkaar gezet. Bij ons plan is er daarnaast de mogelijkheid voor uitbreiding,
blijft het Ringovenpark behouden en,
zeer belangrijk, ons plan wordt breed
gedragen. Daarnaast is bij ons plan de
weg verkeersveiliger. Op de Wonen
Limburg-locatie moeten ouderen, scholieren en de bewoners over een smal
weggetje zonder trottoir.”
Ook het bestemmingsplan waar nu
kantoorruimte in staat, gaat volgens
Van Lieshout geen problemen opleveren. “De Wet Ruimtelijke Ordening
biedt de mogelijkheid om een bestemmingsplan tijdelijk aan te passen. Dat is
redelijk snel te regelen. Wonen Limburg
heeft ook niet de juiste vergunning
om meteen te gaan bouwen op hun
locatie. De vraag is welk plan sneller

OP S
C

De locatie voor de woningen zou
volgens de actiegroep beter op het
grasveld tussen huisartsenpraktijk
Pantaleon en het gebouw van de
Rabobank aan de Kennedylaan passen.
“We hebben een plan laten maken
door stedenbouwkundig bureau Accent
Adviseurs uit Eindhoven”, laat Van
Lieshout weten. “Die hebben onderzocht of ons idee mogelijk is. Volgens
ons zijn er alleen maar voordelen aan
het plan.”

• er op korte termijn een nieuwe training Eigen Kracht voor
volwassenen start? In deze training gaat het over thema’s als
weerbaarheid en assertiviteit, sociale vaardigheden, maar ook
positief denken! Deelname is gratis. Het gaat in totaal om 8
bijeenkomsten. Meer info? Mail naar veerkracht@vorkmeer.nl
• dat u deel kunt nemen aan de contactgroep blinden en
slechtzienden?
• dat daarvoor ook vrijwilligers gezocht worden?
• dat u bij ons terecht kunt wanneer u te maken heeft met
huiselijk geweld?
• u elke dag met al uw vragen terecht kunt bij Info & Advies in
het Huis van de Gemeente tussen 8.30 – 12.00 uur?
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Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…
Verdrietig, maar dankbaar voor onze mooie en fijne momenten
samen, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma

Lies van Maris-Driessen
echtgenote van

Geboren

Brent

Yara

31 mei 2016
Zoon van
Xander en Elly
Alferink-Ottenheijm
Veldleeuwerik 1
5984 PH Koningslust

Jeu van Maris

* 2 december 1940

† 2 juni 2016
Jeu
Peter en Anja
Mika
Anita en Peter †
Mandy en Raoul
Rick
Frank en Miriam
Chinou
Faya
Leon en Angela
Naomi
Jaimy

Christinastraat 5, 5981 BS Panningen
Op woensdag 8 juni hebben wij afscheid genomen in crematorium
Venlo-Blerick.
Een speciaal woord van dank aan de huisarts en medewerkers van de
Buurtzorg voor hun goede zorgen.

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

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

opa & oma

Ons meisje!

Bart & Boaz hebben een zusje

40 jaar getrouwd

Geboren op
31 mei 2016
Trotse ouders
Edwin Kempen en
Marlie Tielen
Grote zus
Noa
Irenestraat 5
5981 XJ Panningen

Igoné

Te koop bbq pakketten van onze
scharrelvarkens. Pakket voor
4 personen € 20,-. Het vlees is
Dochter van
vacuüm verpakt en ingevroren. Fam.
Mario Wijnen & Amila Berkers
Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
Dwarsstraat 9
tel. 077 en
464
13 80/06dat
17is21
89 33.
Een belevenis, hergebruik
creativiteit;
Markt
133. Iets

27 mei 2016

Wij bezorgen onze eigen geteelde
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
Niet alles is perfect,
maar
dat maakt
uniek.
Dankzij
gratis bij
u thuis.
Min.ons
5 kg.
Absoluut
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
deskundigheid endeexpertise
op het
gebieduien
van kleur,
interieur,
lekkerste.
Tevens
te koop.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
307 88 53. vintage pareltjes wordt
hier plaatsen’, kunt u uw tekst
modeopen een neusTel.
voor077
de allermooiste
geven en meteen de kosten
voldoen.
shoppen
een hele www.hulpaanhuislimburg.nl
ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
Voorlichting over borstvoeding.
Zaterdag 11 juni 13.30 uur. Info en
aanmelden: www.lekkerlaeve.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Zoekt
u hulp in devan
huishouding?
een winkel
vol verassingen
tijdloos goed.

Familieyoga bij Lekker Laeve!
Zaterdag 11 juni 15.30 uur, info en
aanmelden op www.lekkerlaeve.nl

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

Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.
Klerken Groenten & Fruit.
Nieuwe aardappelen verse asperges,
ook geschild. Klerken Aardappelen,
Groenten & Fruit Venloseweg 41a,
Maasbree.
Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

Vanaf donderdag 9 juni te koop eigen
geteelde nieuwe aardappelen/
frieslanders/vele vollegrond- en
kasgroenten. Aanbieding 3 st
knolvenkel 1 euro. ‘s Maandags
gesloten. Kwekerij Brummans Vosberg
16a Panningen.

tijdloos goed

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
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Team Maasbree haalt bijna 50.000 euro op
06 1083 2410
info@markt133.nl
www.markt133.nl

Team Maasbree heeft bijna 50.000 euro bij elkaar weten te krijgen voor het goede doel Alpe d’HuZes.
Op donderdag 2 juni fietsten de dertien deelnemers van het Maasbrese team samen 42 keer de Franse berg de
Alpe d’Huez op. Het voorlopige eindbedrag voor onderzoek naar kanker wat Team Maasbree wist te verzamelen,
is 47.675 euro.

“Het was een week met hoogteen dieptepunten, saamhorigheid en
intense emoties met een lach en een
traan”, schrijft het team.
“Ongelooflijk wat dit evenement bij
een mens kan losmaken. Bijzonder en
met geen pen te beschrijven gingen we

voldaan met prachtige herinneringen
na afloop weer terug naar Maasbree.
We willen alle sponsoren en
betrokkenen bedanken voor alles.
Dankzij hun support en bijdragen
hebben we het prachtige bedrag bij
elkaar gekregen.”

WhatsApp buurt
preventie Kessel-Eik
In Kessel-Eik is onlangs een WhatsApp buurtpreventie gestart.
Het initiatief werd genomen door een aantal leden van Jong Nederland.
De jongerenorganisatie nam contact op met het Dorpsoverleg Kessel-Eik
om zo samen de WhatsAppgroep op te zetten.

In totaal haalden alle deelnemers
aan het goede doel meer dan
10,5 miljoen euro op voor de strijd
tegen kanker. Team Maasbree werd

geïnspireerd door het overlijden van de
17-jarige Maasbreenaar Billy Peeters
in december vorig jaar. Henk, Marjo,
Mitchel, Chantal, Wendy, Arno, Peter,

Erik, Sjoerd, Ralf, Daan, Frank B., en
Frank D. fietsten allemaal verschillende
keren de Franse berg op om geld op te
halen voor het goede doel.

In de Appgroep kunnen
inwoners van Kessel-Eik, de politie
en de gemeente via hun mobiele
telefoon berichten plaatsen als
ze iets verdachts zien in de buurt.
De bedoeling van de app is niet dat
er op elkaar gereageerd wordt, maar
dat het om eenzijdige berichtgeving
gaat. Bewoners kunnen iets aangeven
en de politie of gemeente kan dat
bericht oppakken. Ook andersom

Een belevenis, hergebruik en cr
geks schuwen we niet. Zomaar ie
niet meer. Wij creëren beleveniss
simpele

is het mogelijk als de politie of de
gemeente bijvoorbeeld aan bewoners
vraagt om goed op te letten of uit te
kijken naar speciale dingen.
Alleen inwoners van Kessel-Eik
die ouder zijn dan 18 jaar kunnen
zich aanmelden voor de Appgroep.
Beheerders van de groepen in
Kessel-Eik zijn John Engels en Miranda
Reinders. Aanmelden kan via
kesseleikveilig@gmail.com

Markt 133
5981 AA Panningen
06 1083 2410
info@markt133.nl
www.markt133.nl

Markt 133
5981 AA Panningen
06 1083 2410
info@markt133.nl
www.markt133.nl
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Historische voorwerpen
9/12

Sierschijf Grashoek

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
de sierschijf die in de 19e eeuw vermoedelijk in Grashoek werd gevonden.
De officiële naam van het
voorwerp is de Heldense sierschijf, maar Huub Kluijtmans van
Heemkundevereniging Grashoek
vertelt dat de schijf in veengrond
in Grashoek gevonden is bij het
steken naar turf. Althans, dat wordt
aangenomen. Huub: “We weten
niet precies waar de schijf gevonden is. Het kan ook net op Meijel of
Deurnes grondgebied zijn geweest.
Het is wel vrij zeker dat de vinder
uit Helden afkomstig was en dat
het object rond 1844 uit de grond is
gehaald.”

Versierd met
vechtende man
De sierschijf is ongeveer
21 centimeter in doorsnee en
gemaakt van verguld zilver.
Sierschijven of phalerae werden
gedragen op borstharnassen of
paardentuig en als versiering op
allerlei belangrijke uitrustingsstukken. De schijf is waarschijnlijk
afkomstig uit Thracië, het huidige Bulgarije. Hoe de schijf in
Nederland terecht is gekomen, is
niet helemaal duidelijk.
Het Oudheidkundig Museum

in Leiden heeft enkele theorieën.
“Het kan handel tussen de Kelten en
Thracië zijn geweest”, schrijven ze op
hun website. “Het kan ook buit betreffen die de Kelten mee terugnamen
na hun invallen in de Balkan uit
die tijd. Maar misschien is de schijf
wel meegekomen door Romeinse
hulptroepen uit Thracië die wat later
in Nederland werden gelegerd.
Als de schijf via Kelten in Nederland
is gekomen, kan het door middel
van een offerritueel in het veen zijn
beland.”
De schijf is op de voorzijde versierd
met een beeltenis waarbij een man
vecht met een dier. De twee worden
omringd door verschillende andere
beesten. De betekenis van de afbeelding werd pas twee jaar geleden
ontdekt. Tijdens een vakantie in het
Italiaanse Florence in 2014 stuitte
Huub op een bekend tafereel toen hij
aan het wandelen was. “Op de Piazza
Ognissantie in Florence ontdekte ik een
beeld van een man in gevecht met een
leeuw”, vertelt Huub. “Ik maakte vrij
snel de link met de Heldense sierschijf.
Het beeldde het gevecht uit tussen
Hercules en de Leeuw.”
In het bekende tafereel vecht
Hercules met de Nemeïsche leeuw en

wordt
hij omgeven door twee
leeuwen, twee
leeuwgriffioenen en twee
gevleugelde leeuwen. “De afbeelding
is een beroemde Griekse mythologische voorstelling”, laat Huub weten.
“Onbegrijpelijk dat die afbeelding nooit
herkend is op de schijf.”
“Nadat de schijf was gevonden
door de Heldense turfsteker ging hij
er waarschijnlijk mee naar de burge

meester
van Helden, Jean
Michels Engels”, vertelt Huub. “Om de
gevonden kostbaarheden te melden
en ten gelde te maken. Dit weten
we echter niet zeker. Er wordt met
geen woord gerept over de schijf.
Vermoedelijk is het nieuws over deze
vondst geheim gehouden, want het zou

grote problemen voor de vinder en
voor burgemeester Engels kunnen
opleveren. Misschien zwegen
ze er over om claims of
aanspraken te ontlopen.”
Wat we wel weten,
is dat de bekende
Roermondse notaris
en amateurarcheoloog Charles
Guillon later
met de dochter
van burgemeester Engels
trouwde. Het
Oudheidkundig
Museum in
Leiden meldt
dat de sierschijf
zich aan het einde
van de negentiende
eeuw in de collectie
van Guillon bevond.
Huub: “Misschien heeft
burgemeester Engels de
schijf aan zijn schoonzoon
gegeven als bruidscadeau of iets
dergelijks. Het imposante graf van
Marie de Guillon-Engels is overigens nog steeds te vinden op het
oude kerkhof aan de Kerkstraat in
Panningen.”
In 1890 werd de Heldense
sierschijf aangekocht door het
Oudheidkundig Museum tegen het
toen enorme bedrag van 1.550
gulden. Nog altijd is de sierschijf van
Helden te bezichtigen in Leiden.

Eerste resultaten integratieproject gepresenteerd

Thema arbeidsmigranten ‘niet van agenda’
Tijdens een inspiratiebijeenkomst in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden worden donderdag 9 juni officieel de
resultaten gepresenteerd van het samenwerkingproject Het Belang van Arbeidsmigranten. Verschillende gemeentes en
organisaties uit Noord- en Midden-Limburg werkten samen in het project.
Het onderwerp arbeidsmigranten
mag volgens de samenwerkende
partijen aan het project ‘niet van de
agenda verdwijnen’. Er moet volgens
de partijen meer worden gewerkt
aan de taalbarrière, het uitbannen
van uitbuiting, en de integratie van
arbeidsmigranten. Ook is er volgens
hen nog altijd meer woonruimte nodig
en moeten er meer Midstay-projecten
worden opgestart.

Toenemend aantal
vestigt zich blijvend
De afgelopen vijf jaar werkten de
gemeentes Horst aan de Maas, Leudal,
Venray, Venlo en Peel en Maas samen
met de provincie, het bedrijfsleven
en enkele maatschappelijke organisaties aan de integratie en participatie
van arbeidsmigranten in de regio’s
Noord- en Midden-Limburg. Vergeleken
met andere gebieden in Nederland is
volgens het onderzoek de instroom
van arbeidskrachten, voornamelijk uit
Polen, in Noord-Limburg het hoogst.
Meer dan de helft van de krachten
blijft tijdelijk in Nederland, maar ‘een
toenemend aantal zal zich hier blijvend

vestigen’ volgens de samenwerkende
partijen. “Er wordt veel gesproken óver
arbeidsmigranten, maar nog onvoldoende mét arbeidsmigranten”, vond
de klankbordgroep van het project.
Dit terwijl de arbeidsmigrant een grote
bijdrage levert aan de economische
groei in Nederland.

Negatief in de media
Er werden in 2011 acht werkgebieden afgesproken die aangepakt moesten worden om de rol van arbeidsmigranten in de regionale samenleving
te verbeteren. Deze hadden betrekking
op de Gemeentelijke Basisadministratie
(GBA), de huisvesting, informatie, integratie en taal, de negatieve beeldvorming, onderwijs, gezondheid, werken,
veiligheid en kennis en onderzoek.
In Peel en Maas zijn sinds het
begin van het project Het Belang van
Arbeidsmigranten diverse initiatieven
gestart, die zijn ontstaan door de
samenwerking. Zo is het sinds 2011
voor Poolse arbeidsmigranten mogelijk
om kranten uit hun thuisland te lezen
via de website van de Maasbreese
bibliotheek en is er een grote collectie
Poolse boeken aan het assortiment van

de bieb toegevoegd, waar ook Poolse
inwoners uit de andere dorpen gebruik
van kunnen maken.
In 2012 is een meldpunt geopend
bij welzijnsinstelling Vorkmeer
waar, ook anonieme, zorgen of
opmerkingen over slechte woon-,
werk- en leefomstandigheden van
arbeidsmigranten kunnen worden
gemeld. Ook werden er nieuwe regels

opgesteld waaraan de huisvesting
moet voldoen. Dit naar aanleiding
van de slechte huisvesting van
acht Poolse frambozenplukkers bij
een teler in Kessel. Vakbond FNVbondgenoten omschreef de verrotte
en beschimmelde woonwagens
waar de Poolse arbeidsmigranten in
woonden destijds als ‘schandalige leefomstandigheden’.
Sinds januari 2013 is de Poolse
krant poPolsku ook in Noord-Limburg
verkrijgbaar. Het Maastrichtse initiatief
zou arbeidsmigranten moeten helpen

om beter te integreren in Nederland.
In Peel en Maas is de krant bij
campingwinkel van Work&Stay in
Maasbree en de Jumbo-supermarkt in
Panningen te koop. In datzelfde jaar
werd de landelijke belangenvereniging
ProPolska opgericht. Een stichting
die Polen in Nederland ondersteunt
bij het integreren. Daarnaast is
er onder andere in 2015 een
appartementencomplex gerealiseerd in
Kuukven in Baarlo, waar woonurgenten
zoals arbeidsmigranten zouden moeten
worden gevestigd.

LLTB verwacht veel schademeldingen

Agrariërs dupe van wateroverlast
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) heeft signalen ontvangen dat ook veel ondernemers in de
agrarische sector de dupe zijn geworden van de vele regen die de afgelopen week is gevallen.
Gemeente Peel en Maas heeft
ruim vierhonderd meldingen ontvangen van wateroverlast. Hoeveel meldingen van ondernemers daar tussen
hebben gezeten, is nog niet bekend.
Maar de LLTB verwacht “dat een groot
aantal meldingen gaat over ondergelopen percelen langs verschillende
watergangen”. In Peel en Maas is de

waterstand inmiddels stabiel, maar
Waterschap Peel en Maasvallei houdt
de beken naar eigen zeggen wel nog
even in de gaten. Binnenkort wil de
LLTB met de waterschappen om tafel
om de werkwijze tijdens de vele
regenoverlast te evalueren. Samen met
agrarisch adviesbedrijf Arvalis wordt
dan bekeken hoe de LLTB-leden verder

kunnen worden ondersteun in de
afhandeling van overlast en eventuele
schade. Tot die tijd raadt de bond haar
leden aan verdere schade proberen
te voorkomen, de waterschade vast
te leggen door er foto’s van te maken
en deze schade te melden bij het
waterschap en de LLTB via 
wateroverlast@lltb.nl
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Luc Nilis signeert bij The Readshop
Oud-voetballer Luc Nilis komt op zaterdag 11 juni naar The Readshop Willekens in Panningen om zijn biografie
te signeren. De Belg komt samen met de schrijver van het boek, Thijs Slegers, naar Panningen om handtekeningen
te zetten. Vanaf 15.30 uur signeren de twee het nieuwe boek.
De oud-PSV’er Luc Nilis was een
sieraad voor het voetbal, maar bleef als

mens een mysterie. Ondanks 56 interlands voor België bleef hij veelal

Starters in de regio
Lifestylepassie
Bedrijf
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Lifestylepassie
Markt 1
5981 AM Panningen
06 10 72 42 11
info@lifestylepassie.nl
lifestylepassie.nl
woninginrichting
05 juni 2016

of opvallende kleuren. Waar de
klant ook naar op zoek is, bij
Lifestylepassie kan men terecht
voor een inrichting naar ieders
wensen.

Activiteiten
Lifestylepassie produceert en
verkoopt meubels en geeft
interieuradvies volgens de
laatste interieurtrends. Zowel
particulieren als groothandelaars
kunnen er terecht. Daarnaast
worden er in de winkel diverse
lifestyleproducten en
woonaccessoires verkocht voor
de aankleding.

Onderscheidend vermogen
Lifestylepassie is een
onderneming die zich richt op de
wensen van de klant. Wie op
zoek is naar een persoonlijke
touch in het interieur, is hier op
de juiste plaats. Lifestylepassie
fabriceert tijdloze, landelijke en
moderne meubels en kan deze
aanbieden tegen gunstige
prijzen. Uit de collectie blijkt het
vakmanschap en de passie voor
mooie materialen als massief
hout.

Doelgroep
Inwoners uit alle kernen van
Peel en Maas en daarbuiten met
een passie voor mooie meubels.
Er is voor elke smaak, stijl en
voorkeur wat wils. Stoer hout of
strak industrieel, neutrale

Vanwege de grote vraag naar
fysieke winkels waar men sfeer
kan proeven, de producten kan
zien en het pure materiaal kan
voelen, heeft Lifestylepassie
onlangs een pop-up store
geopend in Panningen.

onbegrepen in eigen land. In september 2000 brak hij zijn been tijdens

een wedstrijd en dat had schrijnende
gevolgen. In het boek vertelt Nilis
openhartig over zijn tijd als profvoetballer en de periode erna.
Schrijver Thijs Sleger is sinds
vorig jaar manager perszaken bij PSV.

Daarvoor werkte hij zeventien jaar
als verslaggever bij De Telegraaf en
Voetbal International. In 2012 schreef
hij al de biografie Geen Genade over
het leven van voormalig voetballer
Andy van der Meijde.

AspergeGilde, Varkensgilde en Niëns Horeca

Asperges als ontbijt

Honderd Limburgse aspergetelers en varkenshouders werden vrijdag 3 juni uitgenodigd door het AspergeGilde,
het Varkensgilde en Niëns Horeca uit Maasbree voor het jaarlijkse asperge-ontbijt. Deze werd voor de vierde keer
georganiseerd.

Vanwege het weer kon het ontbijt
dit jaar niet plaatsvinden in de open
lucht. Daarom stonden er die ochtend
om 08.00 uur verschillende gedekte

picknicktafels klaar in de loods bij
Loonbedrijf Selen BV in Maasbree.
Na een rondleiding door het bedrijf
en de officiële opening konden de

genodigden genieten van een geheel
verzorgd ontbijt met asperges, spek en
beenham.
(Foto: Eric Teuwsen)

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

Sfeervolle
meubels
in onze
pop-up store!
Markt 1,
5981 AM PANNINGEN
Open WO - DO - VR - ZA 10.00 - 17.00 uur

13 JUNI T/M 9 SEPTEMBER

Lifestylemarkt in SIF-gebouw
Panningen
In het industriële SIF-gebouw in Panningen werd zondag 5 juni de derde lifestyle-markt Stijl Market
gehouden. Het was voor het eerst dat de markt binnen werd gehouden. De twee eerdere edities
vonden plaats bij De Ringoven in Panningen. Ruim zestig stands van kleine, ambachtelijke bedrijven en
zzp’ers met hun eigen, unieke producten waren op de markt aanwezig. In een andere ruimte van het
SIF-gebouw presenteerde een beeldhouwgroep haar beeldhouwkunstwerken. De Stijl Market wordt
jaarlijks georganiseerd door de Stijlfactorij, die op zijn beurt weer onderdeel is van sociale
onderneming Rendiz. Het bedrijf heeft arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt als doel. (Foto: Jac Willekens)
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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.

jongeren 07

aan
Annick Coenen

Wat
‘n waer!
Het is ondertussen alweer
lente in ons kikkerlandje,
zelfs al bijna zomer. Hier is
echter vrij weinig van te
merken. Het ene moment
staat de zon stralend aan de
hemel, terwijl het andere
moment de regen met bakken
uit de lucht valt.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Annick Coenen
17 jaar
Helden
Het Bouwens

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Mijn ideale dag is gevuld met familie
en vrienden, met wie ik dan samen
een dagje uit ga. Misschien een uitje
naar een pretpark of een dierentuin.
Een paar jaar geleden ben ik naar
Disneyland geweest met mijn gezin.
Dat vond ik erg leuk.
Wie zou je meenemen naar een
onbekend eiland?
Naar een onbekend eiland zou ik mijn
beste vrienden meenemen, omdat ik
dan waarschijnlijk veel zou meemaken
met hen. Het lijkt me leuk om met mijn
vrienden te reizen, wat we hopelijk nog
ooit een keertje gaan doen.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen?
Als ik de tijd en het geld ervoor zou
hebben, zou ik graag nog een keertje
een wereldreis maken naar onder
andere Australië, Amerika en landen
waar je anders niet zo snel komt. Met
het gezin zijn we al vaker verder weg
op vakantie geweest, wat ik ook altijd
heel leuk vond. Ik vind het interessant om nieuwe dingen te zien die ik
niet eerder gezien heb en dingen te
ontdekken.

Wat is je favoriete boek?
Mijn favoriete boek is The Fault In Our
Stars van John Green. Een boek dat
gaat over Hazel die kanker heeft en de
liefde van haar leven ontmoet. Ik heb
het boek al twee keer gelezen en blijf
het verhaal mooi vinden. De diepere
betekenis achter het verhaal raakt mij.
Ik heb ook de film gekeken en die vind
ik net zo goed als het boek.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Dan zou ik verhuizen naar Australië of
Nieuw-Zeeland. Mijn vader is geboren
in Nieuw-Zeeland en we zijn er een
keertje op vakantie geweest. De landen
trekken mij, vooral vanwege hun mooie
natuur.
Heb je ooit iets gewonnen?
Tijdens een volleybaltoernooi ben ik
weleens eerste geworden en in de C,
wat een bepaald niveau is bij volleybal,
ben ik kampioen geworden met mijn
team. Volleybal is mijn favoriete sport,
omdat ik het spel erg leuk vind en ik in
contact kom met mensen tijdens het
sporten. Het liefst speel ik wedstrijden
waarbij ik kan zien waarvoor ik heb
getraind samen met mijn team.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
De mooiste plek waar ik ooit ben
geweest, is het koraalrif Great Barrier

Reef in Australië wat ik in 2014 heb
gezien. Het fascineerde me hoe divers
het leven onder water daar was met de
vele kleuren, vissen en aparte dieren.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding volgens mij zou iets
zijn wat reizen minder lang laat duren.
Als je naar een verre bestemming op
vakantie gaat, neemt het reizen altijd
veel tijd in, waardoor je vakantie korter
lijkt. Als het reizen sneller gaat, kun je
ook meer genieten van je vakantietijd.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik heb nog niet een concrete toekomstvisie, maar hoop gelukkig te zijn en een
goede baan te hebben waar ik plezier
in heb. Ik leef meer in het nu. Ik kan
veel tijd besteden aan denken aan de
toekomst, maar die komt vanzelf wel.
Heb je ooit iets gebroken?
Ik heb mijn teen en twee keer mijn
pols gebroken, doordat ik was gestruikeld. Het is erg lastig om iets gebroken te hebben. Met mijn teen kon ik
bijvoorbeeld niet meer goed lopen
en doordat mijn rechtse pols gebroken was, ging schrijven opeens veel
lastiger.
Wanneer heb je voor het laatst
gehuild?
Dat was twee weken geleden toen ik
voor het eerst de film Hachi keek. Die
gaat over de band tussen een hond en
zijn baasje. Mensen vertelden mij dat

het een mooie emotionele film was.
Nou, ze hebben zeker gelijk gehad.
Waar kijk je het meest naar uit?
Ik kijk heel erg uit naar de zomervakantie. Dan ga ik twee keer op kamp met
Jong Nederland en zullen mijn vrienden
en ik vaak af gaan spreken om bijvoorbeeld een dagje op het strand of in
Amsterdam door te brengen.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
De ene keer krijg ik te horen dat ik het
meest op mijn moeder lijk, terwijl ik
de andere keer weer op mijn vader
lijk. Zelf denk ik dat ik het meest qua
uiterlijk op mijn moeder lijk en qua
innerlijk het meest op mijn vader.
Dat denk ik vanwege de reacties die ik
heb op verschillende situaties.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou graag een week willen ruilen
met een bekende artiest of bandlid,
om te ervaren hoe een grote tour is.
Bijvoorbeeld een tour waarbij ze om
de dag in een andere stad zijn om op
te treden. Het lijkt me erg intensief,
maar wel leuk.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik denk dat ze me zouden omschrijven
als een goede vriend, die af en toe een
beetje gek is en waarmee je goed kunt
praten.

Op het moment dat ik deze
column aan het schrijven ben, is
de lucht donker gekleurd en
wordt de regen afgewisseld
met donderslagen en bliksem.
Dit alles terwijl we alweer in
juni zijn aangekomen. Het weer
is van slag, dat was ook wel te
merken in de winter. Ook toen
hadden we slechts een paar
dagen waarbij we echt met de
winterjas, muts, handschoenen
en sjaal naar buiten moesten.
Krijgen we dan geen hete
zomerdagen deze zomer?
Natuurlijk wel, zegt het
KNMI. Er zullen zelfs hittegolven
naar Nederland komen.
De oorzaak hiervan is onder
andere de opwarming van de
aarde door het versterkt
broeikaseffect. Doordat er te
veel uitlaatgassen op aarde zijn,
kan de warmte gedeeltelijk niet
meer terug door de atmosfeer
naar de ruimte. Hierdoor wordt
het steeds warmer op aarde, als
we door blijven gaan met het
uitstoten van deze schadelijke
gassen.
Over het weer in de zomer
hoeven we ons dus waarschijnlijk geen zorgen te maken, met
een tijdschrift in de zon liggen
in de achtertuin zal gewoon
mogelijk zijn. Nu moeten we
dan toch maar even afwachten
of we door de regen met een
paraplu in de hand naar school
of naar het werk moeten, of dat
we de zonnebril ’s morgens op
ons hoofd kunnen zetten.
Janique

Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl
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GEPLUKT Peter Grommen

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.

In 1992 namen Peter en Thea Café
De Poorter over vanwege een simpele
reden. “We vonden het gewoon leuk”,
vertelt Peter. “We zouden eerst een
andere kroeg overnemen, maar dat
kostte te veel geld. Toen belde de eigenaar van De Poorter op om te vragen
of we geen interesse hadden om deze
kroeg over te nemen. We kregen de
kans en dachten: waarom niet? Ik was
zelf nog nooit in dit café geweest.”
Het was bedoeld als hobby,
maar dat liep, zoals zo vaak bij
hobby’s, een beetje uit de hand.
Naast zijn toenmalige baan als
vrachtwagenchauffeur, werkte hij
iedere avond in de kroeg. “Dat waren
lange dagen, ja”, lacht Peter. “Iedere
morgen om 05.00 uur opstaan en
dan tot ongeveer 17.30 uur op de
vrachtwagen. Daarna thuis wat eten,
een uurtje slapen en dan weer naar het
café tot ongeveer 02.00 uur ’s nachts.
Toen zaten de gasten iedere avond nog
tot zo laat in de kroeg. Maar ik heb er
eigenlijk nooit last van gehad dat ik
weinig sliep.”

Café
nog niet moe

Al 24 jaar beheert Peter Grommen met zijn vrouw Thea Café De Poorter in Koningslust. De 58-jarige kastelein
werd geboren in Beringe, maar woont inmiddels alweer een hele tijd in het dorp. Sinds 1987 woont hij in Koningslust en sinds 1992 luistert hij iedere week naar de verhalen van de stamgasten in zijn café.

Tegenwoordig werkt Peter bij een
constructiebedrijf in Haelen. Drie dagen
in de week is hij daar bezig. “Ik ben
eerst zeven jaar automonteur geweest
en later 29 jaar vrachtwagenchauffeur”,
vertelt hij. “Nu repareer ik containers en doe ik het onderhoud bij het
constructiebedrijf. En dan heb ik nog
de kroeg van donderdag tot en met
zondag iedere avond open.”
Kroegen in de kleine dorpjes
hebben het in deze tijd vaker moeilijk.
De bazen wachten op een opvolger die
zich vaak niet aandient. Peter hoeft de
kroeg nog niet kwijt, maar verwacht
niet dat er een opvolger komt als
kastelein. Peter: “Ik ben bang dat het

doodbloedt. Niemand trekt er meer aan
om een kroeg over te nemen. Na de
invoering van de euro is de winstmarge
gehalveerd. Ik ben het café nu nog
niet moe, dus ik kan er nog wel even
tegenaan. Ik snap echter dat mensen er
niet meer aan willen beginnen.”
Ook het ingevoerde rookverbod werkt niet mee, volgens Peter.
“In Den Haag snappen ze niet hoe het
hier werkt. Sommige mensen roken
alleen bij een pilsje. Vroeger hadden
gasten hier een pakje sigaretten op de
kast liggen. Alleen als ze hier kwamen,
rookten ze daarvan. Als dat pakje leeg
was, moest ik er weer een nieuwe
neerleggen.”

Passie voor paarden
Net als zijn vader, heeft Peter
al vanaf zijn tiende een passie voor
paarden. Momenteel heeft hij er twee
rondlopen in de wei bij zijn huis.
“Die zijn bedoeld om mee te springen”,
laat hij weten. “Nu ben ik nog met ze
aan het oefenen. Ze zijn pas 4 en 5 jaar,
dat is nog wat te jong voor wedstrijden.
In de toekomst wil ik wel met ze op
concours gaan.” Vrouw Thea is niet
altijd blij met de hobby van haar man.
“Ze zegt wel eens dat het geen hobby
is, maar een ziekte. Dan zegt ze dat
de paarden op de eerste plaats komen
en zij op de tweede. Dan zeg ik dat
dat nog steeds een mooie positie is”,
vertelt Peter lachend.
Ook heeft hij nog wat oldtimers
en een antieke tractor, waarmee hij af
en toe nog gaat hooien, thuis staan.
Maar de grootste hobby blijft de kroeg.
“Het is minder druk dan vroeger, maar
ik vind het nog steeds mooi om hier
aan de bar te zitten en te ouwehoeren
met de vaste klanten”, vertelt Peter.
“Het zijn altijd dezelfde die hier zitten.
Bij hen kan ik lekker klagen, onzin
verkopen en als het moet het bloed
onder hun nagels vandaan halen.”

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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Bespreking Poll week 21

De nieuwe manier van afval inzamelen is te veel werk
De gemeente kondigde aan dat vanaf 20 juni vijf kernen in Peel en
Maas overstappen naar de nieuwe manier van afval inzamelen. Nog meer
mensen krijgen dus te maken met apart inzamelen, maar is dat eigenlijk
wel handiger of levert het te veel werk op? Dat was de vraag bij de poll
van week 21 en een kleine meerderheid van 56 procent liet met hun stem
blijken dat het niet te veel werk is.
Zo liet Lucienne uit Panningen weten dat het scheiden van afval
volgens haar helemaal niet veel werk oplevert. “We doen het al een

paar jaar. Het is alleen een kwestie van even wennen en gewoon doen.
Ik vind het fijn dat de groene container elke week geleegd wordt. En het
is verbazingwekkend hoe weinig restafval we hebben nu blik, plastic
en pakken apart gaan.” Maria Lichteveld uit Maasbree onderschrijft de
woorden van Lucienne. “Zelf vind ik het niet meer werk om afval te
scheiden, want we deden het al. Het wordt zelfs minder werk, want het
pmd-afval hoeven we niet meer zelf weg te brengen naar een container bij
een winkel.”

Ik ga deze zomer in het buitenland op vakantie
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen presenteerde eind
vorige maand een onderzoek waarin stond dat steeds meer mensen in eigen
land op vakantie gaan. Dit jaar ruim 100.000 mensen meer dan afgelopen
jaar, zo stond te lezen in het onderzoek. Toch gaat een grote meerderheid
nog steeds naar het buitenland op vakantie.
Over de landsgrenzen is ook veel meer te zien dan in ons eigen platte
landje. Voor bergen en mooie natuur is een reisje zuidwaarts toch nodig.
Daarnaast is het in het zuiden toch wat vaker mooi weer. Het wisselvallige

weer in Nederland blijft ook in de zomer niet te voorspellen.
Aan de andere kant is het zo dat in eigen land blijven, goedkoper is.
Er zijn nog steeds veel gezinnen die het niet al te breed hebben en die zich
op een camping in Nederland net zo goed kunnen vermaken. Ons eigen land
heeft genoeg mooie natuur en zelfs in Nederland is het weer in de zomer
vaak zeer prima. En daarbij is het hier in Nederland toch veiliger dan in het
buitenland.
Ik ga deze zomer in het buitenland op vakantie. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 22) > Het is goed dat de gemeente vergunningaanvragen voor evenementen strenger bekijkt
> eens 55% oneens 45%

VAKGARAGE
PEETEN BV

steeghoek 10, 5975 NR Sevenum
www.peetersmols.nl
Peeters-Mols is een transportbedrijf dat al ruim 25 jaar
transporten verzorgd van losgestorte goederen in de
bouw en agrarische sector.
We zijn een familiebedrijf dat is gevestigd in Sevenum met
11 auto’s; dit zijn trekkeropleggers en containerauto’s.
We zoeken een nieuwe collega voor de functie

nationaal/internationaal
chauffeur
( fulltime)

Functie-omschrijving
Wij zoeken een chauffeur voor transport van agrarische producten en losgestorte goederen. Omdat we seizoenen hebben
in ons werk moet je geen 9 tot 5 mentaliteit hebben en flexibel
zijn. Je hebt een affiniteit met agrarisch werk en kunt goed in
een team samenwerken.
Functie-eisen:
• Rijbewijs CE
• in bezit van bestuurderskaart
• code 95
• geen probleem om een keer te overnachten
• woonachtig in de buurt van Sevenum
Heb je belangstelling voor deze functie?
Mail dan jouw cv naar info@peetersmols.nl onder vermelding
van vacature chauffeur.

chauffeurs

Tevens zoeken we
voor het seizoen
2016/2017 voor het rijden van suikerbieten van
september tot en met januari.
Heb je interesse om bieten te komen rijden (hele week of
enkele dagen) stuur dan een mail naar info@peetersmols.nl
onder vermelding bieten chauffeur.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Wilt u ook een
professionele
keuken thuis?
Markt 31B, 5995 BC Kessel
T: 077 462 1898
info@verhaegenkeukens.nl
www.verhaegenkeukens.nl

Twijfel
Zo nu en dan in je leven
kom je op een keerpunt.
Je komt voor een keuze te
staan waarvan je toekomst af
gaat hangen. Dat zijn de
moeilijke momenten in het
leven. Zeker als je, net zoals ik,
een enorme twijfelaar bent.
Ik heb het altijd al gehad, die
twijfelkwaal. Vroeger gaf mijn
moeder me eens een gulden
(ja, ik ben nog net van die tijd)
waarvan ik iets mocht kopen in
de winkel. Ik weet niet meer
exact waarover ik twijfelde,
maar ik zie mezelf nog staan
voor het rek. “Wil ik dit of dat?”
Na ruim een half uur kwam mijn
moeder terug, maar ik had nog
geen beslissing genomen. En zo
gaat mijn leven nog steeds.
Ik kan minutenlang dubben voor
de snoepautomaat tussen een
Mars of een Twix. Of toch een
zakje M&M’s? Wat voor kleren
moet ik aan morgen? Waarover
zal ik een column schrijven?
En dat zijn dan nog de kleine
twijfelfactoren. Over grotere
dingen, de ingrijpende
beslissingen en de cruciale
knopen die doorgehakt moeten
worden. Daarover lig ik urenlang
te draaien in mijn bed.
Afgelopen week was zo’n
week van wikken en wegen in
de nacht. Ik stond voor een
luxeprobleem en daar zijn
twijfelaars niet goed in. Ik kon
kiezen tussen twee banen voor
volgend schooljaar. Beide waren
in principe een goede optie.
Maar wat kies je dan? Afwegen,
overwegen en dan een gewogen
besluit maken, meer kun je niet
doen. Dat is wat een beslissing
op dat moment de juiste maakt.
“Grote denkers waren grote
twijfelaars”, zegt Trouw.
Fabuleuze woorden. Twijfelaars
maken goed doordachte
beslissingen. Twijfelen maakt
sterk. Hoewel het eerst een
duistere periode oplevert, breekt
het licht door bij het doorhakken
van een knoop. Na afgelopen
week weet ik dat zeker. Want
na (veel) regen, kwam
zonneschijn.
Jill
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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.

Juffrouw Doortje
Koningslust, een klein dorp in Noord-Limburg. Hier kwam mijn vader in
1964 terecht. Van de Marokkaanse zon naar het Limburgse platteland.
Hij ging aan het werk bij Teeuwen rioleringspijpen, later bij de Blerickse
Buizenfabriek en tot aan zijn pensioen bij Pope, de kabelfabriek van Philips.
Hij was trots dat hij met zijn eigen
zweet z’n inkomen verdiende. In
Koningslust was hij een bezienswaardigheid. Hij was de eerste en enige
buitenlander in het dorp. Aan de rand
van het voetbalveld trok hij, met zijn
getinte huidskleur, meer aandacht
dan de spelers op het veld. Toch was

hij één van hen en dat was te danken
aan juffrouw Doortje. In tegenstelling
tot veel andere gastarbeiders ging
mijn vader niet op pension. Hij ging op
kamers bij juffrouw Doortje. Een echte
Limburgse, gelovige Rooms Katholieke
vrouw. Zo raakte hij heel vanzelfsprekend vertrouwd met de Limburgers,

hun dialect, hun feesten en tradities.
Dit was een verrijking van zijn eigen
Marokkaanse identiteit. Het contact
met Juffrouw Doortje is altijd gebleven.
Elk jaar in december kwam ze langs.
Wij hingen aan haar lippen, want ze
kon prachtig vertellen. En we keken
uit naar de traditionele Kerststol en
de koetjesrepen, die ze meebracht.
Juffrouw Doortje is in 1976 met ons
gezin op vakantie geweest in Marokko.
Elke ochtend lagen mijn broertjes en
ik voor haar deur en vroegen Juffrouw

Doortje Tic-Tac, verwijzend naar de
mintsnoepjes. Juffrouw Doortje was
uniek, zonder dat ze het zelf wist.
Zij heeft voor mijn vader en voor ons
hele gezin van Nederland een thuis
gemaakt. Mijn moeder zei gisteren nog:
”Het was een eerlijk en goed mens, ze
was niet Marokkaans, maar wel een
moederfiguur voor ons.” Uitgesproken
tijdens het CDA-congres afgelopen
zaterdag.
Mustafa Amhaouch,
Tweede Kamerlid namens het CDA

De politiek doet het prima voor Peel en Maas
Bent u het niet met deze stelling eens? Ik zou bijna zeggen: gelukkig.
Vertel het ons dan! Onlangs gaf ik aan dat we de afgelopen twee jaar veel
werk verzet hebben, maar dat we er nog lang niet zijn.
We doen ons uiterste best onze
burgers mee te nemen in onze
besluitvorming. Meest concrete
voorbeeld is de Sociale Raad waar
een groep mensen een mening vormt
over een onderwerp in de samenleving. De mening van deze ad random
uitgelote burgers nemen wij als

gemeenteraad mee in onze besluitvorming. Toch valt het me op dat het
betrekken van burgers bij de politiek zo
makkelijk niet is, terwijl we toch wel
wat te besluiten hebben. Denk aan het
vaststellen van bestemmingsplannen,
besluiten wat we met woningbouw
willen, hoe om te gaan met zorg,

FABRIEKS
FABRIEKS VERKOOP
VERKOOP

MEUBEl
MEUBEl
FABRIEKS VERKOOP

wat we willen met scholen en wat
we willen met gemeenschapshuizen.
Verder zijn er vragen als: voelt u zich
als ondernemer goed ondersteund door
de gemeente, wordt u goed geholpen
als u contact heeft met de gemeente
en wat doen we met gemeentelijke
financiën? Zomaar wat vragen waar
geen eenduidig antwoord op te geven
is. Vragen die ook u aangaan, want ze
raken iedereen. Ieder jaar spiegelt de
raad of het beleid dat zij gepland heeft

naar wens verloopt of aangepast moet
worden. Daarnaast worden besluiten
genomen over hoe om te gaan met de
financiën en het beleid op de diverse
hiervoor genoemde leefgebieden de
komende jaren. We stellen dan onze
visie voor Peel en Maas vast, zeggen
wat we belangrijk vinden voor onze
burgers. Dat doen we tijdens de zogenaamde kadernota, dit jaar op woensdag 13 juli. Kortom: hebt u ideeën
over mogelijke verbeteringen, vertel

het ons. Als u goede ideeën voor ons
heeft, nemen wij die zeker mee in de
besluitvorming van de kadernota.
Zaterdag 18 juni vindt u ons in het
centrum van Panningen. U kunt onze
contactgegevens ook vinden op www.
lokaalpeelenmaas.nl, op Facebook of
Twitter. Laat u horen, want alleen als
u van zich laat horen kunnen we ook
daadwerkelijk wat voor u betekenen!
Rob Willems
Fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas
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Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente

Weblog

• 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.

Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Uittreksel Basisregistratie personen goedkoper bij digitaal aanvragen (24/7)
• Doe mee met de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2017
• Abonneer uzelf op het Elektronisch GemeenteBlad (EGB) en ontvang het gemeentenieuws
in uw mailbox!
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Gevonden en verloren voorwerpen
• Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Afvalinzameling Beringe, Egchel, Grashoek,
Helden, Koningslust, Panningen
Op 15, 16, 17 juni worden de containers eerder leeggemaakt. Zet uw container
vóór 7.00 uur buiten, alle containers worden voor 13.00 uur leeggemaakt.

• Kessel, 5995 MG, Karreweg-Noord 47. Het uitbreiden van de bedrijfshal van Croughs Beheer B.V..
• Maasbree, 5993 SG, Zonneveld 11. Het veranderen van het glastuinbouwbedrijf van Fresh
Valley Zonneveld B.V.; het betreft een aantal bedrijfsinterne wijzigingen.
• Panningen, 5981 XC, John F. Kennedylaan 28. Het veranderen van de Gamma Bouwmarkt, er
wordt een buitenopslag voor gasflessen gerealiseerd (Cox Jac. Vastgoed B.V.)

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:
• Beringe, 5986 PH, Rieten 2. Het veranderen van het bedrijf; er wordt een loods voor de opslag
en verkoop van auto-onderdelen gebouwd door Louis Kuijpers IJzer- en Metaalhandel en
Containertransport B.V.
• Helden, 5988 NJ, Hazenakkerweg 5. Het aanleggen van containervelden door P.G.P. Van den
Beuken.
• Kessel, 5995 MG, Karreweg-Noord 43. Het bouwen van een opslagloods bij Van Sebillen Kessel
Beheer B.V.. Hiervoor is tevens een aanvraag WABO ingediend.

Afvalnieuws

Bekendmakingen wijzigingen Arbeidsvoorwaardenregelingen
Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente
Peel en Maas maken hierbij bekend dat de volgende arbeidsvoorwaardenregelingen worden
gewijzigd. De regelingen zijn toegevoegd als bijlagen aan het EGB 23 – 2016.
• 11-2015 Tekst CAR-UWO in verband met herziening hoofdstuk 3 LOGA-circulaire (ECWGO/
U201501937). Bijlage 1 EGB 23 - 2016
• 02-2016 Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren (CVA/
U201600078). Bijlage 2 EGB 23 - 2016
• 02-2016 Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (CVA/ U201600259)
van 19 februari 2016. Bijlage 3 EGB 23 - 2016
• 02-2016 Technische wijzigingen CAR-UWO van 22 februari en op 23 maart 2016 LOGAcirculaires (ECWGO/U201600266 en ECWGO/U201600450). De circulaire van 23 maart
corrigeert de circulaire van 22 februari. De TOR wordt toch geen salaristoelage. Bijlage 4 EGB
23 - 2016

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Vanaf 20 juni gaan wij ook in de kernen Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en Maasbree op de nieuwe manier het afval inzamelen.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips, over de nieuwe manier van afval
inzamelen? Bezoek dan een inloopspreekuur. Gedurende 3 weken houden we
op diverse plaatsen inloopspreekuur, veelal tijdens de openingstijden van de
dorpsinfoloketten. Onze medewerkers staan u graag te woord. Een compleet
overzicht van alle data en tijden vindt u op onze website.
U bent overal welkom!

De komende week zijn de inloopspreekuren in:
Baarlo, De Engelbewaarder, Pastoor Geenenstraat 1
Beringe, De Wiekslaag, Kanaalstraat 94
Grashoek, De Ankerplaats Pastoor Vullinghsstraat 3
Maasbree, ’t Hofje, In den Clockenslagh 1
Panningen, Huis van de Gemeente, Wilhelminastraat 1

isa bas gaan afafvvvalal scheiden

Dinsdag 14 juni, 10.30 tot 11.30 uur
Maandag 13 juni 11.00 tot 12.00 uur
Donderdag 16 juni van 10.00-11.30 uur
Woensdag 15 juni 15.00-16.30 uur
Maandag 13 juni 18.30 tot 19.30 uur

wat ga je met al die
flessen doen? heb je
een feestje gehad?

deze lege
flessen gaan in
de glasbak.

ik snap scheiden steeds
beter isa. glas gaat dus
in de glasbak. en papier
dan, gaat dat in holle
bolle gijs?

as

en

Is a e n B

haha! lieve bas toch. papier wordt
opgehaald door lokale verenigingen
en uiteindelijk verwerkt tot
nieuw papier en karton.

www.peelenmaas.nl
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Speldje voor Grashoekse
Savelbergrun in vrijwilligers
Peel en Maas
Start in Koningslust

De achttiende editie van de Savelbergrun vindt op zaterdag 11 juni
plaats. De toertocht waarbij mensen met een beperking een rit maken in
een motor met zijspan begint om 10.00 uur in Koningslust. De 74 motors
met zijspan gaan tijdens de 50 kilometer lange rit bijna alle dorpen van
Peel en Maas aan.
De toertocht vertrekt om 10.00
uur bij Savelberg in Koningslust en
rijdt daarna via Grashoek (10.10
uur), Beringe (10.20 uur), Meijel
(10.30 uur) en wederom Beringe
(10.40 uur) naar Panningen (10.45
uur) waar even gerust wordt. De
stoet vertrekt om 11.10 uur weer
vanuit Panningen en rijdt vervolgens
naar Egchel (11.15 uur), Helden
(11.20 uur), Baarlo (11.35uur),

Vrijwilligers Jan Strik en Grad Drissen kregen op donderdag 2 juni een speldje uitgereikt voor hun grote
verdiensten voor de Grashoekse gemeenschap. Ze kregen het Hert veur Grashook, zoals de onderscheiding heet,
vanuit Dorpsoverleg Grashoek. Wethouder Raf Janssen was bij de avond aanwezig om de speldjes uit te reiken aan
de twee mannen.

Maasbree (11.50 uur) en Koningslust.
Na een pauze begint om 14.30 uur de
tweede ronde van de rit. Via Grashoek
(14.40 uur), Beringe (14.50 uur),
Meijel (15.00 uur) en Beringe
(15.10 uur) wordt Panningen bereikt
om 15.15 uur. Om 15.50 uur doet
de stoet Egchel aan en via Helden
(16.00 uur), Baarlo (16.15 uur) en
Maasbree (16.30 uur) eindigt de rit
rond 16.45 uur in Koningslust.

Over stoeien, stuiteren en
schreeuwen

MamaCafé
over drukke
kinderen

MamaCafé Peel en Maas houdt op woensdag 15 juni de themabijeenkomst ‘Mijn kind doet zo druk; over stoeien, stuiteren en schreeuwen’.
Deze wordt gehouden bij basisschool Nieuweschool in Panningen.
De themabijeenkomst gaat over
kinderen die door de kamer rennen, gillend achter de bank vandaan
springen, hun ouders uitdagen, over
de meubels stuiteren of elkaar in de
haren vliegen. Wat je als ouder het
beste kunt doen en hoe je je kind
het beste kunt ondersteunen op die
momenten, wordt onderling besproken. Meta Kierkels van Lindekracht
coaching uit Nederweert legt uit wat

de oorzaak van het drukke gedrag is
en welke invloed de ouder daarop
heeft.
De bijeenkomst is bedoeld voor
ouders en opvoeders van kinderen
tot ongeveer 12 jaar en is interactief.
Deze begint om 20.00 uur en duurt
tot ongeveer 21.30 uur.
Aanmelden kan tot op de dag
van de bijeenkomst via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Jan en Grad met hun vrouwen (Foto: Peter-Jan Strik)
Jan en Grad kregen de
onderscheiding toen ze aanwezig
waren bij een informatiebijeenkomst
van Laeve Grashook, een onderdeel
van het dorpsoverleg. Voorzitter van
het Dorpsoverleg Grashoek, Frits
Verlinden, legt uit waarom de twee
onderscheiden werden. “Jan en Grad
zijn de laatste zestien jaar twee
pioniers geweest van de zelfsturing

in Grashoek. Ze stonden aan de basis
van onder andere de dagopvang, het
ouderenvervoer en gemeenschapshuis
De Ankerplaats.”
Het was de eerste keer dat het
dorpsoverleg het Hert veur Grashook
uitreikte. Frits: “De gemeente heeft
een tijd terug in overleg met de
dorpsraden besloten dat de kernen
zelf hun vrijwilligers in het zonnetje

moeten zetten. Jan en Grad waren
verrast en trots dat zij de eerste waren
in Grashoek die deze onderscheiding
hebben gekregen. Ze wisten van
tevoren ook niet dat ze iets zouden
krijgen. De twee waren onder valse
voorwendselen naar de bijeenkomst
gelokt.” Het speldje werd ontworpen
door Henk Steeghs en gemaakt door
Nadia Verschaeren.

Spellenmiddag als alternatief

Fietstocht Reuma
vereniging Peel en Maas
Op donderdag 16 juni vindt de jaarlijkse fietstocht van Reumavereniging Peel en Maas e.o. plaats. Deze begint in
Helden en is ongeveer 25 kilometer lang.

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 wil 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 activiteitencentrum van de KBO
zo’n vijftig meter verderop, maar dat
is voor sommigen dus een te hoge
drempel.” De vrijwilligers die gezocht

worden, halen de ouderen op en
brengen ze na de activiteit weer naar
huis. “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, daarom zijn we
op zoek naar een aantal vrijwilligers
die mee willen doen.”

Elk jaar organiseert de vereniging
een fietstocht waar zowel leden als
niet-leden aan mee kunnen doen. Dit
jaar begint de tocht op donderdag 16
juni bij gemeenschapshuis Kerkeböske
in Helden, waar de deelnemers zich om

13.45 uur verzamelen. Om 14.00 uur
begint de fietstocht, die zo’n 25 kilometer lang is. Leden die niet deel
kunnen of willen nemen aan de tocht,
kunnen meedoen aan de spellenmiddag in Kerkeböske. Ook deze beginnen

om 14.00 uur. Beide activiteiten gaan
alleen door bij voldoende deelname.
Aanmelden kan tot zaterdag 11 juni
bij Peter Thiede via 077 465 14 16
of door een e-mail te sturen naar
reumaverenigingpeelenmaas@hotmail.nl
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70 jaar lid fanfare Koningslust

Sjeng Berkers onder
scheiden voor jubileum
Sjeng Berkers (85) uit Koningslust is onlangs onderscheiden voor zijn 70-jarige jubileum bij fanfare Eendracht
Maakt Macht uit Koningslust. Hij kreeg het speldje en de oorkonde vanuit de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen. Voorzitter van de fanfare, Han Loozen, kwam de onderscheidingen thuis bij Sjeng overhandigen.

Fanfare St. Cecilia
ontvangt saxofoon
Het damescomité van fanfare St. Cecilia uit Helden heeft
onlangs een altsaxofoon gedoneerd aan de fanfare. Het comité
organiseert ieder jaar diverse activiteiten zoals een aspergeavond,
een mosselavond, een snuffelmarkt en wafelacties. Met deze acties
wordt de eigen fanfare gesteund. Dit jaar besloot het damescomité
een altsaxofoon te doneren. Voorzitster Elly van Essen overhandigde het instrument aan lid van de fanfare Leanne Vermazeren.

MamaCafé in
Panningen
MamaCafé Peel en Maas houdt op woensdag 15 juni weer een bijeenkomst bij koffiebar Robuust in Panningen. LieV Kraamzorg komt praten over
kraamzorg en beantwoordt andere vragen die zich aandienen bij een
zwangerschap, de bevalling en de tijd daarna.
zorgende en wat kan LieV kraamzorg
Limburg nog meer voor je betekenen?
Ook worden vragen van de aanwezigen
beantwoord. LieV Kraamzorg is een
kleinschalig kraamzorgbureau in de
regio. Het MamaCafé duurt van 10.00
tot 11.30 uur.

Dagelijks muziek maken
Sjeng speelde tot twee jaar
geleden nog actief mee in de fanfare
en in de Hofkapel. Toch krijgt ook zijn

bariton na het muziekpensioen geen
rust. “Sjeng kan het niet laten om
vrijwel elke dag zijn instrument op te
pakken en muziek te maken. We hopen
dat Sjeng nog vele jaren deel mag
uitmaken van onze vereniging”, besluit
de fanfare.

Bijeenkomst over kindermis
handeling
Het bestuur en de fractie van de politieke partij Lokaal Peel en Maas houden op donderdag 9 juni een
informatiebijeenkomst over kindermishandeling. Deze vindt plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
De avond is bedoeld voor
ouders, leerkrachten, buren,
jeugdleiders van verenigingen en
andere geïnteresseerden die willen
weten hoe je kindermishandeling
kunt signaleren. Ook wordt er uitleg
gegeven over hoe er dan het beste
gehandeld kan worden. Kinderen die
stil en teruggetrokken zijn, zich juist

heel druk gedragen of schrikken bij
de minste aanrakingen kunnen wijzen
op kindermishandeling. Maar ook
ouders die schreeuwen tegen hun
kind of zich vaak negatief over hun
kroost uitlaten, zijn signalen dat er
iets niet in de haak is.
Veilig Thuis Noord-Midden
Limburg en Stichting Vorkmeer

verzorgen de presentatie.
Die begint om 20.00 uur en duurt
tot 20.45 uur. Aansluitend is er
tot 21.15 uur gelegenheid om
vragen te stellen. Daarna kan er
nog geheel vrijblijvend in gesprek
worden gegaan met de aanwezige
vrijwilligers, deskundigen,
wethouders en raadsleden.

Een maatje om te praten

Jaarlijkse loterij

Zonnebloem-actie
Panningen en Helden
Vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem is op woensdag 8 juni gestart
met de jaarlijkse loterij in Panningen en Helden. De actie duurt tot zaterdag
9 juli.
Elk jaar gaan vrijwilligers van De
Zonnebloem langs de deuren in Peel
en Maas om loten te verkopen voor
de loterij. De opbrengst daarvan wordt
gebruikt om mensen met een lichamelijke beperking een leuke middag of
een dag uit te bezorgen. In Panningen

overhandiging van de oorkonde en het
speldje.”

Hoe te signaleren

LieV Kraamzorg

LieV Kraamzorg beantwoordt
verschillende vragen over de bevalling. Waar moet je overal aan denken?
Welke kraamzorg kies je? Hoe zit het
met de baby uitzet? Wat kan een
kraamverzorgende voor je betekenen?
Wat zijn de taken van een kraamver-

“Sjeng is als baritonspeler sinds
de oprichting van de fanfare een
actief en buitengewoon trouw lid
geweest van de Koningsluster fanfare
en is sinds enige jaren erelid”, laat de
fanfare weten. “Uiteraard werd ook zijn
vrouw Jo in de bloemetjes gezet bij de

gaan de verkopers al sinds woensdag
8 juni langs de deuren. In Helden
komen de vrijwilligers van maandag
13 juni tot en met zaterdag 9 juli langs
om loten voor De Zonnebloem te
verkopen. Kijk voor meer informatie op
www.zonnebloem.nl/loterij

Bij Maatjesproject WijSamen in Kessel en Kessel-Eik worden vrijwillige maatjes gekoppeld aan een deelnemer. De reden voor een maatje is zeer verschillend. Soms heeft een deelnemer behoefte aan gezelschap, wil hij
of zij iets ondernemen of gewoon een stukje wandelen. Het maatje kan ervoor zorgen dat de eenzaamheid bij de
deelnemer minder wordt of wanneer iemand meer wil bewegen.
Het project is op zoek naar
nieuwe maatjes. “Van belang is dat
ze het hart op de juiste plek hebben,
dat ze het leuk vinden om contact
te hebben met anderen en dat ze
gemakkelijke een praatje maken”,
laat de organisatie weten. “Maar het
belangrijkste is dat ze mensen willen
ontmoeten. Het vrijwilligerswerk als
maatje is heel flexibel en geheel zelf
in te delen. Eén uurtje per week of

per twee weken kan al veel betekenen
voor de deelnemers.” Zelf een maatje
aanvragen is ook mogelijk. “WijSamen
zorgt voor een koppeling tussen de
deelnemer en de vrijwilliger”, vertelt de
organisatie. “Daarvoor wordt eerst een
kennismakingsgesprek gehouden waarbij wij graag horen wat de wensen en
behoeften zijn rondom een maatje. Op
deze manier kunnen wij op zoek gaan
naar een geschikte vrijwilliger.” De

duur van de koppeling kan verschillen van twee maanden tot twee jaar
of nog langer. Dat gebeurt in overleg
met de betrokkenen. Neem voor
meer informatie of om aan te melden
contact op met Inge Hanssen-de
Vlieger, Dorpsondersteuner Kessel en
Kessel-Eik. Dat kan via 06 24 13 25 65
of door een mail te sturen naar
info@dorpsondersteunerkessel.nl of
infoloketkessel@gmail.com
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Proeflessen muziek
in Maasbree
Fanfare St. Aldegondis uit Maasbree houdt drie gratis proeflessen om
kinderen uit Maasbree kennis te laten maken met muziek. De lessen
vinden plaats op donderdag 9, 16 en 23 juni na schooltijd. Inschrijven
voor de basisopleiding muziek is eveneens mogelijk.
Kinderen vanaf groep 3 kunnen
zich aanmelden voor de drie proeflessen. Ook kinderen die gebruik maken
van de buitenschoolse opvang kunnen deelnemen aan de proeflessen.

Bij vragen neemt u contact op met
Christel Hendrikx via 06 21 71 54 85.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via secretariaat@
fanfaremaasbree.nl

Dagbesteding, begeleiding of wonen

Kiwanis Club Peel en Maas

Voedselbank Peel en Maas
ontvangt cheque
Voedselbank Peel en Maas heeft vrijdag 3 juni een cheque uit handen gekregen van Kiwanis Club
Peel en Maas met een bedrag van 2.000 euro. Voorzitter Jean-Paul Kremers van vrijwilligersnetwerk
Kiwanis Club Peel en Maas overhandigde de cheque aan Hay Bouten en Angela Bisschops van de
voedselbank. Met het geld wordt een nieuwe koelwagen voor Voedselbank Peel en Maas aangeschaft,
waarmee wekelijks de gratis voedselpakketten aan ongeveer 70 huishoudens in de gemeente worden
uitgedeeld. Kiwanis heeft in de gemeente 30 leden die onder andere geld inzamelen voor goede
doelen.

.nl
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Informatiemiddag
MS bij SGL Baarlo
In activiteitencentrum De Maashorst in Baarlo vindt op donderdag 9
juni een informatiebijeenkomst plaats. Deze gaat over wat SGL voor
MS-patiënten en hun mantelzorger kan betekenen.
De middag wordt georganiseerd
door de MS-patiëntenvereniging
M.S.V.N. regio Noord-Midden Limburg
en is bedoeld voor mensen met en
zonder de chronische aandoening.
Bij de SGL-vestiging in Baarlo wordt
tijdens de informatiebijeenkomst
uitleg gegeven over de mogelijkheden bij het activiteitencentrum.
Maar er wordt ook meegedacht
over de vraag hoe MS-patiënten zo
zelfstandig mogelijk blijven. En wat er
gebeurt wanneer een mantelzorger

de zorg bijna niet meer aankan. Ook
wordt er uitleg gegeven over wat SGL
kan betekenen op het gebied van
dagbesteding, begeleiding of daar
wonen. Bezoekers kunnen daarnaast
een kijkje nemen in het activiteitencentrum van De Maashorst.
De informatiemiddag begint om
13.30 uur op de Pastoor Geenenstraat
in Baarlo. Opgeven kan tot en met
maandag 6 juni bij Wendy Kip via
wendy.kip@hotmail.nl of door te
bellen naar 06 52 06 11 81.

Kindermarkt Jong
Nederland Egchel
Bij de blokhut van Jong Nederland Egchel wordt zondag 12 juni een
kindermarkt gehouden. Deze wordt georganiseerd door de vereniging.
Kinderen tot en met 16 jaar
mogen op de markt hun eigen spullen
verkopen. Tijdens de markt kunnen
kinderen zich ook laten schminken.
Jong Nederland Egchel verkoopt deze
dag een hapje en drankje.

De kindermarkt duurt van 10.30
tot 12.30 uur en wordt gehouden op
het grasveld bij de blokhut van Jong
Nederland in gemeenschapshuis ’t Erf
in Egchel. Kijk voor meer informatie
op www.jongnederlandegchel.nl

Opgaverecord voor
KVW Maasbree
Kindervakantieweek (KVW) Maasbree heeft dit jaar een recordaantal
aanmeldingen binnen voor de activiteitenweek. 530 kinderen hebben
zich al gemeld om mee te doen aan de spellen en activiteiten in de week
van maandag 1 tot en met zaterdag 6 augustus in Maasbree.
“Onvoorstelbaar hoe de mensen
ons helpen met het vinden van de
benodigde materialen, een home
beschikbaar stellen of rekening
houden in het verkeer zodat ieder
kind veilig kan deelnemen”, laat de
organisatie weten.

die zaken. Zo kunnen mensen die
nog een home beschikbaar willen
stellen, zich melden bij lieke@
kvw-maasbree.nl “Een home is
een plek waar een groep rustig
kan eten en drinken. Dit kan een
garage, carport of overkapping zijn”,
vertelt de organisatie. “Voor de
maandag, dinsdag en vrijdag zijn wij
“Een heel dorp dat zorgt voor een ook nog op zoek naar enthousiaste
onvergetelijke week voor de kinderen. spelleiding.” Opgeven kan via de
website van de KVW. Tevens is de
Ook dit jaar worden wij al op
verschillende manieren geholpen om organisatie nog op zoek naar witte
alles goed te laten verlopen, iedereen lakens en skelters. Het doorgeven
stelt al vragen over homes en spullen van beschikbaarheid van een skelter
die wij nodig hebben.”De organisatie kan door een mail te sturen naar
natasja@kvw-maasbree.nl
is nog op zoek naar een aantal van

Onvergetelijke week
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl
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Terug naar vierde klasse

Voetballers
Panningen
gedegradeerd
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Bij de harde supporterskern van het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Panningen leefde nog het idee dat er volop kansen lagen
om de plek in de derde klasse alsnog veilig te stellen. De roodwitten uit
Liessel gaven de groenwitten uit Panningen zondag 5 juni echter geen
kans. Door het 1-0 verlies degradeert Panningen naar de vierde klasse en
speelt het herenteam volgend seizoen tegen Helden, Meijel en Beringe.

PloeteRun Beringe
Aan de tweede editie van het modderrunevenement PloeteRun deden dit jaar 250 deelnemers mee.
Het WK PloeteRun werd zondag 5 juni op de voetbalvelden van Beringe gehouden. De mud-runners
legden een sportief parcours van 2, 5, 4, 7 of 10 kilometer af door de modder, terwijl ze onderweg
diverse hindernissen tegenkwamen. Deelnemers moesten over en door banden kruipen, door
modderige beken en aspergebakken en over boombruggen heen. Winnaars waren er tijdens de run
niet, laat de organisatie weten. “Prestatie met lol en plezier, dat is ons motto. We hebben bewust geen
uiteindelijke winnaar, want iedereen is bij ons de winnaar als hij of zij het parcours kan bedwingen.”
Een gedeelte van de opbrengst van het modderevenement komt ten goede aan Stichting KidzBase.
Ruim twintig mensen van KidzBase namen zelf ook deel aan het modderevenement.
(Foto: PloeteRun Beringe)

Trampolinegroep Concordia
Nederlands kampioen
Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
De trampolinegroep van gymnastiekvereniging GV Concordia uit Panningen heeft op zaterdag 4 juni het
Nederlands kampioenschap binnengesleept. Bij het debuut wist het team in het Friese Surhuisterveen gedeeld
eerste te worden op het onderdeel trampoline.

De eerste echte grote kans was
voor Panningen. Een voorzet van
Roy Schijven werd door drie man
van Panningen gemist bij de tweede
paal. Liessel wist ook al geen echte
kansen te scheppen, behalve in de
27e minuut. Een lage voorzet van
links werd vakkundig binnengetikt
door Liessel-spits Luuk Engels. Het
was de eerste keer dat de lange spits
loskwam van zijn bewaker Roy Cuppen
en het was meteen raak, 1-0. Dat was
tevens de ruststand. Na rust kwam Roy
Cuppen wegens een blessure niet meer
terug op het veld. Stan Spee verving
hem. Panningen probeerde het wel in
deze fase, maar kwam gewoon niet
toe aan het opbouwen van een aanval.
Alle opbouw werd door de hardwerkende Liessel-aanvallers en midden-

velders in de kiem gesmoord. Het was
dan ook wachten tot de 60e minuut
vooraleer zich een kansje voordeed.
Remco Litjens kopte naast uit een
hoekschop. Trainer Roel Schreurs zette
een extra aanvaller in: Nick Wilmer
verving Bram Leenders. Roy Schijven
probeerde het vanaf de rand van
het strafschopgebied. Zijn schot ging
centimeters over. Panningen perste er
weliswaar een slotoffensiefje uit, maar
resultaat leverde het niet op. Aan de
andere kant ontstond er zo veel ruimte
voor de Liessel-spitsen. De 1-0 bleef
echter gewoon staan op het scorebord
en daarmee was de promotie van RKSV
Liessel naar de derde klasse een feit.
Voor Panningen eindigde een dramatisch seizoen met degradatie naar de
vierde klasse.

Duits kampioenschap quads

Beringse quad
rijder in top vijf
Door: motocrossplanet
De Beringse quadrijder Nick van Hout heeft maandag 6 juni in het
Duits Kampioenschap Quadcross in Reutlingen een top vijf plaats weten
te behalen.
Het weekend in Reutlingen begon
voortvarend voor Nick. Hij wist zich
namelijk als derde te kwalificeren voor
de wedstrijd en liet hiermee zien dat
hij de snelheid had om in de top vijf
te kunnen finishen in de manches. In
de eerste manche pakte hij een goede
start en kwam op een vijfde plaats
door de eerste bocht. Nick werkte een
nette wedstrijd af en wist gedurende
de manche een plaats winst te
boeken. Vervolgens begon hij het
gat tot aan de derde man te dichten.
De manche was net iets te kort,
waardoor hij geen serieuze aanval

Mandy Briels, Maud Opstals, Gaby
en Winnie van de Pasch, Pien Derks,
Alexandra Drissen, Sanne Jeurninck,
Suus Geerlings, Ilona Bongers,
Moniek en Merieke Grubben deden
mee aan het NK. De groep had zich
op 21 februari al weten te plaatsen
voor de onderdelen minitrampoline
met springtoestel (pegasus) en
minitrampoline.
In de tweede ronde mochten de
dames op voor de serie op de p
 egasus.

Het was een nette serie, maar hij
verliep toch niet vlekkeloos. Met een
totaalscore van 20,75 kwamen de
dames een half puntje te kort voor een
podiumplaats en werden ze vierde.
Aan het eind van de middag
mochten de dames uitkomen op de
trampoline. Deze serie verliep soepel.
De springsters vlogen door de lucht en
elke sprong ging goed. De adrenaline
begon te stromen en de spanning was
om te snijden. Dit kon wel eens een

serie zijn die mee zou kunnen dingen
voor de prijzen. Het bleef spannend tot
aan de prijsuitreiking.
Met een totaalscore van maar liefst
21.30 zijn de dames gedeeld eerste
geworden op het onderdeel trampoline.
Ze mochten als Nederlands kampioen
Groepsspringen op C-lijn niveau weer
terug naar Panningen. Een super
prestatie voor een debuterend team en
een mooie afsluiting van het wedstrijdseizoen 2015-2016.

meer in kon zetten en genoegen
moest nemen met een vierde plaats.
Ook in de tweede manche startte Nick
als vijfde, maar al snel kreeg hij te
kampen met een lekke band. Hier wist
hij op dat moment nog niets vanaf,
waardoor hij het tempo strak bleef
houden. Dit had tot gevolg dat hij bij
een sprong helemaal scheef landde
en flink over de kop ging. Nick moest
met de eerste hulp-medewerkers mee
voor controle. Er bleek uiteindelijk
niets serieus aan de hand, waarna hij
op eigen kracht kon terugkeren naar
het rennerskwartier.
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Hockeyheren winnen
met dubbele cijfers
Door: Michiel Bottinga, hockeyvereniging HCPM
Bij de op één na laatste competitiewedstrijd stond er voor de
mannen van HCPM een wedstrijd in Valkenburg tegen Sjinborn op het
programma. Deze ploeg, die met nog twee wedstrijden te gaan op de
elfde plaats stond, wilde koste wat kost winnen om nacompetitie te
ontlopen.
De eerste strafcorner was meteen
raak voor Peel en Maas en de 0-1
was een feit. Daar dacht de spits van
Sjinborn even later echter iets anders
over en hij schoot behendig de gelijkmaker tegen de touwen. Een goal
louter voor de statistieken, zo bleek
later. Na de gelijkmaker was het laatste man Noud van Looijen die meteen
weer de voorsprong noteerde. De
tweede strafcorner was daarna ook
meteen raak en kort hierna scoorde
Peel en Maas nog een rebound. Een
4-1 tussenstand halverwege smaakte
naar meer. Tijdens de rust hoefde
er niet veel besproken te worden.
Vanwege het warme weer werd afgesproken de voorsprong te behouden
en niet uit te bouwen. Echter ging het

Tafeltennisster Sharon
Janssen op wereldranglijst
Door: Wiel Schers
Tafeltennisster Sharon Janssen uit Panningen is op de nieuwe U15 ranglijst van de wereldtafeltennisbond ITTF op
de 34e plek binnengekomen. De bond maakte de nieuwe lijst op donderdag 2 juni bekend. De hoge positie is te
danken aan recente sterke optredens van Sharon bij de ITTF-evenementen in België en Spanje.

meteen na rust anders dan verwacht.
Dertig seconden na de thee was het
Toon Panken die de bal vanaf de cirkel in de kruising sloeg. Sjinborn deed
daarna iets terug door slecht verdedigen van HCPM af te straffen, 5-2.
Sebastiaan van Kemenade en Michiel
Bottinga maakten er vervolgens 7-2
van. De kansen bleven daarna komen
en Peel en Maas besloot om vol door
te drukken. Sebastiaan van Kemenade
maakte de 8-2 en even later tikte
Noud van Looijen beheerst de 9-2 binnen. Toon Panken tilde de stand met
zijn vierde treffer naar de dubbele cijfers, 10-2. In de laatste minuut redde
de spits van Sjinborn nog een beetje
de eer door er 10-3 van te maken,
wat ook de eindstand betekende.

BC Ketelbink en BC Meijel

Clubkampioenschap
Meijelse biljarters
Door: Thijs Geerlings, biljartclub BC Meijel
Vier spelers van de Meijelse biljartclubs BC Ketelbink en tien spelers van
BC Meijel streden de afgelopen weken voor de gezamenlijke clubtitel.
Op maandag 6 juni vonden in clublokaal Colé in Meijel de kruisfinales plaats.

De verwachting was al dat Sharon
in de top 100 zou komen, maar de
hoge positie is opvallend. Met de
klassering is de Panningse momenteel
de nummer 16 van Europa onder de
15 jaar. Op de wereldranglijst onder
de 18 jaar staat Sharon op plek 165.

Op de ranglijst voor vrouwen is ze
terechtgekomen op plek 496. Dat
betekent dat Sharon de nummer
7 is van de Nederlandse vrouwen.
Slechts tien Nederlandse dames
staan op de lijst.
Door het bereiken van deze hoge

klassering op de wereldranglijst voor
meisjes heeft Sharon van de NTTB
een A-licentie (de hoogste licentie)
gekregen bij de vrouwen. Binnen de
NTTB is het in het verleden slechts
enkelen gelukt om op zo’n jonge
leeftijd al een A-licentie te bezitten.

MTB Streetrace Baarlo
Tour- en wielerclub TWC Olympia uit Baarlo organiseert voor de elfde keer de HOFFZ.nl MTB Streetrace die door
het centrum van Baarlo gaat. Dit jaar vindt de streetrace op woensdag 15 juni plaats.

Kampioen Ger Adriaans
en Henk Lansbergen (Foto: Thijs Geerlings)
In de eerste halve finale moest Ger
Adriaans van Ketelbink het opnemen
tegen Thijs Geerlings van Meijel.
Nadat Thijs na 24 beurten een kleine
voorsprong had opgebouwd, liet Ger
met een mooie serie van 16 zien wie
de baas was. Daarmee eiste hij uiteindelijk met een moyenne van 2,00 de
eerste finaleplaats op. De tweede halve
finale ging tussen Henk Lansbergen en
Jan Verbugt, beiden van BC Meijel. Na
een mooie serie van 27 in de dertiende
beurt, liet Henk al zien dat hij zijn
zinnen op de finale had gezet. Hoewel
Jan een ander idee daarover had, werd

het uiteindelijk toch Henk die deze
eer opeiste. De finalepartij tussen Ger
en Henk werd een thriller. Na een
moeilijke start wist Henk de stand toch
weer om te buigen naar 73-41 in zijn
voordeel. Toen gaf Ger nog een beetje
gas bij en daarmee ging hij als eerste
over de eindstreep. In de nabeurt probeerde Henk nog een penaltyreeks af
te dwingen, maar het mocht niet meer
baten. Ger Adriaans mocht uit handen
van vicevoorzitter Eric Goossens de
grootste trofee mee naar huis nemen
en zich voor een jaar lang kampioen
van Meijel/Ketelbink noemen.

Ook dit jaar ontbreekt de passage
door café De Zwaan niet. Toch is het
parcours van de streetrace ten opzichte
van vorig jaar iets veranderd. De renners gaan, in tegenstelling tot in 2015,
richting basisschool De Bolleberg aan
de Sprunklaan. De fanfarekapel en dj
Leon zorgen tijdens de race voor de
muziek. Bij de licentiehouders is Jeroen

Boelen, Nederlands kampioen van vorig
jaar, de grote favoriet. Liwald Doornbos,
Bas Peeters en de Baarlose renner
Daan Bongers zullen Jeroen Boelen
het vuur na aan de schenen leggen.
Het programma begint woensdag
15 juni om 18.15 uur met wedstrijden
voor de jeugd vanaf 7 jaar. Daarna is
om 19.15 uur de zogenaamde fun-

klasse aan de beurt in de categorieën
16 tot 40 jaar en de veertigplussers.
Zij rijden dertig minuten. De licentiehouders vertrekken om 20.15 uur.
Inschrijven voor alle categorieën kan
nog tot een half uur voor de start.
Kijk voor meer informatie op www.
streetrace.baarlo.nl of op de Facebookpagina van MTB Streetrace Baarlo.
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Club verliest beslissingswedstrijd om landstitel

Net niet voor handballers Bevo
De handballers van Targos Bevo Hc kwamen zondag 5 juni drie doelpunten tekort om zich tot kampioenen van
Nederland te kronen. In de drukke Fitland XL-sporthal in Sittard won tegenstander Limburg Lions de beslissingswedstrijd om de landstitel met 28-26. De aanhangers van de Panningse club lieten zich van hun beste kant zien.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

gaan zitten. Springend en juichend
werd geprobeerd het thuisvoordeel
van Lions teniet te doen. De ploeg uit
Sittard had thuis de eerste wedstrijd
gewonnen en Bevo pakte vervolgens
in eigen huis de tweede wedstrijd,
waarna het beslissingsduel op 5 juni
nodig was.
Het begin van Bevo was
veelbelovend. De Panningse club
maakte de eerste twee doelpunten en
stond later met 3-1 voor. Daarna nam
Lions echter het heft in handen. Na tien
minuten stond de ploeg uit Sittard met
5-4 voor. Die voorsprong werd de rest
van de wedstrijd niet meer uit handen
gegeven.

Constant kleine
achterstand

Al bij het onthaal van de spelers in
Sittard maakten de supporters van Bevo
er een groot feest van. Met toeters,
megafoons en gele en blauwe rookbommen werden de spelers verwel-

komd. Lions besloot eerder in de week
vlaggen en megafoons te verbieden,
maar kwam daar na felle kritiek op
terug. De Bevo Tifosi, zoals de fanatieke
supporters zich noemen, hielden het

Voetbaltoernooi
Grashoek
in nieuw jasje
Het minivoetbaltoernooi in Grashoek kent dit jaar een aantal nieuwe
elementen. De naam is gewijzigd in MINI-toernooi Grashoek, deze editie
kent een damespoule en er is voor het eerst een categorie 35+. Het toernooi vindt op 11 juni plaats op sportpark De Peelrand in Grashoek.
Voorzitter Ger Spreeuwenberg legt
uit waarom de nieuwe categorieën
zijn toegevoegd aan de bestaande
heren recreatief en prestatief.
“We zagen dat er ruimte was om
het opkomende damesvoetbal meer
tot zijn recht te laten komen”, laat
hij weten. “Er zijn namelijk niet veel
damestoernooien in de regio, terwijl
er wel steeds meer damesteams op
de diverse velden actief zijn. We zien

aan de inschrijvingen dat er veel
belangstelling is.”
Voor de 35+ categorie schreef
de organisatie alle veteranenteams
uit de regio aan. Ger: “We hopen
op weer een mooie en gezellige
minivoetbaldag in Grashoek, met
als afsluiting een knallende afterparty in de grote tent.” Kijk voor
meer informatie op de facebook- of
Instagrampagina van het toernooi.

Concordia Panningen en SSS Helden

Turnwedstrijd
samenwerkende
verenigingen
Gymnastiekverenigingen SSS Helden en GV Concordia Panningen
organiseren dit jaar samen een turnwedstrijd in sporthal Piushof in
Panningen. Deze vindt plaats op zaterdag 11 en zondag 12 juni.
In Panningen worden de
districtsfinale van de vierde en vijfde
divisie en een clubteamwedstrijd
gehouden. De deelnemers van de
vierde en vijfde divisie hebben
zich eerder dit seizoen moeten
plaatsen door diverse voorrondes te
turnen. De meiden die geplaatst zijn

komen zaterdags in actie. Tijdens de
clubteamwedstrijd op zondag strijden
teams van maximaal vijf turnsters in
de hoogste divisies en op verplichte
niveaus tegen elkaar.
De wedstrijden vinden beide
dagen van 09.00 tot 19.00 uur plaats
in sporthal Piushof in Panningen.

enthousiasme de hele wedstrijd vast.
Veel van de Bevo-aanhang, die met
honderden naar Zuid-Limburg waren
afgereisd, maakten tijdens het duel
geen gebruik van de mogelijkheid te

Bevo bleef maar tegen een kleine
achterstand aan kijken. Bij rust was het
15-13 voor Lions. Vooral Luc Steins van
de Sittardse ploeg liet in de tweede
helft zien dat hij de beste speler van
de Nederlandse competitie is. Met een
aantal prachtige treffers bleek zijn
aanwezigheid doorslaggevend in de
strijd om de titel. Elke keer als Bevo
dacht dat het de thuisploeg moeilijk
kon maken, scoorde Steins. Toch kon
ook hij niet voorkomen dat de ploeg uit

Panningen een aantal keer dicht bij de
gelijkmaker kwam.

Massaal achter
het team
Na ongeveer een kwartier in de
tweede helft, bij een 22-19 stand,
besloot het meegereisde Bevo-publiek
nog een keer massaal achter het team
te gaan staan. De toejuichingen werden
opgepakt door de spelers en Bevo
kwam tot vier keer toe op één doelpunt
afstand van Lions. De laatste keer was
met nog twee minuten te spelen.
Lions miste de daaropvolgende kans en
de Panningse club leek een gelijkspel
en dus verlenging binnen handbereik te hebben. De kans werd echter
verprutst en met nog twintig seconden
op de klok scoorde Lions de beslissende
28-26.
Het Bevo-publiek liet zich door
de nederlaag niet uit het veld slaan
en juichte de spelers nog een keer
massaal toe toen die de supporters
kwamen bedanken. Ook het ererondje
van Lions werd door de geel-blauwe
fans beloond met een applaus.
De spelers van Bevo werden vervolgens
in de eigen Heuf nog gehuldigd voor
hun tweede plaats.
(Foto: Ebisch Media)
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Internationale judotoernooi Venray

Wedstrijden
Judoclub Helden in de prijzen HSV De Noordervaart
Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
Judoclub Helden nam in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 juni deel aan het internationale judotoernooi
in Venray.

Door: hengelsportvereniging De Noordervaart
De vissers van HSV De Noordervaart hadden op zondag 5 juni de
eerste Koningswedstrijd bij kanaal De Noordervaart. De vangsten waren
slecht te noemen, net als bij de vorige wedstrijd bij het kanaal.
Op zaterdag 4 juni had al de tweede wedstrijd, in het kader van de
uitwisseling met HSV De Peel, plaatsgevonden.
Het is in het begin van het
seizoen altijd wat minder op de
Noordervaart, maar dit jaar is het
toch uitzonderlijk slecht, zo bleek
op zondag 5 juni. Eerste werd Peter
Kirkels met 4.450 gram, tweede werd
Danny Flipsen met een totaalgewicht
van 3.425 gram. De derde plek was
voor Sjaak van Rhee met 2.480 gram
Op zaterdag 4 juni was bij
visvijver De Donk de tweede
wedstrijd in het kader van de
uitwisseling met HSV De Peel. De
vangsten vielen ietwat tegen,

Marlouk Colbers werd eerste
Marlouk Colbers, Luna Lucker,
Janine Janssen en Joris Moors waren
op zaterdag 4 juni aan de beurt.
Marlouk wist zeer overtuigend te winnen van twee Nederlandse meiden,
een Duitse en een Oostenrijkse. Dit
leverde haar een dikverdiende eerste
plaats op.
Janine knokte voor wat ze waard
was en wist twee partijen te winnen.
Uiteindelijk werd ze uitgeschakeld door
een Amerikaans talent. Luna begon
matig aan de eerste partij en verloor
die op een strafpunt. Daarna knokte
ze zich waanzinnig terug. Bloed noch
zweet werden gespaard. In een poule
met diverse landskampioenen lukte het
haar om voor de derde plaats te mogen
knokken. Helaas werd deze partij op

een minimaal verschilletje verloren.
Joris Moors won de eerste partij
overtuigend tegen een Belgische
judoka. Deze lijn zette hij goed door
en ook de tweede tegenstander, een
Duitser, had geen kans tegen Joris.
Twee keer overtuigend ippon. In zijn
poulefinale verloor hij van een sterke
Zwitser. In de herkansing verloor
hij in een spannende partij van een
Engelsman en zat zijn toernooi er
alweer op.
Op zondag 5 juni was het de
beurt aan Suraya Peters, Mark van
Dijk en Artoer Makartjan. Suraya
judode ontzettend goed. Ze stond
gefocust op de mat en won partij na
partij. Belgische, Schotse en Engelse
toptalenten waren niet in staat om

haar te stoppen. Toch verloor ze de
halve finale van de uiteindelijke
kampioene. Voor plek drie was de focus
even weg en werd er snel een foutje
gemaakt waardoor Suraya eindigde
op plaats vijf. Artoer startte tegen
een sterke Duitser. Deze was op dit
moment nog een maatje te groot. In
de herkansing kwam Artoer ver voor
te staan, maar wist net niet te winnen.
Mark begon net als Suraya ook sterk
met een overtuigende winst partij op
de Belgisch kampioen. Daarna verloor
hij van de Duitse kampioen na een
dubieuze beslissing van de scheids
rechter. In de herkansing won hij van
een Zweed, maar maakte hij tegen
een Ier een kleine fout wat hem de
wedstrijd kostte.

misschien ook mede doordat de
wedstrijd bijna anderhalf uur voor het
einde werd afgeblazen door onweer.
Nadat het noodweer overgetrokken
was, kon de weging beginnen. Eerste
werd Charlie van Rhee met 5.865
gram, tweede Joeri van Lieshout met
3.215 gram en derde Noud van Dijk
met 2.980 gram. Na deze weging
werd de eerste wedstrijd erbij
gehaald en na enig rekenwerk werd
bekend dat HSV De Noordervaart
de wisselbeker in ontvangst mocht
nemen.

Majorettewedstrijd
in Meijel
De majorettecommissie van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
houdt op zondag 12 juni een majorettewedstrijd in sporthal De Körref in
Meijel. De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met MD
Meijel. Majorettes uit heel Limburg komen op de dag naar Meijel om hun
kunsten te vertonen.
Nieuw in het programma is het
Vrij Podium-gedeelte. Hierin is
iedereen vrij in het optreden. Er mag
met of zonder baton en met of zonder
attributen worden opgetreden, zo
lang de vloer maar niet beschadigd

wordt. Tevens vindt er een Peel en
Maas-optreden plaats, waarbij de
leden van Majoretten Maasbree en
MD Meijel samen een dans laten zien.
De wedstrijd begint om 10.00 uur en
de prijsuitreiking is rond 15.00 uur.

Tennisvereniging Tonido Baarlo

Voorjaarskampioen
Door: Erica Horward, tennisvereniging Tonido Baarlo
De jongens in categorie groen 1 van tennisvereniging Tonido uit Baarlo
zijn woensdag 1 juni voorjaarskampioen geworden in de World Tour competitie. De laatste wedstrijd speelden ze tegen de tennissers uit Heythuysen.

Baarlose jeu de boulespelers
in Boekend
Door: Piet Derks, jeu de boulesclub Baarlo
Vanwege het slechte weer waren de Baarlose jeu de boulesbanen woensdag 1 juni onbespeelbaar.
Daarom besloten de spelers na een telefoontje met de club uit de Boekend om de wedstrijden te
spelen bij hun tegenstander in het Boulodrôme. De uitwedstrijd werd door de gasten goed gespeeld.
In totaal plaatsten zeven leden van Baarlo zich bij de beste tien, waarvan vier er met de winst vandoor
gingen. Leny van Erp verzekerde zich van een finaleplaats ten koste van Gerdie Brueren, die beiden
eindigden met 3/16. In de finale speelden Wim Peeters en Leny van Erp tegen Jan Vercoulen en Nellie
Linders. De Baarlonaren wonnen met 13-1 overtuigd van de Boekendnaren.

De jongens speelden op een groot
veld met speciale groene ballen, zowel
in enkelspel als dubbel. Tijs, Lars, Mark,
Jaap, Wout en Jauri, in de leeftijd van 10
tot 12 jaar, zijn al een aantal jaren bij
de tennisvereniging actief. Ze begonnen
als zevenjarigen in rood en stroomden
door naar oranje en nu groen. Tijdens

de World Tour competitie speelden ze
zeven wedstrijden tegen Nederweert,
Liessel, Reuver, Someren en Neerkant.
De finale tegen Heythuysen konden
ze al met een gelijkspel winnen.
Uiteindelijk gingen de Baarlose jongens
er met het kampioenschap vandoor met
een score van 4-2.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Galastoet het Bouwens
Het gala van de middelbare school het Bouwens in Panningen trok vrijdag 3 juni weer honderden
mensen naar het dorpscentrum. De vmbo-leerlingen reden in een lange stoet van opvallende of juist
heel gewone voertuigen naar de feestlocatie. Bij de ingang van De Pith stapten de opgedirkte
leerlingen uit hun voertuigen om onder luid geklap en gejuich over de rode loper naar het galafeest te
lopen dat gehouden werd bij DOK6. (Foto: Riny Meusen)

Ter viering honderd jaar onderwijs

Onthulling kunstwerk
Grashoekse basisschool
De Grashoekse basisschool De Horizon sloot op donderdag 2 juni de feestelijkheden rondom het honderdjarig
bestaan van onderwijs in het dorp af. Op die dag werd een kunstwerk onthuld dat gemaakt is door de leerlingen
van de school. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en wethouder Roland van Kessel waren aanwezig bij het
feestelijke moment.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

De basisschool begon vorig jaar
al met het vieren van het feit dat er
al 100 jaar onderwijs is in Grashoek.
“We hebben toen een reünie gehad
waarbij meer dan vierhonderd
mensen aanwezig waren”, liet
directeur van De Horizon Jan Steeghs
weten. “Verder hadden we een
feestweek, hebben we excursies
gehad en zijn we op een schoolreisje
geweest.”
Bij de viering van het jubileum
werd eveneens besloten een
kunstwerk neer te zetten bij de school.
Er werd gekozen voor een boom van
klei tegen de muur van de school.
“Aan de boom hangen blaadjes, fruit
en gezichtjes die door de kinderen zelf

gemaakt zijn”, vertelt juffrouw Kirsten
Janssen. “De peuters en kleuters
hebben het reliëf in de klei gemaakt.”

Zonnige onthulling
Het kunstwerk werd binnen een
week gemaakt door de leerlingen van
de school. Het duurde echter nog even
voordat het geplaatst kon worden.
Jan: “Het moest drogen en de kunstenaar heeft het daarna geglazuurd.
Daarna is het nog helemaal gebakken.
Het kunstwerk in de winter onthullen is niet zo gunstig, dus hebben we
voor deze datum gekozen.” Dat bleek
een prima keuze. Waar de regen in
de dagen ervoor en dezelfde avond
nog met bakken uit de hemel kwam,

scheen bij de onthulling volop de zon.
Burgemeester Delissen-van
Tongerlo was al bij de feestweek
aanwezig geweest vorig jaar en
mocht nu samen met wethouder Van
Kessel het zeil van het kunstwerk
naar beneden trekken. Na een show
onder leiding van goochelaar El Magico
onthulden de twee de boom van klei.
Alle kinderen, leraren en een aantal
ouders waren aanwezig.
Juffrouw Kirsten is blij met het
kunstwerk. “Omdat het zit vastgeplakt
tegen de muur lever je geen ruimte
van de speelplaats in en het is veiliger
dan midden op het plein. En als je de
speelplaats oploopt, kijk je er recht
tegenaan.”

cultuur 19
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cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Informatiemiddag MS
do 9 juni 13.30 uur
Organisatie: MSVN
Locatie: activiteitencentrum
De Maashorst

Ammyday
zo 12 juni
Organisatie:
Baolderse Ammyday
Locatie: centrum

Kunstproeverij
wo 15 juni 14.30 uur
Locatie: Art Center De Raaij
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Beringe

Wandelen
met dorpsoverleg
zo 12 juni 10.00 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De
Wieksjlaag

Egchel

Kindermarkt
Jong Nederland
zo 12 juni 10.30-12.30 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: grasveld bij blokhut

Helden

Informatieavond
kindermishandeling
do 9 juni 20.00 uur
Organisatie: Lokaal Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

Optreden STUKTV
vr 10 juni 21.30-02.00 uur
Locatie: discotheek The Apollo

Orgelkring Peel en Maas

Orgelconcert Cor
Ardesch
De bekende organist Cor Ardesch treedt zondag 12 juni op in de
kapel van de Paters Lazaristen in Panningen. Het is het tweede
orgelconcert dat de Orgelkring Peel en Maas organiseert in het nieuwe
concertseizoen.
Ardesch speelt tijdens het
concert op het Cavaillé-Coll Mutin
Orgel in de kapel. Het is een uniek
instrument en het enige in zijn
soort dat nog in authentieke staat
in Nederland te vinden is. Sinds
1998 is Cor Ardesch organist van de
Grote of Onze Lieve Vrouwenkerk in
Dordrecht en hij is als artistiek leider
verbonden aan de Internationale
Orgelacademie Dordrecht (IOD).

za 11 juni 22.00-04.00 uur
Locatie: discotheek The Apollo

Kontschuddings
za 11 juni 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

Bijeenkomst
Nacht van het Dorp
wo 15 juni 20.00 uur
Organisatie: Nacht van het Dorp
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

Fietstocht

MTB Streetrace
wo 15 juni 18.15 uur
Organisatie: TWC Olympia
Locatie: centrum

Optreden Dirtcaps

Hij werd in 2007 benoemd tot
stadsorganist van Dordrecht en
startte een jaar later het Bachproject waarbij alle orgelwerken
van Johann Sebastian Bach werden
opgenomen. In 2011 werd de
Dordrechtse organist benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Het concert in de kapel van
de Paters Lazaristen begint om
15.00 uur.

do 16 juni 13.45 uur
Org: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

Meijel

Majorettewedstrijd
zo 12 juni 10.00 uur
Organisatie: Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen
Locatie: sporthal De Körref

zo 12 juni 15.00 uur
Organisatie: Stichting Orgelkring
Peel en Maas
Locatie: kapel Heren Lazaristen

België-Italië

Panningen

ma 13 juni 21.00 uur
Locatie: café Dotje

za 11 en zo 12 juni 09.00 uur
Org: GV Concordia en SSS Helden
Locatie: sporthal Piushof

Bijeenkomst
kraamzorg

Turnwedstrijd

Optreden Clarinet Choir en
Speulendjer-Wiees
za 11 juni 13.30-16.30 uur
Org: Muziek onder de Toren
Locatie: toren Raadhuisplein

Signeersessie Luc Nilis

Kessel

Optreden Cor Ardesch

za 11 juni 15.30 uur
Locatie: The Readshop

Excursie
Voedselbank

Balletstudio Susan

wo 15 juni 13.15 uur
Organisatie: ZijActief Kessel
Locatie: Kerkplein

za 11 19.00 uur en
zo 12 juni 13.00 uur
Locatie: DOK6 Theater

wo 15 juni 10.00-11.30 uur
Org: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: koffiebar Robuust

Bijeenkomst
drukke kinderen
wo 15 juni 20.00-21.30 uur
Org: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basisschool
Nieuweschool

Alle kernen
Savelbergrun

za 11 juni 10.00-16.45 uur
Organisatie: Savelbergrun

Art Center

Kunstproeverij De Raay Baarlo
Bij Art Center De Raay in Baarlo vindt woensdag 15 juni een kunstproeverij plaats.
Deelnemers aan de kunstproeverij
krijgen eerst een rondleiding op het
historische landgoed van het voormalige klooster De Raay. Er wordt uitleg

gegeven over de geschiedenis van het
riddergoed en een bezoek gebracht aan
het Zeefdrukmuzeum. Dit alles inclusief
een hapje en drankje.

De kunstproeverij begint om 14.30
uur. Aanmelden kan via baarlo@beleefpeelenmaas.nl of door te bellen naar
077 477 36 66.

10 jaar Baolderkèr-Race
De 39e editie van de Volksfeesten in Baarlo werd zondag 5 juni traditioneel afgesloten met de Baolderkèr-Race,
die dit jaar haar 10-jarig jubileum vierde.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Kunstenaars uit Peel en Maas

Ontwerpwedstrijd
Cultuurprijs
In november van dit jaar wordt de Cultuurprijs Peel en Maas 2016
uitgereikt. Omdat de organisatie op zoek is naar een nieuwe sculptuur,
is er een ontwerpwedstrijd georganiseerd.
De afgelopen jaren werd er
een sculptuur van kunstenaar Erik
Kierkels uitgereikt aan de winnaar
van de Cultuurprijs. Dit jaar worden
kunstenaars uit Peel en Maas
opgeroepen hun eigen ontwerp in
te sturen.
De sculptuur moet aan
een aantal voorwaarden
voldoen. Zo moet deze tussen
de 25 en 45 centimeter hoog,
reproduceerbaar, draagbaar en
dynamisch zijn. Ook moet het
ontwerp representatief zijn voor het
begrip cultuur in de breedste zin van
het woord.

De eerste ontwerptekeningen
of foto’s moeten op zondag 26 juni
bij de organisatie zijn ingeleverd.
Kunstenaars moeten daarnaast een
schriftelijke motivatie meesturen,
waarna op maandag 11 juli drie
kandidaten worden uitgenodigd om
hun ontwerp nader te presenteren.
Uiteindelijk wordt er één winnaar
gekozen, die de sculptuur gaat
maken.
Ontwerpen kunnen schriftelijk
en onder ‘vertrouwelijk’ worden
ingestuurd naar de postbus van
gemeente Peel en Maas ter attentie
van Ontwerpwedstrijd Cultuurprijs.

Het volleybaltoernooi en de
fietstocht waarmee de Volksfeesten
op donderdag 2 juni zou beginnen,
werden vanwege het noodweer
afgelast. Op vrijdag 3 juni vonden de
ActionGames plaats, werd de zomermarkt in het dorp gehouden en stond
coverband The Euro’s ’s avonds op
het podium in de tent. Met MiniStorm
voor peuters en de tweede editie van

BaarloStormt ging de zaterdag van de
Volksfeesten van start. In totaal stormden 625 deelnemers over de achttien
hindernissen die op en rondom de kasteelweide in Baarlo waren uitgezet. Het
evenement moest twee keer worden
stilgelegd vanwege regen- en onweersbuien. Op zondag 5 juni gingen diverse
deelnemers tijdens de Baolderkèr-Race
met een zelfgemaakt voertuig van een

helling af, over een smalle baan naar
de bel aan het einde van de baan. Het
zomertrio van dit jaar ging er uiteindelijk met de eerste prijs vandoor.
Volgend jaar viert de Volksfeesten
haar 40-jarig jubileum. De organisatie roept Baarlonaren op om mee
te denken over de invulling van het
programma in 2017. (Foto: Jo Adriaans via
Stichting Volksfeesten Baarlo)
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Kerkberichten

service 21

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

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

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 juni
H. Mis 9.30 uur t.i.v.Louis Peeters
en Anna Peeters-Peeters en overl.
kinderen; Harrie Broekmans en Maria
Broekmans- Pauwels; Piet Sijben
Doopviering 13.30 uur: Fem, dochter
van Ron Lenders en Jacqueline Zegers,
Rembrandtstraat

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 11 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 18 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Anna Catherina
Bos-Daniels en Cornelis Jacobus Bos
(gest. jaardienst)

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 12 juni
H. Mis 11.00 uur m.m.v.
gitaarensemble
Gedoopt 5 juni: Kylie, dochter van
Ronny Peeters en Ivonne Esters,
Weth. Tielenstr. 42 Egchel. Dat dit kind
gezegend moge opgroeien in liefde
en gezondheid.

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
Zondag 12 juni
H.Mis 11.00 uur t.i.v. overl. ouders
Timmermans-Koopmans; Theo
Engelen (verj)
Zaterdag 18 juni
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel van der
Sterren (coll); Theodora Schoeber
(jaardienst), Tinus Spreeuwenberg en
zoon Wiel

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen; Cor Kruijk (jaardienst);
Harrie Engels en overl. fam. EngelsKorsten; Niek Bruijnen (col)
Overleden
Lies Jacobs-Hermans, Carolusstraat 7.
Zij werd 67 jaar. R.I.P.

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 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
Zaterdag 11 juni
H. Mis 19.00 uur – dameskoor
t.i.v. Jeanne Verheijen (coll.); Jo
Vissers (zeswekendienst); Harrie
Schijven (coll.); Truu Kessels-Manders
en Jeu Kessels (gest.jaard.); Sjeng
Vissers (coll.); uit dankbaarheid
Maandag 13 juni
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 14 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansl. koffie
Donderdag 16 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Kermis in Egchel
De kermis in Egchel vond plaats van vrijdag 3 tot en met maandag 6 juni. In de kern van het dorp
konden de bezoekers genieten van onder andere de draaimolen, de schiettent en de grijpkraam.
De bezoekers konden bij Café Manders de hitte (en af en toe een regenbui) ontvluchten en een koud
drankje bestellen. In de tent van het café traden tijdens de kermis Five 2 Go, DJ Star en Fever of Life op
om de gasten te vermaken.

Amerikaanse barbecueparty

Ammyday Baarlo
De veertiende editie van de Baarlose Ammyday vindt dit jaar plaats op zondag 12 juni. Het centrum van het
kastelendorp is die dag omgetoverd in Amerikaanse sferen, waar echte Amerikaanse oldtimers, youngtimers en
trucks te zien zijn.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

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
Zaterdag 11 juni
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Overl. fam. Verkoelen;
Beb Engels-Linssen (col.); Truus
Ghielen-Kurvers (col.) en Broer
Ghielen; Uit dankbaarheid vw het
50-jarig huwelijk van het bruidspaar
Lens en Lies Salden-Dohmen en voor
de lev. en overl. fam. Salden-Dohmen
en vrienden

De dag start om 10.30 uur met
een toerrit die met alle deelnemers
wordt gereden. Deze rit is ongeveer
75 kilometer lang en gaat door het
Limburgse landschap. De stoet wordt
rond 13.30 uur weer in Baarlo onthaald.
Daarna worden de auto’s verdeeld
over het centrum geparkeerd, zodat
bezoekers ze kunnen bekijken.
Het programma gaat daarna verder
met de American Party, waar een tot
barbecue omgebouwde Cadillac wordt

aangestoken, het Budweiser bier koud
staat en live muziek wordt gespeeld
door de band Fishnet Stockings. Later
die middag volgt er nog een optreden
van de Baolderse Elvis Presley (BEP).
Tussen de programma’s door luisteren
twee dj’s het geheel muzikaal op. Voor
de kinderen is er een springkussen, een
kop van jut en een rodeostier. Ook is er
voor de jeugd gratis ranja verkrijgbaar.
De Ammyday vindt bij en rond
jongerencentrum Sjiwa plaats, in het

centrum van Baarlo. Kijk voor meer
informatie op www.ammyday.nl of
op de Facebook-pagina Baolderse
Ammyday. Inschrijven om deel te
nemen aan de toertocht kan tot en met
zondag 12 juni via info@ammyday.nl
en bij de inschrijfbalie op de dag zelf.
Eigenaren van geschorste Amerikaanse
voertuigen mogen meerijden met de
toertocht zonder de schorsing op te
heffen, onder voorwaarde dat ze zich
vooraf aanmelden bij de organisatie.

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
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GENIET METEEN VAN UW NIEUWE TELEVISIE!
Bij Electro World Tummers nemen wij u alle zorgen uit handen. Onze service stopt namelijk niet wanneer u bij ons
de winkel verlaat. Zo wordt uw televisie uiteraard geheel gratis bij u thuis bezorgd, en kunnen wij deze indien
gewenst ook meteen voor u installeren. Wilt u de televisie ophangen aan de wand? Ook dat is geen probleem. Wij
regelen het voor u. Wij zorgen ervoor dat u meteen van uw televisie kunt genieten. Heeft u naderhand nog ergens
hulp mee nodig? Ook dan staan we voor u klaar. Ons toegewijde service team is 7 dagen per week bereikbaar. Zelfs
op zondag. Dat is super service!
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!

