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Wandelen
door Peel en Maas
De Rabobank Jeugdvierdaagse beleefde dit jaar alweer zijn 51e editie. Van woensdag 22 tot en met zaterdag 25 juni liepen ongeveer 1.800 kinderen en hun ouders en
begeleiders door de straten en de buitengebieden van Peel en Maas. De wandelaars konden zich weer opgeven voor drie afstanden: 5, 10 en 15 kilometer. Op zaterdag kon
men ook deelnemen aan de dagwandeltochten van 25 en 40 kilometer. De eerste drie dagen ontsnapten de wandelaars nog aan de regen, maar bij de afsluiter op zaterdag
haalden veel van hen toch een nat pak. Dat mocht de pret niet drukken en veel deelnemers konden na afloop de traditionele medaille en het bosje bloemen in ontvangst
nemen. De Eikaters uit Kessel-Eik gingen er met de Rabobank-wisselbeker vandoor, laat de organisatie weten. Die prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een groep die door haar
gedrag, enthousiasme of op andere wijze een extra bijdrage levert aan de wandelvierdaagse.

Gestolen bij transportbedrijf

Dieseldieven
opgepakt in Beringe

Huis van de Gemeente
duurzaamste van Nederland

Een tweetal is dinsdag 28 juni tussen Meijel en Beringe door de politie
aangehouden omdat ze diesel gestolen zou hebben. De brandstof zou zijn
gestolen uit een vrachtwagen.

Het Huis van de Gemeente in Panningen is op maandag 27 juni uitgeroepen tot meest energieopwekkende
stadskantoor van Nederland. Het gemeentehuis van Peel en Maas kreeg de meeste stemmen van de jury en
sleepte zo de titel in de wacht. Het stadskantoor van Groningen eindigde op de tweede plek.

Dinsdagochtend om 04.20 uur
controleerde de politiepatrouille de
auto van twee mannen die uit de
richting van het industrieterrein in
Beringe kwamen rijden. Het viel de
agenten op dat de inzittenden sterk
naar diesel roken. In de kofferbak
van de auto werden twee kannen
met diesel aangetroffen en een
dompelpomp met slang, waarmee
brandstof uit een tank kan worden

gehaald. De twee mannen werden
daarop aangehouden.
Diezelfde dag heeft de eigenaar
van een transportbedrijf uit de buurt
zich bij de politie gemeld. Uit een van
de vrachtwagens van zijn bedrijf zou
brandstof gestolen zijn. De eigenaar
heeft aangifte gedaan van diefstal.
De politie doet verder onderzoek naar
de zaak en heeft de twee verdachten in
verzekering gesteld.

De uitverkiezing werd
georganiseerd door de Nieuwe
Draai, een online platform dat
verhalen verzamelt over leefbare
omgevingen. “Volgens de
organisator worden in het Huis
van de Gemeente vijf elementen
van een energieopwekkend
gebouw uitstekend toegepast:
gezond, sociaal, duurzaam, circulair

en slim”, zo schrijft gemeente
Peel en Maas over de uitverkiezing.
“De jury roemt het huis omdat het
energie geeft in plaats van slurpt,
zoals veel andere gebouwen.
De ruimte wordt efficiënt gebruikt,
het klimaat is goed en de interactie
staat centraal. Bovendien is de
inbreng van lokale ondernemers
en inwoners bijzonder. Het Huis is

een gebouw waarin de laatste
technieken op het gebied van
duurzaamheid zijn toegepast,
waaronder een ijskelder”, tekent de
gemeente op uit het juryrapport.
“Daarnaast is het bestaande gebouw
hergebruikt en zijn vele materialen
geupcycled. Tevens scoort het hoog
op toekomstbestendigheid en
aanpassingsvermogen.”
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Doel is compacter en beter bereikbaar centrum

Start werkzaamheden centrum Panningen
De werkzaamheden aan het centrum van Panningen zijn op dinsdag
28 juni officieel van start gegaan. Na het symbolisch vooruit duwen van een
auto door de betrokken partijen over de weg die binnenkort autoluw wordt,
is het werk aan de nieuwe weg achter het gebouw van Change begonnen.
De intentie van de partijen is om de nieuwe straat vóór de bouwvak, die op
8 augustus begint, klaar te hebben.
Gemeente Peel en Maas, de
winkeliersvereniging van Panningen,
omwonenden en vastgoedvereniging
Steengoed waren aanwezig om de
opening bij te wonen. Wethouder Paul
Sanders stapte samen met voorzitter
van de winkeliersvereniging Jo Vaes
in de auto. Afgevaardigden van alle
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partijen duwden de auto vervolgens
van De Gardebar in het Changebuilding
naar de beoogde nieuwe weg bij
administratiekantoor A3.
Jo Vaes denkt dat de veranderingen positief zijn voor het centrum.
“De weekmarkt kan worden uitgebreid,
we krijgen een overzichtelijk centrum
met goede aan- en afvoerwegen en er
is rust van verkeer”, vertelt de voorzitter van de winkeliers. “Maar vooral
belangrijk is dat het centrum compacter wordt en dat het beter bereikbaar
wordt. Je krijgt een aaneengesloten
centrum op deze manier.”

Midden november
alles klaar
Wethouder Paul Sanders gaf aan
dat de gemeente 2,5 miljoen euro
uitgeeft om de plannen te realiseren.
Bij dat geld zit ook de aankoop van
de woningen die gesloopt moesten
wordenom de nieuwe weg te realiseren. Willy Schers, adviseur omgevings
ontwikkeling van de gemeente , legt
uit wat er staat te gebeuren. “Vóór de

Wethouder Paul Sanders en Jo Vaes
in de auto die voortgeduwd wordt door leden van de betrokken partijen
bouwvak moet de nieuwe weg klaar
zijn en na de bouwvak, zo rond september, kan er begonnen worden met
de werkzaamheden aan de voorkant
van Change. Ik schat dat het midden
november allemaal klaar is.”

De nieuwe weg gaat lopen van de
Julianastraat naar de Ruijsstraat. Aan
die straat komen 47 parkeerplaatsen.
Dat is meer dan een verdubbeling
van de twintig verdwijnende
parkeerplekken aan de Raadhuisstraat

die straks autoluw wordt. Het
stuk vanaf de kruising tussen de
Julianastraat en de Raadhuistraat tot
aan de nieuwe weg op de Ruijsstraat
tegenover elektronicazaak Tummers,
wordt autoluw.

In totaal tweehonderd verdachten

Criminaliteit Peel en Maas onder gemiddelde
Gemeente Peel en Maas zit ruim onder het landelijk gemiddelde qua
verdachten van één of meerdere misdrijven per 10.000 inwoners in 2015.
Landelijk waren dat 113 verdachten, in Peel en Maas was dat met 56 minder
dan de helft. In totaal waren er in de gemeente 220 verdachten van
misdrijven. Dat is vijftig minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De meeste verdachten van een
misdrijf in Peel en Maas zijn te
noteren bij vermogensmisdrijven

zoals inbraak en diefstal. Dat aantal
daalde wel van tachtig in 2014 naar
zeventig in 2015. Gemiddeld komt

dat in 2015 neer op zeventien verdachten van vermogensmisdrijven
per 10.000 inwoners in Peel en Maas.
Landelijk ligt dat cijfer op veertig.
De gemeente zit dus ruim onder het
gemiddelde.
De verdachten van vernieling
en verstoring van openbare bleef
in 2015 hetzelfde als een jaar
eerder met veertig verdachten.

Ook bij verkeersmisdrijven
bleef dat hetzelfde op veertig
verdachten. Het aantal verdachten
van geweldsmisdrijven daalde van
tachtig naar zestig en de verdachten
van drugsmisdrijven halveerde van
veertig in 2014 tot twintig vorig
jaar. Net als een jaar eerder werd
niemand in Peel en Maas verdacht
van vuurwapenmisdrijven.

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

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

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

HALLO in Zuid-Afrika
Francien en Wim Vercoulen uit Panningen besloten eens een kijkje te nemen in Zuid-Afrika. Drie weken lang trok het echtpaar door
de prachtige natuur en steden van het land. Op zaterdag 25 juni kwamen ze weer terug naar Nederland. In Zuid-Afrika reisden ze van
Johannesburg naar Kaapstad en deden onder andere het Krugerpark aan. Op het zuidwestelijkste puntje van Afrika lastten ze een pauze
in om de HALLO te lezen.
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10-jarige Atbin exposeerde bij 3D-congres in Parijs

‘Ik wil tekeningen tot leven brengen’
Atbin Kolahchi uit Meijel is 10 jaar oud, zit al in groep 8 van de basisschool en spreekt drie talen vloeiend. Als
hobby maakt hij 3D-ontwerpen van zijn tekeningen. Onlangs mocht hij zijn creaties tentoonstellen op een expositie
in Parijs. Na de zomer gaat de jonge Meijelnaar naar het technasium in Eindhoven en komt hij in een masterclass
voor hoogbegaafden.

Atbin tijdens de expositie eerder dit jaar
Bij de expositie Inside 3D Printing,
een driedaags evenement voor robots
en 3D-printing in Parijs, had hij zijn
zelfgemaakt Eiffeltoren, de scheve

toren van Pisa en een drone meegenomen. Die zaken realiseerde hij met zijn
3D-pen. “Ik had gehoord van de
expositie en toen heb ik een bericht

gestuurd of ik ook exposant mocht
zijn”, vertelt Atbin. “Toen had ik alleen
nog maar de Eiffeltoren staan. Toen ik
hoorde dat ik mocht komen, heb ik

samen met mijn ouders nog de toren
van Pisa en de drone gemaakt.”

‘Gewoon tekenen
werd saai’
Atbin was met afstand de jongste
exposant in Parijs. “Na mij was de jongste volgens mij 25 jaar oud”, vertelt de
jeugdige slimmerik. “Ik zag elke keer
mensen kijken naar het hoekje waar
mijn spullen stonden. Dan vroegen ze
aan mij of de exposant ook aanwezig
was. Dan waren ze superverbaasd als
ik zei dat ik dat was.” Atbin begon met
het 3D-tekenen toen het ‘gewoon’
tekenen saai werd. “Als ik een autootje
had getekend, was ik blij. Even later
was ik al niet meer geboeid. Ik wil het
vast kunnen houden. Ik wil de tekeningen tot leven brengen.”
De familie van Atbin kwam 4,5 jaar
geleden vanuit Iran naar Nederland.
Atbin was bijna zes jaar en hij begon
in groep 2 van basisschool Den Doelhof
in Meijel. Die klas rondde hij in een
halfjaar af. Hij bleek heel makkelijk
te kunnen leren. “Ik heb groep 5, 6,
7 en 8 in een half jaar afgerond”,
vertelt Atbin. “Ik heb nu twee klassen
overgeslagen. Na de zomervakantie
begin ik op het technasium van het
Eckartcollege in Eindhoven.” Daar
komt hij in een masterclass voor
hoogbegaafde kinderen.
Vanwege zijn afkomst praat
hij Perzisch. Daarnaast spreekt de
10-jarige ook vloeiend Nederlands
en Engels. “Ik ben nu bezig met Frans

leren”, voegt Atbin toe. Hij kijkt elke
dag vooral veel filmpjes in het Engels.
“Ik kijk natuurlijk ook tekenfilms, maar
bijvoorbeeld op YouTube kijk ik naar
wetenschapsfilmpjes in het Engels en ik
heb een eigen YouTube-kanaal waar ik
theorieën van wetenschappers uitleg in
het Engels. Ik heb een dagelijkse dosis
wetenschappelijke filmpjes en plezier.
Ik hou van wetenschap. Het is zo interessant. Iedere dag worden er nieuwe
dingen ontdekt en ik vind het mooi om
dat dan weer te leren.”

3D-versie
Brachiosaurus en
Colosseum
Atbin is veel bezig met scheikunde,
natuurkunde, geografie en computers
programmeren. Het meest van alles
weet hij echter van sterrenkunde. Zijn
idool is Samantha Cristoforetti uit Italië.
“Zij spreekt zes talen, is wetenschapper en astronaut. Alles wat zij heeft
gedaan, zou ik ook willen doen.”
De vlotte prater uit Meijel heeft
grootse plannen voor de toekomst.
“Volgend jaar zou ik graag naar een
expositie in New York willen. Dan kan
ik daar misschien bekend worden.”
Op het gebied van 3D-projecten zou
hij graag nog een Brachiosaurus en het
Colosseum maken. Hij gaat het in ieder
geval druk genoeg krijgen met school.
“Ik wil sterrenkunde en mechanica
gaan studeren, zodat ik wetenschapper
en ingenieur kan worden.”

Wietkwekerij
opgerold in Meijel
De politie heeft onlangs een wietkwekerij opgerold in Meijel.
De eigenaar had een ruimte ingericht om ongeveer driehonderd planten
te kweken, zo meldt de politie. De bewoner van de woning werd
aangehouden en wordt voorgeleid aan de rechter.

8-jarige uit Meijel verdronken
in visvijver
Bij de visvijver aan de Donkseweg in Meijel is donderdag 23 juni een 8-jarige jongen uit Meijel
verdronken. Uit politieonderzoek is gebleken dat de jongen door een ongeval om het leven is
gekomen. Even na 17.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat er iemand in het water was
gevallen. Na een zoekactie kon het lichaam van de jongen worden getraceerd en werd deze uit het
water gehaald. De jongen was volgens de politie samen met wat vriendjes aan het spelen bij de
visvijver, toen hij in het water terechtkwam en verdronk. (Foto: Johan Bloemers Fotografie)

In het pand werden ook een
hennepdrogerij, hennepknipperij en
enkele kilo’s al geknipte henneptoppen
gevonden. Van de eigenaar werd
onder meer een auto in beslag

genomen. De politie hield de bewoner
van het huis aan en nam hem mee
naar het politiebureau. Hij moet zich
verantwoorden voor de rechter.
(Foto: Politie Peel en Maas)
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Diep bedroefd maar in alle rust hebben wij afscheid
moeten nemen van onze broer, zwager en oom

Jan Vossen
echtgenoot van Elisabeth Steeghs
Zijn kinderen en kleinkinderen
Fam. Vossen
Fam. Steeghs
Matamata, New Zealand
Correspondentieadres:
Wim en Rika Basten-Vossen
Zonnedauw 37, 5768 GA Meijel

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Workshop Haptonomie.
Kom kennismaken met Haptonomie bij
Lekker Laeve! Zaterdagmiddag 2 juli,
aanmelden via lekkerlaeve.nl

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

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

Op vrijdag 8 juli 2016
gaan wij trouwen!

Patrick Kersten
& Bianca Huijbers
geven elkaar het ja-woord
om 14.30 uur in
het gemeentehuis van
Peel en Maas te Panningen
De receptie is van
19.00 tot 20.00 uur in
“De Houbereij”
Kerkstraat 70
5981 CH Panningen

Zwanger&Fit bij Lekker Laeve!
Info en aanmelden voor de cursus van
8 lessen: www.lekkerlaeve.nl
Boerderijterras Bergerhof iedere
dag open bij goed weer. Tevens
gratis bezichtigen van oude boerderij.
Speciaal op zondagmiddag voor
senioren draaiorgelmuziek. Op den
Bergen 10 Sevenum, nabij Toverland,
077 467 27 90.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Woninginrichting bij u thuis.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf € 150,00. Veel keuze in
tapijtsoorten en kwaliteiten,
bel 06 16 37 45 14.

Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.
Te koop eigengeteelde tuinbonen
en nieuwe vastkokende aardappels/
Frieslanders, verder vele soorten
vollegrond- en kasgroenten. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen,
‘s maandags gesloten, za na 12u.
Kersen. Te koop elke dag overheerlijke
verse zoete kersen Lange Heide
Maasbree. Geopend van 7.30 tot 22.00
uur info 06 16 16 53 04.
Garageverkoop van baby- en kinderkleding, speelgoed en huisraad,
zondag 3 juli van 10.00-16.00 uur.
Vosberg 9 Panningen - jepkeshoeve.

Geboren

Jax
22 juni 2016
Zoon en broertje van
Richard, Sacha en Dean
Emmelkamp
Koolzaad 20, 5988 JL Helden

Boerderijwinkel de Vlegert. Nieuwe
aardappelen te koop, 5kg 3 euro. Ook
zelf geteelde groente en fruit. Elke dag
open, zorg wel voor kleingeld. Familie
Verlinden Lorbaan 41b Grashoek.
Tel. 077 307 32 20.
Gevraagd: scholieren. Dwingelflora
Grashoek zoekt scholieren vanaf
15 jaar voor alle voorkomende
werkzaamheden op onze
plantenkwekerij. 06 51 90 15 12 of
mail dwingelflora@hetnet.nl. Vermeld
svp naam, leeftijd en opleiding.
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.
Open huis Schatkist. Zaterdag 2 Juli
open huis bij Schatkist op de Loosteeg
14e in Panningen van 13:00 tot 16:00.
Meubels, woonaccessoires, vintage en
brocante. Groetjes Angelieck en Irma.

Historische voorwerpen
12/12

Ossendoppen Egchel

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 wordt de serie afgesloten met ossendoppen uit Egchel.

Begin jaren 50 viel het doek voor
de laatste werkossen in de gemeente
Helden. In de loop der jaren namen
het paard en later de tractor dat werk
over. Door die overname veranderde
het dorp sterk. De traditionele
manieren verdwenen en het gehucht
ontwikkelde zich tot modern dorp.
De ossendoppen werden overbodig en
nieuwe zaken diende zich aan. Direct
na de oorlogsjaren in 1946 begint de
geschiedenis van het dorp Egchel.
De Egchelnaren werden het
moe om in hun zondagse kloffie
naar de kerk in Helden te gaan. Een
onafhankelijkheidsbeweging stak de
kop op en die wilde een zelfstandig
Egchel met een eigen parochiekerk.
Van allerlei kanten kwam er
tegenwerking. “Jullie zijn met veel
te weinig”, klonk het vanuit Helden,
terwijl er vijfhonderd mensen in het
dorp woonden.

Oprichting
toneelvereniging
EROS
De ossendoppen, ook wel
beschermdoppen genoemd, zijn
afkomstig van een boerderij uit
Egchel, toen het waarschijnlijk nog
Achell heette rond 1830. Ze werden
tijdens het werken met een os,
een gecastreerde stier van zevenhonderd tot duizend kilo, over het
uiteinde van de horens geplaatst
om verwonding van mens en dier te
voorkomen. Het zijn twee stukken

uitgehold rondhout. Aan de binnenzijde
is lood aangebracht in de vorm van het
uiteinde van de horens. Het uiteinde is
afgedekt met leer en met een riemenstelsel werd het op zijn plaats gehouden.

Ontstaan van akkers
en weidegronden
De ossendoppen komen uit een
vervlogen tijd toen het voormalige

hertschap Achell (gehuchten Keup,
Zelen, Egchel en Hub) nog voor het
merendeel bestond uit vennen, moeras
en heidegronden. De eerste, arme
bewoners in dit gebied hebben in die
jaren aan de wieg gestaan van het
huidige dorp Egchel. Met gebruik van
mankracht en later met hulp van os en
paard werd de woeste grond bewerkt
en ontstonden vruchtbare akkers en
weidegronden.

Egchel antwoordde met het
oprichten van een toneelvereniging.
Bij de oprichting had de vereniging
64 leden. Het doel was om geld bij
elkaar te spelen voor een kerk. Pater
Mat Joosten verzon de naam van de
toneelvereniging: EROS, Egchel Roept
Ons Samen. Het eerste, op zeventien
plaatsen uitgevoerde missiestuk, bracht
1.500 gulden in het laadje.
Een paar rondgangen door het
dorp brachten 42.000 gulden op voor

de kerk en voor de woning van
de rector kwam in één keer 7.000
gulden op tafel. Vier schepen in de
haven van Beringe, geladen met
kiezelzand en metselstenen voor de
kerk, werden met paard en wagen
naar de bouwplaats vervoerd. Bij
de ringoven in Panningen werd
geregeld dat iedere dag zeshonderd
stenen naar Egchel werden gebracht.

Rimboeparochie
Vier maanden voor aanvang
van de werkzaamheden lagen
alle benodigde stenen klaar op de
bouwplaats. Verder werd er nog een
school gebouwd en de noodkerk
werd na het gereedkomen van de
nieuwe kerk patronaat. Dit alles
onder de bezielende leiding van
rector A. Thomassen (1946-1953) die
bij zijn aanstelling nog de woorden
sprak: “Ik werk in een rimboe
parochie.” Het woord zelfsturing en
zelfredzaamheid kende men toen
nog niet, maar als er iets moest
gebeuren in Egchel werd er niet lang
gepraat maar gewoon gedaan.
De afgelopen zeventig jaar
is ook het verenigingsleven tot
bloei gekomen en een van de
laatste die zich in de loop der jaren
genesteld heeft op De Horsten in
Egchel, is schutterij Sint Leonardus.
De patroonheilige van deze schutterij
heeft zijn kapel in Koningslust staan,
zoals al eerder in deze serie werd
toegelicht.
De gebruikte informatie is afkomstig
van Piet Gommans van heemkunde
vereniging Helden.
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5x Beringen-treffen weer op komst

Klaar voor de strijd der Beringen
Het driejaarlijkse treffen tussen zeven Europese dorpen die allemaal Beringe (of een daarop lijkende variant)
heten, staat weer voor de deur. Op vrijdag 8 juli vertrekt de bus vanuit Beringe met het sportteam naar het
Belgische Beringen om te strijden voor de Nederlandse eer bij het 5x Beringen-treffen. Een dag later zijn de
sportwedstrijden waarbij beslist wordt welk Beringe er dit jaar met de hoofdprijs vandoor gaat. De teams zijn al
volop in training.

doen. Het organiserende dorp laat
echter altijd de fijnere details van de
spellen achterwege. Dus we weten
ongeveer wat er gaat gebeuren, maar
niet precies. Als er in de omschrijving
van een obstakel wordt gesproken,
kan dat er een van één meter maar
ook een van drie meter hoog zijn. Dat
zien we pas bij de spellen op zaterdag
9 juli. We kunnen dus wel trainen, maar
er zijn altijd verrassingen als we daar
aankomen.”

Winst van
ondergeschikt belang

Het Nederlandse sportteam
met Hilliam links vooraan en Nik tweede van rechts gehurkt
Bij de sportwedstrijden op zaterdag
strijden de teams tegen elkaar in een
soort spel zonder grenzen. Winnen is

leuk, maar zeer lastig, vertelt trainer
Hilliam Schroën (48). “Alle trainers
komen een aantal weken voor het

treffen bij elkaar om de spellen door
te nemen”, legt hij uit. “Daar krijgen
we dus te horen wat we dit jaar gaan

Een team bestaat uit tien jongens
en acht meiden tussen 16 tot 35
jaar. De sporters moeten in Beringe
wonen om mee te mogen doen. In
het Nederlandse Beringe zijn ze al
een tijdje twee keer in de week aan
het trainen om zo goed mogelijk voor
de dag te komen in België. Toch is
de winst van ondergeschikt belang.
Hilliam: “Natuurlijk willen we winnen,
maar dat is gewoon erg lastig. Zodra
de prijsuitreiking geweest is, maakt
het me ook niet meer zoveel uit. Dan
is het gewoon gezellig.”
Hilliam doet al zo lang mee dat
hij veel leden van de andere teams
kent. “In 1989 deed ik voor het eerst
mee”, vertelt hij. “Daarna heb ik
vijf keer in het team gezeten. Het
is een soort verslaving. Het leuke
is dat ik nu nog steeds de jongens
en meiden tegenkom waar ik zelf
tegen gestreden heb. Je hebt echt
een band met hen, net als bij een
broer of een zus. De sfeer die er

hangt, die verbroedering. Dat moet je
meegemaakt hebben.”

Opgegeven dankzij
zus
Nik Jeucken (17) doet voor de
eerste keer mee en heeft er zin in.
“Mijn zus Sem heeft de vorige keer
meegedaan en zij vertelde dat het
geweldig is”, vertelt de jeugdige
sporter. “Daarom heb ik mezelf
opgeven en het bevalt goed. Het is
altijd gezellig met de groep. Uiteraard
wil ik winnen, maar dat is niet heel
belangrijk. Het feestgedeelte is net zo
belangrijk. Als laatste de feesttent uit
gaan, is ook een overwinning.”
Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn er bij 5x Beringen zeven
deelnemende teams. Uit Nederland,
België, Luxemburg en Zwitserland één
team en Duitsland vaardigt drie ploegen af. De naam van het treffen stamt
uit de tijd dat Duitsland nog verdeeld
was in twee delen. Na de val van de
muur kwamen er nog twee Beringen
uit Oost-Duitsland bij, waardoor het
aantal teams op zeven kwam. De naam
bleef. Over drie jaar vindt het treffen
plaats in Nederland.
Naast de sportteams reizen ook
veel supporters in de bus en met eigen
vervoer naar België. Zij vertoeven op
een camping bij het terrein en steunen
de sporters waar ze kunnen. “Het is
iedere drie jaar een feest voor het
hele dorp”, weten de sporters van
het Nederlandse team. “Je moet het
een keer meegemaakt hebben om te
begrijpen.”

KVW krijgt
vergunning
Kindervakantiewerk (KVW) Maasbree heeft de vergunning voor de
KVW-week binnen. De jongerenorganisatie had wat moeite om de vergunning voor alle activiteiten die plaatsvinden van maandag 1 tot en met
zaterdag 6 augustus dit jaar rond te krijgen.
De gemeente ging in gesprek met
de organisatie en hielp hen met de
aanvraag. Met succes, bleek op dinsdag
28 juni. “Na lang wachten heeft KVW
vandaag positief bericht ontvangen
vanuit de gemeente. De vergunning
is eindelijk verleend, dus niets staat
het KVW meer in de weg”, schreef de
jongerenorganisatie op Facebook op
dinsdag.

Autobrand in Panningen
In Panningen is op maandag 27 juni een auto afgebrand op de parkeerplaats bij het voormalige
kantoor van Wonen Limburg. De brandweer werd rond 13.45 uur gealarmeerd en had de brand snel
onder controle en kon daarna terugkeren naar de kazerne. De politie bleef nog ter plekke om de
auto te onderzoeken. In april van dit jaar brandde op dezelfde parkeerplaats eveneens een auto af.
De politie kon niet zeggen of de brand aangestoken is en onderzoekt of er een verband is tussen de
twee incidenten. Er raakte niemand gewond bij de brand. De parkeerplaats ligt naast het
Ringovenpark aan de Kerkstraat in Panningen bij het kantoor waar voorheen Wonen Limburg
gevestigd was.

De gemeente en KVW gingen op
maandag 30 mei in gesprek en daaruit
kwam naar voren dat de organisatie
hulp zou krijgen met de aanvraag van
de vergunning. Afgesproken werd dat
KVW met een vergunningsadviseur om
tafel ging zitten. Het gesprek was nodig
omdat de gemeente de eerste vergunningsvraag had afgewezen, omdat niet
aan alle voorwaarden was voldaan.

Wilt u ook advies
over gemak
in uw keuken?
Markt 31B, 5995 BC Kessel
T: 077 462 1898
info@verhaegenkeukens.nl
www.verhaegenkeukens.nl
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Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl
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In Kessel was het op vrijdag 24 juni weer tijd voor de kermis. Tot en met dinsdag 28 juni konden kinderen genieten van de attracties in het centrum
van het dorp. Ook de oudere bezoekers werden niet vergeten. Cafés Biej Ton en Marij en De Boesjer hadden een uitgebreid kermisprogramma om de
bezoekers te vermaken. De kermis had ook last van de regen die bij tijd en wijle met bakken uit de lucht viel, maar er kon ook regelmatig worden
genoten van het zonnetje. Op deze pagina een sfeerimpressie van de Kesselse kermis.

Kermis in Kessel
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GEPLUKT Ine Jacobs

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.

niet, maar ik ben via een omweg
toch gekomen waar ik wilde zijn.” Ine
kwam na een economische studie in
de commerciële wereld terecht. In
Panningen had ze van 1990 tot 1996
de winkel Trend Primeur, waarna ze
bij een uitzendbureau ging werken.
In 2007, toen haar dochter 4 jaar oud
was, wilde Ine iets anders gaan doen.
Ine: “Ik werkte toen al jaren fulltime,
maar ik had de wens om dichter bij
huis aan de slag te gaan.” Bij het
Thyas-sportcomplex kwam een vacature
vrij voor locatiemanager, die Ine
uiteindelijk mocht invullen. “Zo ben ik
toch gaan doen wat ik altijd heb willen
doen.” Voor Thyas is ze daarnaast ook
combinatiefunctionaris en brengt ze
verenigingen en scholen in contact met
het sportcomplex. “Ik heb eigenlijk
twee petten op, maar ik weet goed het
onderscheid te maken.”

Lichaam en geest in
beweging

Sport en beweging loopt als een rode draad door het leven van Ine Jacobs (52) uit Panningen. Ze werkt als
beheerder van sportcomplex Thyas, geeft hardlooptrainingen en is betrokken bij Atletiek Helden, Runningblind en
Rundje Koeberg. Deze week wordt Ine geplukt.
De in Beringe geboren Ine woont
alweer bijna dertig jaar in Panningen,
samen met haar partner Mark en
hun 13-jarige dochter Belle. Als kind

was Ine al erg beweeglijk en zat ze
zelden stil. “Het is niet zo dat het in
de familie zat, dat sportieve”, vertelt
Ine. “Toen ik een studie moest kiezen,

wilde ik naar het Centraal Instituut
Opleiding Sportleiders (CIOS). Daar
ben ik uiteindelijk nooit naartoe
gegaan. Waarom weet ik eigenlijk

Inmiddels heeft Ine sinds
zes jaar haar eigen bedrijf, de
Running Company. Daar geeft ze
hardlooptrainingen aan bedrijven
en particulieren, hardlooptherapie,
leefstijlbegeleiding en voedingsadvies.
Ine: “Mensen letterlijk in beweging
krijgen is het allerleukste om te doen.
Wanneer je eenmaal fysiek bezig bent,
volgt de rest vanzelf en komt je geest
ook in beweging.” Want volgens de
sportieve Panningse bewegen mensen
vaak te weinig in hun dagelijks leven.
“Dat probeer ik mensen bij te brengen.
Sport moet je in je leven integreren,
gewoon maken. Want in Peel en Maas
zijn er genoeg mogelijkheden om te
sporten en bewegen voor elke beurs.”

Rondje Hinsbeck
Wanneer Ine tijd heeft, gaat ze
in haar vrije tijd graag een rondje

wielrennen. Samen met medewielrenners van wielerclub TC
Everlo uit Helden of in haar uppie.
“Op recreatieve basis hoor”, aldus Ine.
“Want ik doe het om fit te blijven en
omdat ik het leuk vind. Ik heb niet de
ambitie of de tijd om te trainen voor
wielerwedstrijden.” Haar favoriete
rondje gaat de grens over, naar het
Duitse Hinsbeck in Nettetal. “Dan fiets
ik een kilometer of 75, 80 en weer
terug. Lekker over de heuveltjes,
langs landschappen. Heerlijk.” Ine is
daarnaast ook een ‘hersensportster’ en
heeft niet zo lang geleden een cursus
medische basiskennis afgerond. “Er zijn
zo veel dingen die ik nog wil leren.
Ik blijf graag bij, vind het leuk om mijn
kennis te vergroten. Vooral als ik dat
kan gebruiken in mijn werk natuurlijk”,
aldus Ine.

Project Europa
kinderhulp
Deze zomer krijgt het Panningse
gezin voor het vierde jaar op rij een
Duitse gast te logeren. “Het is een
soort pleegkind voor ons”, vertelt
Ine. “We zijn aangesloten bij het
project Europa Kinderhulp, die reizen
organiseren voor kinderen zonder
stabiele thuissituatie. Het meisje dat
wij dit jaar weer op bezoek krijgen,
is net zo oud als onze dochter. Ze
blijft bijna drie weken bij ons en in
die tijd doen we leuke dingen met
haar, zodat ze zich weer even kind
kan voelen.” Daarnaast vertrekt Ine
in september naar Sardinië, waar ze
gaat trailrunnen (off-road hardlopen,
red.). “Het Italiaanse eiland is één van
de vijf zogenaamde ‘blauwe zones’
in de wereld. De mensen in die zones
leven het langst en zijn het gelukkigst,
zo wordt gezegd. Ik wil ervaren welke
energie daar hangt en ben enorm
nieuwsgierig of het iets met me doet.”

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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Het ParaMedisch Centrum Maasbree heeft op zondag 26 juni een nieuwe belevingstuin geopend.
Wethouder Paul Sanders opende samen Gea André, eigenaar van Cesar2Move en het ParaMedisch
Centrum, de nieuwe tuin. Hij knipte het symbolische lintje door. Het ParaMedisch Centrum Maasbree
biedt onderdak aan elf (para)medische disciplines. Behalve de gebruikelijke individuele
behandelingen die de therapeuten van het centrum bieden, wordt vooral geprobeerd de verschillende
behandelmethoden op elkaar aan te laten sluiten. De nieuwe belevingstuin biedt de mogelijkheid om
de therapeutische activiteiten buiten te uit te breiden. Direct na de opening viel de regen met bakken
uit de lucht en werden de festiviteiten binnen verder voortgezet.
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Meijelnaar adviseert over beveiliging

Vanuit de camper leren beveiligen
Richard Heesmans (68) uit Meijel droeg onlangs zijn beveiligingsbedrijf Rimax advice over aan zijn zoon. Richard
was twaalf jaar lang de baas van het bedrijf, maar besloot zijn eigen webshop voor beveiligingsproducten te
beginnen. Om de mensen persoonlijk te kunnen informeren, staat Richard de komende tijd met een demonstratiecamper in verschillende kernen in Peel en Maas.

“Er zijn tegenwoordig zoveel
nieuwe beveiligingsproducten op
de markt, dat de mensen niet meer
weten waar ze moeten beginnen”,
vertelt Richard, die graag zijn
kennis en ervaring wil overdragen.
“Bovendien denken de meeste
mensen dat een goede beveiliging
erg kostbaar is, terwijl dat de laatste
jaren enorm veranderd is. Tien jaar
geleden kostte een beveiligingscamera
1.500 euro, maar tegenwoordig nog
geen honderd. Dat weten veel mensen
niet.” Richard richt zich met zijn
demonstratiewagen voornamelijk op de
camperbeveiliging.

Camera moet je
buiten ophangen
De beveiliging is over het algemeen
slecht, vindt Richard. Niet alleen in
Peel en Maas, maar overal. “Vaak zie
je dat mensen binnen in een huis of
camper de beveiliging ophangen”,
vertelt Meijelnaar. “Dat er een belletje
afgaat zodra er dieven binnen zijn.
Dan is het al te laat. Vroeger gingen
inbrekers inderdaad weg als ze een
belletje hoorden, maar die tijd is
geweest. Nu blijven ze binnen. Je moet
buiten al kunnen zien dat er mensen
op het terrein zijn, zodat ze niet binnen
kunnen komen.”
Op zijn website security-shop.
online biedt hij allerlei spullen aan die
kunnen bijdragen aan de beveiliging.

Oh, zit dat zo!

Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Ook wel eens gedacht ‘Wat een toeval!’ toen je op Facebook een
advertentie voorbij zag komen voor tickets naar Cuba, nét nadat je
gezocht had naar een vakantie op het eiland? Niks is minder toevallig.
Facebook weet precies wat je doet, wie je bent en wat je zoekt en zet
dit om in voor jou zo relevant mogelijke advertenties.

Door al het posten, liken en
delen weet Facebook van haar ruim
1,4 miljard actieve gebruikers precies
wat belangrijk voor hen is, wat ze
interessant vinden en waar ze geld
aan uitgeven. En dat laatste gegeven,
dat willen bedrijven natuurlijk maar
al te graag weten. Maar hoe kan
Facebook dat nu precies weten? Je
hebt nergens gepost dat je misschien
wel op vakantie wilt naar Cuba. En je
zat nog niet eens op Facebook toen
je even langs de websites van KLM
en hotels.com klikte.
Bedrijven kunnen op Facebook
precies aangeven wie ze willen
dat hun advertentie ziet. Dat kan
heel specifiek: niet alleen leeftijd,
geslacht, opleiding en woonplaats

Zelfs de spijkerbroek
gestolen
Richard sprak met veel mensen die
in Spanje overwinteren. Zij maakten
al vaak mee dat er spullen ontvreemd
werden. “Ik denk dat zes op de tien
van die mensen al een keer slachtoffer is geweest van diefstal”, vertelt
de b
 eveilingskenner. “Vaak is dat
onderweg al. Ik sprak met een man
die vertelde dat hij naast zijn klerenkast slaapt, maar dat dieven zelfs zijn
spijkerbroek mee hadden genomen
bij een inbraak. Dat kan voorkomen
worden als je goede beveiliging hebt.
Voorkomen is beter dan genezen zeg
ik altijd maar.”
Richard is tot 17 september met
zijn camper te vinden op de Markt in
Kessel, het Kaupmanshof in Helden,
de Kanaalstraat in Beringe, de Markt
in Panningen, de Jaarmarkt Meijel, de
Markt in Baarlo en de Markt in Kessel
en hij sluit af op het Raadhuisplein
in Meijel. Kijk op www.security-shop.
online om te zien wanneer Richard
waar staat met zijn camper.

Informatiedag Kleur
rondom Afscheid

Waarom Facebook weet
welke reclames bij jou passen

kunnen gekozen worden, maar ook je
interesses, wat je leuk vindt, of je een
relatie hebt en al het andere dat je zelf
vaak vrijwillig in je profiel vrijgeeft.
Mocht dat niet genoeg zijn, dan heeft
Facebook een systeem ontwikkeld
dat ze ‘remarketing’ noemen. Met
een ‘verborgen pixel’ wordt een klein
stukje code geplaatst op een website,
bijvoorbeeld die van het lokale
reisbureau. Als je die website bezoekt
en daarna op Facebook inlogt, wordt die
pixel verbonden aan jouw Facebookprofiel. Facebook kan zo precies zien
op welke websites je net allemaal
geweest bent. Daarop baseren ze weer
welke advertenties het beste bij jou
passen. Natuurlijk hopen ze hiermee
dat je teruggaat naar de website van
het reisbureau en alsnog die tickets
koopt (misschien nu zelfs met een klein
beetje korting om je te verleiden).
Ook je locatie speelt een
rol. Want via wifi-signalen, GPS,
telefoonnetwerken of andere

Toch vond Richard het nodig om ook
met een camper langs de kernen te
gaan. “Zo kan ik laten zien hoe je alles
kunt toepassen. Ik richt me vrij veel op
campers en in mijn exemplaar heb ik
alles ingebouwd. Dan kan ik de zwakke
plekken laten zien en weten mensen
hoe alles werkt.”

manieren weet Facebook ook precies
waar je bent. De advertentie van
het lokale reisbureau zal dan eerder
in je tijdlijn verschijnen dan die van
een reisbureau in het noorden van
het land. En Facebook en consorten
hebben nog veel meer trucjes.
Sociale netwerken en Google weten
inmiddels soms meer van ons dan
onze beste vrienden of partner en
zijn niet bang om dat in te zetten
voor reclames en advertenties.
Dus pas op met online shoppen
voor je cadeautjes: voordat je het
weet heeft Facebook je zoekgedrag
verraden door aanbiedingen te
plaatsen op de timeline van je
liefje!

Handelstraat 17, Horst

De Fabriek Maasbree en Fien Bos Uitvaartzorg houden op zaterdag 2 juli
een informatiedag Kleur rondom Afscheid. Op de dag geven de twee
organisatoren informatie over afscheidsvieringen in een intieme, kleurrijke
en huiselijke sfeer.
Er zijn diverse stands te vinden met
onder andere herinneringssieraden,
knuffels, live uitvaartmuziek, video
grafie, fotografie en ecologische kisten.
Ook zijn er sprekers die iets vertellen
over hun vakgebied. Voorbeelden van
vragen die daarbij beantwoord worden,
zijn: Waar kan ik praktische hulp of
geestelijke ondersteuning krijgen als
iemand ernstig ziek wordt? Hoe werkt

een balseming bij thuisopbaring?
Wie adviseert en helpt mij bij de inhoud
van de afscheidsviering? Kan ik ook
thuis hulp krijgen bij het afhandelen
van de administratieve en juridische
rompslomp? De informatiedag vindt
plaats bij De Fabriek Maasbree en duurt
van 11.00 tot 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.defabriekmaasbree.nl

Emiel Verhaegh van ’t Brook BV

Voorzitter Boerderij
educatie Limburg uit
Koningslust
Emiel Verhaegh uit Koningslust is de nieuwe algemene voorzitter van
Boerderijeducatie Limburg. Dat maakte de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) op dinsdag 21 juni bekend.
Boerderijeducatie Limburg is
een organisatie van tien agrarische
ondernemers uit Limburg die zich
richt op het onderwijzen van kinderen
over leven en werken op de boerderij.
Ze geven excursies, lesopdrachten,
speurtochten in samenwerking met
agrarische bedrijven. Sinds 2009 is
Emiel Verhaegh fulltime actief op de

tomatenkwekerij van familiebedrijf
’t Brook BV in Koningslust. Ook was
hij afgelopen jaar actief als voorzitter
van Kom in de Kas. Zijn nieuwe rol
als voorzitter van Boerderijeducatie
Limburg ziet hij als “een kans zijn
ambitie voort te zetten om kinderen
te leren waar hun voedsel vandaan
komt.”
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Koopwoningen verhuren om de woningmarkt te ontlasten is een goede
oplossing
Niet alle stemmers bleken het eens met onze stelling dat de gemeente
een goede manier heeft gevonden om asielzoekers onderdak te bieden.
Een kleine meerderheid van 57 procent van de stemmers vond juist dat
koopwoningen verhuren geen goed plan is. De gemeente heeft de plicht
om voor 112 statushouders nog dit jaar een woning te regelen.
De gemeente heeft als plan om koopwoningen die al lang te koop
staan, te verhuren aan statushouders. Blijkbaar vinden veel stemmers
echter dat er genoeg woningen beschikbaar zijn waar de statushouders in

ondergebracht kunnen worden. Het is niet nodig om de koopwoningen te
verhuren. Dat zorgt alleen maar voor minder opties voor mensen die willen
kopen.
Toch denkt 43 procent van de stemmers dat het een win-winsituatie
is voor de verkoper van het huis, de statushouders en de gemeente.
Een win-win-winsituatie dus. De woningeigenaren krijgen namelijk huur, de
statushouders hebben onderdak en de gemeente haalt het aantal van 112
statushouders die ze onderdak moet bieden.

Het is terecht dat het centrum van Panningen
wordt opgeknapt
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Het Panningse centrum ondergaat de komende tijd een behoorlijke aanpassing. Een gedeelte wordt autoluw gemaakt, zodat er een groter voetgangersgebied ontstaat. Verder komt er een nieuwe weg aan de achterkant van het
Change-gebouw, die ervoor moet zorgen dat er minder verkeersdruk in het
centrum is. De hele operatie gaat de gemeente zo’n 2,5 miljoen euro kosten.
De aanpassingen zijn helemaal niet nodig. Er zijn nog elf dorpen in Peel en
Maas. Als de gemeente nou die kernen aanpakt, gaan er misschien meer mensen
daarnaartoe. Dat komt er ook minder verkeersdrukte in Panningen. Er wordt

teveel geld in gestoken dat beter naar andere zaken had kunnen gaan.
Aan de andere kant is het zo dat Panningen het belangrijkste centrum van
Peel en Maas is. De campings in de gemeente profiteren ervan als het dorp een
mooi centrum heeft. Dat zorgt voor extra toeristen die ook weer terechtkomen in
de omliggende dorpen. Het is voor de hele gemeente een voordeel als een mooi
centrum van Panningen als uithangbord kan dienen.
Het is terecht dat het centrum van Panningen wordt opgeknapt.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Iedereen zou verplicht een ehbo-cursus moeten volgen
> eens 55% oneens 45%

Grand Café Gallery is een begrip in Panningen! Het restaurant is gevestigd
in een prachtig voormalig klooster aan de Kerkstraat. Zes dagen per week
zijn wij geopend voor lunch en diner. Ook verzorgen wij feesten, partijen,
vergaderingen etc.
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiast
al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

ZELFSTANDIG WERKEND KOK

(m/v)
die ons team wil komen versterken. Zowel fulltime als parttime zijn er mogelijkheden.

Wat zoeken wij?
•
•
•
•
•
•

Koken is je passie;
Spontaan en representatief;
Diploma zelfstandig werkend kok;
Stressbestendig en leergierig;
Kennis van HACCP;
Je bent flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit);

• Je vindt het leuk om in een dynamisch
team te werken;
• Minimaal een jaar ervaring gevraagd;
• Je bent op de hoogte van trends en
ontwikkelingen in jouw vakgebied;
• Je houdt van een nieuwe uitdaging.

opinie 09
Laatste
reis
Zomertijd, vakantietijd.
Tijd voor heel veel mensen om
weer op reis te gaan. Vrij en
zorgeloos genieten van de
natuur, van kunst en cultuur,
of een combinatie van dit
alles. Maar er zijn ook mensen
die liever thuis blijven en daar
lekker genieten.
Als familie of vrienden op
reis gaan, dan nemen we
afscheid en wensen we hen een
goede reis en een behouden
thuiskomst. Als iemand gaat
sterven, dan spreken we ook wel
eens over de laatste reis. ‘Ik ben
aan mijn laatste reis begonnen’,
deze tekst stond laatst nog
bovenaan een overlijdens
annonce. Maar of je nu veel
gereisd hebt of niet, eens komt
die laatste reis. Voor ons
allemaal. ‘Wij zijn samen
onderweg’, zo zongen we
vroeger in de kerk. Samen, ja,
maar eens komt de tijd van
afscheid nemen, elkaar loslaten.
Want de geest wil misschien nog
wel, maar het lichaam wordt
oud, ziek, verslijt.
Ook al ben je omringd door
lieve mensen, sterven doe je
toch heel alleen. Zij kunnen niets
anders doen dan je loslaten,
uitzwaaien, een goede reis en
vooral een behouden thuiskomst
wensen. Met lieve woorden,
gebeden en vaak tranen. Sterven
is dan de laatste reis van de ziel,
die terugkeert naar de
oorsprong. Door het duister naar
het licht. Een reis waarbij rang of
stand niet van belang is, maar
enkel de liefde telt. Jezus zegt
dan: “Kom tot Mij en ik zal je
rust en verlichting
schenken. In het huis
van mijn Vader is
ruimte voor velen.”
Als pastoor vind ik
het iedere keer weer
een eer en een
voorrecht dat ik in de
kerk mee mag doen
met zo’n uitvaart en
afscheidsviering. Dat
de persoon tot z’n recht
komt in dankbaarheid
en vertrouwen. In
paradisum deducant te
angeli. Naar het
paradijs geleiden u de
engelen.

Wat bieden wij

We bieden een veelzijdige functie in een bekend bedrijf, een dynamische organisatie met leuke
collega’s. Bij een goede inzet met prima resultaten zijn er doorgroeimogelijkheden.

Interesse?

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan ben jij het talent dat we zoeken!
Stuur je sollicitatiebrief met CV o.v.v. vacature zelfstandig werkend kok
naar info@grandcafegallery.nl t.a.v. Martine Sterenborg.

Grand Café Gallery Kerkstraat 3 5981 CD Panningen 077-4660466 info@grandcafegallery.nl

pastoor
Peter van der Horst
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100e editie Vierdaagse van Nijmegen komt er aan.
Trots op Peel en Maas! Laat het zien!

Afvalnieuws

Cadeautje voor de deelnemers aan de Vierdaagse van Nijmegen:
Ook dit jaar zal de gemeente een shirt uitreiken aan alle deelnemers uit Peel en Maas die
meedoen aan de 100e Vierdaagse van Nijmegen. Op dit shirt staat het logo van de gemeente
Peel en Maas, dit kan vol trots gedragen worden tijdens de 4 wandeldagen.

Belangrijk bericht voor Egchel en Koningslust, Panningen
Vanaf 20 juni zamelen we in 8 kernen het afval in met de nieuwe inzamelmethode.
Om de inzameling goed te organiseren zijn de routes opnieuw ingedeeld. Hierdoor zijn
ophaaldagen, ophaalfrequenties en tijdstippen veranderd.

Afhalen shirt
Op vertoon van een geldig deelnamebewijs kunt u het gratis shirt afhalen in het Huis van de
Gemeente in Panningen op:
donderdag 7 juli van 8.30 tot 17.00 uur
vrijdag 8 juli van 08.30 tot 17.00 uur
maandag 11 juli van 08.30 tot 19.30 uur

Voor Egchel, Koningslust en Panningen wordt het restafval en PMD niet meer wekelijks
opgehaald. Vanaf 20 juni kunt nog maar 1 keer per twee weken het restafval en PMD
aanbieden. GFT halen wij wekelijks op.

Let op
zonder geldig deelnamebewijs kunnen wij helaas geen shirt verstrekken;
• u dient inwoner te zijn van de gemeente Peel en Maas;
• er worden geen shirts via de post toegezonden;
• u kunt het shirt alleen op de hierboven genoemde dagen en tijden afhalen.
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met Monique Verspa-Verheijen,
tel. (077) 306 66 66.

Verkeerd aangeboden nemen wij niet mee!
Afvalsoorten die niet volgens het schema op de afvalkalender worden aangeboden nemen
wij niet mee. Ook als er verkeerd afval in de containers of zak zit laten wij deze staan.
Welke afvalsoort en wanneer deze wordt opgehaald kunt u zien op de afvalkalender die u
persoonlijk heeft ontvangen. Alle afvalsoorten moeten op de inzameldag om 7.00 uur aan de
straat staan.
Waarom deze verandering?
De nieuwe afvalwagens bevatten twee compartimenten, hierdoor kunnen we efficiënter
werken. Hierdoor hebben we keuzes moeten maken. De drie compartimentenauto wordt
nog wel ingezet en neemt als 3e afvalstroom textiel mee.

Wij wensen iedereen veel succes en natuurlijk veel wandelplezier!
Afvalkalender
De afvalkalender is huis aan huis bezorgd. De afhaalkalender kunt u nogmaals zelf printen
op www.peelenmaas.nl. Ook kunt u de afvalkalender downloaden en in uw digitale agenda
plaatsen.

126-Jarige reus overleeft
de tand des tijds
Op 30 juni wordt om 10.00 uur op de
parkeerplaats Op de Kemp in Maasbree
het informatiebord onthuld voor een oude
kastanjeboom.

Bekendmaking ter inzage
legging jaarstukken 2015

In 1890 werd de speelplaats van de
toenmalige openbare jongens- en
meisjesschool aan de Dorpstraat verbouwd
en werden er zes kastanjebomen geplant.
In de loop der jaren is de school gesloopt
en is er nieuwbouw gekomen.
Maar alleen deze reus overleefde!

Afvalnieuws

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat in de vergadering
van de gemeenteraad van 12 juli 2016 de jaarstukken 2015 worden behandeld.
De jaarstukken 2015 liggen voor eenieder in het gemeentehuis te Panningen ter inzage.
De jaarstukken zullen bovendien worden gepubliceerd op onze webiste www.peelenmaas.nl

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

Centrale inzamelpunten
Vanaf 1 juli worden in alle kernen, behalve Kessel, Kessel-Eik en Meijel, de centrale
inzamelcontainers voor PMD (plastic, metaal en drinkkartons) weggehaald. Vanaf
20 juni wordt PMD aan huis opgehaald.
Container niet vol?
Als de container nog niet vol is en u kunt nog 1 of 2 weken wachten dan verzoeken

wij om te wachten met het aanbieden van de container. Zo kunnen we zo snel en efficiënt mogelijk
inzamelen.
Tip!
Zet uw persoonlijke afvalkalender in uw digitale agenda. Voer op http://afvalkalender.peelenmaas.nl
uw postcode en huisnummer in. U kunt dan het agendabestand beneden aan de pagina downloaden.
U digitale agenda wordt dan automatisch gevuld.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

bestuursrecht, de gemeenteraad in de vergadering van 21 juni 2016 het bestemmingsplan
“Domaine Belle Cour” gewijzigd vastgesteld.

Weblog

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

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.
Vastgesteld bestemmingsplan Haambergweg 14 te Beringe
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1,
3.6 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
de gemeenteraad in de vergadering van 21 juni 2016 het bestemmingsplan “Agrarisch Recreatief
bedrijf Haambergweg 14 te Beringe” vastgesteld.
Vastgesteld bestemmingsplan Verplaatsen woon-contigent
Roggelseweg 101 te Egchel naar Donkersveld ong. te Meijel
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1,
3.6 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
de gemeenteraad in de vergadering van 21 juni 2016 het bestemmingsplan “Verplaatsen wooncontigent Roggelseweg 101 te Egchel naar Donkersveld ong. te Meijel” vastgesteld.
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Domaine Belle Cour
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de
artikelen 3.1, 3.6 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning 1e fase
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende
omgevingsvergunningen heeft verleend: Koningslust, 5984 NM, Poorterweg 121.
Omgevingsvergunning fase 1 voor de activiteiten milieu en planologisch strijdig gebruik.
Verzonden op 20 juni 2016 en ter inzage gelegd op 29 juni 2016.
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:
• Maasbree, 5993 CR, Achter de Hoven 4a. Het veranderen van Trefcentrum de Adelaer,
er vindt een bouwkundige afsplitsing plaats van nummer 4.
• Panningen, 5981 NC, Maasbreeseweg 19. Het oprichten van een bedrijfshal
(Engels Familie Holding).

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 5 juli 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen. De agenda
met uitgebreide toelichting per onderwerp vindt u op de website: www.peelenmaas.nl/
bestuur > gemeenteraad > besluitvormende raadsvergadering > datum 5 juli 2016.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Verklaring van geen bedenkingen speel- en natuurkampeerterrein Jong Nederland
Maasbree (2016-041).
2. Bestemmingsplan woningbouw Hart voor Maasbree (2016-033).
3. Vaststelling 1e Bijstellingsrapportage 2016 (2016-048)
4. Vaststelling diverse zienswijzen
- Begroting 2017 BSGW
- Begroting 2017 MGR
- Begroting 2017 Veiligheidsregio Limburg Noord
- Begroting 2017 Maasveren

www.peelenmaas.nl

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

WERKPLAATS RECEPTIONIST M/V
Als werkplaats receptionist ben je verantwoordelijk voor
• het maken van afspraken met de klanten
• adviseren van onze klanten over het onderhoud
van hun auto
• in- en verkoop van onderdelen
• eigen monteurs voorzien van de juiste onderdelen
• bijhouden van het onderdelenmagazijn
• factureren

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

Ben jij commercieel, klantgericht,
heb je technisch inzicht en affiniteit met auto’s?
Stuur je CV met korte motivatie naar:
Heldenseweg 11 | 5995 RP Kessel

Pouls Autotechniek BV
Bong 6a, 5991 EB BAARLO, Mail: info@poulsbaarlo.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Mobiel 06 - 12 52 01 67 | Tel. (077) 720 19 72 | jomoors@ingroupmoors.nl

www.ingroupmoors.nl
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Groen licht voor hospice in Panningen en voor project Domaine Belle Cour

Raad slaat spijkers met koppen tijdens
constructieve vergadering
De opiniërende raadsvergadering van vorige week kenmerkte zich door een ‘positieve vibe’:
de vergadering verliep in een ongedwongen sfeer, er werd overwegend positief gereageerd op de
voorliggende voorstellen en er werden meerdere unanieme besluiten genomen. Zo werd de weg
vrijgemaakt voor de komst van een hospice in Peel en Maas en voor de realisatie van het project
Domaine Belle Cour. Ook werd het hoofdstuk ‘Floriade/Greenport Venlo’ afgesloten.
De raadsvergadering van dinsdag 21 juni kende een feestelijk tintje. De gemeenteraad gaf namelijk
aan besloten te hebben om burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo te zullen voordragen voor een
herbenoeming voor een nieuwe periode van zes jaar. Delissen werd op 1 oktober 2010 benoemd tot
burgemeester van Peel en Maas. Na zes jaar moet er volgens de wet een besluit worden genomen over
herbenoeming. Wanneer de Minister van Binnenlandse Zaken deze herbenoeming goedkeurt, is deze een
feit. De burgemeester dankte de raad voor het in haar gestelde vertrouwen en zei zich ‘met enorm veel
plezier te blijven inzetten voor deze prachtige gemeente’.

Vragen over busvervoer

De reguliere raadsagenda werd afgetrapt met het gebruikelijke vragenhalfuurtje. De fractie PvdA/
GroenLinks maakte hier gebruik van door vragen te stellen over de plannen van busmaatschappij
Arriva. Deze wil buslijn 61 in december verleggen van de kern en de Venloseweg in Maasbree naar de
Provincialeweg. Ook wil Arriva buslijn 62, van Maasbree naar Blerick, schrappen. “Wij hebben uit een
publicatie van het Dorpsoverleg Maasbree vernomen dat er ‘enkele malen per week’ een busje van de
kern naar de bushaltes aan de Provincialeweg zal gaan rijden, om ouderen en mindervaliden tegemoet
te komen”, zo zei PvdA/GroenLinks-woordvoerder Fred Peeters. “Desondanks maken we ons zorgen over
de bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor vooral ouderen en mindervaliden.”
Wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) zei in een reactie ook te zijn verrast door de plannen
van Arriva. “Ook wij als college hebben deze informatie moeten vernemen uit de publicatie van het
dorpsoverleg. Er staat een overleg gepland met gedeputeerde Patrick van den Broeck, voor 1 juli
aanstaande. Hier zullen wij ons ongenoegen uiten over het feit dat we niet vooraf zijn geïnformeerd.
De insteek van dit overleg is verder om personenvervoer door de kern van Maasbree te behouden.
En dat mag best met kleine bussen, geen probleem. Daarnaast moet er sowieso een goede oplossing
komen voor het leerlingen- en doelgroepenvervoer.”
Jos Willems van de Fractie AndersNu gaf aan dat Arriva, bij de overname van het busvervoer van Veolia,
heeft beloofd om het busvervoer op minimaal hetzelfde niveau te houden. “Dit is de eerste stap op weg
naar het verbreken van die belofte”, zo zei Willems.

Stukje Frankrijk in Peel en Maas

Doel van de opiniërende raadsvergadering is dat raadsleden met elkaar van gedachten wisselen,
in debat gaan en standpunten en argumenten uitwisselen over de voorliggende voorstellen.
Discussie was er vorige week echter nauwelijks. Zo ook niet over de plannen om de recreatieve
tak van≈een agrarisch bedrijf aan de Haambergweg 14 in Beringe te vergroten. De eigenaar van
doe-boerderij BoeBaDoe Farm wil enkele permanente tenten plaatsen en bijbehorende sanitaire
voorzieningen realiseren. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. De raad ging
unaniem akkoord. “Een mooie aanvulling op het aanbod van kleinschalig toerisme in Peel en Maas”,
oordeelde de CDA-fractie.
De VVD kon zich ook vinden in het plan, maar vroeg zich wel af ‘of voor het plaatsen van enkele
permanente tenten een hele bestemmingsplanwijziging moet worden opgetuigd.’ “We kunnen ons niet
voorstellen dat de wetgever dit zo heeft bedoeld. Dus bij deze de oproep om toch nog eens samen te
kijken of de regelgeving wel goed wordt toegepast.”
Lovende woorden waren er ook voor het plan Domaine Belle Cour, waarvoor het bestemmingsplan
werd geaccordeerd. Het project Domaine Belle Cour omvat de realisatie van een kleinschalig woonhof
voor 55-plussers, dat wordt gerealiseerd op de locatie van de oude Fiat-garage aan de Beekstraat in
Panningen. “Je hoort regelmatig dat 55-plussers naar Frankrijk vertrekken, om daar te gaan genieten
van het leven. Goed nieuws voor hen: we hebben nu ons eigen stukje Frankrijk in Peel en Maas”, zo gaf
een woordvoerder van Lokaal Peel en Maas aan. “We zijn blij met dit initiatief en hopen dat nog veel
meer lelijke panden in onze gemeenten tegen de vlakte zullen gaan. Inbreiding heeft de voorkeur boven
uitbreiding aan de rand van de kernen.”
Het CDA complimenteerde de initiatiefnemers voor de wijze waarop het proces is aangevlogen.
“Dit is gebeurd in goede samenspraak met omgeving en bewoners. We zijn blij dat er een oplossing
komt voor deze locatie aan de Beekstraat; al jarenlang niet de mooiste plek van Panningen.”

Langgekoesterde wens

Groen licht kwam er ook voor het plan om een woning bij een glastuinbouwbedrijf aan de Roggelseweg
101 in Egchel af te breken, om zo een gevaarlijke verkeerssituatie op te heffen. In plaats daarvan wordt
een woning gerealiseerd op de locatie Donkersveld in Meijel. PvdA/Groen Links vroeg zich wel af waarom
deze woning wordt gesitueerd in het buitengebied, terwijl er ook veel leegstaande bouwkavels op andere
plekken zijn.
Ook Lokaal Peel en Maas gaf aan niet helemaal gelukkig te zijn met de keuze voor de nieuwe locatie voor
de nieuwbouw, onder meer omdat het gaat om een laaggelegen gebied.
Verantwoordelijk wethouder Arno Janssen gaf in een reactie aan dat geen sprake is van woningbouw
in het buitengebied, maar in de kernrandzone van Meijel. “Hier kan woningbouw prima plaatsvinden.
En in het buitengebied van Helden halen we juist een woning weg.”
Positief waren de raadsfracties ook over het plan van Jong Nederland Maasbree om de grond achter
het clubgebouw aan de Breestraat te gaan gebruiken als speel- en natuurkampeerterrein. Om dit
mogelijk te maken, kocht de gemeente eerder twee omliggende percelen aan. De raad moet nu een
zogeheten ‘Verklaring van geen bedenkingen’ afgeven voor het plan. Deze is nodig om een uitgebreide
omgevingsvergunning te kunnen verlenen, aangezien er geen structuurplan, structuurvisie,
beleidsregel of beleidsnotitie jonger dan vijf jaar is waarin dit initiatief past. Diverse raadsfracties
benadrukten dat met dit voorstel ‘een langgekoesterde wens van Jong Nederland Maasbree in
vervulling gaat’. Desondanks werd vorige week nog geen knoop doorgehakt, omdat de ter inzage
termijn pas op 5 juli aanstaande afloopt.

Happy end

Burgemeester zet zich de komende zes jaren met veel plezier in voor deze prachtige gemeente

Ook Greenport Venlo, één van de meestbesproken onderwerpen van de afgelopen
jaren, kwam ter tafel. De gemeente Peel en Maas participeert momenteel in een viertal
regionale (grond)exploitaties: Venlo Greenpark, Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV en
Werkontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4. In 2014 trok de Provincie Limburg de regie in deze
naar zich toe, met als doel Greenport Venlo uit te bouwen tot een Europese speler van formaat op
het gebied van land- en tuinbouw, voeding, maakindustrie en logistiek. Peel en Maas kreeg toen
de kans om haar positie binnen Greenport Venlo te heroverwegen. De gemeente heeft er daarop
voor gekozen om in de toekomst geen ontwikkelpartij te blijven, ook omdat geen gronden worden
ontwikkeld op het grondgebied van onze gemeente. In het principeakkoord op hoofdlijnen is
daarom vastgelegd dat Peel en Maas uittreedt uit de regionale (grond)exploitaties, 50 procent wordt
gecompenseerd op het verlies - wat betekent dat Peel en Maas nog 1 miljoen euro moet betalen en juridisch en financieel wordt gevrijwaard. De raad was positief over dit akkoord op hoofdlijnen
en stemde hier unaniem mee in, waardoor dit nu verder kan worden uitgewerkt. Hierbij wordt ook
gekeken hoe de rol van netwerkspeler, die Peel en Maas wel wil gaan vervullen binnen Greenport
Venlo, concreet kan worden ingevuld.
Jos Willems van de Fractie AndersNu sprak van ‘een soort happy end van het Floriade- c.q. Greenportdossier.’ De VVD uitte zich in soortgelijke bewoordingen en gaf aan ‘blij te zijn dat Peel en Maas er met
een beperkte scheur in de broek vanaf komt.’ “Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling van het
kennislandschap, die nu gaat plaatsvinden. Het is positief dat Peel en Maas hierin een rol als verbinder
toebedeeld heeft gekregen. En dan ook nog richting de maakindustrie; datgene waar we als Peel en Maas
goed in zijn.”
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Woonwagens in slechte staat

Er werden nog meer punten afgetikt: de raad stemde ook in met overdracht van het woonwagencentrum
aan de Molenstraat in Maasbree aan Wonen Limburg. Op dit centrum, dat tot nu toe eigendom
was van de gemeente, staan nog twee woonwagens. Omdat deze sterk verouderd zijn, wordt een
bijdrage van 70.000 euro betaald aan Wonen Limburg voor de overdracht en de herinrichting van
het woonwagencentrum, zo besloot de gemeenteraad. Alle fracties gaven aan blij te zijn dat het
woonwagencentrum wordt overgenomen. “De gemeente is immers geen woningcorporatie”, gaf de VVD
aan. “En dat we moeten betalen is alleen maar logisch, gezien de staat waarin de twee woonwagens
verkeren.”
Wethouder Arno Janssen zei in een toelichting dat de woonwagens in een dusdanig slechte staat verkeren
dat, wanneer de gemeente deze zou opknappen en verhuren, sprake zou zijn van een onrendabele top.
“En Wonen Limburg gaat nu duurdere woningen bouwen dan wij eigenlijk zouden doen.”

Positieve geluiden over Plattelandshoés

Het meest bejubelde voorstel van de avond was ongetwijfeld de realisatie van het Plattelandshoés in
Panningen. Hierbij gaat het om de realisatie van een hospice in de voormalige basisschool PanningenNoord. De gemeenteraad stemde in met het verstrekken van een geldlening van 223.000 euro aan de
Stichting Plattelandshoés. Naast de geldlening van de gemeente neemt de Rabobank een groot deel van
de financiering voor haar rekening. Ook wordt eigen vermogen van derden ingebracht. De heer Joosten
van de Stichting Plattelandshoés maakte gebruik van het spreekrecht en vroeg de raad met klem om
nog dezelfde avond de knoop door te hakken. “Hoe sneller we groen licht krijgen, hoe eerder we aan de
slag kunnen. Dan zijn we hopelijk begin 2017 aan het draaien. Dat is belangrijk omdat we alleen voor een
volledig referentiejaar subsidie kunnen ontvangen.”
Lokaal Peel en Maas noemde het plan voor het Plattelandshoés een ‘mooi initiatief.’ “Mensen kunnen
straks vlakbij huis hun laatste levensdagen doorbrengen. En dat in een prachtig pand, in een mooie
omgeving.” Het CDA roemde ook het feit dat er maar liefst 125 tot 150 vrijwilligers aan de slag gaan in het
hospice, en dat het plan is verankerd in de omgeving.
Eenmansfractie Ton Hanssen was ook positief over het initiatief, maar zei minder blij te zijn met de

manier waarop de gemeente Peel en Maas omgaat met leegstaand vastgoed. “In deze leegstaande
basisschool is diverse malen vandalisme gepleegd, waarbij voor enkele tienduizenden euro’s schade is
aangericht. Ik hoop dat we daar lering uit trekken en dat alle leegstaande gebouwen in onze gemeente in
de toekomst goed beheerd worden, en ook worden voorzien van een alarminstallatie.”
Er was nog wel enige discussie over hoeveel financieel risico de gemeente nu precies loopt met het
verstrekken van deze geldlening. Wethouder Arno Janssen gaf daarop enige uitleg over de financiële
constructie en benadrukte dat het financiële risico voor de gemeente vrij klein is. “Dit is te verwaarlozen.
Dus ik denk dat we hier overheen moeten stappen en de stichting niet moeten opzadelen met twee
weken extra vertraging.” Uiteindelijk kwam deze vertraging er niet en ging de raad unaniem akkoord met
het voorliggende voorstel.”

Motie uittreding GR Maasland

De avond werd afgesloten met een Motie vreemd aan de orde van de dag. Hierin vroegen de fracties
Ton Hanssen, Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks en CDA het college om het bestuur en de directie
van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland te bewegen om een snelle uittreding,
tegen een realistische uittreedsom, niet langer in de weg te staan. Leidt dit op korte termijn niet tot
resultaat, dan vraagt de gemeenteraad het college om een rechtsgang te overwegen. De raad koos er
eerder voor de afvalinzameling in eigen hand te gaan nemen en hierbij in te zetten op een duurzame
afvalinzameling, waarbij het afval wordt gescheiden aan de bron. Een dergelijk systeem is inmiddels
ingevoerd in alle kernen, behalve in Kessel, Kessel-Eik en Meijel. Hier haalt de Reinigingsdienst Maasland
het huisvuil nog op. De onderhandelingen over uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling verlopen
echter moeizaam.
De fractie AndersNu onderschreef de motie als enige niet. “Wij begrijpen de overwegingen die ten
grondslag liggen aan deze motie, maar wij zijn geen voorstander van het zelf regelen van het ophalen van
huisvuil. Dit is een taak voor marktpartijen.”
Wethouder Arno Janssen zei ter afsluiting ‘aangenaam verrast’ te zijn door de motie. “Dit is een geweldige
steun voor het beleid van het college om het afval bij de bron te scheiden én om de onderhandelingen
met Maasland een tandje hoger te zetten.”

www.peelenmaas.nl
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adverteer met

zomerkorting
Bereik alle toeristen en thuisblijvers
in Peel en Maas nu extra voordelig
Hoe meer je adverteert in de periode van 14 juli tot en met 1 september, hoe meer korting je krijgt.

4x adverteren 6x adverteren 8x adverteren
10% korting 15% korting 20% korting
Ook geïnteresseerd? Neem contact op met Frank Erren
via 06 23 87 51 53 of frank.erren@hallopeelenmaas.nl
(Niet geldig in combinatie met bestaande contracten)
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

Schilderwerken

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

Tel. 06 - 15 38 00 98

Totale OPHEFFINGS

UITVERKOOP

Horloges:

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

Sieraden:

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

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

Beachvolleybaltoernooi bij Eiks Treffen
Bij het Eiks Treffen in Kessel-Eik wordt dit jaar voor de eerste keer een
beachvolleybaltoernooi gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats op vrijdag
1 en zaterdag 2 juli op het plein midden in het dorp. Het volleybaltoernooi is
op zaterdag. Op vrijdagavond is er al een feestavond in de tent en na het
toernooi op zaterdag volgt een pubquiz.
“Het is een dorpsfeest voor KesselEik, maar iedereen is natuurlijk van
harte welkom”, vertelt Rob Niessen van
de organisatie. “Met het evenement
willen we de leefbaarheid in het dorp
hooghouden. We verwachten zo’n honderdvijftig tot tweehonderd bezoekers.
Voor het volleybaltoernooi hebben zich
al tien teams ingeschreven, dus dat
gaat al heel aardig.”

het feest. “We hebben bijvoorbeeld wel
eens een tafelvoetbalkampioenschap
gehad en een penaltytoernooi”, vertelt
Rob. “We denken met het volleybal
wat extra jeugd te trekken.” Een team
bestaat uit vier personen. “Omdat het
niveau bij ons wat lager ligt, mogen ze
met vier op het veld staan.”

Kroegavond

Eikse Pubquiz
in de tent

Het dorpsfeest begint op vrijdag
1 juli met een ouderwetse kroegavond
in de tent. Er kan onder andere tafelvoetbal gespeeld en genageld worden.
De avond begint om 20.00 uur.
Op zaterdag ligt het plein vol met
zand voor het beachvolleybaltoernooi.
De organisatie kijkt ieder jaar naar een
nieuw evenement om te houden met

Het toernooi begint om 17.00 uur.
Er zijn eetkramen, twee springkussens en een tafelvoetbalspel in de
tent op zaterdag. Vanaf 20.30 start
de Eikse Pubquiz, waar iedereen aan
kan meedoen. Opgeven voor de quiz
is mogelijk tot zaterdag 20.30 uur.
De meerkeuzevragen gaan over film,
muziek en cultuur. “Uiteraard zit er een

Serenade fanfare St. Jozef

5x Beringenestafette in Beringe
Het estafetteteam van het Belgische Beringen komt op zondag 3 juli
door het Nederlandse Beringe. Het team loopt 600 kilometer in het teken
van het 5x Beringen-treffen. Het is de negende keer dat de Belgen langs
alle zeven deelnemende dorpen van 5x Beringen rennen. De lopers
komen tussen 15.30 en 16.30 uur aan bij de 5x Beringen-hoek in Beringe.
Fanfare St. Jozef brengt een serenade.
Er zijn in totaal twaalf lopers en
zes begeleiders bij de estafettetocht
die zes dagen duurt. De meeste deelnemers rennen ongeveer tien kilometer en worden vervolgens afgelost. Bij
elke loper zijn altijd twee fietsers die
informeren over de te volgen route.
Het team slaapt in hotels.
Op zondag 3 juli loopt het team
106 kilometer van Beringen naar

Wassenberg. Via Altweerterheide en
Weert komt het team door Beringe,
Panningen en Helden, om vervolgens via Herkenbosch de grens over
te steken naar Duitsland. Na het
Nederlandse Beringe, volgt een tocht
door Duitsland en Luxemburg.
Via de Facebookpagina van estafetteploeg 5x Beringen is het team te
volgen op hun tocht.

hoog Eik-gehalte in de quiz verwerkt”,
laat de organisatie weten.
Op beide avond worden
de kwartfinalewedstrijden van
het EK voetbal op groot scherm
uitgezonden in de tent. De opbrengst
van het Eiks Treffen gaat naar
twee verenigingen in het dorp.
“Eén derde van opbrengst gaat naar

carnavalsvereniging De Eikkaters, één
derde gaat naar Jong Nederland KesselEik en de rest gaat naar de stichting die
het Eiks Treffen organiseert”, vertelt
Rob. De stichting gebruikt het geld
onder andere voor de onderhoud van
de tent en de wc-wagen die eigendom
zijn van de organisatie. “Als een andere
vereniging, zoals Jong Nederland, de

tent dan nodig heeft, kunnen ze die
lenen van de stichting”, legt Rob uit.
“Zo helpen we elkaar in het dorp.”
Een team opgeven voor het
beachvolleybaltoernooi is mogelijk tot
zaterdag 2 juli 12.00 uur. Opgeven kan
via een mail naar henkmuijsenberg@
kpnmail.nl of via 06 15 41 34 80 of
06 11 29 21 28.

Kepèlla Cultura

Opnieuw hobbymarkt
Panningen
De grote hobbymarkt in het centrum van Panningen vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 augustus. De markt net
als in andere jaren onderdeel van de zomerse activiteiten in het centrum van Panningen, Kepèlla Cultura. Bij de
hobbymarkt kunnen hobbyisten hun creaties laten zien en verkopen aan het publiek.

Wist u dat…

• U zich bij de Wegwijzer kunt melden voor het aanvragen
van de warme maaltijdvoorziening
• Er nog vrijwilligers gezocht worden voor de bezorging
van dagelijkse warme maaltijden
• Uw gezin een steuntje in de rug kan krijgen door een
vrijwilliger van Gezin Gezien
• Er op donderdag een speciaal spreekuur is voor
mantelzorgers, van 10.00 – 12.00 uur in
het Huis van de Gemeente
• U elke dag met al uw vragen terecht kunt bij Info & Advies
in het Huis van de Gemeente tussen 8.30 – 12.00 uur
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

Hobbyisten kunnen zich nog
opgeven voor een plekje op de markt.
“Of het nu gaat om kaarten maken,
schilderen, breien, haken, mozaïeken,
sieraden, hout of metaal bewerken,
allerlei hobby’s zijn welkom”, laat de

organisatie weten. “Omdat we graag
veel verschillende hobby’s willen laten
zien, vragen we om een foto te sturen
van uw hobbyspulletjes, zodat wij kunnen zorgen voor voldoende variatie en
afwisseling.”

Bel voor meer informatie met
Hannie Leenders op 077 306 05 72.
Aanmelden is mogelijk tot 8 juli
en kan door een mail en een foto
te sturen naar
hannieleenders@gmail.com
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Schutterijen
Peel en Maas bij OLS

Baarlose schutterij wint
wedstrijd in Beringe

Voor de schutterijen van Peel en Maas was het de laatste tijd vooral
toeleven naar het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS), dat op zondag 3 juli
plaatsvindt in het Belgische Maasmechelen. Negen verenigingen uit onze
gemeente doen een gooi naar D’n Um. De winnaar van die prijs mag
volgend jaar het OLS organiseren.

Door: diverse schutterijen Peel en Maas
Het A-zestal van de Baarlose schutterij Sint Antonius en Sint Petrus heeft op zondag 26 juni de finale van de
Schutters Combinatie Noord-Limburg (SCNL) gewonnen. Met het resultaat werd het team van Baarlo algemeen
winnaar van de SCNL. De wedstrijd van zondag vond plaats bij schutterij Sint Hubertus Beringe. Elf schutterijen
waren aanwezig in Beringe.

Sint Antonius en Sint Petrus uit
Baarlo heeft startnummer 41 en
schiet aan de linkse zijde van boom
21 tussen 17.15 en 18.00 uur. Het
zestal van Sint Hubertus Beringe
heeft startnummer 82 bij de optocht
en schiet in de derde doorgang van
17.45 tot 18.30 uur op boom 1 rechts.
Sint Leonardus uit Egchel/
Panningen heeft in de optocht nummer 79. De schutterij begint rond
17.00 uur met schieten op de linkerzijde van boom 40. Sint Lambertus
uit Helden loopt de optocht met
nummer 60 en schiet tussen 17.15
en 18.00 uur op boom 30 rechts.
Sint Urbanus uit Grashoek heeft in
de optocht nummer 127 en schiet

vervolgens op boom 24 links tussen
18.15 en 19.00 uur. Sint Hubertus uit
Kessel heeft optochtnummer 37 en
om 16.45 uur zal het Kesselse zestal
beginnen met schieten op boom 19
links. Sint Martinus Maasbree start in
de optocht met nummer 114 en probeert tussen 17.45 en 18.30 uur alle
bölkes aan de rechtse kant van boom
17 af te schieten.
Sint Willibrordus uit Meijel heeft
optochtnummer 108 en schiet van
17.45 tot 18.30 uur bij boom 14.
De andere schutterij uit Meijel, Sint
Nicolaas, loopt de optocht met nummer 117 en schiet daarna van 17.45
tot 18.30 uur op de linkse kant van
boom 19.

Kennismakings
lessen ponyrijden
in Kessel

Vier deelnemers van het zestal van Baarlo dat het SCNL won
het C1-zestal twee en het C2-zestal één.
In het eindklassement werd het A-team
vijfde, het B-zestal derde, het C1-zestal
tweede en de C2 eerste. Bij de Baarlose
schutterij werden zowel het A- als
het B-zestal eerste. De C werd vierde.
Sint Leonardus uit Egchel/Panningen
behaalde met 68 punten voor het
A-zestal en 71 punten voor het B-zestal
een gedeelde eerste prijs in het dag-

Het A-zestal van Sint Hubertus
Beringe werd vijfde. Het weer was
slecht bij de wedstrijd. Nadat de
A-zestallen de eerste 18 punten
geschoten hadden en de B net gestart
was, werd het schieten stilgelegd
vanwege de harde regen, onweer en
bliksem. Na ruime een half uur werd
de strijd weer voortgezet. Het B-zestal
van Beringe noteerde zes missers,

klassement. Op zaterdag vond de wedstrijd om de Lindeboombeker plaats
bij de Meijelse schutterij Sint Nicolaas.
De schutters van Sint Willibrordus uit
Meijel wisten daar de tweede plek
te behalen. Sint Leonardus uit Egchel
en Panningen haalde op de drassige
schuttersweide na drie schietbeurten
101 punten. Zeven punten te weinig
om met een prijs huiswaarts te keren.

Ponyclub PC De Maasruiters uit Kessel gaat in de maanden juli en
augustus kennismakingslessen ponyrijden verzorgen. De eerste les is
maandag 4 juli.
De kennismakingslessen zijn
bedoeld voor kinderen vanaf zes
jaar die een eigen pony hebben.
Onder begeleiding van de instructeurs
van De Maasruiters kunnen de
kinderen kennismaken met de
ponylessen die bij de ponyclub
worden gegeven. De lessen vinden

plaats in de maanden juli en
augustus. Dressuurlessen worden
op maandagavond vanaf 19.00 uur
gegeven en dressuur- en springlessen
op donderdag vanaf 18.00 uur.
Neem voor meer informatie contact
op met Anne-Marie Vervoort via
06 12 22 22 11.

Maasbrees Mannenkoor

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.

Zomermarkt Maasbree

De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.

Het Maasbrees Mannenkoor houdt op zondag 3 juli weer een zomermarkt in Maasbree. De vereniging organiseert deze markt alweer voor de
27e keer.
Dit jaar is er weer een groot
aanbod van artikelen, zijn er diverse
terrassen geopend, wordt er muziek
gespeeld en zijn er diverse kramen
en stands met eten en drinken. Voor
de kinderen staan er een draaimolen
en springkussen. De heren van het

mannenkoor verzorgen tijdens de
zomermarkt enkele optredens en ook
kapel De Koèlemoèters is aanwezig
om wat zomerse muziek te spelen.
Vanaf 11.00 uur is de zomermarkt, die wordt gehouden op de
Dorpstraat, geopend.

Zesde editie hardloopwedstrijd

Knooppunt Baarlo
Loop
Stichting Baarlo Loopt organiseert dit jaar de zesde editie van de
Knooppunt Baarlo Loop. Deze vindt plaats op zaterdag 2 juli.
Ook dit jaar maakt de loop
onderdeel uit van de zes wedstrijden die bij het Midden-Limburgs
Avondloopcriterium horen en waarvan
de Knooppunt-loop de laatste wedstrijd
is. Naast een bambinoloop zijn er dit
jaar ook twee jeugdlopen over 1 en 2,5

kilometer en twee seniorenafstanden
van 5 en 10 kilometer. Alle wedstrijden starten op de kasteelweide voor
Kasteel D’Erp in Baarlo en de finish is
op de Markt. Inschrijven voor een van
de lopen kan al vanaf de leeftijd van
4 jaar via www.baarloloop.nl

Wij zoeken gemotiveerde, enthousiaste en flexibel ingestelde mannen/vrouwen, voor onderstaande functies:

CONVENTIONEEL
VERSPANER

CNC-DRAAIER
(m/v)

Deze functie biedt veel afwisseling
door kleine series en reparatiewerk,
gemaakt met een gemoderniseerd
machinepark. Hierbij denken we aan
iemand met:
• ervaring in de bediening van
conventionele draai- en of
freesmachines
• een oplossend en flexibel
denkvermogen
• een flinke dosis zelfstandigheid

(m/v)
Voor versterking in onze CNC-afdeling,
waar kleine alsook middelgrote series
gemaakt worden, zoeken wij iemand
met:
• ervaring met het bedienen/
instellen van CNC-draaimachines
• een oplossend en flexibel
denkvermogen
• ervaring in het produceren
van kwalitatief hoogwaardige
produkten

KWALITEITSMANAGER

(m/v)

Voor het verder professionaliseren
van ons kwaliteitssysteem zijn wij
op zoek naar een kwaliteitsmanager.
Deze man/vrouw is verantwoordelijk
voor het opzetten en beheren van
een kwaliteitsafdeling, waarin o.a.:
• diverse rapportages opgesteld
dienen te worden
• verbeterprojecten begeleid worden
• producten gemeten dienen te
worden met een 3D-meetmachine

Wij bieden een uitdagende, zelfstandige en ontplooiende functie, binnen een groeiende
organisatie en binnen een jong team! Zie tevens onze website: www.vullings-horst.nl
Heb je interesse, neem dan contact op met of stuur je cv naar: de heer J. Evers,
Telefoon 077 - 398 22 35, Email: j.evers@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4

5961 PV Horst

T 077 - 398 22 35

E info@vullings-horst.nl

www.vullings-horst.nl
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Opening op 1 en 2 juli

MFA Maasbree klaar voor verenigingen
Bijna dertig Maasbreese verenigingen kunnen vanaf vrijdag 1 juli gebruik gaan maken van de ruimtes in de
nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Maasbree, ’t Hoës van Bree. HALLO nam alvast een kijkje toen de
laatste puntjes op de i werden gezet.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

realiseren, is het gebouw klaar om
gebruikt te worden door de
verenigingen uit Maasbree. In het
voormalige gemeentehuis is sinds mei
gastrobar Bruiz gevestigd, dat
daarnaast ook beheerder van ’t Hoës
van Bree is. Daarachter bevindt zich de
nieuwe accommodatie waar straks de
twee scholen, de dagopvang en
verschillende verenigingen gebruik van
gaan maken. “We hebben al
28 verenigingen die gebruik gaan
maken van de ruimtes in de MFA”,
vertelt Ben Smets. “We zitten dan ook
zo goed als vol nu.” Op maandag
27 juni vond de grote verhuizing plaats
en werden alle spullen op hun plaats
gezet.

Repetitie fanfare en
yogales

Hans Vaessen en Ben Smets van
Stichting MFA Maasbree zijn maar wat

trots op het nieuwe gebouw. Vier jaar
nadat ze de kartrekkersgroep startten

om een nieuwe multifunctionele
accommodatie in Maasbree te

In het gebouw zijn verschillende
ruimtes ingericht, waarvan de
verenigingen gebruik kunnen gaan
maken. Daarnaast zijn er twee ruimtes
gerealiseerd waar de dagopvang
voornamelijk komt te zitten. Hiervoor
is een aparte ingang gemaakt aan de
linkerzijde van het pand. “Dit zijn twee
ruimtes naast elkaar die verbonden
zijn met de keuken”, vertelt Ben.
Aan de achterzijde van het gebouw
bevinden zich twee zalen, waarvan

de grootste als gymzaal dient.
“Beide ruimtes kunnen door middel
van harmonicawanden met elkaar
verbonden of juist afgesloten worden”,
aldus Hans. “Deze houden zoveel geluid
tegen, dat de repetitie van de fanfare
en een yogales naast elkaar gehouden
moeten kunnen worden.” Ook is het
pand uitgerust met kleedkamers en
douches, twee grote vergaderzalen
op de bovenverdieping en kunnen de
verenigingen in de kelder hun spullen
opslaan. “Daarvoor hebben we de
oude archiefkasten van de voormalige
gemeente Maasbree gebruikt”,
aldus Hans. Het pand oogt sober en
eenvoudig, maar moet volgens de
kartrekkers de tand des tijds prima
kunnen doorstaan. “We streven ernaar
het hele gebouw energieneutraal te
maken”, aldus Hans. “We hebben al
ledverlichting in het hele pand, wat
energie bespaart, en zijn met de
provincie in overleg om zonnepanelen
te plaatsen. Uiteindelijk willen we onze
eigen energie opwekken.”
In augustus wordt gestart met de
werkzaamheden aan het dorpsplein,
de ingang van de MFA en het terras
van Bruiz. Naar verwachting is het
plein vóór de kerstdagen klaar. In het
weekend van zaterdag 1 en zondag
2 oktober wordt ’t Hoës van Bree
officieel geopend.

De kroon op Startebos fase 2
De jongste woonwijk van Meijel groeit. Met prachtige
nieuwbouw en de bosrand om de hoek is dit ook goed
te verklaren. De tweede fase van Startebos is bijna
voltooid. De bestratingen en verlichting zijn inmiddels
gerealiseerd en bomen en struiken zijn aangeplant.
Het is nu al een heerlijk volwassen woonwijk. In fase 2 is
er nog een beperkt aantal woningen en kavels te koop.

Mis deze kans niet!
De Patron

Bouwkavels

De laatste 4 woningen die projectmatig in fase 2 worden
gerealiseerd zijn deze fraaie jaren-30 woningen.
Het betreft hier twee gekoppelde villa’s (€295.000 v.o.n.)
en twee vrijstaande villa’s (€320.000 v.o.n.)

Veel kavels zijn verkocht en gerealiseerd, enkele zijn
nog in aanbouw. Er zijn nog enkele kavels te koop,
variërend in grootte van 350 m2 tot 1.140 m2.
Prijzen vanaf €89.250 v.o.n.

Meer informatie

renedwars.nl 0495 537 599

plezierig wonen in Meijel

casanostra.nl 0495 49 57 10
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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.

aan
Justin van de Ven

Moeder
natuur
Het laat me elke keer weer
versteld staan wat de natuur
toch kan veroorzaken. In het
ene gebied valt je mond open
van de schoonheid die we
waarnemen en bewonderen,
maar aan de andere kant is de
natuur sterker en machtiger
dan wij denken.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

minst sterke punt op het gebied van
musical. Een musical bestaat in feite
uit drie elementen: dansen, acteren en
zingen. Op school krijgen we les in deze
drie elementen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Welke vorm van lichaamsbeweging
Het liefste ga ik iets doen met theater
is je favoriet?
of televisie. Het lijkt me het leukste
Mijn favoriete vorm van lichaams
om daar werk in te vinden. Vroeger,
beweging is dansen. Dat komt ook
toen ik nog wat jonger was, vond ik
omdat dat een onderdeel is van muside musical Tarzan altijd erg leuk om
cals. Ik dans iedere dag op mijn opleiding. Ik volg namelijk een musicaloplei- te zien. Hierdoor is mijn passie voor
musical ook begonnen. Het lijkt me
ding op het Valuas College in Venlo.
daarom leuk om in die musical te
Als je een feestje zou geven, wat
mogen spelen.
voor een dan ook, wat voor feestje
Wat is het belangrijkste advies dat
zou het dan zijn, en ter gelegenheid
je ooit hebt gekregen?
waarvan?
Het belangrijkste advies dat ik heb
Dan zou ik het liefst ergens een heel
groot feest geven met heel veel gasten. gekregen, is dat je altijd jezelf moet
blijven. Dit heeft me gemaakt tot wie
Ter gelegenheid waarvan maakt mij
eigenlijk niet zo veel uit. Vanwege een ik nu ben. Toen ik jonger was, ging ik
namelijk niet met andere jongens voetverjaardag zou ik al een goede reden
ballen, maar heb ik gewoon gedaan
vinden om het feestje te geven.
wat ik zelf leuk vind. Dat advies heb ik
Wat was je favoriete eten toen je
van mijn ouders gekregen en probeer
klein was?
ik nog steeds te volgen.
Mijn favoriete eten was toen lasagne.
Wat is het minst leuke vak
Nog steeds houd ik wel van Italiaans
op school?
eten. Ik eet daarom ook nog vrij regelIk vind geschiedenis het minst leuke
matig typische Italiaans gerechten.
vak op school. Dit vak zit in mijn profiel
Als je zou kunnen leren om alles te
dat ik dit jaar heb moeten kiezen.
doen, wat zou je dan kiezen?
Ik zou dan willen leren om nog beter te Ik vind het een beetje saai en het
kunnen zingen. Zingen is namelijk mijn interesseert mij gewoon niet zo.
Justin van de Ven
16 jaar
Baarlo
Valuascollege

Kringloop en
woningontruiming

Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Mij mag je wel wakker maken voor een
ontbijt op bed. Een ontbijtje met croissantjes, brood, eieren en jus d’orange
lijkt mij wel lekker.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik een heel groot feest organiseren, met grote artiesten die dan
komen optreden. Ik heb geen favoriete
artiest, maar ik zou zeker een paar
bekende dj’s inhuren, zoals Martin
Garrix.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik heb een aantal jaren geleden
een zitzak gekregen van de musical
Tarzan. Deze zitzak is ooit van één van
de acteurs uit die musical geweest.
Ik heb de zitzak voor mijn verjaardag
gekregen en zal hem echt niet snel
weg doen.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Ik lijk sowieso het meeste op mijn
moeder. Qua uiterlijk lijk ik op mijn
moeder, maar ook qua gedrag. Ik kan
namelijk ook wel eens gek doen en
dat doet mijn moeder ook wel eens.
Mijn ouders doen totaal niets met
musical of iets dergelijks, dus die passie
heb ik niet van mijn ouders. Wel ga ik

geregeld met ze naar het theater.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou wel een week willen ruilen met
Chantal Janzen, aangezien zij echt heel
veel kan en ze vrij gevarieerd werk
doet. Zowel op televisie als in het theater. Het lijkt me heel leuk om dat een
week lang mee te mogen maken.
Wat is de mooiste plek op aarde?
Als ik moet kiezen uit plaatsen waar ik
ooit zelf ben geweest, is dat de omgeving van Napels met de Amalfikust. Als
ik een plek moet kiezen waar ik nog
nooit geweest ben, lijkt me dat Las
Vegas. Dat is echt een showbizzstad.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Een James Bond film lijkt me erg leuk,
want daarin heb je toch echt altijd de
nieuwste snufjes. Zelf houd ik niet zo
van dat soort actiefilms, maar het lijkt
me wel heel leuk om er in te mogen
spelen. Het maakt me niet uit welk
personage ik dan zou mogen spelen.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen?
Ik zou graag een rondreis over de
wereld willen maken. Dan zou ik
richting Amerika of richting Azië gaan
om die gebieden te leren kennen.
De reis zou ik graag na mijn studie
willen doen.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking
J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

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

www.hadecollection.nl

We hebben geen grip op
wat de natuur zal doen,
waardoor we er afhankelijk van
zijn. Met één vloedgolf kan ze
schade aanrichten in zo’n korte
tijd dat je slechts één keer met
je ogen hoeft te knipperen.
Op school zijn meerdere
projecten over duurzaamheid
bezig. Duurzaamheid is een
proces dat zich bezighoudt met
de 3 P’s: people, profit en
planet. Duurzaamheid zoekt
een balans tussen deze drie,
waardoor men zowel winst
probeert te maken als ervoor
wil zorgen dat we onze planeet
niet verwaarlozen. Hopelijk
mogen en kunnen de volgende
generaties ook zo leven zoals
wij nu doen.
De manier waarop we sinds
korte tijd ons afval scheiden in
de gemeente, is naar mijn
mening een stap in de goede
richting. Een stap die zorgt voor
meer bewustzijn. Bewustzijn
over het feit dat we zuinig
mogen zijn met onze aarde,
leefomstandigheden en
eigendommen. Op het moment
dat ik dit stukje in een Worddocument typ, proberen enkele
zonnestralen tussen de wolken
door te komen. De langste dag,
21 juni, is net achter de rug,
maar het zomergevoel vervult
mij nog niet helemaal na al die
nattigheid. Om de haverklap
bedekken regendruppels het
oppervlak. Elk jaar zijn de
seizoenen weer anders. De ene
keer lijkt het herfst in de zomer
of denk je tijdens de lente dat
het winter is. Een andere keer
is het zo warm, dat je je liever
verstopt in de koelkast. We
laten ons elke keer weer
verrassen door wat Moeder
natuur ons brengt.
Daphne
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Fair Play-prijs voor MVC’19
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree heeft de Fair Play Topper 2016 gewonnen. De prijs wordt uitgereikt door
de scheidsrechtervereniging Venlo en omstreken. Het sportiefste Noord-Limburgse standaardelftal van het afgelopen seizoen mag de prijs in ontvangst nemen. Dit jaar kozen de scheidsrechters voor het Maasbreese team.

Criteria zijn onder meer het
aantal geregistreerde rode en gele
kaarten van het team tijdens de
competitiewedstrijden, maar ook het
totale sportieve gedrag op en naast
het voetbalveld. MVC’19 werd eerste
met 27,5 punten. Tweedeklasser
Venlosche Boys uit Venlo werd

tweede met 29 punten. De derde
plaats was voor VV BEVO uit Beringe
die 32,5 punten haalden. IVO uit
Velden, kampioen in de derde klasse,
legde beslag op de vierde plaats
met 34,5 punten. De top vijf wordt
gecompleteerd door derdeklasser
Baarlo met 36,3 punten.

De prijs, een beeldje van de
Belfeldse kunstenaar Geert Kunen,
wordt aan MVC’19 uitgereikt op zaterdag 30 juli in stadion de Koel in Venlo
tijdens de rust van de voetbalwedstrijd
tussen VVV-Venlo en West Ham United
om de Herman Teeuwen Memorial.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

World Tour

Voorjaarskampioenen
bij Tonido Baarlo
In de voorjaarscompetitie van de World Tour zijn zondag 26 juni acht leden van tennisclub TC Tonido uit Baarlo
voorjaarskampioen geworden.
Raf, Joris S., Tim, Tijn, Ralf, Leco,
Jesper en Joris H. hebben in totaal
zeven zondagen deelgenomen aan
de competitie in de categorie Oranje
voor jeugdleden van de Koninklijke

Nederlandse Lawn Tennis Bond
(KNTLB). De jongens speelden op een
driekwart veld zowel in het enkelspel
als het dubbelspel. Veel partijen eindigden pas na drie spannende sets, maar

aan het einde van de laatste wedstrijddag in Sevenum eindigde Baarlo op de
eerste, gouden plaats. Daarmee mag
het achttal zich voorjaarskampioen in
de World Tour noemen.

Hennie Daniels wint
Alterna-viswedstrijd
Door: visvereniging HSV De Noordervaart
De tweede Alterna-wedstrijd vond op zondag 26 juni plaats
op de Noordervaart. Er stond bijna geen stroming en het kanaal
was bijna geheel dicht aan het groeien met planten. Toch vielen
de vangsten niet echt tegen, al waren er wel stukken waar de vis
niet thuis gaf. Henny Daniels pakte uiteindelijk met zijn score
over twee wedstrijden de wisselbeker. Het was Noud van Dijk die
met 1.715 gram eerste werd op zondag. Op de tweede plek
volgde Peter Kirkels met 1.595 gram en met maar tien gram
minder was de derde plaats voor Albert Trines. Henny Daniels
werd tiende met 885 gram. Toen de score van de eerste wedstrijd
bij de scores van zondag werden opgeteld, bleek Henny Daniels
met 2.840 gram de winnaar. Hij mocht de wisselbeker in
ontvangst nemen.

Nederlands kampioenschap jeugdteams

Brons voor
meidenteam
Judoclub Helden
Door: judoclub JC Helden
In Nijmegen vond zaterdag 25 juni het Nederlands kampioenschap judo
plaats voor jeugdteams tot 12 jaar en tot 15 jaar. Het meidenteam van
JC Helden behaalde de derde plaats.

SSS Helden
Nederlands kampioen jazzdans
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Gymnastiekvereniging SSS Helden heeft zaterdag 25 juni het Nederlands kampioenschap jazzdans
gewonnen. Op vrijdag 1 juli wordt de receptie gehouden. De titel werd veroverd tijdens het sportweekend Fantastic Gymnastics in Ahoy Rotterdam. Tijdens het weekend werden verschillende sportdisciplines van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie uitgeoefend voor het Nederlands kampioenschap.
SSS Helden had zich geplaatst met de twintig jaar en ouder groep voor het NK, dat onder leiding van
Vera van Langen stond in de B-categorie. De receptie van de bondskampioenen vindt vrijdag 1 juli
plaats bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden en begint om 20.00 uur.

In iedere klasse mochten de acht
beste teams van Nederland deelnemen. Judoclub Helden had zich met de
meiden onder 12 jaar en jongens onder
15 jaar gekwalificeerd. De meiden
werden in mei al voor het derde jaar op
rij Limburgs kampioen, de jongens voor
het tweede jaar op rij.

Herkansingsronde
Het meidenteam bestond uit
Nova Peeters, Milou Verlaek, Marlouk
Colbers, Daisy van Os, Noa Janssen, Isis
van Dril, Lindsay van Os, Joni Geilen,
Suus Horvath en Sara Theeuwen. De
eerste wedstrijd werd verloren tegen
de uiteindelijke kampioen, Judoteam
Haaglanden. Er werd prima gejudood,
maar deze tegenstander was voor
alle andere tegenstanders een maatje
te groot. In de herkansing herpakten

de meiden zich en werd er met 5-2
gewonnen van Talententeam NoordHolland. Daarna volgde de wedstrijd
om brons, tegen Judo Promotion
Twente. Nova wist direct met volle
ippon te winnen. Dit gaf de andere
meiden een enorme boost en ook
Daisy, Noa en Joni wisten met volle
ippon te winnen waardoor ze met 4-3
wonnen en het brons pakten.
Het jongensteam bestond uit Daan
Smits, Aron Theunissen, Owen van Dijk,
Jason Donselaar, Rik Aendekerk, Jarno
Hoenson, Joris Moors, Diego Coopmans
en Niels Thijssen. In een ontzettend
sterk deelnemersveld verloren ze de
eerste partij van Bushi Arnhem. In de
herkansing werd nipt verloren van
Mahorokan/Slingerland. De jongens
kwamen uiteindelijk net te kort om
mee te doen om de medailles.
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Bo Piepers uit Kessel zesde van de wereld

Jeugdige BMX’er van wereldklasse
Bo Piepers uit Kessel is pas 12 jaar, maar reist al de hele wereld rond om te BMX’en. In april werd hij uitgekozen
tot sporttalent van het jaar in Peel en Maas. Om dat nog maar eens kracht bij te zetten, bereikte hij eind mei de
finale van het WK in Colombia en werd hij daarin zesde in zijn leeftijdscategorie. Het was alweer het derde jaar op
rij dat Bo bij de beste acht van de wereld zat.

Natuurlijk is Bo niet zomaar
tot grote prestaties gekomen. Veel
trainen en leven voor de sport zijn
nodig om te presteren. “Ik train vijf tot
zeven dagen in de week”, vertelt Bo.
“Meestal ’s avonds na school en in het
weekend heb ik dan een wedstrijd.”
Die wedstrijden vinden overal in
Europa plaats. “Ik kom regelmatig
in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland,
Engeland, België, Zwitserland,
Denemarken, Italië en Spanje.”
Ondanks dit zware schema gaat hij
volgend schooljaar naar het gymnasium
op het Bouwens in Panningen, waar
er rekening wordt gehouden met zijn
sportloopbaan.

Knokken, discipline
en wilskracht
Vader Christian Piepers vertelt dat
ook zijn leven veel beïnvloed wordt
door zijn zoon. Zijn bedrijf moet het
vaak zonder hem doen als hij weer
met Bo op pad is. “Zolang hij er nog
vol voor gaat, steun ik hem daar in”,
vertelt Christian. “Mensen vragen me
wel eens waarom ik zoveel tijd en geld
steek in Bo. Dan antwoord ik dat hij
van mij niet per se sportman hoeft te
worden, maar hij leert zo doorzetten,
knokken, discipline en wilskracht. Dat
zijn zaken die je altijd kunt gebruiken
in de rest van je leven.” Bo’s vader
was zelf windsurfer op hoog niveau en
heeft dus ervaring met topsport.

Bloedwaardes
bijhouden
Bo begon met BMX’en door zijn
ouders. Naast voetbalkeeper, was Bo
zes jaar geleden ook motorcrosser.
Om hem af te leiden van die sport,
stelde zijn vader BMX voor. “Motorcross
bleek behoorlijk gevaarlijk en na het
horen van verhalen over ongevallen
met kinderen, vroegen wij ons af of we
dat écht wel wilden voor onze zoon”,
vertelt Christian. “Toen heb ik bewust
een oude BMX- fiets gekocht. De eerste
wedstrijd waar Bo aan meedeed, won

Nederlands kampioenschap
Schoolvoetbal

Basisschool Helden
behaalt vierde plek
Door: basisschool De Pas
De leerlingen van groep 8 van basisschool De Pas uit
Helden zijn woensdag 22 juni op een vierde plek geëindigd
tijdens het Nederlands kampioenschap Schoolvoetbal in
Zeist. Voor de leerlingen en leraren van De Pas was het een
dag om nooit te vergeten. Tijdens de poulewedstrijden
ging het nog goed, waardoor ze als winnaar naar de
kruisfinales mochten. Daar ging het in de halve finale
echter niet zo goed door een te vroeg tegendoelpunt.
Met een 1-2 verlies was de kans op een finaleplaats helaas
bekeken.
In de strijd om de derde en vierde plaats bleef het lang
0-0. De achtste penalty gaf pas uitkomst, maar wel aan de
verkeerde kant. De leerlingen van groep 8 van basisschool
De Pas werden het op drie na beste schoolvoetbalteam van
Nederland.

hij meteen. Toen volgde vrij snel de
keuze voor deze sport.”
Er staat tegenwoordig een heel
team klaar om Bo te coachen. “Hij heeft
nu acht begeleiders”, vertelt zijn vader.
“Hij traint samen met wielrentalenten
bij het KNWU Olympic Training Center in
Sittard en in Weert is hij opgenomen in
een groepje talenten van MediWeert.
Daar worden nu al zijn bloedwaardes
bijgehouden, zodat hij in de rest van
zijn loopbaan kan laten zien hoe die
eruit zagen in zijn jeugd. Dat kan
altijd handig zijn als er vragen komen
omtrent medicijn- of dopinggebruik.”
Verder heeft Bo nog krachttrainer Ted
Altema, techniektrainer Ivo van der
Putten en coach Jeffrey Bignell. Hij is
ook nog opgenomen in het Nederlands
BMX-dreamteam.

Veertig tot vijftig
kilometer per uur
Bij BMX’en beginnen de fietsers
met acht rijders op een startheuvel van
5 of 6 meter hoog. De rijders werken
daarna een kort parcours af met
heuvels, sprongen en hoge bochten.
Een wedstrijd duurt ongeveer veertig
seconden. Alleen bij de start kan er
getrapt worden, tijdens de rit is dat
vrijwel onmogelijk. “We gaan ongeveer
veertig tot vijftig kilometer per uur over
de baan”, vertelt Bo. “Maar wie het
eerst in de eerste bocht is, heeft grote
kans op de overwinning, dus de start
moet goed zijn. Met mijn lichaam kan
ik tijdens de rit nog wel extra snelheid
maken.”

Olympische Spelen
van 2024
Bo heeft een duidelijk doel voor
ogen: de Olympische Spelen van 2024.
“Ik ga niet naar een kiët ofzo. Ik drink
ook zeker geen alcohol totdat ik de
Olympische Spelen gehaald heb”, stelt
hij zichzelf ten doel. “Ik gebruik die
tijd en dat geld dan liever voor andere
dingen, zoals een avondje naar de
bioscoop met vrienden.”
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Agenda

Kessel

Maasbree

za 2 juli 19.00-20.00 uur
Organisatie: Dr. Merwijckband
Locatie: gemeenschapshuis
De Paort

zo 3 juli 11.00 uur
Organisatie: Maasbrees
Mannenkoor
Locatie: Dorpstraat

Irish Pub

Opening expositie

za 2 juli 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa

zo 3 juli 15.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg

Informatiedag
Kleur rondom Afscheid

Beringe

Kennismakingsles
ponyrijden

Estafetteploeg
Beringen

ma 4 juli 19.00 uur
Locatie: ponyclub De Maasruiters

zo 3 juli 15.30-16.30 uur
Organisatie: fanfare St. Jozef
Locatie: 5x Beringenhoek

Kessel-Eik

Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Chipsconcert

Kroegavond Eiks Treffen
Kienmiddag

Gratis circusvoorstelling

Opening theaterseizoen DOK6 Theater
Het theaterseizoen van DOK6 Theater in Panningen wordt zaterdag
10 september feestelijk geopend met een gratis circusvoorstelling van Circus
Pandora. De kaarten hiervoor zijn nu te reserveren.
Tijdens de officiële seizoensopening
laten de artiesten van Circus Pandora
hun circustrucs zien, terwijl de thema’s
hoop en plezier de revue passeren.
Ook poëzie, goochelen, interactie
met het publiek en heel veel humor
komen die avond aan bod. Daarnaast
zijn er de hele dag dingen te doen
voor de k inderen bij DOK6. Ook is het
programmaRTL Telekids aanwezig om
een item op te nemen. Om 13.30 uur

en om 16.00 uur zijn er voorstellingen van het circus te zien. Op dinsdag
13 september start daarnaast om
20.15 uur het aanvullende programma
in de theaterzaal waarbij verschillende
artiesten een preview geven van hun
voorstelling die tijdens het aankomende seizoen bij DOK6 optreden.
Beide voorstellingen zijn vrij toegankelijk, mits er van tevoren is gereserveerd. Dat kan via www.dok6.eu

do 7 juli 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Helden

vr 1 juli 20.00 uur
Organisatie: Stichting Eiks Treffen
Locatie: tent dorpsplein

za 2 juli 17.00 uur
Organisatie: Stichting Eiks Treffen
Locatie: dorpsplein

Eikse Pubquiz

za 2 juli 13.30 uur
Locatie:
Yogastudio Lekker Laeve

za 2 juli 20.30 uur
Organisatie: Stichting Eiks Treffen
Locatie: tent dorpsplein

Free your mind

Koningslust

Zomeravondwandeling
do 7 juli 19.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw

za 2 juli 11.00-16.00 uur
Organisatie:
De Fabriek Maasbree en Fien Bos
Uitvaartzorg
Locatie: De Fabriek Maasbree

Panningen
Repaircafé

za 2 juli 13.00-15.30 uur
Organisatie:
Repaircafé Peel en Maas
Locatie: kringloopwinkel
Allerhande

Beachvolleybaltoernooi

Workshop
haptonomie

za 2 juli 22.00 uur
Locatie: Club Palladio

Zomermarkt

Koningschieten Peel en Maas
vr 1 juli 19.30 uur
Locatie: clublokaal Indianen

Optreden
Big Bang Nice Company
za 2 juli 13.30-15.00 uur
Organisatie:
Muziek onder de Toren
Locatie: toren Raadhuisplein

Optreden
Rockgroep New Age
za 2 juli 15.00-16.30 uur
Organisatie:
Muziek onder de Toren
Locatie: toren Raadhuisplein

Musical Assepoester
Beierse dag
zo 3 juli 14.00 uur
Organisatie: VCO Events
Locatie: café De Poorter

za 2 en zo 3 juli
Organisatie: Me On Stage
Locatie: DOK6 Theater

Beelden en schilderijen

Expositie bij Kasteel
De Keverberg Kessel
Op maandag 4 juli start bij Kasteel De Keverberg in Kessel een expositie
met beeldhouwwerken en schilderijen van kunstenaars uit Maasbree.
De officiële opening is zondag 3 juli.
De expositie wordt zondag 3 juli
om 15.00 uur officieel geopend.
Beeldhouwster Lucy Linssen en Wil van
Elk, beiden uit Maasbree, tonen tijdens
de expositie hun werk. Lucy heeft
jarenlang beeldhouwwerken van
zachtere steensoorten als serpentijn en albast gemaakt, maar houdt
zich momenteel meer met marmer

bezig. De schilderijen die Wil maakt,
voornamelijk met de natuur en de
tuin als thema, zijn geschilderd met
waterverf, ook wel aquarel genoemd.
De expositie is tot en met woensdag 3 augustus te zien tijdens de
reguliere openingstijden van het
kasteel. Kijk voor meer informatie op
www.kasteeldekeverberg.nl

‘Beierse Daag’ in
Koningslust
De derde editie van de Beierse Daag wordt dit jaar gehouden op zondag
3 juli. Café De Poorter in Koningslust staat dan geheel in het teken van
muziek, braadworst en plezier.
Café De Poorter en VCO Events
organiseren samen de Beierse Daag,
die geheel in Duitse stijl is. Bezoekers
kunnen in lederhosen of dirndl komen
om de Beierse sfeer compleet te
maken. Het café wordt omgedoopt tot
‘biergarten’ en Die Drei Lustigen und
Eine en het duo Ingrid&Leon treden op.
Tussen de optredens door verzorgen de
dj’s de muziek. ’s Middags kunnen er

enkele spellen gespeeld worden met
een Beiers tintje. De kinderen kunnen
zich tijdens de Beierse Daag vermaken
op een springkussen.
De Beierse Daag begint om
14.00 uur. Duo’s die mee willen
doen aan de spellen, kunnen zich
nog tot zondag 3 juli opgeven via de
Facebookpagina van VCO Events of via
vco-events@hotmail.com

Tom Dautzenberg Nederlands
kampioen
Tom Dautzenberg van fanfare St. Cecilia uit Helden is op zaterdag 25 juni in de vierde divisie
Nederlands kampioen Marimba geworden. Met een vertolking van Tema con Variazioni van I. Weijmans
wist hij de eerste plek binnen te slepen bij het kampioenschap voor solisten en kleine ensembles dat
plaatsvond in Berlicum. Tom is slagwerker bij de fanfare uit Helden en bij Jeugdorkesten Peel en Maas.
Hij kreeg 90 punten voor zijn solo op zaterdag.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

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 3 juli
H. Mis 9.30 uur - koor t.i.v. Gerrit
Kessels (jaardienst); Harrie Leijten en
fam;
Donderdag 7 juli
H. Mis 19.00 - vanwege Vormsel
groep 7 en 8 van de basisschool door
bisschop Frans Wiertz

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Vrijdag 1 juli
H. Vormsel 19.00 uur: bisschop
Frans Wiertz vormt de kinderen van
Koningslust
Zaterdag 2 juli
H. Mis 17.30 uur fam. Bos-Heijnen
(gest. jaardienst)

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 3 juli
Geen H. Mis
Zondag 10 juli
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 2 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in
onze parochie
Zondag 10 juli
H. Mis 11.00 uur Voor de gezinnen in
onze parochie

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 1 juli
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zaterdag 2 juli
Huwelijksviering bruidspaar Dorine
Winkelmolen en Pieter Peeters in de
kapel van het Missiehuis in Panningen
om 13.30 uur
Zondag 3 juli
H. Mis 10.00 uur - herenkoor t.i.v.
Johannes en Antonia Spoormakersvan Dooren en kinderen; Nol Jacobs
en Nellie Jacobs-van Maris (mnd);
Pierre Mewiss, Giel Mewiss en Nellie
Mewiss-van Heugten; Hein Korsten
en overl. fam. Korsten-Gommans;
Drien Wolters-Peeters; Mia PeetersOttenheijm (jaardienst) en overl. fam.
Peeters-Ottenheijm; Jos Hamaekers

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 30 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 2 juli
Geen H. Mis
Zondag 3 juli
H. Mis 11.00 uur - herenkoor t.i.v.
Johannes v. Oostaijen en Dorothea
v. Ratingen (gest.jaard); Wim v.
Oostaijen en Pop v. Oostaijen-de
Wert (gest.jaard); Toon Wijnen (col);
); Léon Steeghs (verj.) en Mathilde
Steeghs-Franssen (gest.jaard); uit
dankbaarheid
Maandag 4 juli
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 5 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 7 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Triduüm Groot Helden

Contactpersonen nieuwe kernen
Het Triduüm Groot Helden heeft vijf nieuwe contactpersonen gevonden in de kernen die vanaf dit jaar ook
meedoen aan het samenkomen. Het gaat om de dorpen Meijel, Baarlo, Maasbree, Kessel en Kessel-Eik. Het triduüm
vindt plaats op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 september op camping De Heldense Bossen.
Deelnemers aan het samenkomen
kunnen gebruikmaken van de Regiotaxi
met een geldig pasnummer dat begint
met een 8. Ook de HEP-taxi rijdt tijdens
de triduümdagen weer. Opgeven voor
het triduüm kan door een ingevuld
aanmeldingsformulier en eventueel
Regiotaxiformulier in te leveren bij de

contactpersonen. Dat moet gebeuren
vóór 20 juli. In Meijel kunnen belangstellenden zich opgeven bij Jo Lenaers
op Alexanderhof 2, ook te bereiken
via 077 307 16 05 of 06 55 96 26 78.
In Baarlo kan men terecht bij Arno
Janssen op het Baljuwplein 4, of via
077 477 24 12. In Maasbree kunnen

de formulieren ingeleverd worden
bij Wim Hermans, Op de Kemp 1 of
via 077 465 25 71. Mariet Relouw
op de Molenstraat 17 is de contactpersoon voor Kessel, te bereiken via
077 462 20 96. In Kessel-Eik is Loes
Timmermans de contactpersoon op de
Kuypershof 3 of via 077 462 16 78.

Line-up bekend

Parkfeesten Helden
De line-up van het festival Parkfeesten in Helden is nagenoeg rond. In het derde weekend van september staan
onder andere de Memphis Maniacs, Billy the Kit, Kraantje Pappie, Fabrizio en Marleen Rutten op het podium.
Het festival vindt op vrijdag 16,
zaterdag 17 en zondag 18 september
plaats. Op vrijdag 16 september treden
Memphis Maniacs en Billy the Kit op.
Op zaterdag staan feestband KHICK en
Kraantje Pappie in het voorprogramma
van de hoofdact die donderdag 30 juni
bekend wordt gemaakt. Op de zondag

vindt traditioneel de familiedag plaats
met een brunch, die vrij toegankelijk is
voor alle inwoners van Peel en Maas.
Marleen Rutten, Fabrizio, La Bamba en
Big Benny verzorgen aansluitend optredens in de feesttent. Ook voor de jeugd
is er die dag voor amusement gezorgd.
Op zaterdag 2 juli om 14.00 uur

start de voorverkoop van Parkfeesten
Helden. Op het Mariaplein in Helden
zijn dan 1.000 ‘early bird’-kaarten voor
de vrijdag- en zaterdagavond te koop
tot 17.00 uur. De reguliere kaartverkoop
gaat maandag 4 juli van start. Kijk voor
meer informatie over de Parkfeesten
Helden op de Facebookpagina.

Chipsconcert in Kessel en Kessel-Eik
Voor de vierde keer organiseert de Dr. Merwijckband van twee basisscholen in Kessel en Kessel-Eik het Chips
concert voor alle kinderen uit beide dorpen. Deze editie vindt plaats op zaterdag 2 juli in Kessel.
De Dr. Merwijckband bestaat uit
twaalf leerlingen van de basisscholen
Dr. Poels uit Kessel-Eik en De Merwijck
in Kessel. De kinderen bespelen zelf
de blazers, gitaren, het slagwerk
en verzorgen ook zelf de zang. Drie
maanden lang hebben de leerlingen
het muziekstuk Don’t Worry van

Madcon geoefend. Het thema van het
‘krakende’ concert van dit jaar is Chips
for all the Kids.
Naast een optreden van de
Dr. Merwijckband brengt ook de jubilerende Koninklijke Fanfare Maasoever
uit Kessel een aantal muziekwerken
ten gehore. Ook de slagwerkgroep van

de fanfare is aanwezig en verzorgt die
avond een optreden. Ten slotte laat
een aantal jeugdleden haar muzikale
kwaliteiten horen.
Het chipsconcert vindt zaterdag
2 juli plaats in gemeenschapshuis
De Paort in Kessel, begint om 19.00 uur
en duurt tot 20.00 uur.

Musical Assepoester bij DOK6
De musical Assepoester A time to shine, gespeeld door deelnemers aan Me On Stage, wordt op zaterdag 2 en 9
en zondag 3 en 10 juli opgevoerd bij DOK6 Theater. Me On Stage is een musicalschool in Noord-Brabant en Limburg.
Tijdens de lessen hebben de kinderen en volwassenen zingen, dansen, samenwerken en toneelspelen geleerd.
Me On Stage heeft van alle
verhalen, films en toneelstukken van
Assepoester een eigentijdse musical
gemaakt. Ella (Assepoester) verliest
niet haar glazen muiltje, maar haar

sneaker en ze wordt niet verliefd
op een prins maar op een popster.
Twee feeën leiden de kijker door
het verhaal heen. Ook de muisjes
ontbreken niet in het toneelstuk.

Er vinden twee opvoeringen per
dag plaats door de kinder- en volwassengroepen uit Peel en Maas. Op de
website van DOK6 is te zien welke
groep wanneer optreedt.

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 1 juli
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zaterdag 2 juli
Huwelijksviering 13.30 uur - bruidspaar Dorine Winkelmolen en Pieter
Peeters in de kapel van het Missiehuis
H. Mis 14.30 uur ”De Groenling”
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen- van der
Linden en zoon Sjraar; Truus JanssenLemmen (verj./col) en Kuüb Janssen
en Tinus Kersten

Vanaf 4 juli dagelijks geopend
van 09:00-18:00 uur

Onze overheerlijke,
super gezonde
blauwe bessen uit de
Limburgse Peel

Spaar & Win A
ctie:
Weekend in ‘n lu
xe
vakantiewoning
voor
max 11 pers.
Verkoop van verse blauwe
bessen en producten.
Kom genieten op ons
tuinterras.

Blauwe Bessenplantage
Am-Erica
Dorperpeelweg 15
5966 PM America (L)
T. 0493 529 345
www.handjegezond.nl
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BIJ ONS GEEN HANDJE KLAP!
ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS, EERLIJK EN TRANSPARANT

BEN JIJ HET SUPERTALENT DAT WE ZOEKEN?
VACATURE: FILIAALLEIDER SUPERKEUKENS HORST
We zoeken een ﬁliaalleider die onze vestiging in Horst naar een hoger plan kan brengen. Heb jij passie en scoringsdrang?
Kun je goed organiseren en adequaat handelen? Ben jij iemand van ’geen woorden maar daden’? Reageer dan meteen!

VACATURE: KEUKEN VERKOPER HORST EN/OF ROERMOND
Superkeukens zoekt een topverkoper. Ben jij een echt verkooptalent met commerciële ervaring? Ben je klantvriendelijk,
communicatief en sociaal vaardig? Nieuwsgierig ingesteld, en niet bang om door te vragen? Dan zoeken we jou!

Interesse? Neem dan contact met ons op via sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL
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