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Vasten als
spirituele reiniging
De islamitische vastenmaand ramadan is weer voorbij. Dertig dagen lang mochten moslims van over de hele wereld tussen zonsopgang en zonsondergang onder andere
niet eten en drinken. Zo ook in Peel en Maas. Op woensdag 6 juli werd het Suikerfeest gevierd, waarmee de ramadan traditioneel wordt afgesloten. De 23-jarige Anass Abbou
uit Panningen is van Marokkaanse afkomst en deed mee met de vastenmaand. Hij was regelmatig in moskee Assalaam in Panningen te vinden, waar na zonsondergang
mensen bij elkaar komen om samen de iftar (ook wel vertaald als ontbijt) te vieren. “Voor mij is de ramadan een maand van spirituele reiniging en de balans opmaken.
Daardoor hoop ik een beter mens te worden.” Lees verder op pagina 02

Petitie aangeboden aan Tweede Kamer

‘Tuinders gaan failliet als er geen hulp komt’
Veel tuinders in Peel en Maas hebben schade geleden door de extreme regenbuien die de afgelopen weken
over de gemeente trokken. Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam wilde het getroffen gebied
niet uitroepen tot rampgebied, wat volgens onder meer de Limburgs Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wel nodig is.
Daarom werd er op dinsdag 5 juli door verschillende partijen een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.
In de petitie die de Tweede
Kamerleden aangeboden krijgen,
pleiten onder andere de LLTB,
verzekeraars, banken en agrariërs
om het extreme weer van de laatste
tijd te bestempelen als nationale
ramp. “We hopen dat de Tweede
Kamerleden het belang van de
petitie inzien en een motie indienen”,
vertelt Meijelnaar Jan Veltmans,
bestuurslid van de LLTB met in zijn
portefeuille Internationaal en Water.
“Als het als nationale ramp wordt

gezien, zijn er veel meer mogelijkheden
om bedrijven uit de regio t egemoet te
komen”, vervolgt Jan. “Dan kan de Wet
tegemoetkoming schade bij rampen
bijvoorbeeld gebruikt worden, waarmee
bedrijven financieel ondersteund
kunnen worden. Kijk, we zijn niet uit
op volledige schadevrijstelling, maar
een tegemoetkoming is nodig om te
zorgen dat veel bedrijven niet failliet
gaan. We hebben veel kleine agrarische
bedrijven hier in de buurt en die vallen
om als ze geen steun krijgen.”

Dertien Limburgse gemeenten
stuurden onlangs al een brief naar
de staatssecretaris met het verzoek
het extreme weer als een nationale
ramp te zien. Die achtte dat niet nodig
en besloot tot de oprichting van een
werkgroep die gaat monitoren en
inventariseren wat er allemaal nodig
is om het getroffen gebied er weer
bovenop te helpen. Dat is te weinig,
vindt Jan. “De staatssecretaris zegt
dat de bedrijven zich hadden kunnen
verzekeren. Dat klopt, maar de enorm

hoge premie die betaald moet worden,
staat totaal niet in verhouding met
wat er uitgekeerd wordt. Met de
voorwaarden die er nu zijn, heeft
het voor bedrijven geen zin zich te
verzekeren.”
De LLTB schat dat de schade in
Limburg tussen de 50 en 100 miljoen
euro ligt. Dat is echter de directe
schade, dus alles wat nu te zien is.
“Dan hebben we het nog niet eens
gehad over de komende jaren. Als het
straks warmer wordt, zal er veel
meer schade aan gewassen zichtbaar
worden. Heel veel maisplanten zijn
verzopen bijvoorbeeld. Ook bij aardap
pels en asperges moeten de gevolgen
nog echt duidelijk worden.”

Jan legt door middel van een
voorbeeld uit hoe de boeren nog
tegen veel kosten gaan aanlopen.
“Ik werd laatste gebeld door een
melkveehouder. Die had tachtig
hectare mais staan en zeventig
hectare daarvan kan hij als verloren
beschouwen. Om dat straks op te
vangen moet hij mais gaan inkopen
om genoeg voer voor de koeien te
hebben. Hier in de buurt heeft ieder
een zijn eigen mais hard nodig, dus
moet hij het van verder weg halen.
De prijs stijgt vanwege het vermin
derde aanbod en de boer heeft een
kostenpost van 200.000 euro erbij.
Dat zijn ook gevolgen waar de rege
ring rekening mee moet houden.”
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Vasten als spirituele reiniging
De ramadan is de negende maand
van de Islamitische kalender waarin
moslims over de hele wereld vasten.
Van zonsopgang tot zonsondergang
is het onder andere verboden om te
eten, drinken, roken of gemeenschap
te hebben. Wanneer de ramadan elk
jaar plaatsvindt, hangt af van wanneer
de maansikkel voor het eerst te zien is
en dat is elk jaarlijks elf dagen eerder.
Dit jaar startte de vastenmaand op
maandag 6 juni. “Vasten is alleen
verplicht voor moslims die hier
geestelijk en fysiek toe in staat zijn”,
aldus Anass, die van Marokkaanse
afkomst is. Jonge kinderen, ouderen,
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zwangere vrouwen en anderen die
kampen met hun gezondheid hoeven
niet deel te nemen aan de vastentijd.

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

Ramadan in
jip-en-janneketaal
Toen Anass een jochie van zes
jaar oud was, lieten zijn ouders hem
ervaren hoe het is om mee te doen
aan de ramadan. “‘Probeer het eens’,
zeiden ze tegen me”, aldus Anass.
“Net als mijn ouders heb ik toen
niets gegeten of gedronken overdag.
Zo kreeg ik een idee wat het inhield.
In jip-en-janneketaal hebben mijn
ouders uitgelegd wat ik aan het doen
was en waarom”, legt de Panningnaar
uit.

Mentaal en fysiek
tot rust
De ramadan draait voornamelijk om
tolerantie, liefdadigheid, verbroedering
en bezinning. Anass heeft daarnaast
ook andere, persoonlijke, doelen.
“Voor mij is de ramadan een maand
van spirituele reiniging en de balans
opmaken. Ik ga het afgelopen jaar
na en reflecteer op mezelf. Hoe ik
mij gedragen heb tegenover mijn
medemens, hoe ik het op mijn werk
heb gedaan en op welke gebieden ik
mijzelf kan verbeteren, bijvoorbeeld.
Ook stel ik doelen voor het komende
jaar.” Tegelijkertijd geeft Anass zijn
lichaam even rust, zoals hij het zelf
omschrijft. “Door te vasten kom ik
mentaal en fysiek tot rust. Uiteindelijk
hoop ik zo een beter mens te worden.”

‘Beter mens
door vasten’
Ondanks dat Anass en veel andere
moslims met hem veel voldoening
halen uit het vasten, is het voor

Mounir Kasmi en Anass Abbou tijdens iftar in de Panningse moskee
degenen die fulltime werken soms
best een opgave. “Doordat je overdag
gewoon moet werken, maar ’s avonds
tot laat op bent kom je weleens
slaap tekort”, aldus Anass. “Naast het
bidden blijf ik weleens in de moskee
eten, maar ik word ook door mijn
ouders en schoonouders uitgenodigd
om een hapje te komen eten.” In de
Marokkaanse gemeenschap worden
vaak eerst wat dadels gegeten, met
een glas water en melk ernaast.
Anass: “Het is licht op de maag, er
zitten veel voedingsstoffen in en je
lest er de eerste dorst mee. Daarna

smullen we van alle andere zoete en
hartige hapjes die we vaak samen
hebben gemaakt. Want laten we
vooropstellen: het zijn niet alleen de
vrouwen die in de keuken staan. De
mannen mogen ook hun mouwen
opstropen.” In de moskee wordt
tijdens de ramadan ook dagelijks
gegeten tijdens iftar (ontbijt, red.). “De
deur staat voor iedereen open”, aldus
Mounir. “Vaak nemen mensen zelf
wat eten mee, dat met de anderen
wordt gedeeld. Behalve Marokkanen
komen ook veel Syriërs, Joegoslaven
en Somaliërs hiernaartoe om samen te

bidden en iftar te vieren.”
Met het suikerfeest, Id al-fitr of het
‘kleine feest’ of het Ramadanfeest,
wordt het einde van de ramadan
gevierd. “Familie, vrienden en
kennissen komen thuis of in de
moskee bij elkaar en vieren dat
ze de vruchten van de vastentijd
hebben mogen plukken”, legt Anass
uit. “We eten met elkaar, vergeven
elkaar en vieren feest.” Mounir voegt
daaraan toe: “Je moet de ramadan
eigenlijk zien als een persoonlijke
training. Het suikerfeest is de diplomauitreiking.”

175 stuks in natuur

Autobanden gedumpt in Meijel
en Panningen
Gemeente Peel en Maas heeft de afgelopen weken op drie plaatsen in
Peel en Maas gedumpte autobanden aangetroffen. Dat werd maandag 4 juli
bekendgemaakt. In totaal werden er 175 stuks gevonden op de Langstraat
in Meijel, de Rootsdijk in Panningen en bij Beringerzand in Panningen.
De gemeente heeft aangifte gedaan
bij de politie en hoopt te achterhalen
wie hiervoor verantwoordelijk is.

Het opzettelijk dumpen van afval in
de natuur wordt niet getolereerd.
De autobanden verwijderen en afvoeren

kost de gemeente, en dus de inwoners
van Peel en Maas, geld.

Getuigen gezocht
Mensen die iets gezien of gehoord
hebben, kunnen zich zowel bij de politie
als bij de gemeente melden. Alle mel
dingen worden vertrouwelijk behandeld,

verzekert de gemeente. Getuigen of
tipgevers kunnen contact opnemen
met de politie via 0900 88 44 of met
Ron Koolen van team Buitendienst Peel
en Maas via 077 306 66 66. Er kan
ook anoniem gebeld worden via Meld
Misdaad Anoniem door te bellen naar
0800 70 00.

Peel en Maas bij samenwerking
plattelandsgemeentes
Gemeente Peel en Maas maakt sinds 1 juli deel uit van het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten in Nederland, de P10.
De gemeenteraad gaf in december vorig jaar al aan dat deelname aan de
samenwerking een toegevoegde waarde voor de gemeente zou zijn.
Peel en Maas is het veertiende lid van de samenwerking.
“De P10 richt zich op het
benadrukken van de kracht van
het platteland op zowel nationaal
als Europees niveau”, laat de

gemeente weten. “Centrale thema’s
op de strategische agenda zijn een
aantrekkelijk platteland, maatwerk
voor het platteland en het samenspel

tussen stad en platteland. De P10
maakt zich onder andere sterk voor
snel internet op het platteland en voor
financieel maatwerk en maatwerk in
regelgeving.”

Veertiende lid
Peel en Maas is de eerste
gemeente in Limburg die deelneemt
aan het samenwerkingsverband. De

P10-gemeenten hebben samen bijna
463.000 inwoners en beslaan bijna
tien procent van de oppervlakte van
ons land. Voorbeelden van andere
leden van de samenwerking zijn de
gemeentes Hollands Kroon in NoordHolland, Sluis en Hulst in Zeeland en Aa
en Hunze in Drenthe. Omdat de naam
inmiddels een bekend begrip is, wordt
deze niet gewijzigd.
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Hoge Raad verklaart cassatie niet ontvankelijk
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Maandelijks afgelost aan
gemeente

Chauffeur Meijels drama
Statushouders
de cel in
De Poolse man die in 2013 drie mensen doodreed in Meijel moet vijftien maanden de cel in. Hij ging eerder in
cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof, maar de Hoge Raad verklaarde op dinsdag 28 juni de cassatie niet
ontvankelijk. Dat betekent dat de straf van het gerechtshof blijft staan en dat de man veertien maanden de cel in
moet.

lenen geld
voor inrichting
Statushouders die in Peel en Maas een woning krijgen toegewezen,
lenen van de gemeente geld om hun woning in te richten. Dat blijkt uit een
brief van College van B&W aan VVD-raadslid Teun Heldens die in juni vragen
stelde over het zogenaamde inrichtingstegoed.
Het inrichtingstegoed is het
bedrag dat asielzoekers met een
verblijfsvergunning krijgen van de
gemeente waarin ze gaan wonen om
de gehele inrichting van die woning
te financieren. Uit de antwoorden
van het college blijkt dat een
alleenstaande statushouder 2.918
euro van de gemeente krijgt. Voor een
meerpersoonshuishouden, zoals een
gezin met twee kinderen, is dit 4.169
euro.

Inrichting huis
Dit zijn maximale bedragen die
worden bepaald aan de hand van een
rekensom. Deze wordt berekend door
de hoogte van de bijstandsuitkering
die de statushouder krijgt, te
vermenigvuldigen met zestig maanden.
Vijf procent van die uitkomst is het
maximale bedrag dat de statushouder
als inrichtingstegoed mag ontvangen.
Wanneer blijkt dat het standaardtegoed
niet voldoende is bij grotere gezinnen,
kan er een aanvullende lening
worden verstrekt. Hiervoor zijn tot en

in december vorig jaar een straf van
vijftien maanden cel en vier jaar
rijontzegging opgelegd. Daarop ging
de man in cassatie, maar dat werd
dinsdag dus niet ontvankelijk verklaard.
Dat betekent dat de gevangenisstraf
van vijftien maanden en de
rijontzegging blijven staan en niet meer
aangevochten kunnen worden.
In de bocht werd na het incident
een afscheiding geplaatst tussen de
weg en het fietspad.

College belooft voorlichtingsavond voor Baarlonaren

‘Nooit geen sprake van
wateroverlast’

Er komt een informatieavond voor Baarlonaren over de wateroverlast van de afgelopen tijd. Ook wordt na de
zomer gestart met werkzaamheden om de wateroverlast aan Stogger en Tuindersweg in Helden in de toekomst
te beperken. Dat maakte het College van B&W donderdag 30 juni in een brief bekend, in reactie op vragen van
CDA-raadslid Han Coenen.
Het Baarlose raadslid vermeldde
in zijn brief aan het college
dat voornamelijk bewoners op
Soeterbeek, een straat net buiten
het dorpscentrum waar de beek
langs loopt, veel overlast hebben
wanneer de Kwistbeek overstroomt.
Het college laat in haar antwoordbrief
weten dat er een informatieavond
voor die bewoners komt.
Wanneer is echter nog niet bekend.
Het Waterschap Peel en Maasvallei
en de betrokken gemeenten kwamen

woensdag 29 juni bij elkaar om de
wateroverlast te evalueren.
De duiker onder de Maasstraat
in Baarlo is volgens het college
schoongemaakt en onderhouden, maar
er moet nog blijken of dat het knelpunt
vormde en of extra maatregelen
genomen moeten worden om de
wateroverlast te beperken.
Daarnaast vroeg raadslid
Coenen het college waarom de
waterbeheerplannen in Helden niet
in 2015 al waren afgerond, zoals

beloofd was. “Dat dit allemaal langer
heeft geduurd, heeft te maken met
het verwerven van de benodigde
gronden. Dit heeft extra tijd en
middelen gekost”, wordt in de brief
uitgelegd. Na de zomer worden
twee bergbezinkbassins en drie
groene bergingen aan de Stogger en
Tuindersweg in Helden gerealiseerd.
De werkzaamheden in Helden bieden
volgens het college echter geen
garantie dat er “nooit geen sprake
meer zal zijn van wateroverlast.”

SUMMERSALE
BIJ TUINCENTRUM LEURS!
Hoge kortingen op
veel tuinmeubelen, BBQ-,
tuin- en sfeerartikelen!
elke
zondag
open
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In eerste instantie kreeg de
chauffeur bij de rechtbank in Roermond
een taakstraf van 120 uur. Dat leidde
tot woede bij de vader van het meisje
van twee. Hij gooide een stoel naar
de rechter, maar werd daar niet voor
vervolgd. De officier van justitie ging
in hoger beroep, omdat hij bewezen
vond dat de Poolse man te hard had
gereden. Ooggetuigen hadden dat
verklaard.
Bij het gerechtshof werd de Pool

OP S
C

De man reed in mei 2013 een
meisje van twee jaar en haar opa (67)
en oma (64) dood. Die waren aan het
fietsen over het fietspad naast de
Heldensedijk. De Poolse man raakte in
een bocht de controle over zijn auto
kwijt en kwam op het fietspad terecht,
waar hij de grootouders met hun
kleinkind schepte. De man had niet
gedronken, geen drugs gebruikt en was
niet met zijn telefoon bezig op het
moment dat het fout ging.

met 2015 nog geen aanvragen voor
binnengekomen bij de gemeente.
Volgens het college is het inrich
tingstegoed in Peel en Maas geen gift,
maar een lening die door de status
houder moet worden terugbetaald.
“Er wordt uitgegaan van de goedkoopst
mogelijke adequate voorziening,
bijvoorbeeld tweedehands”, schrijft het
college in haar brief aan Teun Heldens.
Vanaf het moment dat de statushou
der zijn of haar eerste uitkering krijgt,
wordt de lening van het inrichting
stegoed maandelijks afgelost door
maandelijks een vast bedrag van de
uitkering af te trekken. Binnen zestig
maanden moet het inrichtingsgeld zijn
terugbetaald. Statushouders zijn asiel
zoekers of vluchtelingen met een ver
blijfsvergunning. In de meeste gevallen
wachten deze mensen in opvangcen
tra van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) totdat er geschikte
woonruimte voor hen is gevonden. In
gemeente Peel en Maas komen dit jaar
in totaal 112 statushouders, verspreid
over de dorpskernen, wonen.
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Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Drie schutterijen Peel en Maas door op OLS
Drie schutterijen uit Peel en Maas hebben zich op zondag 3 juli in Maasmechelen geplaatst voor de kavelronde
van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) op zaterdag 9 juli. Sint Lambertus uit Helden, Sint Hubertus uit Beringe
en Sint Willibrordus uit Meijel wisten alle bölkes te raken en door te stoten tot het tweede weekend. In totaal zijn
nog dertig schutterijen in de race voor D’n Um.

kans maken zaterdag.”
Ook Sint Willibrordus uit Meijel
wist om te gaan met de zon en ging
door. “We hebben ook geoefend met
de zon in de nek, zodat we ermee om
konden gaan”, vertelt schutter Sjra
Stultiens. “We hadden één nieuweling
in het zestal. Heel knap dat hij niet
gemist heeft. Ik zie wel een kans dat
we ver komen. We schieten de laatste
jaren al goed.” De Meijelse schutterij
werd in de afgelopen jaren al een keer
vijfde en elfde op het OLS. “We doen
ons best en we hebben de capaciteit
om te winnen”, denkt Sjra. “Als we de
zenuwen in bedwang kunnen houden,
zit het er in.”
Bij Sint Hubertus uit Beringe over
heerst de euforie. “Fantastisch dat we
Het Heldense zestal werd in de
na zoveel jaren weer een keer terug
afgelopen jaren al een keer tweede
mogen komen”, vertelt secretaris Mart
en derde. “Het wordt tijd dat we dit
van Roij. “Volgens mij was het sinds
keer die eerste plek pakken”, laat
2010 al niet meer gelukt. We hadden
de schutterij weten. “We hadden dit
het gehoopt en het was misschien ook
jaar twee nieuwe schutters in het
wel een beetje verwacht. De laatste
zestal, maar toch is de prestatie niet
tijd schieten we uitstekend en we had
onverwachts. We schoten goed. Er is
den allemaal een goed gevoel voor het
veel gezegd over de zon die lastig
scheen op de bölkes, maar een goede OLS. Je merkt wel dat iedereen binnen
schutter kan daar mee omgaan. Het is de vereniging het geweldig vindt. Een
podiumplek zou geweldig zijn, maar
inderdaad moeilijker in dat geval,
maar als je geconcentreerd blijft, moet het doel is nu om eerst maar eens bij
het lukken. Ik denk dat we een goede de top tien te komen.”
In totaal begonnen 148 schutterijen
uit Belgisch en Nederlands Limburg en
eentje uit Noord-Brabant aan het schie
ten in Maasmechelen. Na de eerste
twee rondes bleven nog 51 zestallen
over die verder mochten kavelen. Dat
ging rond 20.00 uur van start. Toen
er nog 33 verenigingen over waren,
besloot de organisatie te stoppen en
zaterdag 9 juli verder te gaan. Drie
schutterijen organiseerden de afgelo
pen vijf jaar het OLS en schieten dus
niet mee voor de prijzen, maar voor de
eer en een geldprijs.

‘Goede kans om te
winnen’

Gaslek bij camping
Beringerzand
De brandweer van Panningen is zondag 3 juli om 19.35 uur gealarmeerd vanwege een gaslek op camping Beringerzand in Panningen.
Door een lek in de gasleiding
had zich in de kelder van de
machinekamer, die bij het buitenbad
hoort, gas opgehoopt. De beheerder
van de camping had de gaskraan al
dichtgedraaid, waardoor er niet nog
meer gas vrij kon komen.
De brandweerlieden hebben bij

aankomst de ruimte geventileerd,
zodat het vrijgekomen gas veilig
weg kon uit de kelder. Daarna is er
nog een extra controle uitgevoerd
om er zeker van te zijn dat al het gas
uit de kelder was. Nadat alles veilig
was, keerden de lieden terug naar
de kazerne.

Na de zomer geplaatst

Nieuwe aanplakborden
in Peel en Maas
Gemeente Peel en Maas gaat na de zomer de huidige aanplakborden vervangen en elf borden op nieuwe
locaties plaatsen. De borden zijn bedoeld om reclame voor evenementen op te plakken. Politieke partijen maken in
verkiezingstijd ook vaak gebruik van de borden. Het aantal borden wordt na de zomer uitgebreid van 25 naar 36.

Besluit gemeenteraad na kort geding

RD Maasland tot
2018 in Peel en Maas
Gemeente Peel en Maas treedt pas op 1 januari 2018 uit de samenwerking met afvalverwerker RD Maasland uit Haelen. Dat definitieve
besluit nam de gemeenteraad van Peel en Maas dinsdag 5 juli tijdens de
raadsvergadering.
“We zouden tien jaar langer door
kunnen gaan met RD Maasland, maar
de gemeenteraad heeft in november
besloten uit te treden per 1 janu
ari 2017”, lichtte wethouder Arno
Janssen dinsdag toe. “Daar moeten
we nu op terugkomen. RD Maasland
heeft daar bezwaar tegen gemaakt
en dus treden we pas in 2018 uit
de samenwerking.” Ook liet Janssen
weten zich “maximaal in te spannen”
om de uittreedsom zo laag mogelijk
te houden. De afvalverwerker maakte
eerder bekend 1,8 miljoen euro van
de gemeente te willen ontvangen.
Hoe de stand van de onderhande
lingen tussen de gemeente en de
afvalverwerker is, is niet bekend.
Gemeente Peel en Maas wilde

vervroegd uit de samenwerking
met de afvalverwerker treden,
omdat de gemeente de nieuwe
manier van afvalinzameling geheel
zelf wil regelen in de elf kernen.
In het contract was 1 januari 2018
afgesproken als einddatum, terwijl
de gemeente dit met een jaar wilde
vervroegen. De afvalverwerker was
het niet eens met een vervroegde
uittreding en stapte naar de Raad
van State, het hoogste adviesorgaan
van de regering dat ook als rechter
optreedt tussen bestuurlijke con
flicten. RD Maasland, een regionaal
afvalinzamelingsbedrijf dat is opge
richt door enkele Midden-Limburgse
gemeenten, werd op woensdag
18 mei in het gelijk gesteld.

Op 1 december vorig jaar nam de
gemeenteraad een verbod op in de
Algemene Plaatselijke Verordening
voor sandwich- en driehoeksborden.
“Dat verbod was bedoeld om de
sandwich- en driehoeksborden te
weren, die er vaak slordig uit zien”,
laat een medewerker van de gemeente
weten. Om dat soort reclame-uitingen
een andere plek te bieden, gaf de
gemeente aan het aantal locaties voor
aanplakborden uit te breiden. “Ter com
pensatie wordt dat aantal uitgebreid”,
vervolgt de gemeentemedewerker.
“Ook is besloten om de huidige borden

een facelift te geven, zodat er mooiere
borden naast de weg staan.” Voor
de aanpassing en uitbreiding van de
aanplakborden is eerder al een krediet
beschikbaar gesteld van 25.000 euro.
In Baarlo komt het nieuwe bord
aan de Bong onder de hoogspan
ningsmast. In Beringe komt er eentje
naast de Kanaalstraat ter hoogte van
de Pastoor van Basten Batenburglaan
en naast de Meijelseweg ter hoogte
van de afslag richting het industrieter
rein. In Egchel is een plek gereserveerd
naast de Hoekerstraat ter hoogte
van de Egchelseweg. In Grashoek

komen bij het voetbalveld en naast de
Pastoor Vullingstraat op het grasveld
nabij de Eikenhof de aanplakborden.
In Kessel komt een bord tegenover
de brandweer aan de Schijfweg Zuid
te staan. In Kessel-Eik wordt er een
geplaatst naast de Waterheideweg
bij de bushalte. In Koningslust komt
het bord te staan aan de Koningstraat
bij de voetbalvelden in de buurt. In
Maasbree komt een bord te staan naast
de Heezestraat op het gras bij het kli
maatbosje. In Meijel wordt ter hoogte
van rotonde de Trambaan een bord
geplaatst aan de Jan Truienstraat.
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Verenigingen beginnen
zelf sportbar in Maasbree
Verschillende zaalsportverenigingen in Maasbree hebben samengewerkt om een sportbar te behouden in
sporthal D’n Adelaer. Het Trefcentrum waar de sporthal in ligt, wordt momenteel verbouwd. Bij die aanpassingen
wordt de sporthal losgemaakt van het gebouw. In de plannen van de gemeente sneuvelde de sportbar, maar de
verenigingen die gebruikmaken van de kantine richtten een werkgroep op en mochten zelf een bar realiseren.

In het Trefcentrum in Maasbree
komt een gezondheidscentrum te
liggen. Om dat te kunnen realiseren,
wordt het gebouw in twee delen
gesplitst. In het ene gedeelte komt het
gezondheidscentrum en het andere
gedeelte blijft sporthal. De gemeente
neemt de grote verbouwingen die
nodig zijn voor haar rekening. De sport
bar lag voor een groot gedeelte in het
Trefcentum en moest dus verdwijnen.

Einde van de
zomervakantie
De gemeente achtte een bar niet
meer nodig en vond dat iedereen
ook naar het net gerealiseerde MFA

kan gaan. “Wij als zaalverenigingen
waren het daar niet mee eens”, laat
één van de initiatiefnemers weten.
“De verenigingen hebben samen een
werkgroep opgericht en zijn naar de
gemeente gestapt. Die was vrij positief
over het plan om zelf een nieuwe
sportbar op en in te richten.”

Nieuwe uitbater
De gemeente gaat zorgen voor de
funderingen, aansluitingen en de bar
zelf en de inrichting gebeurt door de
verenigingen. “Dit staat gepland tegen
het einde van de zomervakantie, omdat
de verbouwingen van de gemeente
dan volgens de planning klaar
zijn”, vertellen de initiatiefnemers.

“De nieuwe sportbar zal dan een
kwartslag gedraaid worden en aan de
tribune worden aangesloten.”
Tiny Peeters wordt de nieuwe
uitbater van de sportbar, die als
naam Kantiny krijgt. “De drie grote
zaalverenigingen, badminton, handbal
en volleybal, gaan de vrijwilligers
leveren om hier aan mee te werken”,
vertellen de initiatiefnemers. “Er moet
een nieuwe bar gebouwd worden, de
muren en kastjes kunnen wel een likje
verf gebruiken en alle spullen moeten
teruggeplaatst worden.” Op zaterdag
2 juli werden alle goede spullen
verwijderd uit de kantine, zodat die
nog gebruikt kunnen worden in de
nieuwe bar.

Poging tot verkrachting en ontvoering

Mogelijk tien jaar cel voor
Kesselnaar
Het Openbaar Ministerie (OM) eist tien jaar celstraf voor vier pogingen tot verkrachting en vrijheidsberoving.
Verdachte Piëtro T. uit Kessel hoort volgende week hoe lang zijn gevangenisstraf wordt.
De Kesselnaar Piëtro T. wordt
ervan verdacht dat hij de afgelopen
jaren vier keer heeft geprobeerd een
jonge vrouw te verkrachten en een
poging gedaan heeft zijn slachtoffer
te ontvoeren. Piëtro T. wordt ervan
verdacht in Maasbree, Swolgen,
Blerick, Venlo en in het Gelderse
Malden jonge vrouwen belaagd te
hebben terwijl ze op de fiets zaten.
Volgens het Openbaar Ministerie
maakte de verdachte gebruik van een
pistool, een stroomstootwapen, een

bivakmuts, pepperspray, chloroform en
tape om de jonge vrouwen in een auto
te sleuren, met het doel ze te verkrach
ten. In alle gevallen wisten de vrouwen
te ontkomen. Piëtro T. ontkent dat hij
zich aan de vrouwen wilde vergrijpen.
Tijdens de zitting op donderdag
30 juni eiste de Officier van Justitie
in eerste instantie zestien jaar cel.
Daar kwam de Officier later op terug,
omdat er een rekenfout was gemaakt.
De Kesselnaar wordt onder andere
poging tot vrijheidsberoving ten laste

gelegd, maar dit kan niet worden
meegenomen in de mate waarop T.
zal worden gestraft. Daarom werd
de eis van zestien jaar teruggebracht
naar tien jaar en acht maanden.
In sommige gevallen kreeg de
Kesselnaar volgens het OM hulp van
zijn vriendin Nicole H. Zij werd in
december veroordeeld tot vier jaar
cel vanwege betrokkenheid bij twee
delicten.
De rechter in Roermond doet
volgende week uitspraak.
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Wij hebben afscheid genomen van

Hub Verkoelen
* 25 September 1939
† 27 Juni 2016
De crematie heeft plaats gevonden op 1 Juli 2016.
“Ik höb van ’t leave genaote en altied de
regie in eige hand gehoije, gewandeld en
gefietst in de natuur, gewerkt en vakantie
gevierd op de moeijste plekskes.”
Correspondentieadres:
Familie P. Verkoelen,
Koningin Julianastraat 44, 5991 XW Baarlo

Om je heengaan treuren wij,
om wie je was zijn we eeuwig dankbaar.

Hoije Bart,
Voorgoed afscheid nemen is heel triest,
vooral als je iemand verliest die je dierbaar is.
Gevochten heb je tot het laatst, maar het ging niet meer.
Fam. Backus.

Bedankt allemaal !
Een warmer en mooier afscheid van

Jo Crienen
hadden we niet kunnen wensen.
Het gemis is enorm, maar alle blijken van medeleven, de vele kaarten,
de mooie bloemen, de grote belangstelling bij de begrafenis zijn voor
ons een grote troost.
Heel veel dank hiervoor.
Tona Crienen-Lenders
Kinderen en kleinkinderen
Breekweyenweg 1, 5991 RA Baarlo
Baarlo, 7 juli 2016
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 10 juli 2016 om
09.30 uur in de parochiekerk te Baarlo.

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.
Te huur appartement
op de 2e verdieping in het centrum
van Maasbree. Voor meer informatie,
tel. 06 55 12 69 96 of
info@heikevastgoed.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

Mindfulness basis en vervolg. Op 7
en 8 sept. starten de mindfulness basis
en vervolgtraining; Mindfulness &
Communicatie. Voor beide groepen zijn
nog slechts enkele plaatsen. Workshop
op 17 en 18 aug. www.sensus-pvs.nl.
T: 06 13 74 75 29
Aangeboden. Voor € 500 excl. btw
uw huis verkocht krijgen! Voor meer
informatie: tel. 06 55 12 69 96 of
www.heikevastgoed.nl

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Geboren

Liv van Meegen
2 juli 2016
Dochter van
Rob en Christel
zusje van Iva
Kwistbeeklaan 20
5991 XJ Baarlo

Bij de voetbalaccommodatie
van S.V. Egchel (Emmastraat 50,
Panningen) staat al een hele tijd een
damesfiets. Merk: Union xplore, met
sticker 1018. Wil de eigenaar deze
fiets komen ophalen?
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.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en
leggen vanaf € 150,00. Veel keuze
in tapijtsoorten en kwaliteiten.
Bel: 06 16 37 45 14.
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.
Verkoop kleding en speelgoed
zaterdag 9 juli 2016 van 10.00 uur
tot 17.00 uur. Verkoop heren- en
dameskleding maten S tot XL,
schoenen, kinderspeelgoed en diverse.
We zien u graag komen. Grotestraat 24
in Baarlo achterzijde van het huis.
Tuinman gezocht. Hulp voor
tuinwerk gezocht op oproepbasis,
wel regelmatig. 06 29 10 20 58.
Te koop eigengeteelde tuinbonen,
nieuwe aardappelen/Frieslanders/
prei/venkel enz. Vele soorten
vollegrond- en kasgroenten. Maandags
gesloten, zaterdag na 12u. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Hulp bijv. in de tuin nodig?
Heeft u hulp bij tuin en of andere
klussen (ook boodschappen e.d.)
nodig. Bel 06 19 27 6 38.
Aanbieding Hortensia’s 3 voor
€ 10,00 of 10 voor € 27,50
(div. soorten). Voorwaarden zie
www.veld-tuinplanten.nl of bel
06 40 32 71 08. Open zaterdag
9 juli van 9.30-14.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) in Maasbree.
Huisschilder. Geluk is niet
te koop, een goede schilder wel.
06 19 27 86 38.
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.

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

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Geslaagden ge
Voor de eindexamenleerlingen uit Peel en Maas was het de afgelopen
tijd spannend. Zouden ze geslaagd zijn, een herkansing nodig hebben of
toch gezakt zijn? Hieronder een lijst van alle geslaagden uit Peel en Maas
uit het eerste én het tweede tijdvak. Namens de redactie van HALLO Peel
en Maas: van harte gefeliciteerd.

Het Bouwens Panningen
vmbo sector intersectoraal dienstverlening en
commercie
Jenna Abbou Panningen, Maissa Aoumouzoun Panningen, Fabiënne Beeren
Helden, Manon Berben Helden, Jari van den Berg Panningen, Jeroen van
Bergen Kessel, Tess Beumers Panningen, Veerle van Bree Meijel, Jorn van den
Broek Helden, Zoë Bruisten Egchel, Tessa Corsten Kessel, Feyona Das Beringe,
Fenna Derks Roggel, Iris Dirks Helden, Bahanur Dokgöz Panningen, Kris Ebisch
Panningen, Youssra El-Moustakim Beringe, Abdelhak Fannach Panningen, Nina
Fleuren Helden, Nikki Franssens Egchel, Brenda Geredeli Maasbree, Roos Gielen
Maasbree, Roy Gielen Egchel, Selin Gündüz Panningen, Puk Haanen Panningen,
Lissy Halmans Egchel, Deveney Heldens Panningen, Bram Hendrix Baarlo, Robin
Hermans Beringe, Patty van den Heuvel Koningslust, Fleur Hubers Koningslust,
Nina Jacobs Kessel, Patty Jacobs Panningen, Alex Joosten Panningen, Niek
Joosten Helden, Kasia Kedzierska Helden, Tim Kempen Egchel, Gladys Kersten
Maasbree, Niels Kersten Egchel, Cheyenne Kluijtmans Baarlo, Lester Krekels
Panningen, Lisa Lamber Panningen, Ismay Van Lier Beringe, Laurie van Lier
Meijel, Noëmie Martens Panningen, Ygonée Martens Panningen, Samantha
van Melick Egchel, Fleur Muijsenberg Maasbree, Bram van Mullekom Helden,
Lotte Van Nienhuijs Panningen, Anouk Nijssen Helden, Jill Van Oijen Meijel,
Chaimaa Ouardi Helden, Milessa Paschen Helden, Bas Peeters Helden, Sander
Peeters Beringe, Noa Peters Helden, Bellal Rahmani Panningen, Julian Rijks
Panningen, Aysha Rijs Beringe, Julia Rozenberg Helden, Annika Scholten Meijel,
Eva Seijkens Meijel, Bibi Smeets Helden, Kiki Smets Helden, Stan Smulders
Maasbree, Wendy Sonnemans Beringe, Renske Steijvers Panningen, Femke
van der Sterren Helden, Klaudia Tadrala Maasbree, Sara Titulaer Panningen,
Jet Vaessen Maasbree, Gido Van der Velden Egchel, Veerle Verhaegh Beringe,
Danique Verstraeten Helden, Kim Vervoordeldonk Beringe, Tamila Visaev
Panningen, Koen van de Wetering Beringe, Mara Wijers Helden, Ginty van
Wijlick Baarlo, Bo van Will Helden, Simone Zelen Helden

vmbo sector intersectoraal technologie en commercie
Koen Boots Maasbree, Sjoerd Bouten Panningen, Tim de Bruijn Helden, Lars
Coolen Heibloem, Bram Geraedts Kessel, Wiebe Geurts Panningen, Gino Gielens
Helden, Ramon Goeden Koningslust, Tim Heesen Grashoek, Rick Hermans
Maasbree, Siem Hermans Helden, Julie Hoeben Egchel, Dennis Jacobs Baarlo,
Nikita Jacobs Helden, Vinnie Jacobs Maasbree, Djimmy Janssen Panningen, Guus
Joosten Panningen, Jacco Kempen Koningslust, Rob Kempen Maasbree, Ivo
Klompen Kessel, Niels van Knippenberg Helden, Mustaf Mohamed Panningen,
Niels Peeters Maasbree, Dylan Postelmans Maasbree, Chayenne Robben
Helden, Joep Slapak Helden, Juul Timmermans Kessel, Julian Vendrig Roggel,
Marco Verstappen Roggel, Mees Visser Maasbree, Kevin Weber Meijel, Bas
Wijnands Helden, Perry Zetsen Helden

vmbo theoretische leerweg
Pip Alsters Helden, Guus Beijers Maasbree, Raoul Bennenbroek Grashoek,
Evie van den Berg Kessel, Stan Van Berlo Helden, Fleur Bessems Heibloem,
Chrisje Beumers Panningen, Martijn Beurskens Panningen, Renske de Bruin
Meijel, Pien van der Coelen Baarlo, Isa Coopmans Maasbree, Dion Cuijpers
Panningen, Kai Driessen Roggel, Kyèll Feller Beringe, Myrna Gielen Panningen,
Marieke Graus Grashoek, Luuk Haenen Maasbree, Lin Hanssen Helden, Fonny
van Heesch Heibloem, Noa van Helden Meijel, Vasco Hendriks Maasbree, Kelly
Hermans Grashoek, Sophie Hilkens Helden, Nanette Hubers Egchel, Maxim
Janssen Grashoek, Tijl Janssen Helden, Maud Joosten Roggel, Lars Kersten
Egchel, Tim van Kimmenade Meijel, Liam Klompen Panningen, Zen Korsten
Helden, Joeri Kranen Beringe, Jeroen van ’t Leengoed Helden, Niek van Lier
Meijel, Rob van Lier Meijel, Daan Linssen Maasbree, Fleur van Loon Panningen,
Finn Morel Kessel, Pieter van der Mullen Beringe, Yorman Notermans Kessel,
Mido Osman Helden, Nick Peeters Helden, Remco Peeters Panningen, Roel
Peeters Helden, Willem Peeters Helden, Renske Poulissen Koningslust, Fleur
Riethorst Egchel, Bas Roeven Maasbree, David Rozenberg Helden, Silke Schijven
Helden, Floor De Sitter Meijel, Brenna Sleutels Helden, Mathijs van Someren
Panningen, Marlou Steeghs Egchel, Delano Sterenborg Panningen, Antoine
Tax Meijel, Mick Theeuwen Helden, Rick Thijssen Helden, Guus Twaalfhoven
Maasbree, Jani Vercoulen Helden, Job Verheijen Helden, Martijn Vermeulen
Roggel, Giep Verstappen Maasbree, Glenn van de Vondervoort Helden, Anouk
Vossen Roggel, Roel Vossen Beringe, Remco de Vries Beringe

havo
Jo Abels Heythuysen, Joyce Aerts Helden, Luuk van den Akker Heythuysen,
Nawal Amhaouch Panningen, Sami Amhaouch Panningen, Leyla Aydin
Panningen, Lonneke Berben Maasbree, Eric Berkvens Maasbree, Kristy Van
Berlo Helden, Amber Bethlehem Koningslust, Luuk Van den Beuken Beringe,
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havo
Cas Janssen Baarlo, Coen Fleuren Baarlo, Lotte Berkers Baarlo,
Jan-Tom van den Ham Baarlo, Paulien Vervoort Kessel, Meis van
der Ham Baarlo, Max Coppers Baarlo, Joëlle van Heeswijk Kessel,
Myrthe Bokelmann Baarlo

tweetalig vwo
Jessie Rijniers Baarlo, Anne Coopmans Maasbree, Steffie
Timmermans Maasbree

Blariacumcollege Blerick
vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Daniëla Selic Baarlo, Ilse Metzelaars Baarlo, Demi Roeven
Maasbree, Levi van Dijk Panningen, Job Kuijpers Baarlo

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Lisa Bos Koningslust, Britt Bouten Kessel, Tom Buskens Panningen,
Angie Buskes Egchel, Tim Cuppens Helden, Kessie Daniels Meijel,
Johan Daniëls Maasbree, Max Dautzenberg Helden, Sanne
Dekkers Meijel, Romy Delissen Panningen, Renske Derks Roggel,
Loes van Diepe Maasbree, Robin van Dijk Maasbree, Floor Dirkx
Panningen, Nicol Doesborg Beringe, Tara van Enckevort Meijel,
Fleur Engels Maasbree, Thom Engels Helden, Ilse Frerichs Meijel,
Stan Frerichs Meijel, Jeanine Gastreich Kessel, Veerle Geraets
Meijel, Ian Geurts Panningen, Anne Gommans Egchel, Janique
Gommans Helden, Koen Gommans Panningen, Anna Gorren
Kessel, Loes de Greeff Koningslust, Daan Habets Meijel, Charlot
Haenen Maasbree, Francisca Hamminga Koningslust, Sebastián
Hamminga Koningslust, Bram ten Have Helden, Sem Heesen
Koningslust, Jay van Helden Meijel, Hedwig Hendriks Panningen,
Jim Hendriks Egchel, Loe Hendriks Maasbree, Siem Hendriks
Maasbree, Jonas Hendrikx Maasbree, Sem Hermans Helden, Steffie
Hermans Grashoek, Tim Hermans Maasbree, Bram van Heugten
Meijel, Jans Van Heugten Panningen, Kyra Heussen Beringe, Teun
Heuvelmans Maasbree, Aaron Hinkel Helden, Anouk Hoebergen
Grashoek, Wouter Holthuijsen Maasbree, Stijn van Horssen Meijel,
Jannes Houben Panningen, Puck Huberts Panningen, Maud
Huidekoper Helden, Loes Hunnekens Grashoek, Rian Hunnekens
Koningslust, Vivian Huveneers Egchel, Naud Jacobs Kessel, Chiem
Janssen Panningen, Menno Janssen Panningen, Michelle Janssen
Egchel, Pien Janssen Koningslust, Rick Janssen Meijel, Sophie
Janssen Kessel, Alana Jetten Panningen, Jules Jeucken Kessel, Nik
Jeucken Beringe, Laura Jonker Beringe, Britt Joosten Panningen,
Robert Karoyan Helden, Gijs Kempen Maasbree, Lonneke Kempen
Maasbree, Ian Ketelings Maasbree, Teun Kiggen Heibloem, Siem
Kompier Panningen, Daphne Korsten Maasbree, Lorraine Korsten
Panningen, Ruben Kovacs Kessel, Tessa Laugs Helden, Nadine
Leenders Meijel, Roos Leeuwerik Meijel, Britt Leijsten Helden, Guus
Lemmen Helden, Kjell Lemmen Helden, Loes Maas Meijel, Sterre
Maessen Helden, Milan Meevis Meijel, Bram Meier Maasbree,
Maud Meijer Grashoek, Sean Metsemakers Heibloem, Rens de
Meulemeester Maasbree, Valerie van der Mullen Beringe, Jasmijn
Naus Meijel, Caro van Neerven Kessel, Demi Nelissen Heibloem,
Jill Nijssen Koningslust, Iris Van Oijen Maasbree, Michelle Van
Oijen Maasbree, Aimée van Ommeren Helden, Mike Ottenheijm
Koningslust, Selina Overmars Kessel, Jitske Peeten Kessel, Anne
Peeters Maasbree, Carlijn Peeters Panningen, Guus Peeters Meijel,
Layla Peeters Beringe, Sabien Peeters Kessel, Verona Peeters
Maasbree, Dani Reijnders Panningen, Glenn Reijnen Helden, Daan
Riethorst Egchel, Jeffrey Rijkers Heibloem, Sjoerd Rijs Grashoek,
Willeke Roefs Baarlo, Eber van Roij Helden, Reny Schijven Meijel,
Marieke Schilder Grashoek, Celine Schroën Heibloem, Noah
Schröer Panningen, Lissy Severins Baarlo, Lynn Sillekens Helden,
Jorrit Slaats Meijel, Freek Slapak Helden, Aukje Sleutels Roggel,
Luuke Smets Baarlo, Lynn Smets Maasbree, Daan Smolders
Maasbree, Aron Snijders Meijel, Kevin Sonnemans Meijel, Kristy
Spee Beringe, Simone Sponselee Maasbree, Myrthe Stammen
Beringe, Naud Stappers Meijel, Sebastian Suwalski Helden, Kendra
Theeuwen Maasbree, Dion Theunissen Beringe, Loïs Timmermans
Helden, Janne Trines Meijel, Joske Trines Meijel, Veelke Trines
Meijel, Manon Veekens Meijel, Annelie Verberne Grashoek, Linda
Verboeket Helden, Minou Verbugt Helden, Vivian Verbugt Kessel,
Judith Verlaek Helden, Anneke Verstraaten Panningen, Roel
Vestjens Baarlo, Demi Vlieks Helden, Kelly Vlieks Baarlo, Matthijs

de Vogel Baarlo, Iris de Vries Beringe, Janine Vullers Grashoek,
Sander Wieringa Egchel, Stan van Wijlick Maasbree, Nina Wijnen
Helden, Roy Wijnen Maasbree, Viënna Wijnen Koningslust, Sylvana
Wilms Helden, Tessie Wulms Helden, Shendo Zeevenhoven Helden

vwo atheneum
Manon van Beeck Heibloem, Marlon Van Berlo Helden, Juul van
den Beuken Kessel, Nicole Boots Maasbree, Thom Brummans
Egchel, Ruben Camps Kessel, Nicole Crins Meijel, Femke
Crommentuijn Helden, Bert van Dessel Meijel, Dixie van Dijk
Maasbree, Danny Driessen Helden, Jurre Ghielen Beringe, Bente
Gielen Meijel, Ilona Gielen Panningen, Esmée Gootzen Panningen,
Maarten Grubben Baarlo, Dennis Gubbels Helden, Mirte van der
Heijden Panningen, Gijs Hermkens Kessel, Tommie van ’t Hooft
Panningen, Stan Hunnekens Grashoek, Max Joosten Koningslust,
Kyara Karremans Helden, Xavier van Kemenade Helden, Bas
Kessels Ospel, Elise Kessels Panningen, Loes Kooijmans Meijel,
Jelle Korsten Beringe, Bart van Lier Meijel, Maen Maessen Helden,
Veerle Maessen Helden, Guus Manders Helden, Quint Meevis
Meijel, Simone de Meulemeester Helden, Kim Van de Pasch
Beringe, Gijs Peeters Kessel, Rick Peeters Kessel, Stan Peeters
Kessel, Nina Pilmeyer Panningen, Julia Poulissen Maasbree,
Vita Rambags Egchel, Fenna Reijnders Helden, Evy Reinders
Panningen, Yana de Reuver Helden, Nathalie Rozenberg Helden,
Len Schoemakers Panningen, Myrthe Sonnemans Panningen,
Kyra Steeghs Panningen, Daniël Stevens Helden, Anouk Teeuwen
Egchel, Lian Teeuwen Kessel, Sten Teeuwen Egchel, Bas Tulkens
Meijel, Marcel Verberne Grashoek, Guus Verbugt Helden, Chiel
Verstappen Roggel, Dianne Weijmans Baarlo, Veerle Wilms Helden,
Jill van Wolferen Maasbree, Sanne Wulms Maasbree, Suzan Wulms
Kessel

vwo gymnasium
Yassin Chibrani Venlo, Juliette Couperus Grashoek, Max Driessen
Meijel, Joris van der Elsen Panningen, Kim Gommans Maasbree,
Joeri Mommers Helden, Guus Vorst Kessel

Valuascollege Venlo
havo

Stijn Ververgaert Baarlo, Julie Smets Maasbree, Anouk Kempen
Baarlo, Youness Kremer Kessel, Brigitte Verbruggen Kessel, Ruby
Schotman Maasbree, Shania Michielsen Baarlo, Isabelle de Vogel
Baarlo, Sjuul Raeijmaeckers Baarlo, Max van Beek Maasbree,
Nadège Wekx Baarlo, Laura Boskemper Baarlo, Shiváshnie Bansi
Baarlo, Luc Sporken Baarlo, Leslie Dorst Maasbree

vmbo theoretische leerweg
Luuk Wullms Baarlo, Robin Peeters Baarlo, Ynte Wesselius
Maasbree, Jacco Kurver Baarlo, Bram Wulms Maasbree, Bryan
Peters Baarlo, Koen de Wert Maasbree, Jennifer Nouwen
Maasbree, Jim Beurskens Baarlo, Luc Heijnen Baarlo, John Kessels
Baarlo, Kellie Zeetsen Baarlo, Loïs Roza Baarlo, Chris Heijnen
Maasbree, Rick Hermans Baarlo, Jules van den Ham Baarlo, Dany
Billekens Panningen, Juul van den Eertwegh Baarlo, Maurice
Gorrissen Panningen, Theo Scheers Maasbree, Mike Buis Baarlo

havo
Steffi Boom Baarlo, Iris Geominy Baarlo, Chelsea Cahn Maasbree,
Bram van Wijlick Baarlo, Annabel Hanssen Baarlo, Femke Slot
Baarlo, Aniek Vestjens Baarlo, Iris Brabander Baarlo, Vivianne
Coonen Baarlo, Wieb Smets Maasbree, Octavio Hadra Kessel,
Rachel Corneth Baarlo, Sharon Ueberbach Baarlo, Lara van Roij
Baarlo, Merel Rasbach Baarlo, Femke Coenen Baarlo

vwo
Daphne Wesseling Baarlo, Valerie Versteeg Baarlo, Ruben Tuithof
Baarlo

Willibrord Gymnasium Deurne
Floor Pelssers Panningen

IVO Deurne
Deelschool De Sprong
praktijkonderwijs
Niels Zelen Helden, Niels Dorssers Meijel, Conny Klein Zieverink
Meijel

Deelschool Hub van Doornecollege
basisberoepsgerichte leerweg
Wesley Timmermans Grashoek, Cindy Klein Zieverink Meijel

Guus Smedts Maasbree

vwo
Lise Prikanowski Baarlo

Deelschool Alfrinkcollege
theoretische leerweg
Romy Droog Meijel, Lotte Thijssen Meijel

College Den Hulster Venlo

Deelschool Peellandcollege

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

havo

Sjors van Wijlick Baarlo, Tonny Boots Baarlo

Jules Andrien Meijel, Arjan van Ansem Meijel, Laura Beurskens Meijel

vmbo gemengde leerweg

vwo atheneum

Dennis Chang Baarlo

Jac Engels Meijel, Melissa Heeskens Meijel

vmbo theoretische leerweg

vwo gymnasium

Karlijn Lenssen Baarlo, Kyenna Peeters Baarlo

Jay-Jay Nijssen Meijel, Bregje van der Sommen Meijel
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GEPLUKT Roy Smolenaars

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.

van Pharrell Williams naar Falco, naar
de Bomfunk MC’s overgaat in hetzelfde
nummer. Soms heb je niet eens in de
gaten dat het deuntje van een nummer
gebruikt wordt, maar dan spelen we
het wel onder de songtekst van een
andere plaat. Dan krijg je dus hele
andere nummers. Daarbij voeren we
dan een hele show op. We zijn een
soort theatrale mash-upband.”

Op de Parkfeesten
in Helden

Hij geniet bekendheid in heel Nederland, maar toch wordt hij in Peel en Maas niet heel vaak herkend.
Roy Smolenaars (40) is zanger van de mash-upband Memphis Maniacs. De muzikale duizendpoot is geboren in
Maasbree, maar kwam na veel omzwervingen zes jaar geleden in Panningen terecht. Hij woont er samen met zijn
verloofde Rabea en dochtertjes Jimi (4) en Pina van zes maanden oud.
Elf jaar geleden begon Roy met vier
anderen de mash-upband Memphis
Maniacs. Het begon als een groep

die medleys maakte van nummers
gezongen door Elvis, maar het groeide
uit tot een nieuwe sound en show.

Het uitleggen van hun stijl is lastig.
“We mixen verschillende nummers
door elkaar heen”, vertelt Roy. “Dat je

Met de band komt hij door heel
Nederland. Festivals als de Zwarte
Cross, Concert at Sea en Solar heeft Roy
al op zijn conto staan. “We hebben veel
op kermissen gestaan, maar dat doen
we tegenwoordig bijna niet meer”,
vertelt hij. “Het zijn vooral festivals
en grote stads- en dorpsfeesten waar
we optreden. En we hebben ieder jaar
een clubtour langs de grote clubs in
Nederland. Dan moet je denken aan
Paradiso in Amsterdam, de Effenaar
in Eindhoven of Tivoli in Utrecht.
We spelen niet meer veel in de buurt,
maar in september staan we op de
Parkfeesten in Helden. Daar kunnen
de mensen die ons nog niet gezien
hebben een kijkje komen nemen.”
Tachtig procent van zijn inkomen
haalt Roy uit zijn zangkunsten bij de
Memphis Maniacs. De rest schnabbelt
hij naar eigen zeggen bij elkaar. “Ik ga
met een andere acteur langs scholen
om toneelstukken op te voeren met
een educatief karakter”, legt hij uit.
“Dan leggen we door middel van
toneelspel uit wat de gevolgen zijn van
roken, drank en softdrugs bijvoorbeeld.
Ik heb jaren geleden ook straattheater
gedaan, dus ik ben wel thuis in die
wereld.”
Roy werd ook een keer
gevraagd om mee te doen aan een
schlagerfestival. Daaruit ontstond een

andere act: de zingende schlager.
“Ik probeer altijd iets anders te doen,
dus toen heb ik verzonnen dat ik als
slager verkleed liedjes kom zingen.
Dan sta ik dus in een slagersoutfit
nummers over vlees te zingen.
Zo heet mijn versie van Mexico van
de Zangeres Zonder Naam Frikandel.
Ik ben er over aan het denken om
een carnavalsnummer in het dialect
te schrijven, maar de slagersact is
best wel op het randje. Ik weet niet
of dat zo gewaardeerd wordt bij
het LVK.”

Filmpje bij
RTL Late Night
Het succes van de band is niet
altijd even handig. “Als we een
vriendenweekend hebben, kan ik
vaak niet mee omdat we op moeten
treden”, legt hij uit. “Daar baal ik
wel eens van.” Hij wordt ook wel
eens herkend op straat. “Laatst was
er een clipje van ons bij RTL Late
Night in de uitzending geweest”,
vertelt Roy. “Sindsdien word ik elke
dag aangesproken door mensen dat
ze me gezien hebben op televisie.
We zijn ook wel eens bij Giel Beelen
op de radio geweest. Dat zijn leuke
dingen om mee te maken.”
Zijn gezin is voor Roy ook zeer
belangrijk. “Op de school van mijn
dochter help ik wel eens mee met
muziekworkshops of iets dergelijks,
dat is mooi om te doen. Ik breng Jimi
ook bijna iedere dag naar school.”
Het hoogtepunt van zijn muzikale
carrière beleefde Roy onlangs pas.
Dochtertje Jimi kwam voor het
eerst naar een optreden van de
Memphis Maniacs kijken. “Ik vond
het zo fantastisch om te zien hoe zij
uit haar dak ging. Dat was voor mij
persoonlijk echt één van de mooiste
momenten bij de band.”

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.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

2
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6

Bo Piepers Nederlands kampioen
De 12-jarige Bo Piepers uit Kessel is op zondag 3 juli Nederlands kampioen BMX geworden.
Hij toonde zich de snelste op het parcours in Luyksgestel. Het is het tweede jaar op rij dat Bo de titel in
de wacht sleept. Het parcours lag de Kesselnaar niet echt, maar toch was hij de hele dag onklopbaar
onder veelal natte omstandigheden. In de finale pakte Bo na een mindere start in de eerste bocht op
spectaculaire wijze de leiding en gaf deze niet meer uit handen.
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Oplossing vorige week:
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Bespreking Poll week 25

Iedereen zou verplicht een EHBO-cursus moeten volgen
De meerderheid van de stemmers op onze poll vindt dat iedereen in
Nederland verplicht een EHBO-cursus zou moeten volgen. Ruim 55 procent
denkt dat die cursussen kunnen bijdragen aan een veiliger land. De stelling was
overigens niet helemaal duidelijk, omdat we in de stelling spraken over een
EHBO-cursus en in de uitleg over het gebruik van een AED. Om een AED te kun
nen gebruiken moet iemand een AED-cursus gevolgd hebben en geen EHBOcursus, zo werd ons duidelijk gemaakt. Daar kon dus verwarring over ontstaan.

Misschien zou het beste zijn als iedereen beide cursussen volgt. Zo kan
iedereen elkaar helpen in tijden van nood. Het is toch heel fijn als je weet dat
er altijd mensen om je heen zijn die je kunnen helpen. Maar niet iedereen
heeft tijd om een cursus of de herhalingslessen te volgen. Met de uitslag wordt
niet echt duidelijk wat de wens is van de stemmers in Peel en Maas. Het aantal
voor- en tegenstemmers ligt dicht bij elkaar en geeft geen uitsluitsel over of er
een verplichte cursus moet komen.

De regering moet de tuinders die de afgelopen weken
getroffen zijn door de extreme regenbuien meer
tegemoet komen eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
De extreme regenbuien die de afgelopen weken voorbij zijn geraasd, hebben
in onze gemeente voor veel schade gezorgd bij tuinders. Desondanks riep
Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, het gebied niet uit tot
rampgebied, tot grote teleurstelling van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB).
Volgens deze organisatie is het wel nodig om dit als nationale ramp te zien,
zodat de tuinders financieel tegemoet worden gekomen. Als dit niet gebeurt,
kunnen veel kleine bedrijven hier in de buurt failliet gaan. De schade is namelijk
niet alleen te zien in de opbrengsten van de eigen oogst, maar ook in de nieuwe

inkopen die hiervoor gedaan moeten worden. Door het lage aanbod stijgen de
prijzen namelijk ook nog eens enorm.
Aan de andere kant is er al ruim van te voren gewaarschuwd voor grote
veranderingen in het weer en klimaat. Hier hadden boeren op in kunnen spelen
door zich te verzekeren, vindt de staatssecretaris. In het vervolg is het voor de
boeren misschien een idee om (beter) te anticiperen op de toekomst, zodat ze
niet voor grote verrassingen komen te staan.
De regering moet de tuinders die de afgelopen weken getroffen zijn door de
extreme regenbuien meer tegemoet komen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 26) > Het is terecht dat het centrum van Panningen wordt opgeknapt
> eens 55% oneens 45%

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

Ingezonden brief

Centrum van Panningen opgeknapt
Mijne heren/dames,
Als reactie op de poll in de HALLO van donderdag 30 juni het volgende.
Ik ben het volledig eens, dat het centrum van Panningen opgeknapt wordt
en hierdoor nog klantvriendelijker wordt gemaakt. Perfect! Chapeau!
Maar ik moet helaas ook met
lede ogen aanzien dat er in HeldenDorp zeer weinig wordt gedaan
voor het winkelende publiek en
de toeristen. Wanneer wordt de
Molenstraat met de lelijke gevels

van de leegstaande panden opgeknapt
of eventueel afgebroken? Wanneer
wordt er iets gedaan aan de veel te
lange leegstand van de winkels in de
Kaupman? Dit is op het moment totaal
niet meer uitnodigend voor potentiële

geïnteresseerden. En wanneer
gebeurt er eindelijk iets aan de
verbindingsweg vanaf de camping
Heldense Bossen via Kerkeböske naar
het centrum te weten Mariaplein.
Daar zijn heel veel mogelijkheden te
creëren voor gezellige terrassen voor
de horecagelegenheden die al aan het
plein zijn gevestigd.
In de meeste kerkdorpen van
Peel en Maas, en zeker de grotere

kernen, zijn de centra geweldig
gemoderniseerd. Behalve in HeldenDorp. Hier moet nu toch iets aan
gedaan worden. Het zou toch zeer
dramatisch zijn als het centrum in
Helden gaat verpauperen. Dus ik zou
zeggen, ga zo spoedig mogelijk aan
de slag.
J. Omsels,
namens inwoners appartementencomplex De Kaupman Helden

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.
Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

Uw voeten in goede handen
• Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
• Gespecialiseerd in schimmel/kalknagels
• Cosmetische voetzorg
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Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

Diana Bouten
Dr Poelsplein 13,
5981 TW Panningen
tel: 077 - 851 46 56

tijdloos goed
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Buitenspel
Ik heb getwijfeld of ik dit
onderwerp zou aansnijden
voor een nieuwe column.
Eigenlijk ben ik nogal voetbalmoe. Of EK-moe, vooral. Ik kijk
het niet en het zal me werkelijk een zorg zijn wie uiteindelijk de nieuwe kampioen
wordt. Ik zucht bij het lezen
van de zoveelste column over
voetbal of bij de wedstrijduitslagen en -vooruitzichten
tijdens het nieuws. Ik luister
liever even naar het weer voor
morgen: wel of geen korte
mouwen?
Daarom zal ik deze column
niet over voetbal schrijven, maar
over het resultaat dat wij als
Nederlands voetballandje
neerzetten. Normaliter vormden
we een oranje-eenheid,
trots achter ons eigen
Nederlandse voetbalteam.
Ineens maakte oorsprong of
etniciteit niet uit, want samen
stonden we achter Oranje. Mooi
idee, toch? Dit jaar is dat echter
anders. We doen dit jaar
namelijk niet mee. En nog nooit
zijn we zo één eenheid geweest.
We moedigen België,
Duitsland, IJsland of Ierland aan.
Will Grigg is ‘on fire’, zelfs bij
ons in de gemeente Peel en
Maas. Afgelopen zaterdag ging
de muziek uit om samen vol
spanning de penalty’s te kijken
in De Zoes in Helden. Mijn vriend
neemt zijn vlag van Wales mee
komende woensdag om in een
pub de wedstrijd te kijken.
Afgelopen zondag was de één
binnen de vriendengroep voor
Frankrijk en de ander voor
IJsland, maar samen dronken we
gezellig een biertje en vierden
we de doelpunten.
Brexit/Nexit is dus onzin.
Wij zijn aan Europa verknocht en
staan dit EK trots achter Europa.
Vooroordelen en voorkeuren
opzij en lekker voetbal kijken.
Was dat niet het originele idee
van het EK en het WK? Dit jaar
staan wij als Nederland buitenspel, maar we hebben wat mij
betreft nog nooit zulke mooie
wedstrijden gespeeld.
Jill

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.
Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

Markt 133
5981 AA Panningen

gemeente

nieuws

week 27 / 07 juli 2016 / Informatie van en over de gemeente
Cadeautje voor de deelnemers
aan de Vierdaagse van Nijmegen:

Op vertoon van een geldig deelnamebewijs kunt u een gratis shirt afhalen in
het Huis van de Gemeente in Panningen op:
• donderdag 7 juli van 08:30 tot 17:00 uur
• vrijdag 8 juli van 08:30 tot 17:00 uur
• maandag 11 juli van 08:30 tot 19:30 uur
Wij wensen iedereen veel succes en natuurlijk veel wandelplezier!
Gemeentebestuur Peel en Maas

Weblog

Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Uittreksel Basisregistratie personen goedkoper bij digitaal aanvragen (24/7)
• Abonneer uzelf op het Elektronisch GemeenteBlad (EGB) en ontvang het gemeentenieuws
in uw mailbox!
• Pas op voor Reuzenbereklauw!

Staat u al in de gemeentegids?
Zijn uw gegevens nog correct?

27 juni is Akse Media B.V. (de uitgever van de (digitale) gemeentegids Peel en Maas) gestart met
het actualiseren van de redactionele adressen voor de gemeentegids 2017.
Alle adressen binnen de gemeente die een e-mailadres in de vermelding hebben, ontvangen een
e-mail met een link en persoonlijke code waarmee ze kunnen reageren.
De vermeldingen zonder e-mailadres worden tijdens de actualisatieperiode (vanaf nu tot 5
september) telefonisch door Akse Media B.V. benaderd of ontvangen een brief.
Let op: u bent zelf verantwoordelijk dat wijzigingen en/of het aanmelden van uw gegevens in
de gemeentegids doorgegeven worden!
U kunt uw mutatie(s) en/of aanmelding(en) tot uiterlijk 5 september doorgeven aan de
redactie via:
redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas);
•
(0223) 67 30 10 (redactie Akse Media);
•
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Fotowedstrijd gemeentegids… doet u ook al mee?

De gemeentegids 2017 willen we niet alleen vóór u maken, maar ook met u. Daarom organiseren
wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids
2017. Foto’s met afbeeldingen van personen en beleving hebben de voorkeur.

Kermis Panningen 8 t/m 13 juli
Vrijdag 8 juli
• 16.00 uur: opening kermis Panningen door wethouder Paul Sanders
Zondag 10 juli
• 16.00 tot 18.00 uur: gratis schminken voor de kinderen
• 18.00 tot 20.00 uur: Clown Japie op het kermisterrein
Maandag 11 juli
• Verrassingen
Dinsdag 12 juli
• 18.00 tot 20.00 uur: Clown Japie op het kermisterrein
Woensdag 13 juli
• Verrassingen
* Opbouw kermis woensdag 6 juli vanaf 8.00 uur op het Raadhuisplein.
* Woensdag vanaf 18.00 uur op de Raadhuisstraat, Markt, Wilhelminaplein

Wij wensen u fijne kermisdagen!

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.

CycloMedia maakt foto’s
in Peel en Maas
Op dit moment worden in gemeente Peel en Maas foto’s gemaakt door CycloMedia, een
Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en
systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt
CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door ons
gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning
bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling
van ruimtelijke plannen.

Foto: Molentje Meijel door Werner Sebastiaan

Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot en met woensdag 14 september 2016 uw
foto(‘s) sturen naar maria.witbaard@peelenmaas.nl o.v.v. uw naam, adresgegevens en plaats van
de opname(s). Voor meer informatie en voorwaarden kijk op www.peelenmaas.nl
Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids?
Pak dan uw camera en maak de winnende foto!

De opnamen worden uitsluitend ingezet
voor publieke of private activiteiten en
worden onder stringente voorwaarden ter
beschikking gesteld. De opnamen worden
niet op internet gepubliceerd of anderszins
openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar
activiteiten aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens onder
nummer 1004101.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar
kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201,
5300 CE ZALTBOMMEL.
Meer informatie: www.cyclomedia.com

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Wij zoeken
getuigen!

Aankondiging
Raadsvergadering Jaarrekening

Afgelopen weken zijn op de Rootsdijk
in Egchel, Langstraat in Meijel en
bij Beringerzand in Beringe in totaal
175 autobanden gedumpt.

Op dinsdag 12 juli 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.

De gemeente heeft aangifte gedaan bij
de politie en hoopt snel te achterhalen
wie hiervoor verantwoordelijk is.
Het verwijderen en afvoeren van de
autobanden kost de gemeenschap geld.
Opzettelijk dumpen van afval in de natuur
tolereren wij niet en doen een dringende
oproep aan mogelijke getuigen. Heeft u
iets gezien of gehoord meld dit dan zo snel
mogelijk, uw melding wordt vertrouwelijk
behandeld.
U kunt contact opnemen met de politie
of met Ron Koolen, team Buitendienst,
via (077) 306 66 66. Wilt u liever anoniem
blijven? Neem dan contact op met
Meldmisdaad Anoniem, 0800-7000.

De agenda met uitgebreide toelichting per onderwerp vindt u op de website: www.peelenmaas.nl/
bestuur > gemeenteraad > besluitvormende raadsvergadering > datum 12 juli 2016.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Verklaring van geen bedenkingen
4. Diverse zienswijzen
speel- en natuurkampeerterrein Jong
- Begroting 2017 Maasveren
Nederland Maasbree
- Begroting 2017 Werkvoorzieningsschap/NLW
2. Eerste Bijstellingsrapportage 2016
- Begroting 2017 Veiligheidsregio
3. Jaarstukken 2015
Limburg Noord

Aankondiging
Raadsvergadering Kadernota
Op dinsdag 13 juli 2016 wordt vanaf 16.00 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 13 juli 2016.
Voor de besluitvormende vergadering staat het volgende onderwerp op de agenda:
1 Raadsvoorstel resultaat tweede Sociale Raad
2 Kadernota 2017

www.peelenmaas.nl

Samen is gezelliger
Een dag bij de Dorpsdagvoorziening in Kessel
Hela, wij zijn er ook nog!
We zitten hier niet onze oude dag te versuffen. We genieten van leuke contacten,
lekker eten, samen kaarten, samen bewegen en vooral veel gezelligheid en tijd
voor elkaar.
Dagindeling
Rond 9.30 uur druppelen de mensen binnen. Sommigen zelfstandig en anderen
met het vrijwilligersbusje. Ook de vrijwilligers zijn gearriveerd, belangrijk voor de
Dorpsdagvoorziening én door hun inzet, tijd en kwaliteiten onmisbaar.
Gezamenlijk beginnen we de dag met een bakje koffie/thee en een praatje.
Samen met de kok wordt besproken wat er vandaag gegeten wordt. Na de
koffietijd schillen we samen de aardappelen en bereiden we de groenten.
Dan is het tijd om te bewegen. Dit kan zijn actief zitdansen, bewegen met
materialen of ontspannen bewegen zoals bij een yogales. Vaste prik is daarna
kaarten, krant lezen of een spelletje rummikub. Vrijwilligers doen gezellig mee
en zorgen ondertussen voor een versnapering. De beroepskracht heeft nu tijd
voor individuele aandacht. Tegen 12.00 uur schuiven we aan voor een heerlijke
driegangenmaaltijd.
Na het eten is het tijd voor een rustuurtje of voor een wandelingetje. Vanaf 14.00
uur worden we weer actief. Er staat een activiteit gepland zoals bloemschikken,
geheugentraining, spellen, muziek luisteren, creatief bezig zijn, herinneringen
ophalen, mooie beelden op tv bekijken, nagels verzorgen, bakactiviteiten,
voorlezen, terrasje pikken of kienen. Alles mag en niks moet. Gezelligheid en
plezier staat voorop. Om 15.00 uur drinken we nog koffie of thee en rond 16.00
uur gaat iedereen weer na ‘unne moëie daag’ naar huis.

Kom gerust een keer op bezoek!
Iedereen is van harte welkom voor een bezoek aan de Dorpsdagvoorziening
in Kessel. Gezellig een kop koffie of thee drinken, iets leuks vertellen over je
hobby, passie of verhalen over het verleden. Bel gewoon even en we maken
een afspraak.
In de andere dorpen van Peel en Maas zijn ook dorpsdagvoorzieningen.
Via www.peelenmaas.nl/Vele_handen vindt u de contactgegevens.

12

politiek

07
07

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

50-plus en werkeloos?
De economie trekt aan en de werkeloosheid daalt, maar oudere
werkelozen profiteren niet mee. De langdurige werkeloosheid onder
50-plussers is een groot en hardnekkig probleem. Ouderen boven de vijftig
komen lastig aan een baan, terwijl mensen langer moeten doorwerken.
Ook in Peel en Maas is het
aantal WW-uitkeringen gestegen.
We hebben momenteel ruim
achthonderden werkzoekenden met
een leeftijd van 50 jaar of ouder. Dat
is ruim 61 procent van het aantal
werkzoekenden in de gemeente.
Sommige ouderen hebben

al tientallen, zo niet honderden,
keren gesolliciteerd zonder ooit te
zijn uitgenodigd voor een gesprek.
Werkgevers zeggen dat ze wel met
ouderen willen werken, maar dan
moeten een aantal zaken echt anders
geregeld worden. Een overheid
kan geen banen creëren, maar wel

banengroei stimuleren. Denk aan
lagere lasten of investeringen in
scholing. Maar kan de overheid zelf
ook het goede voorbeeld geven, door
bijvoorbeeld traineeprogramma’s voor
ouderen in onze eigen organisaties.
Hoe staat u tegenover vrijstelling van
sollicitatieplicht voor 55 plussers die
vrijwilligerswerk doen of mantelzorger
zijn? Vragen waar het CDA Peel en
Maas graag met werkzoekenden en
werkgevers over wil praten. We pleiten
voor eigen invloed, voor een gemeente

die naast u staat en met u meedenkt.
We nodigen u dan ook uit de dialoog
met ons aan te gaan over problemen,
kansen en mogelijkheden om te
werkeloosheid onder ouderen in onze
gemeente aan te pakken. Wilt u uw
verhaal kwijt of meedenken? Graag!
Binnenkort houdt CDA Peel en Maas
hiervoor een bijeenkomst. Houd de
reguliere informatiekanalen dus in de
gaten voor het laatste nieuws.
Vivian Moonen,
raadslid CDA Peel en Maas

Meer kansen voor wonen op het platteland
Misschien zegt het u niets, maar we zijn als Peel en Maas, dankzij een
motie van onze fractie, lid geworden van de P10-gemeenten. Een belangengroep van grote plattelandsgemeenten; gemeenten van gelijke
omvang die te maken hebben met identieke problemen. Door samen op te
trekken richting het Rijk bijvoorbeeld, kunnen we meer voor elkaar
krijgen.
Aanleiding om lid te worden van
deze groep is onze strijd met Den
Haag over de plattelandswoning.
Waar dit over gaat? In het buitenge

bied van Peel en Maas worden steeds
meer voormalige, agrarische bedrijfs
woningen bewoond door niet-agrariërs.
Volgens de letter van de wet is dat niet

toegestaan. Hergebruik van voormalige
agrarische bedrijfswoningen is echter
een wenselijke ontwikkeling voor de
leefbaarheid van ons buitengebied.
Erkomen anders steeds meer woningen
leeg te staan wat een verloedering van
het buitengebied betekent. Dat wil nie
mand. Ruimte om te wonen en ruimte
blijven bieden aan ondernemers. We
hadden daarom een mooie regel ont
wikkeld die meer mogelijkheden bie

den voor iedereen om in het buitenge
bied te blijven of te gaan wonen en op
deze manier het buitengebied leefbaar
te houden. De hoogste bestuurlijke
rechter in ons land, de Raad van State,
zag dit echter anders en vernietigde
dat besluit. Daarmee worden veel
huidige bewoners van het buitengebied
benadeeld, omdat het huis waarin ze
wonen officieel nog steeds illegaal door
hen wordt bewoond. Wij blijven keihard

hoop bij komt kijken. Tegenwoordig
zijn we een gemeente met ruim 43.000
inwoners waar we afval een stuk
efficiënter en helemaal zelf ophalen.
Daarbij scheiden we veel afval met
onze nieuwe manier van afvalinza
meling. Aan de gemeenschappelijke
regeling Maasland zitten we echter
nog steeds vast. Dat kost ons jaarlijks
ruim 100.000 euro meer dan onze
eigen manier van inzameling. Logisch
dus dat je dan gaat onderzoeken hoe

je er vanaf kunt komen als je het zelf
goedkoper kunt.
Contractbreuk kan echter niet
zomaar. Vergelijk het maar met het
betalen van boeterente bij het afsluiten
van een hypotheek met een lagere
rente. Als de terugverdientijd kort is,
dan doe je het. Is de terugverdientijd
te lang en te onzeker, dan laat je het
zoals het is.
Teun Heldens,
raadslid VVD

voor hen vechten om deze situaties
allemaal te legaliseren. Als lid van
een grotere groep staan we hierin
aanmerkelijk sterker. Met gelijkge
zinden uit de P10-groep hopen we
Den Haag wel te overtuigen van onze
reële ideeën om het buitengebied
gezond en vitaal te houden. Dat is in
ons aller belang.
Edward Wezenberg,
raadslid Lokaal Peel en Maas

RD Maasland
Ik ben inmiddels ruim twee jaar gemeenteraadslid. Wekelijks vliegen
bedragen me om de oren die ik zelf van mijn leven nooit zal verdienen.
Een paar ton hier, een miljoen daar. Het went maar niet. Toch moet je
regelmatig goed afgewogen beslissingen nemen, waar heel veel voorbereiding en tijd in gaat zitten. Dit om een goed besluit te kunnen nemen
over deze enorme berg gemeenschapsgeld.
Neem zo de gemeenschappelijke
regeling RD Maasland waar gemeente
Peel en Maas uit wil treden en waar
de kranten vol van staan. De kleine
gemeenten Meijel en Kessel zijn in

het verleden hiertoe toegetreden om
samen met andere gemeenten kosten
en risico’s te delen om afval op te
halen. Geen gek idee voor gemeenten
van 5.000 inwoners, omdat er een

VAKGARAGE
PEETEN BV

Denk jij dat iemand
het je vertelt
als je hypotheekrente
tussentijds omlaag kan?
Kijk hoe wij dat doen op snsbank.nl/looptijdservice
of kom langs

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Genomineerd voor
de Ondernemersprijs Peel en Maas 2016

pantalons

Raadhuisplein 38
5981 AT Panningen

Van den Beuken

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

www.vandenbeuken.uw-slager.nl

2+1
GRATIS

Actie is alleen geldig in juli

geldt niet voor leer & suede

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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winkel&bedrijf 13
Winnaars Plus bij
Angry Birds
Supermarkt Plus Gommans uit Helden verwelkomde op woensdag
29 juni 64 kinderen bij de vertoning van de nieuwe bioscoopfilm Angry Birds
bij DOK6 in Panningen.

Genomineerden
Ondernemersprijs 2016
De genomineerden voor de Ondernemersprijs 2016 zijn vrijdag 1 juli bekendgemaakt. Vijf familiebedrijven uit Peel en Maas maken dit jaar kans op de prijs, dat als thema ‘Familiebedrijven, next
generation’ heeft. Bakkerij Teun uit Panningen, Van den Broek Hoveniersbedrijf uit Maasbree,
Jan Reijnen BV uit Panningen, Van den Beuken – Uw Slager uit Meijel en plantencentrum Wim Hendriks
uit Kessel dingen mee naar de eerste plaats. Het is de zevende keer dat de Ondernemersprijs, georganiseerd door Kiwanis Club Peel en Maas wordt uitgereikt. In 2015 won Hoera Kindercentra de prijs en
kreeg Oppe Koffie uit Meijel tot winnaar van de Rabo Publieksprijs gekozen. Dit jaar wordt de prijs op
woensdag 9 november in DOK6 Panningen uitgereikt. (Foto: Dick Holthuis)
11
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De kinderen mochten naar de film,
omdat ze een tekenwedstrijd van de
supermarkt gewonnen hadden. De win
naars mochten allemaal nog iemand

meenemen. Na afloop van de op het
populaire spelletje gebaseerde film,
kregen de jeugdige tekenaars allemaal
een snoepzakje mee naar huis.

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

Opening en Open dag

Oh, zit dat zo!

Vrijehuizenmarkt
makelaars & taxateurs

Vakantietijd:
pas op voor spookfacturen!
Door: Ed Nijssen, Directeur
De vakantieperiode is in aantocht en dat is de tijd waarop u extra
alert moet zijn op spookfacturen. Met de koffers al gepakt betaalt u
misschien nog net even die factuur of aanmaning en in de haast heeft
u daarbij niet in de gaten wat u nu eigenlijk tekent.

Wat is een spookfactuur?
Een spooknota is een ‘factuur’
voor nooit geleverde diensten of
goederen. De afzender gokt erop dat
u deze vanwege (seizoens)drukte
zonder te controleren betaalt.
Pas ook op voor acquisitiefraude
U moet ook oppassen voor
andere vormen van oplichting.
Acquisitiefraude gaat niet alleen
schriftelijk, maar vaak ook via de
e-mail, de telefoon of de fax.
Waar moet u op letten?
Veel bedrijven (maar ook particulieren) ontvangen spookfacturen.
Heel vaak gaat het om advertenties
of abonnementen. Waarschijnlijk kent
u het bedrijf in kwestie niet eens.

Vaak lijken naam en logo van
de afzender wel op die van een
bestaand bedrijf en is de spooknota
in feite een offerte of opdrachtbevestiging. Wanneer u echter de kleine
lettertjes van een dergelijke ‘factuur’
leest, blijkt het om een aanbieding
te gaan. De fraudeur gaat ervan uit
dat u zonder nadenken betaalt. Gaat
u over tot betaling, dan bevestigt u
daarmee de opdracht en zit u vaak
jarenlang vast aan de overeenkomst.
Telefonisch rechtzetten?
Op spookfacturen staat vaak een
0900-nummer. Voor meer informatie
over de factuur kunt u dat nummer
bellen. Doe dit niet! Wanneer u dit
nummer belt, wordt u door een computer aan de lijn gehouden. U betaalt
veel geld voor dit dure nummer en
krijgt uiteindelijk niemand aan de lijn.
Toch slachtoffer geworden?
Heeft u de overeenkomst ondertekend of via een betaling een overeenkomst tot stand gebracht, ontbind

de overeenkomst dan zo snel mogelijk schriftelijk en stop de betalingen.
Stel in een (aangetekende) brief dat
u nooit de intentie heeft gehad een
overeenkomst te sluiten en dat sprake
is geweest van misleiding en ontbind
de overeenkomst voor zo ver nodig.
Krijgt u daarna nog aanmaningen,
betaal dan niet! Ook niet als u over de
rekening wordt gebeld.
Wees, nu de zomerperiode
voor de deur staat, dus extra alert op
spookfacturen en acquisitiefraude.
Wijs ook uw medewerkers hierop
en zorg ervoor dat er geen facturen
onterecht betaald worden.
Voor meer tips volg ons op Facebook!

Vestiging Meijel

Vestiging Panningen

KerkveldKerkveld
2 Meijel,
077 - 306
4 61 25
2 Ruijsstraat
CM Panningen
57684BB
Meijel 5981077
Ruijsstraat
Panningen,
- 306 61 25
077- 306 6125 077- 306 6125
www.a-drie.com

Na maanden van hard werken opent Vrijehuizenmarkt Peel en Maas |
Horst aan de Maas | Venray eo op vrijdag 8 juli officieel het nieuwe pand
aan de John F. Kennedylaan 94 in Panningen.
Een dag later, op zaterdag 9 juli, is
er een open dag waarop belangstellenden een kijkje kunnen nemen in het
nieuwe pand. Hier zijn de gecertificeerde makelaars en taxateurs Frank
Sijbers en Maarten Pijnenborgh
werkzaam. Geïnteresseerden zijn
welkom tussen 11.00 en 15.00 uur in
het kantoor van het makelaar- en
taxateursbedrijf. Alle schenkingen die
tijdens het weekend gedaan worden,
komen ten goede aan het hospice
Het Plattelandshoès dat momenteel
gerealiseerd wordt in Panningen.
Vrijehuizenmarkt Peel en Maas | Horst
aan de Maas | Venray eo is onderdeel
van de landelijke franchise organisatie
Vrijehuizenmarkt welke al sinds 2001
bestaat. In 2011 kwam het bedrijf in

andere handen en werd een flinke
reorganisatie doorgevoerd, waardoor
Vrijehuizenmarkt weer helemaal
up-to-date is: een professionele,
vooruitstrevende makelaarsorganisatie.
Deze landelijke organisatie wordt
aangestuurd door Maarten Pijnenborgh.
Iedereen is welkom.
Maarten, Frank, Karen, Resy en Inge.

Voor meer informatie kunt u kijken op
www.wonenenzo.vrijehuizenmarkt.nl
of bel 077-3082946.
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ACTIEWEKEN BIJ NUVA
BIJ AANKOOP VAN
5 ATAG APPARATEN,
EEN ATAG
VAATWASSER
CADEAU!*
AFZUIGKAP,
met vier snelheden,
geluidsarm, afzuigcapaciteit 679M3 en
LED verlichting.

OVEN MET
MAGNETRON,
met hetelucht, boven
en onderwarmte
en grillfuntie, inhoud
51 liter.

5- PITS
GASKOOKPLAAT,
met Supervario-wokbrander.
Door grote branderafstand
meer ruimte voor pannen
en easy-clean coating.

KOELKAST,
energielabel A+,
vier luxe plateaus in
hoogte verstelbaar
voorzien van LED.

VAATWASSER,
vijf programma’s
en start uitstel.
Energielabel A+, laag
energieverbruik en
geluidsniveau.

TOPDEAL

HOOGGLANZENDE
KEUKEN

5.998,-

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET

Incl. Granieten werkblad en achterwand,
5 luxe ATAG apparaten en eenhendelmengkraan vol RVS.
Leverbaar in 12 hoogglans
kleuren.

Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T0493 441111

BOERENKAMPLAAN 143
T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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15 VRAGEN

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

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Pim Dautzenberg
Helden
14 jaar
Het Bouwens

Heb je ooit iets gewonnen?
Al vier keer heb ik met mijn saxofoon
meegedaan aan een solistenconcours.
Dit is een wedstrijd waarbij je een
bepaald muziekstuk speelt met een

instrument. Inmiddels heb ik al drie
keer zo’n solistenconcours gewonnen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Naar mijn mening zou dat een apparaat
zijn dat huiswerk voor me maakt.
Soms heb ik zo veel huiswerk dat ik
het moeilijk vind om alles af te krijgen.
Verder houd ik niet van het maken van
huiswerk, waardoor het fijn zou zijn als
een of ander apparaat dit van mij over

TEGELS
SANITAIR
INFRAROOD SAUNA’S
COMPLETE BADKAMER
TEGELVLOEREN
VOOR AL UW TEGELWERK

VAN HÖVELLSTRAAT 21 HELDEN T (077) 307 54 40
WWW.VERKOO.NL

jongeren 15

aan
Pim Dautzenberg

zou kunnen nemen.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Naar een onbewoond eiland zou ik een
handleiding meenemen waarin staat
beschreven hoe ik kan overleven op
een onbewoond eiland. Ik ben heel erg
onhandig, waardoor zo’n handleiding
wel van pas kan komen. Ik weet dan
tenminste hoe ik vuur kan maken en
hoe ik een tent op kan zetten.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou vragen aan een helderziende of
ik een gelukkig en fijn leven ga krijgen.
Het antwoord zou ik voor mezelf
houden en aan niemand vertellen.
Als de helderziende mij zou vertellen
dat ik daadwerkelijk een gelukkig
leven ga krijgen, zou dit mij een
geruststellend gevoel geven.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Ik zou een deel van het geld uitgeven
aan ontwikkelingshulp of aan goede
doelen, omdat ik het belangrijk vind
dat daar aandacht aan wordt geschon
ken. Verder zou ik het uitgeven om
leuke dingen te doen met vrienden en
familie.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Mijn ideale vrije dag begint met een
lekker ontbijt dat uitgebreider is dan
normaal. Na het ontbijt kijk ik een paar
uurtjes televisie en ga ik lunchen met
vrienden of familie. De middag vullen

we met een gezamenlijke activiteit,
zoals een spel of bowlen. De dag eindi
gen we in een luxe restaurant.
Waar ben je het meest bang voor?
Ik ben het meest bang voor slangen.
Ik vind het maar vieze en glibberige
dieren. Toen ik klein was, heb ik een
aantal angstaanjagende slangen
gezien, waardoor ik nu waarschijnlijk
bang ben voor deze dieren.
Welk eten zou je nooit van je leven
eten?
Ik zou nooit van mijn leven ongedierte
eten, zoals insecten, maden, meelwor
men en slakken die ze bijvoorbeeld
eten in Frankrijk. Naar mijn mening
hoort dit ongedierte onder de grond en
niet op mijn bord.
Waarmee zou jij het liefst verrast
worden?
Ik zou graag verrast worden met
een activiteit als bungeejumpen of
skydiven. Het lijkt me erg leuk, maar
wel spannend. De adrenalinekick die je
hiervan krijgt, lijkt me heel erg gaaf om
zeker één keer in mijn leven meege
maakt te hebben.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik zou heel graag goed piano willen
spelen. Thuis hebben we een piano
staan waar ik weleens iets op probeer.
Dan klinkt het meestal niet heel erg
goed. Ik ben erg muzikaal en houd
ervan om muziek te maken. Het lijkt
me dan ook erg tof om nog meer
instrumenten te spelen naast de saxo
foon, zoals de fluit, viool, trompet en
natuurlijk de piano.
Geloof je in een God?
Ik geloof niet in een God. Hoewel ik
wel katholiek ben, geloof ik niet dat
er iets is. Ik vind het een onwerkelijk
idee dat iemand zoiets groots als onze
planeet en de mensheid kan maken.
Ik ga meer uit van de evolutietheorie
dan van een God die de wereld heeft
geschapen.
Wat was je favoriete eten toen je
klein was?
Toen ik klein was, at ik graag
bonenschotel. Dit is een schotel van
gehakt, bonen, spek en aardappelpuree
uit de oven. Ik at dit vaak bij oma of
gewoon thuis. Het was en is altijd een
feest als we deze bonenschotel op tafel
krijgen.
Wat is je minst favoriete
vervoersmiddel?
Dat is naar mijn idee de auto. Ik ben
snel wagenziek, waardoor ik kleine
afstanden liever met de fiets afleg.
Als ik toch met de auto moet reizen,
probeer ik me niet te concentreren op
de misselijkheid en buikpijn en zorg ik
voor afleiding.
Wat is je favoriete indoor activiteit?
Mijn favoriete indoor activiteit is
lasergamen. Lasergamen is een spel
waarbij je met een lichtgevende straal
van het geweer moet richten op een
band die de tegenstander om zijn buik
heeft. De spanning en het rondrennen
vind ik erg leuk aan lasergamen.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou mijn knuffel van vroeger nooit
weggooien. Deze knuffel brengt voor
namelijk jeugdherinneringen bij mij op,
waardoor het toch wel een bepaalde
waarde voor me heeft.

Op bezoek
in Den Haag
De Tweede Kamer, voor
veel jongeren een redelijk
abstract begrip. Iedereen weet
wel dat daar de belangrijkste
dingen voor ons land worden
geregeld. Maar wat ze daar nu
precies doen, is vaak niet
duidelijk. Tijdens een excursie
naar Den Haag mochten we dat
uitzoeken.
Het is ondertussen al weer
dik twee weken geleden, maar
op dinsdag 21 juni vertrokken
we met twee klassen
geschiedenis naar Den Haag.
Op naar de Tweede Kamer,
een plek waar ik eigenlijk nog
nooit was geweest. Natuurlijk
hebben we met geschiedenis de
onderwerpen staatsinrichting,
democratie et cetera wel
behandeld. Toch bleef het tot die
dag voor mij altijd een beetje
vaag wat mensen in de Tweede
Kamer nou precies doen.
Daar kwam die dag dus
verandering in. We namen deel
aan een quiz op het Binnenhof
en mochten zelfs even gluren
vanaf de tribune van de Tweede
Kamer. We zagen bekende
politici als Diederik Samsom en
Geert Wilders aan het werk.
Aansluitend gingen we in
gesprek met een politicus,
en wel een uit onze eigen
gemeente: de heer Amhaouch.
Een leerzame middag,
maar zou dit niet verplicht
moeten zijn voor alle jongeren?
Ik vind het namelijk erg
belangrijk dat jongeren die later
ook mogen gaan stemmen, een
goed beeld hebben van hoe het
er nu precies aan toe gaat in de
Tweede Kamer. En dat ze niet
alleen het beeld meekrijgen dat
de media geven. Mij lijkt het
daarom een goed plan om alle
jongeren in Nederland een kijkje
te laten nemen in onze politiek.
Janique
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Kook Van Eige Deig
in Baarlo
Carnavalsvereniging VV De Kook uit Baarlo is bezig met de voorbereidingen van de jaarlijkse liedjesavond Kook Van Eige Deig. Baarlonaren
die het aandurven om op het podium te zingen, kunnen zich hiervoor nog
opgeven.
In zaal Unitas vindt op zaterdag
8 oktober het jaarlijks terugkerende
Kook Van Eige Deig (KVED) plaats.
Hiervoor hebben zich inmiddels acht
deelnemers ingeschreven. De uiter
lijke inleverdatum voor de liedjes is
maandag 1 augustus. Deelnemen
zonder een eigen geschreven liedje
of eigen muziek kan ook. In dat geval

zorgt de carnavalsvereniging hiervoor.
Kinderen die mee willen doen aan
Kinger Kook Van Eige Deig kunnen
zich via deze weg ook opgeven. Kijk
voor meer informatie over het
opgeven voor KVED op www.dekook.nl
of neem contact op met Huub
Beekman via huubbeekman@home.nl
of via 06 14 84 93 39.

Inloopdagen bij biljartclub KBO Panningen

Workshop biljarten
voor beginners
De biljartclub van ouderenbond KBO uit Panningen organiseert dit
jaar twee inloopdagen met een workshop ‘biljarten voor beginners’. Deze
worden gehouden op woensdag 27 en zaterdag 30 juli in het clublokaal
bij Vorkmeer in Panningen.
Belangstellenden die het bil
jartspel nog niet kennen maar er
wel nieuwsgierig naar zijn, kunnen
tijdens de twee workshopdagen
kennismaken met het biljartspel. De
ervaren leden van de KBO-biljartclub
leggen dan uit welke technieken
er worden gebruikt, hoe je een
biljartkeu vasthoudt en wat begrip
pen als carambole, libre, touché of
biljardé betekenen. Aanmelden voor

de inloopavond op woensdag 27 juli
en de inloopochtend op zaterdag
30 juli kan door te bellen naar Frans
van der Velden via 077 307 45 56.
De eerste inloopavond op woensdag
27 juli wordt van 19.00 tot 22.00 uur
gehouden. De inloopochtend op zater
dag 30 juli duurt van 10.00 tot 12.30
uur. Bij voldoende belangstelling is de
biljartclub bereid om te beginnen met
een starterscursus.

5x Beringen-estafette
Een groepje Belgische hardlopers deed op zondag 3 juli Beringe aan. De sporters renden in totaal in
zes dagen tijd een 600 kilometer lange afstand vanwege het 5x Beringen-treffen dat plaatsvindt op
8, 9 en 10 juli. De Belgen gingen alweer voor de negende keer in estafettevorm langs verschillende
deelnemende dorpen aan het internationale evenement. In Nederlands Beringe werden de renners
onder andere onthaald door het sportteam dat gaat deelnemen aan het spel zonder grenzen en fanfare
Sint Jozef. De muziekgroep bracht een serenade aan de hardlopers.

Verschillende categorieën

Clubkampioenschappen
Heldense Reddingsbrigade
Leden van de Heldense Reddingsbrigade zwommen zaterdag 2 juli om een podiumplek tijdens de club
kampioenschappen. De zwemmers kwamen ieder uit in hun eigen categorie.

Gezamenlijke dans en acrogym

Dansspektakel bij
KSV Kessel
De leden van de afdeling dans van de Kesselse Sport Vereniging (KSV)
Kessel geven zondag 10 juli een optreden. Alle groepen laten dan een
gezamenlijke dans zien met onderdelen van acrogym.
Het wordt een gevarieerd program
ma tijdens het dansspektakel, met een
gastoptreden van de Doctor Merwijck
Band. Daarna staat de turnafdeling KSV
Castellum nog op het podium met een

demo ‘airtumbling’ springen. Ten slotte
komen de dansgroepen aan bod.
Het dansspektakel begint zondag
10 juli om 11.00 uur in de sportzaal
Achter de Häöf in Kessel.

Samira Geris behaalde de eerste
plek in de categorie 5 tot en met
7 jaar, gevolgd door Fenna Janssen
en Sasha de Kroon. Ze zwommen
drie onderdelen. Een 25 meter
hindernis met schoolslag, 25 meter
enkelvoudige rugslag met bal, zo ver
mogelijk onder water zwemmen en de
rest vrije slag.
In de categorie 8 tot en met 10
jaar behaalde Fenna Geris bij de
meisjes de eerste plek, gevolgd door
Lynn Verlinden en Fleur Engels op de
tweede en derde plaats. Bij de jongens
werd Joost Verlinden eerste, Niels van
den Berg eindigde als tweede en op
de derde plek kwam Tjemme Peeters.

Ook zij zwommen 25 meter hindernis,
25 meter enkelvoudige rugslag met
stokje, 7 meter onderwater, gevolgd
door 18 meter vrije slag.
Krista Gielen en Job Steijvers
werden bij de meisjes en jongens in
de categorie 11 tot en met 13 jaar
eerste. Loes Berghs en Sabien Theelen
eindigden als tweede en derde. Bij de
jongens kwamen Dave Janssen en
Stein Fila op de tweede en derde plek.
Bij de 25 meter hindernis met hoepel,
25 meter enkelvoudige rugslag met
stokje, tien meter onder water en
15 meter schoolslag.
Bij de categorie 14 tot en met
16 jaar werd Manon Berben eerste,

gevolgd door Lisanne Schroen en
Anouk van Neerven. Zij zwommen
vijftig meter hindernis met hekje,
25 meter enkelvoudige rugslag met
een ring van vijf kilo, gevolgd door
twintig meter onder water, vijf meter
schoolslag en 25 meter rugcrawl.
De dames en heren in de categorie
17 jaar en ouder zwommen vijftig
meter hindernis met hekje, 25 meter
schoolslag, gevolgd door 25 meter
rugcrawl, 25 meter onder water en
25 meter vrije slag. Daar eindigde
Tessie Vervuurt als eerste bij de dames
en eindigden Stefan Maessen, Ramon
Janssen en Nico bots op het podium bij
de heren.
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Clubdag Jeu de Boulesclub Baarlo
De elfde clubdag die Jeu de Boulesclub Baarlo organiseerde, vond woensdag 29 juni plaats. De dag is in het
leven geroepen om de band tussen de leden en de vereniging onderling te versterken.

In totaal hadden zich 46 leden
opgegeven, die verdeeld over elf banen
het spel speelden. Vóór de middagpauze
werden er twee wedstrijden gebouled,
waarna ze bij de brunch konden aan
schuiven. Daarna werd de derde en laat

ste wedstrijd gespeeld. Toernooileider
Piet Derks kon toen de eindstand opma
ken. Wiek Bos en Hay Geraedts speelden
de finale tegen Jan van Soest en Cis
Janssen. Wiek en Hay kwamen met 2-0
voor te staan, maar kregen daarna geen

voet meer aan de grond. In zeven beur
ten werden ze alsnog verslagen door
Jan en Cis met 13 tegen 2. Uiteindelijk
eindigde Cis Janssen op de eerste plaats,
gevolgd door Jan van Soest, Wiek Bos en
Hay Geraedts.

Toernooi tennisvereniging LTC Tonido

Beweegdiploma
Wimbledon aan de Maas in Baarlo
voor 25 kinderen
Tijdens het prestigieuze en bekende tennistoernooi Wimbledon, organiseert de Baarlose tennisvereniging LTC
Tonido op zaterdag 9 juli wederom Wimbledon aan de Maas. Met het gezelligheidstoernooi wil Tonido deelnemers
onder andere enthousiast maken voor tennis.

Gymnastiekvereniging SSS Helden reikte op zaterdag 2 juli
25 beweegdiploma’s uit aan kinderen. De jeugd liet onder grote
belangstelling van ouders, opa’s en oma’s hun gymkunsten zien.
Dit werd beloond met het Nijntje beweegdiploma. SSS Helden
begon in het seizoen 2014-2015 met het diploma. Het doel is om
kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs beter te leren
bewegen. Het was de vierde keer dat SSS diploma’s uitdeelde.
In totaal hebben nu ongeveer 85 kinderen het diploma gehaald.

Senioren sporten in de Körref

Open dagen sport- en
gymgroep Meijel
Op maandag 11 en 18 juli kunnen senioren in de omgeving van Meijel
kennismaken met een sport- en gymgroep die elke maandagochtend een
uurtje besteedt aan sport en spel.
Dit jaar vindt het toernooi niet
plaats op echt gras, maar op de banen
van de eigen tennisclub. Niet alleen
ervaren tennissers, maar ook tennissers
die alleen in de wintermaanden in de
hal een balletje slaan, zijn meer dan
welkom. Daarnaast mag ook iedereen
deelnemen die nog nooit een racket in
handen heeft gehad. Spelers dienen te

zorgen voor een team uit ten minste
drie personen, bestaande uit dames
en/of heren. Wel moet ieder team
uit maximaal twee leden van Tonido
bestaan.
Iedereen die zich opgegeven heeft
voor het toernooi, wordt op zater
dag 9 juli om 14.00 uur verwacht bij
tennisclub LTC Tonido. Na afloop van

de wedstrijden kunnen deelnemers
aanschuiven bij de barbecue. Voor de
kinderen zijn er gedurende het toernooi
verschillende wedstrijden en een clinic
georganiseerd. Ook kunnen ze de hele
dag vertoeven op een springkussen en
staat de mini-baan tot hun beschikking.
Kijk voor meer informatie op
www.tonido.nl

Eerste tocht door Maasbree

Fietstochten door Peel en Maas
Ouderenbond KBO uit Panningen houdt ook dit jaar weer verschillende fietstochten door Peel en Maas die vrij
toegankelijk zijn. De eerste tocht wordt op dinsdag 12 juli gefietst en gaat richting Maasbree.
Evenals voorgaande jaren worden
de fietstochten in de vakantieperi
ode georganiseerd en vinden, op
één keer na, op dinsdag plaats.
Zowel leden van ouderenbonden
uit Panningen of andere dorpen als
niet-leden mogen deelnemen aan de
tochten. De snelheid waarop gefietst
wordt, is ongeveer vijftien à zestien
kilometer per uur. Deelnemers met
een elektronische fiets mogen ook

deelnemen, maar moeten wel voor een
volle accu zorgen en kunnen eventueel
het oplaadapparaat meenemen.
De eerste tocht op dinsdag
12 juli begint om 13.30 uur bij de
Ringoven in Panningen en gaat
naar Maasbree. De tocht is in totaal
28 kilometer lang. Onderweg wordt
er bij visvijver Breeërpeel pauze
gehouden. Deelname is gratis. Alleen
de consumpties op de pauzeplaats

zijn voor eigen rekening. Tijdens
de pauze van de eerste fietstocht
wordt overlegd met de deelnemers
of een van de fietstochten naar de
avonduren wordt verplaatst. De
eerstvolgende fietstocht vindt op
dinsdag 19 juli plaats.
Kijk voor meer informatie over
deze en de andere fietstochten die in
juli en augustus worden gehouden,
op www.kbopanningen.nl

Onder deskundige begeleiding
van Margo Hoendervangers van de
organisatie Samen in Beweging, begint
de groep om 09.30 uur met een aantal
loop- en bewegingsoefeningen op
muziek. Daarna wordt er kort aan de
conditie gewerkt en worden er verschil
lende spellen uitgevoerd, zoals korfbal

of volleybal. Dit alles wordt rond 10.30
uur afgesloten met een coolingdown.
Senioren kunnen tijdens deze open
dagen een aantal lessen uitproberen.
De lessen vinden plaats in sporthal de
Körref in Meijel van 09.30 tot 10.30 uur.
Neem voor meer informatie op met
Maria Hodzelmans via 06 22 63 02 26.

Zomeravond
wandeling IVN Helden
Het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid in Helden (IVN
Helden) houdt donderdag 7 juli haar traditionele zomeravondwandeling.
Peter Maessen, landschapsgids
van IVN Helden, leidt belangstellen
den die avond rond en vertelt over de
bijzonderheden van het natuurgebied
Waterbloem. Het gebied is voor
namelijk door mensenhanden gevormd
en was rond 1850 zeer moerassig.
Daarna werd gestart met de heide
ontginning. Dat is ook waar de naam
Heibloem vandaan komt. Ook werd tus
sen 1890 en 1940 bos aangeplant met
de grove den, Douglasspar en Fijnspar
voor productiehout.

De route die tijdens de zomer
avondwandeling wordt gelopen,
is ruim vijf kilometer lang en pas
seert afwateringssloten en vennen.
Het dragen van goede schoenen wordt
daarom aangeraden.
De zomeravondwandeling is vrij
toegankelijk voor leden en niet-leden.
Vertrek naar Heibloem is om 19.00 uur
vanuit het IVN-gebouw in Helden. Een
andere mogelijkheid om deel te nemen
is vertrek om 19.15 uur vanaf de
parkeerplaats bij de kerk in Heibloem.
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Dit is mijn club
1/8

Handbalclub Targos Bevo Hc

Peel en Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Daar zitten ook talloze sportclubs bij. Van beugelen tot
volleyballen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Peel en Maas terug
op het afgelopen seizoen en wordt er een blik geworpen op de toekomst. In de eerste aflevering handbalclub
Targos Bevo Hc uit Panningen.

Slechts twee doelpunten waren
de handballers van het eerste team
van Targos Bevo Hc verwijderd van
het landskampioenschap. In de
beslissende wedstrijd van de finale
op zondag 5 juni bleek Limburg
Lions uit Sittard net een maatje te
groot voor de Panningse handbal
lers: 28-26. Toch was teambege

leider van Bevo Peter Kersten (61) uit
Helden achteraf tevreden. “Het was
maar een klein verschil en iedereen
werkte zich kapot. Dat maakt het
draaglijker. Als we waren afgemaakt
met vijftien goals verschil had ik het
echt verschrikkelijk gevonden. Nu kon
ik er wel mee leven.”
Als teambegeleider regelt Peter al

het randgebeuren. Hij zorgt er onder
andere voor dat de kleding klaarligt, de
bidons gevuld zijn met water en de bal
len weer opgeruimd worden. “Maar ik
praat ook veel met de jongens”, vertelt
hij. “Ik vraag ze hoe het gaat op school
en met de liefde bijvoorbeeld. Vóór de
beslissende finalewedstrijd zijn veel
van de jongens nog bij mij thuis komen

eten. Er zijn er trouwens een paar die
bijna iedere week wel een keer komen
eten hier.”

‘Krijg er nog
kippenvel van’
Peter denkt dat het kampioenschap
voor het grijpen lag. “We hadden een
slechte fase in de beslissende wedstrijd
waarin we op een achterstand van vijf
doelpunten kwamen”, vertelt Peter.
“Op een gegeven moment kwamen
we terug tot één goal verschil. Als we
toen die gelijkmaker hadden gemaakt,
hadden we het kampioenschap gepakt.
Daar ben ik van overtuigd.” Ook in de
toekomst komt het goed denkt Peter.
“We hebben in Mustafa Amhaouch een
goede voorzitter, de structuur is goed
en vanuit de jeugd is er veel potentie.
De club zit gewoon goed in elkaar.”
Hij maakte al veel tweede plaatsen
mee, maar Peter was ook bij grootste
succes in de historie van Bevo: het
landskampioenschap in 2014. “Ik kan
me nog zo goed herinneren dat bij
terugkomst met de bus overal mensen
langs de weg klapten en juichten voor
ons. En toen we bij sporthal de Heuf
aankwamen stonden er zoveel mensen.
Ik krijg er nog kippenvel van. Ik kijk
de beelden van die wedstrijd nog wel
eens terug om dat gevoel weer even te
beleven.”
Daar schuilt ook de kracht van
Bevo, denkt Peter. “Het is een echte
familieclub. De spelers van de lagere
teams kwamen allemaal het eerste

team aanmoedigen toen we kampi
oen konden worden. En andersom
toen Bevo 2 kon promoveren, ston
den de spelers van het eerste team
met toeters en vlaggen naast de lijn.
Toen een tijdje terug een trouwe
supporter overleed, hebben we een
kaartje gestuurd vanuit de selectie.
Daar waren de nabestaanden heel
erg blij mee. Bevo is één grote hand
balfamilie.”

Landstitel is het doel
Peter maakte al veel mee bij
de club uit Panningen. Zo was er
een Europacupwedstrijd in Kosovo.
“Veel gebouwen lagen daar nog plat
door de burgeroorlog”, vertelt Peter.
“De mensen hadden geen cent,
maar waren zó vriendelijk. Dat heeft
indruk gemaakt.” Bevo wist ook nog
eens te winnen. “27-28 werd het.
Er zaten 4.500 man in die zaal en de
sfeer tijdens de wedstrijd was grillig.
Na afloop klapten ze echter allemaal
voor ons. Man, dat is zo mooi om
mee te maken.”
Ondanks de hoogtepunten denkt
Peter wel eens aan stoppen. “Ik zeg
ieder jaar dat ik ermee ophoud en
uiteindelijk ga ik toch weer door.
Het is jammer als ik moet stoppen,
maar dat moment zal toch een keer
komen.” Hij blijft dit seizoen in ieder
geval wel nog en het doel voor
komend jaar is duidelijk: “We gaan
voor de landstitel. Lions wordt zwak
ker en Volendam is sterk, maar wij
worden kampioen.”

Peel en Maas op Special Olympics Nijmegen

Brons voor g-voetbalteam Meijel
Het g-voetbalteam van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel heeft tijdens de Special Olympics Nationale Spelen
(SONS) in Nijmegen de derde plek behaald. In het weekend van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juli streden ruim
2.000 verstandelijk beperkte jongens en meiden in achttien verschillende takken van sport tegen elkaar om een
podiumplaats.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

Mat Pijnenburg wint
viswedstrijd
Door: visvereniging HSV De Noordervaart
Mat Pijnenburg is op zondag 3 juli de winnaar van de slagerij Van de
Beuken-wisseltrofee geworden. Het was de tweede week op rij dat de
Noordervaart het strijdtoneel was van hengelsportvereniging De Noordervaart uit Meijel.
Na de uitslagen van een week
eerder was de hoop dat de vangsten
ietwat omhoog zouden gaan. Na de
wedstrijd bleek dat ijdele hoop te zijn
geweest. Alleen de plaatsen één tot
en met drie hadden een goede vangst.
Voor de overige deelnemers was het
net zo slecht als of nog slechter dan de

week ervoor. Het was Mat Pijnenburg
die met drie brasems een totaalgewicht
van 6.330 gram had en de wisselbeker
in ontvangst mocht nemen. Tweede
werd Ruud Flipsen met 5.065 gram,
waaronder een brasem en een zeelt.
Op de derde plek eindigde Hennie
Daniels met 1.470 gram.

Onder andere in de sporten basket
bal, bocce (Italiaanse balsport, red.),
korfbal, bowlen, badminton, paardrij
den, judo en gymnastiek s treden de
deelnemers tegen elkaar. Uit Peel en
Maas namen de G-teams van voet
balclub RKMSV uit Meijel, MVC’19 uit
Maasbree en het judo G-team van
Alcides uit Baarlo deel aan de spelen.
Tijdens de openingsavond op vrijdag

1 juli werden alle deelnemers verrast
met een optreden van volkszanger
Frans Bauer, waarna op zaterdag 2
juli de oefenwedstrijden van start
gingen op twaalf locaties in Nijmegen,
Groesbeek en Wijchen. Op zondag 3 juli
werden de wedstrijden om een gou
den, zilveren of bronzen plak gespeeld
in poules. Het g-team van voetbalver
eniging RKMSV uit Meijel wist uiteinde

lijk een bronzen medaille te veroveren.
Voorafgaand aan de Special Olympics
werden de deelnemers uit Peel en
Maas op donderdag 30 juni op het
gemeentehuis ontvangen door burge
meester Wilma Delissen-van Tongerlo
en wethouder Roland van Kessel. Daar
kregen ze een vlag en t-shirts van
gemeente Peel en Maas overhandigd,
die ze meenamen naar de spelen.
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Negende editie

Tennistoernooi in
Beringe
Tennisvereniging BEVO uit Beringe hield van maandag 27 juni tot en
met zondag 3 juli de negende editie van het 17+ Open Tennis Toernooi.
Er werd gespeeld in zeven verschillende categorieën in de onderdelen
5 tot en met 7.

Atletiek Helden-dames winnen
Avondloop Criterium
De dames van Atletiek Helden zijn zaterdag 2 juli in Baarlo onderscheiden met de eerste plek bij het
Midden-Limburgs Avondloop Criterium (MLAC). Deze hardloop-competitie, verdeeld over zes wedstrijden in Limburg, startte in Heythuysen. Na hardloopwedstrijden in Panningen, Horst, Herten en Weert
werd het MLAC in Baarlo afgesloten met de Knooppunt Baarloloop. Daar werden de prijzen uitgereikt
van alle wedstrijden.

Het was een gezellig en spor
tief toernooi met vele spannende
wedstrijden. Door regen liepen twee
wedstrijden uit tot middernacht.
Bij het Gemengd dubbel 5 waren Dré
Steeghs en Ingrid Simons in de finale
met 6-1, 0-6 en 6-3 te sterk voor Ben
en Jeanne van der Heijden. Bij de
Heren dubbel 5 wonnen Tom Thijssen
en Ron Tielen in de finale van Roel
Arnoldussen en Siem Friesen.
Bij de Heren dubbel 6 50+ waren
Henry Bankers en Leon Wijhers

te sterk voor Frans Bos en Christ
Knaapen. In het Gemengd dubbel 6
wonnen Chris Fleuren en Anouk Zelen
met 7-5, 7-6 van Jan Teeuwen en
Truus Bos. In de Heren dubbel 7-finale
gingen Twan Verheagh en Ludie
Hendrix er met de winst vandoor
tegen Roel van Kimmenade en Roy
Opstals. Bij de Dames dubbel 7 ging
de titel naar Odette Albers en Ellen
Peeters-van den Beucken, die in de
finale wonnen van Josje Korsten en
Karin Peeters-Janssen.

HSV de Noordervaart Meijel

Judo-examens Alcides Baarlo Danny Flipsen en
Door: judoclub JC Alcides Baarlo
Voor een heleboel judoka’s van judoclub JC Alcides uit Baarlo was maandag 27 juni een spannende dag. De judoexamens stonden op het programma en er werden een hoop banden uitgereikt aan de geslaagden.

Joeri van Lieshout
Limburgs kampioen
Ruim veertig jeugdige vissers namen zaterdag 25 juni deel aan de
finale van de Limburg Cup Jeugd 2016 in de Schippershaven van Roermond. Twee van de vier vissers van HSV de Noordervaart uit Meijel
werden Limburgs kampioen in de categorieën U20 en U25.
Ondanks het weer van de
afgelopen weken, bleef het tot ver
na de wedstrijd zo goed als droog.
Mede dankzij het prima visweer,
konden twee vissers van HSV de
Noordervaart uit Meijel de titel mee
naar huis nemen. Danny Flipsen werd
Limburgs Kampioen in de catego
rie U25 en Joeri van Lieshout werd
Limburgs Kampioen in de categorie
U20. Door dit resultaat zijn ze beiden
geselecteerd voor het Nederlands

De examens werden afgeno
men door trainers Martin Peeters en
Richard Maeghs. Het was voor enkele
judoka’s een spannend moment,
want zij kregen hun eerste gele slip
of hele band. Anderen gingen al voor
de blauwe band, maar ook voor hen
was het heel spannend. Na een uurtje
zwoegen waren alle judoka’s aan
de beurt geweest. Toen kwam het

verlossende antwoord: iedereen was
geslaagd. De witte banden met gele
slip werden uitgereikt aan Lynn Peeters
en Kirsten Coopmans. Lucas Gerhards,
Suzanne Tomala, Steijn en Noud Uphoff
en Joep Verhofstad kregen hun gele
band uitgereikt. De oranje banden
werden gehaald door Tygo Jeucken,
Thomas Klerken, Jeremy van Horck,
Dylan Mulders, Wieteke Ottenheijm

en Isa Peeters. Voor de groene band
zijn Thijn Berkers, Cas Bongers, Jelle
Moors, Jasper Ottenheijm, Thijs Peeters,
Joris Rijpkema, Mikey Stroeken en Cas
Teeuwen geslaagd. Xander Stroeken
en Mike Weijers mochten hun blauwe
band in ontvangst nemen. De judoclub
is ontzettend trots op haar leden en
wil ze van harte feliciteren met de
behaalde resultaten.

Tafeltennisster uit Panningen

Sharon Janssen naar jeugd-EK
Door: Wiel Schers
De Panningse tafeltennisster Sharon Janssen is geselecteerd voor de Europese Jeugdkampioenschappen die dit
jaar van vrijdag 8 tot en met zondag 17 juli plaatsvinden in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Janssen neemt de
zeventiende plaats in op de Europese ranglijst en is de kopvrouw van het Nederlands cadettenteam.
Teamgenoten van de pas 15-jarige
Sharon Janssen, die het komend
seizoen voor het eredivisieteam uit
Hilversum gaat uitkomen, zijn Karlijn
van Lierop uit Weert en de Lochemse
Emine Ernst. Janssen maakt deel uit van
het CTO (Centrum Topsport Onderwijs)
op Papendal. Met nog drie andere

meisjes combineert zij haar studie met
topsport. Naast haar studie vwo aan
het Lyceumcollege in Arnhem, traint zij
tweemaal per dag op het Papendalse
sportcomplex. Met haar team neemt
ze het in de eerste ronde op tegen
Litouwen, Bulgarije en Estland.
Karlijn van Lierop is haar dubbelspel

partner en in het mixdubbel zal Sharon
samen met het Nederlands toptalent
Roel Bogie uit Nijmegen voor een hoge
klassering gaan. Met haar debuut op dit
Europees Jeugdkampioenschap treedt
Sharon in de voetsporen van haar
moeder Ellen die in 1985 Nederland
vertegenwoordigde op de EJK.

Kampioenschap Jeugd dat op zater
dag 10 september wordt vervist op
de Urkervaart bij het Flevolandse
Tollebeek.
Voorafgaand aan de finale
vonden er verspreid over de provincie
verschillende selectiewedstrijden
plaats in samenwerking met diverse
verenigingen. Op deze manier konden
de kandidaten hun capaciteiten
meten met andere geselecteerde
kanshebbers uit Limburg.

Handboogverenigingen Grashoek en
Koningslust

Koningsschieten
Peel en Maas

Op vrijdag 1 juli werd het Koningsschieten van Peel en Maas verschoten op de banen van De Indianen in Koningslust. Schutters en schutsters
uit onder andere Grashoek en Koningslust gingen binnen drie verschillende klassen de strijd met elkaar aan.
Bij de recurve schutters werd het
gehele podium gevuld met schut
ters van De Indianen uit Koningslust.
Rene Koopmans ging er met de winst
vandoor, terwijl Wilbert Theeuwen de
tweede plaats op zijn naam mocht
schrijven. Frank Verdonschot werd
derde. Ook bij de jeugd vielen de
schutters uit Koningslust in de prijzen.
Rick Joosten werd eerste met 81
punten en Jesse Peeten behaalde
met een score van 67 punten een
tweede plaats. In de compound klasse

was het Ton Janssen, wederom van
handboogvereniging De Indianen,
die de eerste plek veilig stelde
met 93 punten en een gewonnen
shoot-off. Van handboogvereni
ging O.V.U. Grashoek namen negen
recurve en vier compound schutters
deel. De recurve schutters waren
na de kwartfinales uitgeschakeld.
Bij de compound schutters wist Jan
Verhoeven met 93 punten en een nipt
verloren shoot-off een tweede plaats
te behalen.
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Wimbledon aan de Maas
za 9 juli 14.00 uur
Organisatie: tennisvereniging
LTC Tonido
Locatie: tennisclub LTC

Musicalschool Me On Stage houdt op woensdag 13 juli een open les in
DOK6 in Panningen. In deze twee uur durende les kunnen liefhebbers niet
alleen kennismaken met de musicalschool zelf, maar ook verschillende
technieken leren op het gebied van dans, zang en toneel.
aan de musical Assepoester. Dit toneel
stuk is nog op zaterdag 9 en zondag 10
juli te bezichtigen in het DOK6 Theater
in Panningen. Kijk voor meer informatie
over de open les op www.meonstage.nl

De open les vindt plaats in DOK6
en duurt van 15.30 tot 17.30 uur.
Aanmelden is niet vereist. Daarnaast
hebben verschillende leerlingen van Me
On Stage het afgelopen seizoen gewerkt

Genieten...

ma 11 juli 09.30 uur
Organisatie: sport- en gymgroep
Meijel
Locatie: sporthal De Körref

Panningen

Kermis Panningen:
Dj duo Bert & Ernie
vr 8 juli 20.00 uur
Locatie: Dotje’s Skihut

Big Benny, Basje Basman en
Fabrizio
Kermis BBBF-afterparty

Euronight met dj Paul

Black Cadillac

wo 13 juli 20.00 uur
Locatie: Dotje’s Skihut

za 9 juli 22.00-03.00 uur
Locatie: The Apollo

za 9 juli 20.00 uur
Locatie: tent Tommies Bar

KBO fietstocht

Kessel

Kermis Matinee met Basje
Basman en Marleen Rutten

di 12 juli 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven

zo 10 juli 20.00 uur
Locatie: Dotje’s Skihut

Open les Me On Stage

Dansoptreden
KSV Kessel
zo 10 juli 11.00 uur
Organisatie: Kesselse Sport
Vereniging (KSV)
Locatie: sportzaal Achter de Häöf

Classics Revival Band
zo 10 juli 20.00 uur
Locatie: tent Tommies Bar

Na aankomst om ca. 11.00 uur, heeft u de hele middag de tijd voor de stad
Parijs en de feestelijkheden rond de finish van de Tour. De renners worden
om ca. 18.00 uur op de Champs-Élysées verwacht.

Data: 12 juli, 4 aug.
en 7 sep

Data: 27 juli, 23 aug. en
22 sep.

IJSBOERDERIJ EN
RONDRIT VELUWE

NIEUW!

Incl. koffie/ gebak, rondleiding en
proeverij ijsboerderij, lunchbuffet,
gids voor rondrit en dinerbuffet
Data: 19 juli, 10 aug.
en 1 sep.

€ 69,-

NATIONAAL PARK
DE WEERRIBBEN
Data: 20 juli, 18 aug.
en 13 sep.

€ 73,-

DISNEYLAND® PARIS

Incl. busreis en dagticket 1 dag /
1 park.

Data: 31 juli en 27 aug.
Normale prijs € 100,-

MUSICAL DISNEY’S
THE LION KING

FRUITCORSO TIEL
Incl. gereserveerde tribuneplaats
en diner
Datum: 17 september

€ 65,-

Incl. entreekaart 1e rang
24 november
(avondvoorstelling)
27 november
(matineevoorstelling)

€ 60,€ 65,-

€ 80,-

Incl. busreis en entree

NIEUW!

€ 125,-

€ 75,-

RIJKSMUSEUM

Incl. entreekaart 1e rang
Data: 27 nov., 22 jan.
en 19 feb.

€ 40,-

Normaal € 55,-

€ 72,-

HOLIDAY ON ICE

Incl. koffie/ gebak, lunchbuffet,
rondvaart incl. koffie/ thee, bezoek
Natuur Activiteitencentrum en diner

wo 13 juli 15.30-17.30 uur
Organisatie: musicalschool
Me On Stage
Locatie: DOK6

FINISH TOUR DE FRANCE

Incl. koffie/ gebak, gids voor rondrit, boottocht, lunch en diner

€ 72,-

di 12 juli 20.00 uur
Locatie: Dotje’s Skihut

za 9 juli 20.00 uur
Locatie: Dotje’s Skihut

Incl. koffie/ gebak, rondvaart,
lunch, rondrit en diner

Data: 2 en 31 aug.

Veronica Top 1000
Allertijden

De Heeren Van

za 9 juli 10.00-12.30 uur
Organisatie: Hoera kindercentra
Locatie: Hoera kinderopvang
locaties

EIFEL SPECIAAL

Incl. koffie/ gebak, lunch en diner

ma 11 juli 20.00 uur
Locatie: tent Tommies Bar

di 12 juli 20.00 uur
Locatie: tent Tommies Bar

SPIDO EN FUTURELAND
MAASVLAKTE 2

DAGJE VIANDEN

Matinee Maandag

vr 8 juli 20.00 uur
Locatie: tent Tommies Bar

Inclusief: busreis
Data:
24 juli 2016

€ 75,-

ma 11 juli 20.00 uur
Locatie: Dotje’s Skihut

PNB Soundsystem &
dj Contest

Happen en stappen of
trappen

Open les Me On Stage
in DOK6

Anderkovver en dj Pieet

Open dagen

Freestyle Friday

Helden

Dans, zing en acteer mee

Meijel

© Disney

Data: 26 juli en 25 aug.
Normale prijs € 57,50

€ 75,- € 42,50

GIETHOORN & ELBURG
Incl. busreis

Data: 3 en 25 aug.
Normale prijs € 37,50

€ 75,- € 27,50

VOLENDAM & ZAANSE
SCHANS
Incl. busreis

Data: 28 juli en 16 aug.
Normale prijs € 37,50

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

€ 75,- € 27,50
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Kerkberichten

service 21

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

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Donderdag 7 juli
H. Mis 19.00 uur vanwege Vormsel
groep 7 en 8 van de basisschool door
bisschop Frans Wiertz – 19.00 uur
Zondag 10 juli
H. Mis 9.30 uur voor Barmhartigheid
zoals de Paus preekt.

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 9 juli
Geen H. Mis
Overleden
Broeder Polycarpus, Sjeng Bos.
Hij werd 90 jaar.
Zaterdag 16 juli
H. Mis 17.30 uur

Parochie Egchel

Parochie Meijel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 10 juli
H. Mis 11.00 uur
Zondag 17 juli
Geen H. Mis

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 7 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 9 juli
H. Mis 19.00 uur – dameskoor
t.i.v. Henk Vlek en Truus Derickx
(jaardienst); Theo Lemmen
(jaardienst); Niek Trines en familie
Trines-Derckx; Piet van Melis (verj. en
jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 11 juli
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 12 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 14 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 juli
H. Mis 11.00 uur Voor de gezinnen in
onze parochie
Zaterdag 16 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Jan Gommans,
Nell Geurts-Gommans en Jacobus
Janssen; Rien Hunnekens-Gielens
(verj)

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 juli
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
t.i.v. Gerard Berghs (jaardienst);
Niek Bruijnen (vw de vrijwilligers van
de kerkhofploeg); Jacobus Ottenheijm
en Carolina Maessen, Pieter Johannes
Keiren en Johanna Gielen; John Ebben
(jaardienst); Marij Rutten
Overleden
Rudolf Lorang, partner van Grietje
Barels. Schrames 7. Hij werd 71 jaar.
r.i.p.

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 9 juli
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v.
Joke Goes; Jac en Cor v.d. Beuken;
Annij Driessen-v.d. Hoogen (overl.);
Pierre Janssen (verj.); Luciënne Zinzen
en zoon Marco
Zaterdag 16 juli
H. Mis 19.00 uur – samenzang
t.i.v. Lei Janssen (jaardienst/
col); Jo Leijssen (bgv. verj.) en
uit dankbaarheid; familie NausVerstappen

Zomerse markt in Maasbree
De jaarlijkse zomermarkt in Maasbree op zondag 3 juli werd dit jaar druk bezocht. Het Maasbrees
Mannenkoor organiseerde de markt voor de 27e keer. Naast een groot aanbod van kramen met allerlei
artikelen, eten en drinken, waren ook de terrassen van de omliggende horecagelegenheden geopend
tijdens het zomerse weer. Kapel De Koèlemoèters zorgde voor zomerse muziek, terwijl de kinderen van
het springkussen en een ritje op de draaimolen genoten.

Hoera kindercentra in Helden

Happen en stappen of trappen
Op zaterdag 9 juli vindt er in Helden ‘Happen en stappen of trappen’ plaats. Deze activiteit voert deelnemers
langs de drie kinderopvanglocaties in Helden die sinds 1 januari bij Hoera kindercentra zijn aangesloten.
Alle drie de locaties hebben sinds
het begin van dit jaar een kleine
metamorfose ondergaan, die meteen
te bezichtigen zijn tijdens de activiteit.
Deelnemers kunnen de route te voet
of met de fiets afleggen en kunnen
starten tussen 10.00 en 11.00 uur

op één van de drie Hoera-locaties in
Helden. Voorafgaand aan de start krijgt
iedereen een knapzak met daarin een
routebeschrijving, een prijsvraag en
een versnapering. Bovendien krijgen
kinderen een kaart waarmee ze stickers
kunnen verzamelen voor een klein

cadeautje. Verder zijn er op de locaties
zelf voor iedereen een hapje en een
drankje en een activiteit voor de
kinderen beschikbaar. Iedere Hoeralocatie is op zaterdag 9 juli geopend tot
12.30 uur. Kijk voor meer informatie op
www.hoerakindercentra.nl

126 jaar oude kastanjeboom

Informatiebord ‘de reus van
Maasbree’ onthuld
Bij de 126 jaar oude kastanjeboom op de parkeerplaats van Op de Kemp werd donderdag 30 juni officieel een
informatiebord onthuld. Drie groepen zeven van basisschool De Violier uit Maasbree waren bij die onthulling
aanwezig, net als initiatiefnemer Jan Boots van stichting STOOM en wethouder Roland van Kessel. De leerlingen van
de school hadden diverse brieven gestuurd aan Jan Boots, waarin ze hem bedankten voor het vertellen van zijn
ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis over de oude boom. “U verdient een dikke pluim”,
schreef Janou Louwerens. “Ik hoop dat je dit aan nog veel meer kinderen gaat vertellen”, schreef Cas Vaessen.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

In 1890 werd de openbare jongensen meisjesschool aan de Dorpstraat
verbouwd. De school kreeg een speel
plaats met drinkwaterpomp en een
toiletgebouw. Om die speelplaats werd

een twee meter hoge en 98 meter lange
muur gebouwd en er werden zes kas
tanjebomen geplant. Op de plek waar de
school ooit stond staat inmiddels nieuw
bouw en de meeste kastanjebomen

staan er niet meer, op één na. Alleen de
kastanjeboom, die ook wel ‘de reus van
Maasbree’ genoemd wordt, en een klein
stukje overgebleven muur herinneren
nog aan de vroegere jongensschool.

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
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DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

MAX.

7

KG

599,-

499,-

1400

TOEREN

GRATIS

SIEMENS

BEZORGEN &
INSTALLEREN

WASMACHINE WM14N292
r"RVBTUPQCFWFJMJHJOH
r,PPMCPSTUFMMP[FNPUPSNFUKBBSHBSBOUJF
r3FTUUJKEJOEJDBUJFFOWPPSQSPHSBNNFSJOH

NU

BEZORGEN

FULL HD LED-TV UE32J5600
ru DN 4NBSU57
r1JDUVSF2VBMJUZ*OEFY 12* 

799,-

1099,-

699,BOSCH

GRATIS

LUXE INBOUW VAATWASSER SMV86M50

INMETEN*

GRATIS
INMETEN*

r 7PMMFEJHHFÐOUFHSFFSE DPVWFSUT
r /JTNBUFO IYCYE YYNN

r 7PMMFEJHHFÐOUFHSFFSE DPVWFSUT
r /JTNBUFO IYCYE YYNN

899,BOSCH

INBOUW OVEN CMG636NS2

GRATIS
INMETEN*

r WFSXBSNJOHTTZTUFNFO NBHOFUSPOGVODUJF
r /JTNBUFO IYCYE YYNN

SMART TIP! LUISTER MUZIEK
DOOR HET HELE HUIS.

TER UITBREIDING VAN ONS TEAM
ZOEKEN WIJ ENTHOUSIASTE COLLEGA’S!

Sonos is een Smart Speaker systeem
waarmee u muziek kunt streamen. Al
uw favoriete muziekdiensten worden
gecombineerd in één simpele app. Luister
in de woonkamer, slaapkamer, of zelfs in
de badkamer naar een ander nummer of
speel in alle kamers dezelfde track af.
Benieuwd hoe dat werkt?
Kom eens bij ons
langs, dan
laten we
het u zien!

ERVAREN BEZORGER / INSTALLATEUR - Fulltime

Jij?

r2VBEDPSFQSPDFTTPS
r.JDSP%JNNJOH1SP

De Inbouw Specialist in uw regio!

599,INBOUW VAATWASSER SN68M058

GRATIS

SAMSUNG

NU

SIEMENS

349,-

SMART

Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een ervaren bezorger/installateur. In deze
functie zorg je voor de dagelijkse bezorging van bestellingen. Ook het installeren en inbouwen van de apparaten behoort tot het takenpakket. Denk aan het aansluiten en instellen
van tv’s of audio-apparatuur, het installeren van wasmachines en koelkasten, apparaten op
het netwerk aansluiten, of het inbouwen van bijvoorbeeld kookplaten en vaatwassers.

WEEKEND/VAKANTIE-KRACHT VERKOOP - Parttime
We zoeken parttime verkooptalenten die ons in de weekenden en vakantieperiodes kunnen
ondersteunen. Je verkoopt onder andere tv’s, radio’s, wasmachines, klein huishoudelijke
producten en laptops. Ben je bijvoorbeeld net afgestudeerd, en zoek je een leuke en afwisselende bijbaan in de verkoop? Dan is dit een mooie kans!

INTERESSE? MAIL NAAR SOLLICITATIE@ELECTROWORLDTUMMERS.NL
* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW APPARAAT. € 50,- VOORAF BEREKEND - ACHTERAF VERREKEND

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

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

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

