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Panningse kermis
In Panningen streek vrijdag 8 juli weer de jaarlijkse kermis neer. Tot en met woensdag 13 juli stonden er vele attracties op het Raadhuisplein, het Wilhelminaplein en aan
de Markt. Wethouder Paul Sanders, marktmeester Piet Ebisch en Jan Boots, voorzitter van de Nederlandse Kermisbond, waren vrijdag 8 juli aanwezig om de kermis officieel te
openen. Tijdens het zonnige kermisweekend konden kinderen genieten van een ritje in de draaimolen, de bank of octopus, werd er een gokje gewaagd bij het touwtrekken of
bij de grijpmachines en werd er gesnoept van het vele lekkers dat bij de gebaks- en snoepkramen werd aangeboden. De oudere jeugd en volwassenen konden voor een biertje
en muziek onder andere terecht bij café Dotje of Tommies Bar, waar tot in de late uurtjes werd gedanst. Kijk voor een fotoreportage op pagina 05

Werkzaamheden gestart

Vragen CDA over Ringovenpark
Raadslid Roel Boots van de fractie CDA Peel en Maas heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 juli
vragen gesteld aan het College van B&W over de werkzaamheden in het Ringovenpark. De realisatie van de
tijdelijke woningen is daar maandag 4 juli van start gegaan.
Het Ringovenpark wordt momen
teel door gemeente Peel en Maas
gereedgemaakt om er tijdelijke
woningen te huisvesten. Die wonin
gen worden door woningcorporatie
Wonen Limburg geplaatst, van wie de
grond nu officieel is.
Aan wethouder Arno Janssen
werd tijdens de raadsvergadering
op dinsdag 12 juli gevraagd of de
vergunning voor de werkzaamheden
inmiddels is verleend en, indien

dit het geval is, of de omwonenden
daarvan op de hoogte zijn gesteld.
De wethouder liet weten dat dit
inderdaad het geval is. Ook wilde
CDA-raadslid Roel Boots weten of het
klopt dat de werkzaamheden eerder
waren gestart dan dat de vergunningen
verleend waren. “Zo ja, hoe is dit
mogelijk?”, vroeg Boots zich af.
De actiegroep Behoud het
Ringovenpark, een initiatief van Michel
van Lieshout, had een alternatief plan

ingediend waar de tijdelijke woningen
geplaatst zouden kunnen worden. Die
locatie, bij het Pantaleon in Panningen,
werd echter afgewezen. De gemeente
gaf aan niets meer te zeggen te
hebben over de plannen, omdat de
plannen van Wonen Limburg inmiddels
goed waren gekeurd en de grond al
was overgedragen. CDA-raadslid Roel
Boots wilde van de wethouder weten
of het klopt dat de bewonersgroep
meteen te horen heeft gekregen, dat

met hun plan geen rekening zou wor
den gehouden. “En klopt het dat dit is
gezegd vóórdat men was toegekomen
aan de presentatie van hun alterna
tieve plan?”, aldus Boots. Hij zou ook
gehoord hebben, dat omwonenden
zich tijdens het hele proces niet serieus
genomen voelden door gemeente
Peel en Maas en de woningstichting.
Wethouder Arno Janssen antwoordde
dat hij inmiddels zijn excuses heeft
aangeboden aan de voorzitter van de
bewonersgroep voor het feit dat de
werkzaamheden zonder vergunning
waren gestart en zonder dat de omwo
nenden hiervan op de hoogte waren.

CDA Peel en Maas maakt zich
zorgen over het communicatiever
mogen van het college, liet raadslid
Roel Boots na afloop van de raads
vergadering weten. ”Dit is natuurlijk
niet de eerste keer dat communicatie
een struikelblok is. Een kwalijke zaak,
want eigenlijk is communicatie niet
zo moeilijk. Het gaat erom mensen
te verbinden rondom een idee of
concept. Dat moet altijd gaan in
dialoog. Tweerichtingsverkeer dus.
Het slechts informeren met mensen is
dus geen communicatie. Dan gaat het
dus fout. Ik vraag me af of het college
dat wel begrijpt.”
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Tekening overeenkomst sportcoöperatie en
gemeente
Gemeente Peel en Maas en Coöperatie Sport Peel en Maas hebben op
donderdag 7 juli de onderlinge huur- en exploitatiebijeenkomst getekend
op het sportpark van voetbalclub VV Helden. Wethouder Roland van Kessel
zette zijn handtekening namens het College van B&W en voorzitter Wiet
Leenders en penningmeester Piet Manders tekenden namens de coöperatie
die bestaat uit tien sportverenigingen uit Peel en Maas.
“Nu kunnen we zaken als het groot
onderhoud en gezamenlijk energieinkoop gaan regelen”, vertelt voorzitter
Wiet Leenders. De coöperatie is al vanaf
maandag 25 januari aan de slag. De
voetbalclubs SV Panningen, VV Helden,
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SV Grashoek, VV Koningslust,
SV Egchel, VV Kessel en VV BEVO
uit Beringe, hockeyclub HCPM en
tennisverenigingen LTV Kessel en LTC
Meijel werken samen in de coöperatie.

‘Succesjes zijn
belangrijk’
“We zijn dus alweer even bezig
met de samenwerking”, vervolgt
Wiet. “Het groenonderhoud is centraal
besteed, waarmee we de besturen
van de sportclubs ontzorgd hebben.
De gemeente regelde het niet meer
na 1 januari, dus dat hebben wij in
de plaats gedaan. Wellicht dat in de
toekomst meer verenigingen bij de
samenwerking willen komen. Als ze de
resultaten zien, zijn ze wellicht eerder
bereid erbij te komen. Succesjes zijn
belangrijk.” Naast het groenonderhoud
gaat de coöperatie zich vooral richten
op het beheer en groot onderhoud
van de gebouwen, velden, banen en
andere voorzieningen van de buiten
sportaccommodaties. De coöperatie
ontvangt een jaarlijkse gemeentelijke
exploitatiebijdrage van ongeveer
122.000 euro. Daarnaast is er ook veel
kennisoverdracht tussen de clubs. “De
meeste winst is volgens mij te behalen
in de overdracht van expertise en

kennis tussen verenigingen”, zei Wiet
voorafgaand aan de samenwerking.

Uniek concept in
Nederland
Wethouder Van Kessel is erg
tevreden met het initiatief van de
clubs. “Het is een vrij uniek concept
in Nederland”, vertelt de wethouder.
“De verenigingen hebben het hele
maal zelf opgezet. Dat verdient al een

grote pluim. We zien als gemeente
graag dat clubs op zo’n grote schaal
samenwerken. Het levert de gemeente
geen financieel voordeel op, maar het
eigen initiatief past uitstekend binnen
onze gemeentelijke visie. Er hebben
al andere gemeentes geïnformeerd
naar hoe de clubs samenwerken.
Ik verwacht ook meer clubs als ze zien
hoe goed het gaat.”
Lou Heijnen zit in de coöperatie in
de commissie groen. Hij werkte mee

aan de uitbesteding van het groen
onderhoud aan een externe partij.
“We hebben verschillende bedrijven
gevraagd naar de prijs van het groen
onderhoud van alle deelnemers aan
de coöperatie”, vertelt hij. “Daaruit
hebben we de beste gekozen. We
kijken eerst of er bedrijven uit de buurt
zijn en als dat niet het geval is of het
prijverschil is te groot, kijken we verder
weg. Het grootonderhoud gaan we op
eenzelfde manier aanbesteden.”

Oproep Stichting Kruisen en Kapellen

Kruis Op de Kemp Maasbree moet verhuizen
Het kruis dat Op de Kemp in Maasbree stond, zoekt een nieuw plekje. Het houten kruisbeeld moet plaatsmaken voor allerlei verbouwingen in het dorp.
Zo heeft het kruis lange tijd in de tuin van het voormalige Groene Kruis-gebouw gestaan, maar dit kreeg een andere bestemming waardoor het kruis weer
een andere plek moest zoeken. Stichting Kruisen en Kapellen Maasbree is nu op zoek naar een nieuwe plek voor het kruis.
De eerste optie was bij de
kastanjeboom van de oude
jongensschool. De gemeente vindt
dit echter geen geschikte locatie,
waardoor hier geen vergunning voor

gegeven werd. Stichting Kruisen en
Kapellen wil samen met de bewoners
van Maasbree op zoek gaan naar een
nieuwe plek voor het kruis. Het liefst
in de buurt van waar het altijd heeft

gestaan. De Kemp is nu een straat,
maar was vroeger een pad achter
de tuinen van de huizen die op de
dorpsstraat liggen. Aan dit pad stond
sinds 1900 een kruis. Het houten

kruis is 280 centimeter hoog met
daarop een soort ijzeren corpus van
93 centimeter hoog en 58 centimeter
breed. Mail voor meer informatie naar
tonwil@home.nl

Omwonenden last van luchtwegklachten

Zorgen PvdA/GroenLinks over gezondheidsrisico’s veehouderijen
De fractie PvdA/GroenLinks heeft vrijdag 8 juli vragen gesteld aan het College van B&W over de gevolgen van de intensieve veehouderijen in Peel en
Maas. In de brief vraagt de fractie aandacht voor de gezondheidsrisico’s van veehouderijen op omwonenden.
De fractie brengt in de brief recente
resultaten naar voren van een driejarig
onderzoek van het RIVM, Universiteit
Utrecht (IRAS), Wageningen UR en
NIVEL 1. Hieruit blijkt dat omwonenden
van veehouderijen meer last hebben
van luchtwegklachten dan niet-omwo
nenden. De onderzoekers stellen dat
het aannemelijk is dat dit soort gezond
heidsproblemen worden veroorzaakt
door de stoffen die afkomstig zijn van
veehouderijen, zoals de uitstoot van
fijnstof en micro-organismen.
Mede naar aanleiding van deze
uitkomsten roept GGD GHOR Nederland

provincies en gemeenten op om maat
regelen te nemen om gezondheids
problemen te voorkomen en mensen
te beschermen. Vervolgens wordt ook
het te laat handelen van de overheid
(volgens de slachtoffers) bij de Q-koorts
aangehaald.
Omdat de fractie PvdA/Groenlinks
vindt dat de gezondheid en het welzijn
van mensen altijd prioriteit dient te
hebben, wil de partij weten of het
College van B&W op de hoogte is van
het aangehaalde onderzoek. Daarnaast
vraagt de fractie of het college het ook
eens is met de oproep van de GGD

GHOR om actie te ondernemen, zodat
gezondheidsproblemen door veehoude
rijen voorkomen kunnen worden.
Ook wil de fractie weten welke
gegevens er bij het college bekend
zijn als het gaat om de uitstoot van
fijnstof en ammoniak in de gemeente
Peel en Maas. Verder is er de vraag
aan het college of ze bereid zijn om op
korte termijn samen met de GGD, LLTB,
omgevingsdiensten en de Provincie
te bekijken welke acties er direct op
het gebied van handhaving en beleid
opgepakt kunnen worden. Tot slot
wil de fractie weten of het college de

oproep van de GGD GHOR, dat het voor
zorgsprincipe nu opgenomen dient te
worden in het beleid en in omgevings
vergunningen, ondersteunt. Hierdoor
wordt er bij het verlenen van vergun
ningen voor nieuw te bouwen of uit
breidingen van veehouderijen verplicht
gekeken naar eventuele gezondheids
risico’s. Bovendien vraagt de fractie of
het college bereid is om dit op korte
termijn op te pakken. Dit om te voor
komen dat de overheid te laat reageert
op ernstige signalen over de gezond
heidsrisico’s van burgers. Het college
neemt de vragen in behandeling.
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Schutterij Sint Hubertus Beringe

Beringe tiende bij OLS Maasmechelen
Door: schutterij Sint Hubertus Beringe
In Maasmechelen werd zaterdag 9 juli de kaveling van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) gehouden. Schutterij Sint Hubertus uit Beringe eindigde
daar op de tiende plaats.

De schutters begonnen vol
goede moed en ontspannen aan
de schietwedstrijd. De eerste vier
rondes op de dikke bölkes werden
eraf geschoten. De schutters en
meegereisde toeschouwers genoten
van dit mooie resultaat.

Gehuldigd
Na de pauze werd er verder
gekaveld op kleine bölkes van
1 kubieke centimeter. De eerste twee
rondes werden de bölkes allemaal
geraakt. In de derde ronde, met nog
elf schutterijen in de strijd, was er
helaas een misser. Hierdoor werd een
tiende plaats behaald op het OLS.
Door dit resultaat werden de schutters
Hans, John, Twan, Leon, Mart, Hen
en buksmeester Eric gehuldigd op
het podium. De schutters werden
door de drumband en leden naar het
podium begeleid, wat een zeer mooie
ervaring was. D’n Um werd uiteindelijk
gewonnen door de schutterij
Sint Johannes en Sint Clemens uit het
Zuid-Limburgse Merkelbeek.

Het zestal en de buksmeester op het OLS

Jongeren in het zonnetje

Geen strafvervolging

Vier kinderen mishandelen
meisje in Maasbree
Een 7-jarig meisje is op dinsdag 28 juni in Maasbree mishandeld en vernederd door vier andere kinderen.
Maar omdat de kinderen minderjarig zijn, kan justitie geen strafvervolging instellen, laat het Openbaar
Ministerie parket Limburg desgevraagd weten.
Het meisje is volgens de politie
niet alleen geslagen, maar er is
ook een kledingstuk van haar lijf
getrokken. Omdat het hier gaat om
minderjarige daders, is de zaak door
de politie Peel en Maas overgedragen
aan het OM. “Door de leeftijd kunnen
we eigenlijk niet meer doen dan

passende hulpverlenende instanties
inschakelen voor de ouders en de
kinderen”, aldus een woordvoerder
van het OM. De zaak wordt volgens de
woordvoerder wel “serieus opgepakt
en onderzocht.” Ook is er contact opge
nomen met de school van de kinderen.
Hoewel het incident buiten de school

en buiten het speelplein plaatsvond,
gaat de school wel aan de slag met
de gevolgen van het voorval. Dit liet
bestuursvoorzitter van Stichting
Kerobei Hans Soentjens weten.
Waar het incident precies plaats
gevonden heeft, is nog niet bekend
bij het OM.

Automobilist doorgereden na
ongeval Beringe
Een automobilist is vrijdag 8 juli rond 05.30 uur tegen het hekwerk van een bedrijf aan de Meijelseweg in Beringe
aan gereden. Na het ongeval is de bestuurder doorgereden. Deze kon later door de politie worden aangehouden.
Het hekwerk is flink beschadigd
door de botsing. Volgens getuigen
is de bestuurder van het voertuig na

het ongeval doorgereden in de richting
van Meijel. Het voertuig had volgens de
politie flinke schade aan de voorzijde.

Later die dag kon de politie dankzij
een getuige de bestuurder aanhouden
en meenemen voor verhoor.

Peel en Maas gaat
jeugdlintjes uitreiken
Gekoppeld aan de internationale dag voor de Rechten van het Kind
wordt in Peel en Maas, op vrijdag 18 november 2016, het allereerste
Jeugdlintje uitgereikt. Het is een initiatief van de gemeente om jongeren die
zich voor anderen inzetten, in het zonnetje te zetten.
Koning Willem-Alexander reikt
één keer per jaar een lintje uit aan
volwassenen. Nu doet Peel en Maas
hetzelfde, maar dan krijgen jongeren
een lintje uitgereikt. Net als bij de
Koninklijke onderscheidingen kan
men voor het jeugdlintje kandidaten
voordragen. Het gaat om jongeren tot
12 jaar en jeugd vanaf 12 jaar.
Als men iemand wil voordragen
voor een jeugdlintje, dan is dat
omdat die jongere zich op een
bijzondere wijze heeft ingezet
voor de gemeenschap van Peel en
Maas, legt een woordvoerder van
de gemeente uit. Die inzet kan vele
vormen hebben. Hij of zij heeft
bijvoorbeeld een ‘heldendaad’
verricht, heeft ouderen of zieken
geholpen, een activiteit georganiseerd
in een wijk- of buurthuis of heeft

moeilijke onderwerpen zoals pesten,
alcoholgebruik of zinloos geweld
bespreekbaar gemaakt. Verder zijn
er nog vele categorieën waarin hij
of zij een jeugdlintje kan verdienen.
Kortom, bijzondere prestaties, die
ten goede komen aan Peel en Maas.
De kandidaat zelf hoeft overigens niet
in Peel en Maas te wonen.
De voordrachten worden
onder andere beoordeeld door de
burgemeester en een wethouder.
Het College van B&W neemt vervolgens
een besluit over de toekenning. Iemand
aanmelden voor een jeugdlintje kan
via Monique Verspa-Verheijen, adviseur
Kabinet van gemeente Peel en Maas.
Het aanmeldformulier kan worden
aangevraagd door een mail te sturen
naar monique.verspa@peelenmaas.nl
of telefonisch via 077 306 66 66.

Bevolkingsonderzoek borst
kanker in Meijel
Deze werkzaamheden voeren
wij uit op verschillende
evenementen, zoals Lowlands,
Zwarte Cross, Paaspop en
Emporium.

Bevolkingsonderzoek Zuid start maandag 25 juli met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Meijel. Alle vrouwen
die tussen 1941 en 1966 zijn geboren en de postcode 5768 hebben, worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Tot medio augustus staat het
onderzoekscentrum op het plein
tegenover Alexanderhof in Meijel.
Volgens de landelijke richtlijnen
zijn dit jaar vrouwen die tussen
1941 en 1966 geboren zijn aan de
beurt om deel te nemen aan het
bevolkingsonderzoek. Vrouwen
uit Meijel met de postcode 5768
worden voor deze ronde uitgenodigd.

De vorige keer was de opkomst in
Meijel 86,57 procent, wat inhoudt dat
877 vrouwen uit de doelgroep deel
hebben genomen aan het onderzoek.
Hiervan zijn uiteindelijk 46 vrouwen
doorverwezen voor nader onderzoek.
Elke twee jaar worden alle vrouwen
tussen de 50 en 75 jaar uitgenodigd
voor het bevolkingsonderzoek.
Het onderzoek wordt bij deze groep

vrouwen gehouden, omdat bij hen
het risico op borstkanker het grootst
is. Borstkanker kan door dit onderzoek
al in een vroeg stadium ontdekt
worden. Dit verhoogt de kans op
genezing. Bovendien is dan ook vaker
een borstsparende operatie mogelijk.
Kijk voor meer informatie over
het onderzoek op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Ben jij:
18 jaar of ouder?
Een enthousiaste aanpakker?
Flexibel inzetbaar?
Ook bereid om ‘s avonds of
’s nachts te werken?
Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, licht/geluid en site.

Klinkt dit als jouw perfecte
bijbaan? Stuur dan een
beknopte motivatiebrief + CV
naar: info@linqeventgroup.nl
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Je hebt soms van die dagen
dat alles tegen zit
Maar helpt het dan te klagen
Nee hoor geen sikkepit
Laat dus je hoofd niet hangen
zet alles op ’n rij
en schoudertjes eronder
ook zorgen gaan voorbij
Mam Ghielen

Peet Ghielen
Beringe, * 9 februari 1965

Egchel, † 10 juli 2016

Steun en toeverlaat van Edwin Joosten
Mam van Fiene en Tren
Vrijdag 15 juli om 14.00 uur zal de afscheidsdienst
plaatsvinden in gemeenschapshuis ‘t Erf gelegen aan
de Kap. Nausstraat te Egchel.
Aansluitend begeleiden we Peet naar de
parochiebegraafplaats.
Liever geen bloemen maar een gift voor Pink Ribbon
wordt op prijs gesteld. Hiervoor zijn bussen op de
condoleancetafel aanwezig.
Speciaal woord van dank aan huisarts dr. Prudon en
aan de medewerkers van Proteion voor hun goede zorg.

Bedankt allemaal!
Een warmer en mooier afscheid van

Koos Coenen
hadden we niet kunnen wensen.
Ook bedankt voor de mooie woorden, bloemen en kaarten
die wij mochten ontvangen na zijn overlijden. De leegte blijft
nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht
het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.
Ger Coenen
Petra, Marco, Shenna, Mindy en Renzo Delissen
Herm Coenen
Maasbree, 11 juli 2016

Noeijt miër same lache, koffie leute, kookclub, op stap, knoteren, geneete
van dien bakkunsten, kammeraöje weekend, appen op “gezellige boel”
Veul te jonk, veul te vreug.
Wat gaon we dich misse!
Edwin, Fiene en Tren, wae staon vûr ûch klaor.
Kammeraöj van “Keet Boemz”

Lachen is het beste medicijn
Wij zijn diep getroffen door het overlijden van ons oud-leidster
en bestuurslid

Peet Ghielen
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Edwin, Fiene en Tren.
Wij wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur, leiding en leden Jong Nederland Egchel

Met Peet verliezen we een enthousiast
en gedreven bestuurslid.

Hoije Peet

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid

Sjraar Jacobs
Hij was een zeer gewaardeerd lid vanaf de oprichting
van onze club in 1981 en was jarenlang actief
als vrijwilliger in de technische commissie.
Wij wensen de kinderen en familie veel sterkte toe.
Bestuur en Leden Tennisvereniging BEVO

In een bijzondere, mooie, diep ontroerende afscheidsviering
hebben wij op 11 juli afscheid genomen van onze lieve
onvergetelijke mamma, dochter, zus, schoonzus en tante

Colien Korsten
Wij zijn erg dankbaar voor jullie aanwezigheid, alle lieve woorden,
knuffels, kaarten en bloemen. Het heeft ons erg goed gedaan!
Hiervoor onze dank.
Bartjan, Jolien, Benjo, Milon
Bart en Jo Korsten-van der Velden
Conny en Miriam
Karin en Wilfried, Marino, Sharon

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze voorzitter

Joost Hagenaars
Joost heeft veel voor onze club betekend.
We verliezen in hem een zeer gewaardeerde bestuurder.
Wij wensen Annemie, kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

we gaan je enorm missen!

Bestuur en leden
vv Helden

Wij wensen Edwin, Fiene, Tren en familie heel veel sterkte.
KinderVakantieWerk Egchel

Private Label Meubelatelier.
Uw adres voor herstoffering en
reparatie van uw bank, fauteuil, boot,
caravan etc. Ook nieuwe banken en
relaxfauteuils met sta-op functie.
Pepijnstraat 92 Venlo 077 390 37 15.
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.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

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
Garageverkoop op zaterdag 16 juli
van baby en kinderkleding, speelgoed
en huisraad van 10.00 uur - 14.00
uur. Adres Vosberg 9 Panningen
Jepkeshoeve.

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

Geboren

Max

6 juli 2016
Zoon van Tim en Linda
Gubbels-Peeters
Broertje van Tren
Patersstraat 8
5981 TS Panningen

Boaz
welkom lieve

Dankbetuiging

Peet



Huisschilder. Geluk is niet
te koop, een goede schilder wel.
06 19 27 86 38.
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.

Aangeboden. Voor € 500 excl. btw
uw huis verkocht krijgen! Voor meer
informatie: tel. 06 55 12 69 96 of
www.heikevastgoed.nl
Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.

Frans Stevens
viert op maandag 18 juli zijn
50-jarige dienstjubileum bij Akatherm.
Frans, van harte gefeliciteerd.
Geniet van jouw welverdiende pensioen!
Collega’s Akatherm

woensdag 6 juli 2016
trotse ouders
Lieke Neessen &
Dogan Kahveçi
grote broer en zus
Bent, Felin

Marechausseestraat 36a,
5981 HH Panningen


Jet

10 juli 2016
Zusje van:
Evi
Dochter van:
Joep Stemkens
& Janien Peeters
Maasstraat 22
5995 NC Kessel Eik

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.
Nieuwe aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Te koop eigengeteelde tuinbonen,
aardappels/Frieslanders/venkel,
prei verder. Vele soorten vollegronden kasgroenten. ‘s Maandags en
zaterdag na 12u gesloten. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Gratis stalmest op kopakker.
Gsm 06 46 77 51 56/06 27 59 32 33.
Bij “de Gruntehoof” in Panningen ben
ik dinsdagmiddag 5 juli tijdens het
werk mijn ring verloren. Misschien zat
de ring tussen uw aankopen van die
middag? Het is een gedenkring met
de vingerafdruk van mijn moeder.
Tel. 06 22 33 77 09.
Meerijden. Rijdt u of kent u iemand
die vanaf sept. regelmatig langs
Maastricht Airport komt en bent u
bereid onze zoon af en toe mee te
nemen (tegen vergoeding)?
I.v.m. de opleiding Luchtvaarttechniek.
06 11 45 75 82.
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Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

nieuws 05

Van vrijdag 8 juli tot en met woensdag 13 juli stonden er tijdens de Panningse kermis weer diverse kramen en attracties op het Raadhuisplein,
de Markt en het Wilhelminaplein.

Kermis in Panningen
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winkel&bedrijf
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In november verhuizing naar nieuw pand

VVV-winkel in Baarlo bestaat kwart eeuw
De VVV-winkel aan de Markt in Baarlo bestaat 25 jaar. Het jubileum valt
samen met het 75-jarig bestaan van de VVV in het Maasdorp. Om dat te
vieren, heeft de Baarlose VVV een nieuwe fiets- en wandelroute gemaakt.
Naast de twee feestelijke jubileums volgt er in november van dit jaar nog
een andere grote gebeurtenis: de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de
Grotestraat.
Ton Faessen (80) was één van de
oprichters van de winkel. Hij weet nog
goed waarom een kwart eeuw geleden
een VVV-kantoor werd opgericht. “Er zou
een reisbureau komen in het oude
brouwershuis op de Markt”, vertelt hij.
“Dat ging niet door en toen hebben
we het er met een aantal mensen over
gehad om een VVV-winkel te beginnen.
We hadden net van tevoren het 50-jarig
jubileum van de VVV in Baarlo gevierd
en daar hadden we het al over een win
kel gehad. Er kwamen al veel toeristen,
maar er was geen plek waar ze terecht
konden voor informatie.”

‘Altijd gezellig in de
winkel’
Na wat gesprekken met de VVV
in Venlo nam Ton de taak op zich om
alles rondom de winkel in Baarlo te
regelen. In juni 1991 volgde de officiële
opening. “Ik heb er zelf nog vijftien
jaar gewerkt”, vertelt Ton. “Het is altijd

gezellig hier. Ik kom nog regelmatig
een kopje koffie drinken. Het feit dat er
bijna geen verloop is onder het volledig
vrijwillige personeel, zegt wel iets.
Ik heb echt een mooie tijd gehad toen
ik er werkte.”

‘Tot nu toe altijd goed
gekomen’
Dat er weinig verloop onder
het personeel is, beaamt Mieke van
der Haas (59). Vanaf 1996 zit zij als
vrijwilligster in de winkel. Mieke
maakte samen met de collega’s de
twee jubileumroutes die dit jaar bij
de VVV verkrijgbaar zijn. “We heb
ben de Rondje Baarlo-wandelroute en
de Rondje ‘randje’ Baarlo-fietstocht.
Allebei zijn ze 25 kilometer lang van
wege het jubileum.” Het zijn toeristen
uit heel Nederland die langskomen
in de VVV-winkel, die tegenwoordig
beheerd en geëxploiteerd wordt door
het Toeristisch Platform Peel en Maas,

Schilderwerken

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

pantalons

2+1
GRATIS

Actie is alleen geldig in juli

Tel. 06 - 15 38 00 98

geldt niet voor leer & suede

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Wij zoeken per september een

Tandartsassistente
Dit in verband met ziekte van een van onze collega’s.
Het gaat om vervanging van 26 uur.
Wij zoeken een teamspeelster die kan werken als
preventieassistente en het liefst ervaring heeft in de
orthodontie en implantologie.

Ton Faessen en Mieke van der Haas
vertelt Mieke. “Zeker als het mooi weer
is, hebben we het druk in de winkel.
Mensen van alle campings en accom
modaties uit de hele gemeente komen
dan naar Baarlo om de historische kern
te bekijken, de kunstwerken van Tajiri
te bekijken of een tocht langs de kas
telen te maken. Baarlo is dan ook één
van mooiste dorpen van Peel en Maas.
Er is zoveel te zien hier.”
De winkel begon in 1991 met het
uitzetten van fietsroutes en daar een
foldertje van maken. Daarna verkoch
ten ze nog kaartjes voor bijvoorbeeld

feesten bij jongerencentrum Sjiwa
en verhuurde de VVV particuliere
vakantiehuisjes op camping De Berckt.
Tegenwoordig halen ze de meeste
omzet uit het verkopen van excursies,
streekproducten en landelijke en regi
onale cadeaubonnen. Mieke: “We heb
ben bijvoorbeeld een wandeling door
de historische kern van Baarlo, een
kunstwandeling, fietstochten door de
natuur en de bospartizanenwandeling.
Die staan onder leiding van één van de
zes gidsen die we hebben.”
In november verhuist de winkel

Welkomstfeest Kesselse
huurders
Een groot aantal huurders uit Kessel woonde donderdag 7 juli een welkomstfeest van woningcorporatie
Antares bij. Deze werd gehouden in Kasteel De Keverberg in Kessel. De woningcorporatie organiseerde deze
bijeenkomst omdat ze gefuseerd is met Woningstichting Kessel en daardoor vijfhonderd huurders van de
voormalige woningstichting naar Antares zijn gegaan. Tijdens het welkomstfeest konden huurders uit Kessel en
Kessel-Eik kennismaken met de medewerkers van de corporatie en konden zij over uiteenlopende onderwerpen
informatie opvragen.

Informatie kunt u opvragen bij Willie de Hond via
onderstaand telefoonnummer. Sollicitaties binnen 2 weken
na het verschijnen van deze advertentie kunt u richten aan:
office@tandartspraktijkneer.nl t.a.v. mw. W. de Hond.

Tandartspraktijk Neer
Hoogstraat 15, 6086 BH Neer.
Tel. 0475 - 59 72 27

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

naar een nieuwe plek. “De huur van
de locatie aan de Markt is opgezegd”,
vertelt Mieke. “Gelukkig hebben we
een mooie alternatieve locatie gevon
den die maar een stukje verderop
ligt aan de Grotestraat.” Ze zijn bij de
Baarlose VVV al blij dat de winkel kan
blijven bestaan. Mieke: “Iedere paar
jaar houden we ons hart vast of de
gemeente niet beslist dat één van de
drie VVV-kantoren in Peel en Maas
moet verdwijnen.” Ton: “Tot nu toe
is het altijd goed gekomen, dus we
houden moed.”

Directeur Paul Stelder van Antares opende het welkomstfeest met een toespraak
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jort Theeuwen
15 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Van welk geluid hou je het meest?
Ik speel al ruim vijf jaar gitaar, dus
ik houd natuurlijk het meest van het
geluid van een gitaar. Alternatieve
muziek en rockmuziek zijn mijn favo
riete stijlen.
Wat was je favoriete eten toen je
klein was?
Toen ik klein was, at ik het liefst wor
telstamppot. Dat is eigenlijk stiekem
nog steeds zo. Toen ik heel klein was
at ik natuurlijk babyvoeding, maar ik
ben altijd groot liefhebber geweest van
wortelstamppot. Daarom eten we het
thuis ook regelmatig.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Mijn ideale vrije dag begint met uitsla
pen tot 13.00 uur. Als het lekker weer
is, dan ga ik ’s middags het liefst op
een terrasje zitten of zwemmen. Aan

het einde van mijn ideale dag geef ik
een groot feest voor al mijn vrienden.
Wat vind jij het minst leuke vak op
school?
Ik zit nu in het derde leerjaar, dus heb
mijn vakkenpakket-keuze moeten
maken. Ik ben niet goed in bètavak
ken als natuurkunde, scheikunde en
wiskunde. Deze vakken vind ik ook niet
leuk. Ik zeg wel altijd dat als ik de vak
ken zou begrijpen, ik het dan wel leuk
zou hebben gevonden.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Ik heb een gekke gewoonte en dat
is dat ik worstenbroodjes met mayo
naise heel erg lekker vind. Daar mag
je mij dus wel voor wakker maken.
Mijn vriendin heeft mij zelfs wel vaker
verrast met een lunch die bestond uit
worstenbroodjes met mayonaise.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
dan zijn?
Ik denk dat ik dan naar Engeland zou

jongeren 07

aan
Jort Theeuwen

willen verhuizen, daar ben ik nu al
drie keer geweest. Engeland heeft een
bepaalde charme die mij erg aan
spreekt. Ik ben tot nu toe in Schotland,
Zuid-Engeland en Londen geweest. Als
ik zou mogen kiezen dan zou ik ervoor
kiezen om in Zuid-Engeland te gaan
wonen.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Ik ben op heel veel mooie plekken
geweest, maar toen ik tien jaar was,
ben ik in Denemarken geweest. We
zijn toen bij de kliffen geweest daar en
dat was echt prachtig om een keer te
mogen zien.
Wat is je favoriete boek?
Mijn favoriete boek is The Rosie Project.
Dat boek gaat over een man met
autisme die ondanks zijn autisme de
liefde van zijn leven probeert te vinden.
Dit gebeurt op een erg humoristische
manier. Ieder schooljaar heb ik van dit
boek wel een boekverslag gemaakt
voor Nederlands.

Wat is de mooiste herinnering die
je hebt?
Ik heb heel veel herinneringen die ik
mooi vind, maar de meest recente
is toen ik met mijn vriendin naar
Antwerpen ben geweest. We hebben
daar heel veel gezien en het was erg
gezellig.
Waarmee zou jij het liefst verrast
willen worden?
Ik heb laatst een aantal geruch
ten gehoord dat misschien de Foo
Fighters, Pearl Jam en Radiohead
volgend jaar aanwezig zullen zijn
op Pinkpop. Als deze bands volgend
jaar op het podium staan, dan ga ik
zeker een weekend naar Pinkpop.
Weekendkaarten voor dat festival zou
den dus een mooie verrassing zijn.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik ben erg qua baan nog niet echt uit
wat ik in de toekomst wil. Ik denk
altijd dat ik wel zie waar ik uitkom, ik
probeer gewoon altijd de juiste keuzes
te maken. Ik hoop uit te komen bij wat
ik echt leuk vind.
Waar kijk je het meest naar uit?
Ik kijk het meest uit naar de zomer
vakantie en de vakanties daarin die
voor de deur staan. Ik weet nog niet
precies waar we dit jaar op vakantie
gaan, Dublin lijkt mij wel leuk.
Wat was de eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik moest vandaag een praktische
opdracht inleveren op school. Hiervoor
ben ik om 06.00 uur opgestaan en
heb ik mijn opdracht afgemaakt. Mijn
eerste gedachte was dus ‘Kom op Jort,
opstaan en je opdracht afmaken’.
Als je iemand zou mogen
ontmoeten, levend of overleden,
wie zou je dan willen ontmoeten?
Toen ik zes jaar was, is mijn opa over
leden. Vanaf je zesde levensjaar krijg
je eigenlijk pas herinneringen, dus ik
heb wel vage herinneringen, maar niet
veel. Mensen zeggen vaak dat ik veel
op mijn opa lijk, dus ik zou hem wel
graag nog een keer willen zien.
In welke historische tijd zou je wel
willen leven?
Ik vertelde al dat ik geïnteresseerd ben
in alternatieve muziek. Daarom ben ik
wel jaloers op mijn ouders die in de
tijd hebben geleefd waar deze muziek
opbloeide: de jaren 80. Als ik mijn
ouders hoor praten over hun herin
neringen in die tijd, zou ik dat ook echt
wel willen.

Take care
Misschien heb je weleens
een van de gezonde kook
boeken of theorieboeken in de
boekenwinkel doorgebladerd
of ben je een artikeltje op
internet tegengekomen over
het belang van gezonde
voeding. Als mam mij vertelt
dat men in haar tijd helemaal
niet zo bezig was met gezonde
keuzes en verantwoord eten,
kan ik mij dat bijna niet
voorstellen.
Vanaf een bepaald moment
werd mijn overtuiging van het
belang van goede voeding
groter. Ik zocht op internet naar
tips, recepten en andere
weetjes. Ik las boeken, haalde
inspiratie uit kookboeken die me
eerst nog nooit waren opgevallen, ontdekte sites gevuld met
gezonde recepten en keek
video’s van mensen die vertellen
over hun ‘healthy lifestyle’.
Ik vond het belangrijk om goed
voor mezelf te gaan zorgen en
me lekker in mijn vel te voelen.
Ik ben nu zover dat het als een
gewoonte voelt om smoothies
vol spinazie te drinken en te
genieten van de gezondere
varianten van dingen die je
beter kunt laten staan. Ik heb
ontdekt dat het niet alleen beter
voor je is om deze keuzes te
maken, maar dat het ook nog
eens erg lekker kan zijn en je
niet alleen maar, zoals veel
mensen het voor zich zien, op
een bleekselderijstengel hoeft te
kauwen. Als je het probeert zul
je zien en ontdekken wat goede
voeding voor je kan doen. Er zijn
veel theorieën in boeken en op
internet over wat nou goed is en
niet goed is voor je. De een zegt
dat iets gezond en goed voor je
is, terwijl de ander weer zegt dat
je dat vooral niet moet eten.
Wat ik heb geleerd is dat het
belangrijk is gevarieerd te
blijven eten en te kijken waar jij
blij van wordt, wat jou goed
doet en goed bij jou voelt.
Daphne
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GEPLUKT Anneke Roelofs

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.

kwamen vriendinnen naar me toe met
hun dilemma’s omdat ik ze misschien
wel kon helpen.” De Maasbreese wilde
tijdens haar studie stage lopen in
het buitenland. “Mijn grootste droom
was om naar Australië te gaan, maar
ik vond niet heel gemakkelijk een
stageplaats. Op een gegeven moment
was ik klaar met wachten en heb ik
gewoon een ticket geboekt.” Eenmaal
aan de andere kant van de wereld
sloeg Anneke heel even de schrik om
het hart. “Waar ben ik eigenlijk aan
begonnen, dacht ik. Een week later had
ik toch al een stageplek gevonden aan
Victoria University in Melbourne. Daar
hielp ik studenten met evenementen
organiseren op de campus. Een
geweldige ervaring.”

Ik nam een
sprong in het diepe

Drie jaar lang was ze eigenaresse van Sportbar D’n Adelaer in Maasbree, die nu wordt verbouwd. Nu is ze samen
met haar vriend druk aan het klussen in hun huis en hoopt ze een nieuwe baan te vinden. Deze week werd de
Maasbreese Anneke Roelofs (30) geplukt.
Anneke studeerde Cultureel
Maatschappelijke Vorming aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

(HAN). “Daarmee kon ik als jongeren
werker aan de slag, of als coach
of begeleider gaan werken in een

asielzoekerscentrum”, aldus Anneke.
“Ik werk graag met mensen en wil ze
ook helpen. Al op de middelbare school

Weer terug in Nederland begon
de zoektocht naar een baan. “Samen
met een paar vriendinnen gingen we
naar het uitzendbureau om te vragen
of ze een baan voor ons hadden”, aldus
Anneke. “We hebben bijstand aan
moeten vragen, want er was helemaal
niets. Dat voelde heel erg raar.” In 2013
gaven de toenmalige eigenaren van de
sportbar en kantine in het Maasbreese
trefcentrum, David (Dave) en Marlou
Wiggins, aan te willen stoppen en
op zoek te zijn naar een opvolger.
“En dat leek me wel wat. Ik had geen
zin om thuis te zitten en zag hier wel
een uitdaging in. Ik nam de sprong in
het diepe en heb op 1 augustus 2013
officieel de sportbar overgenomen.
Mijn moeder poetste, mijn vader hielp
met de administratie en mijn vriend
en broer stonden regelmatig achter
de bar. Zo hielp iedereen me een
beetje.” In de zomer van 2015 was
het genoeg voor Anneke. “Er zat geen
uitdaging meer in voor me”, vertelt

ze. “Toen besloot ik, dat ik er nog een
jaar mee door zou gaan en dan zou
stoppen. Tiny Peeters heeft het nu
van me overgenomen. Zij heeft er ook
jaren gewerkt, dus ze weet alles van de
kantine.”

Koken op een
campingstelletje
Nu de sportbar verleden tijd
is, heeft Anneke genoeg tijd om te
solliciteren. “Ik wil heel erg graag
weer iets gaan doen waar ik voor
gestudeerd heb. Als jongerenwerker
aan de slag, bijvoorbeeld.” Daarnaast
zit ze midden in de verbouwing van
het huis dat ze samen met haar vriend
Clim kocht. “Ik kan me al op de nieuwe
keuken verheugen. Dan kan ik weer
echt lekker koken, in plaats van op het
campingstelletje dat we nu hebben.
We hebben geen enorm budget, dus
we zijn nog wel een jaar bezig. Het huis
is net een grote zandbak. Maar ach, we
moeten er gewoon even doorheen. Het
komt allemaal goed, is niet voor niets
mijn motto.”

Sjakie de Jack Russel
In haar vrije uurtjes geeft ze
volleybaltraining of slaat ze zelf een
balletje met de dames van het derde
damesteam bij volleybalclub VC
Asterix. “Heerlijk vind ik dat. Soms heb
ik die afleiding even nodig en wil ik
gewoon lekker sporten. De bal moet
altijd zo hard mogelijk over het net
worden geslagen.” Echt ontspannen
kan Anneke door een rondje met
haar hond Sjakie te wandelen. “Sjakie
is een Jack Russel. En ook al is hij
al veertien jaar oud, hij stuitert nog
alle kanten op. Ik heb hem een paar
jaar geleden geadopteerd bij de
dierenbescherming. Inmiddels is hij
misschien wel de bekendste hond van
heel Maasbree.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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HALLO in Beringen
De Beringse Anja Theeuwen (geheel links op de foto) was zaterdag 9 juli in het Belgische Beringen
tijdens het 5x Beringen-treffen. Op vrijdag 8 juli vertrok een volle bus met Beringse supporters uit
‘ons eigen’ Beringe naar België om te strijden voor de Nederlandse eer. Beringe eindigde op de vijfde
plek. Het driejaarlijkse treffen tussen zeven Europese dorpen die allemaal Beringe of een daarop
lijkende naam heten, vond van vrijdag 8 tot en met maandag 11 juli plaats. Ook voormalig Gepluktkandidaat Hans Mertens, met rode pet, was er bij. In 2019 wordt het 5x Beringen-treffen in het Beringe
van Peel en Maas gehouden.
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opinie 09

Bespreking Poll week 26

Het is goed dat het centrum van Panningen wordt opgeknapt
Driekwart van de stemmers op onze poll vindt het een goed idee dat het
Panningse centrum een opknapbeurt krijgt. In totaal stemde 76 procent met
‘eens’, tegenover 24 procent ‘oneens’. De meeste stemmers die vóór de plan
nen zijn, vinden het een win-win situatie. Het dorp krijgt een mooi centrum, dat
meer toeristen kan trekken en door de aanpassingen mag Panningen ook weer
als uithangbord dienen voor Peel en Maas.
Toch waren er ook tegengeluiden. Het kostenplaatje van 2,5 miljoen euro

vinden sommige stemmers te veel en onnodig geld. Panningen is immers niet
de enige kern in Peel en Maas, dus waarom zou één dorp zoveel geld krijgen
om het centrum op te knappen? John Huijs uit Panningen vindt dat het geld dan
ook beter elders besteed zou kunnen worden. “Beringe en Helden-Dorp mogen
wel wat gezelliger worden”, reageert hij. “Waarom moet dan weer de kern
van Panningen aangepast worden? Allemaal weggegooid geld. Is het nu nooit
genoeg? Wanneer zijn ze in Panningen eens tevreden.”

Peel en Maas mag zich
meer op jongere toeristen richten
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De zomervakantie voor het zuiden van Nederland is bijna in zicht.
Wanneer alle scholen eenmaal dicht zijn, kan de vakantiepret beginnen.
Elk jaar trekken ook veel toeristen uit binnen- en buitenland naar
Peel en Maas om vakantie te vieren op één van de vele campings of
in de vakantieparken. De vrijwilligers van VVV-kantoren en toeristeninformatiepunten draaien overuren om fietsroutes, wandelkaarten en
informatieboekjes te verstrekken. Want er is genoeg te doen in Peel en Maas,
zowel met goed weer als slecht weer.
Toch lijken het vaak jonge gezinnen met kinderen of ouderen te zijn die

naar deze gemeente trekken. Jonge stellen of vriendengroepen lijken ons
Limburgse landschap te vermijden. En als je naar het aanbod van activiteiten
kijkt, bestaat dit grotendeels uit fiets- en wandelroutes door Peel en Maas. Is
dat wel aantrekkelijk voor jongere toeristen? Er is toch genoeg te doen voor
twintigers, maar weten ze dat wel? Een bierproeverijtje hier, een dagje aan
een kunstmatig strandje daar. En wat te denken van een middag shoppen
en ergens lunchen in één van de kernen? Worden jongere toeristen genoeg
getriggerd naar Peel en Maas te komen?
Peel en Maas mag zich meer op jongere toeristen richten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 27) > De regering moet getroffen tuinders meer tegemoet komen
> eens 76% oneens 24%

P O LY E S T E RV E RW E R K I N G
BAARLO

Polymat vof is een polyester verwerkend bedrijfje te Baarlo.
Wij vragen op korte termijn een fulltime

MEDEWERK(ST)ER
Wij zoeken een gemotiveerde schoolverlater die:
• zelfstandig wil en kan werken;
• het een uitdaging vindt om een beroep in de polyesterverwerking te willen leren uitoefenen;
• praktisch is en zo nieuwsgierig is ingesteld om alvast op
onze website te kijken.
Voel jij je aangesproken tot deze functie neem dan contact
op met Mat Hebben door:
• te bellen met 077 - 477 31 99
• te mailen naar polymat@home.nl
• te schrijven naar Kieënweg 21, 5991 EK Baarlo

WWW.POLYMATBAARLO.COM

Totale OPHEFFINGS

UITVERKOOP

Horloges:

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

Sieraden:

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

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

Sport
vakantie
Als andere mensen het over
een sportvakantie hebben, dan
bedoelen ze normaal gespro
ken een vakantie waarbij ze
gaan fietsen in de Alpen,
wandelen in Zuid-Duitsland of
kanoën in de Ardennen. Dat is
eigenlijk precies wat ik niet
bedoel.
Een sportvakantie is voor mij
die fantastische zomer die iedere
vier jaar plaatsvindt. Een periode
van ongeveer twee maanden
met vrijwel elke dag sport op
televisie. Het begint met het
Europees kampioenschap
voetbal en loopt af op de dag
van de finale van de US Open en
de Vuelta in september.
Op het puntje van je stoel
kijken naar dingen als DuitslandItalië op het EK, de 100 meter
sprint in Rio of de strijd tussen
Chris Froome en Nairo Quintana
in de Tour. Verschrikkelijk vond ik
de laatste weken de dagen
waarop er niet gevoetbald werd
op het EK. Gelukkig waren er de
Tour de France en Wimbledon
om me op te vrolijken op die
moeilijke momenten.
Als de Tour straks weer is
afgelopen, gaan we meteen
door met de Olympische Spelen
in Rio. Dagenlang sporten kijken
die ik de afgelopen vier jaar
misschien twee keer per ongeluk
voorbij zag komen bij Studio
Sport. En dan hadden we deze
week ook nog de EK’s atletiek en
Open Water die in Nederland
plaatsvonden en dus interessant
waren. Allemaal prachtig.
Leuk als er Nederlanders bij
betrokken zijn, maar een
vereiste is het niet. Prachtig om
topsporters op het hoogste
niveau bezig te zien. Spanning
en sensatie als er veel op het
spel staat en grenzen worden
verlegd. Dat is voor mij een
geslaagde zomer. Hittegolven en
dagjes aan het strand laat ik
graag aan anderen over.
Veel mensen hopen op een
mooie zomer. Ik ook, maar dan
net iets anders.
Rob
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Gezocht: extra ogen en oren
in Peel en Maas!

Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners >
Actueel > Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.
Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.

Burgernet zoekt extra ogen en oren in Peel en Maas. Burgernet is een samenwerking tussen
burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.
Een telefonisch netwerk zorgt ervoor dat inwoners mee kunnen zoeken naar bijvoorbeeld
vermiste kinderen.
Veel inwoners van Peel en Maas hebben zich al aangemeld voor Burgernet.
Bijna 5.500 mensen helpen nu al mee bij een zoekactie die wordt gestart via Burgernet.
De kans van slagen bij opsporingsacties wordt groter bij meer aanmeldingen, dus meld u
ook aan!
Hoe werkt Burgernet?
U ontvangt bij bijvoorbeeld een heterdaad inbraak of een vermist kind een telefonisch bericht
of een sms via uw (vaste of mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk
omschreven persoon of voertuig. Signaleert u iets dan geeft u dit door via het gratis nummer
0800 0011. Deelnemers krijgen na afloop van de Burgernetactie een bericht wat het resultaat
van de actie is geweest.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning met milieueffectrapportage
Het college van burgemeester en wethouders deelt mee dat zij een aanvraag
omgevingsvergunning inclusief milieueffectrapportage voor de locatie Keizersbaan 14,
5995 SE Kessel heeft ontvangen. De aanvraag betreft het wijzigen van een vleeskalkoenen- en
vleesvarkenshouderij naar een vleeskuikens-, vleesvarkens- en vleeskalkoenenhouderij.
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Bovensteweg 4 te Kessel
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat ze, op grond van de
artikelen 3.1, 3.6 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, in de vergadering van 04 juli 2016, het wijzigingsplan “Bovensteweg 4 te Kessel”
gewijzigd heeft vastgesteld.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

Aanmelden voor burgernet kan ook via www.burgernet.nl.

www.peelenmaas.nl

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.

Uw belastinggeld naar de katholieke kerk?
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 juli diende het CDA samen
met Lokaal Peel en Maas een motie in die het college ertoe opriep te
onderzoeken op welke manieren de gemeente (financieel) bij kan dragen
aan het in stand houden van kerken in Peel en Maas. De VVD is fel
tegenstander van dit soort staatsteun aan kerken met belastinggeld.
Allereerst om de principiële reden
dat Nederland een scheiding tussen
kerk en staat kent. Iedereen is vrij
om godshuizen te bouwen en te
bezoeken, maar kerken, synagogen,

moskeeën et cetera dienen hun eigen
broek op te houden. Verder is de
katholieke kerk schatrijk en behoort
ze tot de superrijken op deze wereld.
Waarom zouden wij hun onroerend

goed willen onderhouden? En als er
bij een kerkbestuur en/of bisdom
al sprake zou zijn van gebrek aan
middelen, dan is dat te wijten aan de
massale uitstroom bij de katholieke
kerk. Om kerkverlaters alsnog met
belastinggeld dit onderhoud te laten
meefinancieren is in onze ogen een
gotspe. Tot slot kent onze gemeente
helemaal geen subsidiëringsregeling
voor beeldbepalende gebouwen, er

is zelfs geen lijst van. Alleen kerken,
of godshuizen in z’n algemeen,
als beeldbepalend aanwijzen en
financieren, zou getuigen van
willekeur en vooringenomenheid.
U kunt zelf immers ook een prachtig
beeldbepalend huis hebben, maar als
het dak lekt zult u daar toch ook echt
zelf voor moeten betalen. De VVD
ziet meer in oplossingen in de vrije
markt. In Reuver-Offenbeek is de kerk

bij gebrek aan kerkgangers, en dus
ook aan middelen voor onderhoud,
verkocht aan een ondernemer die er
een evenementenhal van maakte.
In de ogen van de VVD is dit een
duurzame oplossing tot behoud van
zo’n gebouw. Vraag en aanbod moet
voor ons in balans zijn. Is er te weinig
vraag dan hoef de gemeente écht het
aanbod niet mee overeind te houden.
Teun Heldens, raadslid VVD

Extreme waterschade! Kabinet geeft niet thuis!
Extreme hoeveelheden regen hebben in Limburg en Noord-Brabant
gezorgd voor enorme schade. Materieel en emotioneel.
Landbouwgewassen verdrinken,
rotten weg op het land en je kunt er
niets tegen doen. Tienduizenden hec
taren gewassen kunnen als verloren
worden beschouwd. Onze bodem is
met water verzadigd, het is de natste
juni sinds 1911. Bovenop het water
kwam op donderdag 23 juni ook nog
de ‘supercel’. Hagelstenen legden
complete tuinbouwkassen in puin en

perforeerden staldaken tot gatenkaas.
Ondernemers proberen te red
den wat er te redden valt, maar staan
machteloos. De gevolgen kunnen
een grote maatschappelijke impact
hebben. Dit gaat namelijk veel verder
dan alleen boeren, tuinders en hun
werknemers. Transporteurs, loonbedrij
ven, het midden- en kleinbedrijf. Peel
en Maas is een agrarische gemeente,

dus het potentieel aan gedupeerde
mensen is groot. Een brede samen
werkingsgroep van o.a. twee provin
cies, 25 gemeenten, waterschappen,
werkgeversorganisaties en land- en
tuinbouworganisaties heeft de han
den ineen geslagen. Deze groep uit
Zuidoost-Nederland heeft vorige week
een dringend beroep op het kabinet en
de Tweede Kamer gedaan om de Wet
tegemoetkoming schade bij rampen
(Wts) van toepassing te verklaren. Dan
is er noodsteun mogelijk. Het kabinet

kijkt daar heel anders naar en stelt
de Wts niet in werking! Net als onze
landelijke en provinciale fractie vindt
CDA Peel en Maas deze opstelling
onbegrijpelijk. De agrarische sector
heeft een grote impact op de economie
en werkgelegenheid. Deze tegenslag
kan een domino-effect hebben voor de
gehele regionale economie. Een stevige
steun in de rug vanuit Den Haag was
daarom vanzelfsprekend geweest.
Wim Hermans,
fractievoorzitter CDA Peel en Maas
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Scheiding kerk en staat

Motie ‘kerkgebouwen’ leidt tot scherpe discussie in raad
Moet de gemeente zich inspannen voor het behoud van kerkgebouwen? Die vraag werd opgeworpen door een motie van onder meer het CDA, over onderzoek naar subsidiemogelijkheden
voor restauratie van kerken. Dat leidde tot een discussie over de scheiding tussen kerk en staat,
met zoals te verwachten de VVD en de PvdA/GroenLinks-fracties als felle tegenstanders van
enigerlei vorm van financiële steun aan kerken.
De discussie speelde zich af tijdens de besluitvormende vergadering van vorige week dinsdag.
Die begon zoals gebruikelijk met het vragenhalfuurtje, dat ditmaal wat langer duurde door een viertal
ingediende vragen. De eerste was van de fractie AndersNu, die geïnformeerd wilde worden over
de aanstaande vestiging van het gezondheidscentrum in Maasbree in het voormalige Trefcentrum.
Volgens AndersNu was de raad daarover onvoldoende geïnformeerd. Wethouder Paul Sanders (VVD)
ontkende dat en verwees naar eerdere mededelingen hierover aan de raad.
AndersNu had ook vragen over het ‘gat’ (braakliggend terrein) dat, sinds de afbraak van de tijdelijke
aanbouw, naast het Huis van de Gemeente ligt. Waarom ligt dat terrein er al zo lang zo lelijk bij?
De fractie wilde ook weten wanneer de raad een totaaloverzicht krijgt van de kosten van de vernieuwbouw van het gemeentehuis.
Portefeuillehouder Sanders antwoordde dat het ‘gat’ nog niet is opgevuld omdat bij de geplande
herinrichting van het Wilhelminapark veel zand vrijkomt. Om extra kosten en vrachtbewegingen te
voorkomen wordt dát gebruikt om het gat te vullen (en vervolgens de bodem in te zaaien).
Sanders zei ook dat binnenkort wordt gestart met de aanleg van een vlonder aan de achterzijde van
de bibliotheek/Huis van de Gemeente
Over het tijdstip waarop de raad het financiële overzicht van de vernieuwbouw krijgt, ontspon zich
een korte discussie. Dat overzicht was beloofd vóór 1 juli, maar is er nog niet. Sanders kon wel alvast
melden dat alles binnen het budget was gebleven en zei dat het overzicht deel zal uitmaken van de
volgende zogeheten ‘Berap’ (bijstellingsrapportage), de halfjaarlijkse financiële tussenrapportage van
het college. Dat schoot AndersNU in het verkeerde keelgat: ‘Zo’n groot project verantwoorden in een
Berap, dat is beneden alle peil.’ Burgemeester Wilma Delissen voelde dat ook breder in de raad enige
irritatie leefde over tijdstip en wijze van financiële verantwoording van de vernieuwbouw. Ze beloofde
dat wethouder Sanders zo spoedig mogelijk met de cijfers over de vernieuwbouw komt.
Busroute Maasbree
De fractie PvdA/GroenLinks had vragen over de geplande verlegging van de busroute in Maasbree, als
Arriva de lijn medio december overneemt. De bus rijdt dan niet meer door het dorp, maar vooralsnog
alleen nog over de Provincialeweg. Dat is vooral voor ouderen een flinke verslechtering. Wethouder
Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) heeft hierover onlangs gesproken met de Provincie (die Arriva
heeft gecontracteerd). Het probleem is dat de gemeente niet aan tafel zit, maar er is gesproken met
het dorpsoverleg. Janssen kon de raad melden dat Arriva momenteel onderzoekt of de route ook
via de Wilhelminalaan en de Venloseweg kan lopen. Zo zou in elk geval De Fabriek goed bereikbaar
blijven. Mocht dat niet lukken, dan is een halte op de Provincialeweg ter hoogte van De Fabriek een
second-best optie, zei Janssen.
Het vragenhalfuurtje werd afgesloten met vragen van de VVD over de gang van zaken rond het
toetreden van de gemeente tot ‘Omnibuzz’. Omnibuzz is het samenwerkingsverband van Limburgse
gemeenten dat het vervoer regelt voor speciale doelgroepen (vooral mensen met een Wmo-indicatie).
De VVD was verbaasd dat Peel en Maas in mei formeel was toegetreden, terwijl in haar ogen met
de raad (via een eerder amendement) was afgesproken dat portefeuillehouder Raf Janssen (PvdA/
GroenLinks) éérst duidelijke dienstverleningsafspraken zou maken met Omnibuzz. Ook het CDA en
AndersNu meende dat het zo was afgesproken.
Janssen antwoordde dat hij de raad in april (schriftelijk) had geïnformeerd over zijn (positief verlopen) gesprekken hierover met Omnibuzz. Maar een dienstverleningsovereenkomst kan pas nádat
Peel en Maas tot deze organisatie is toegetreden, zei Janssen. ‘Daarná bekijken we wat we afnemen.
We hoéven niks af te nemen.’ Omdat een aantal partijen vasthield aan hún interpretatie nam burgemeester Delissen het eerdere amendement erbij. Daarin staat dat de diénstverleningsovereenkomst
moet worden voorgelegd aan de raad.
Hart voor Maasbree
Het bestemmingsplan Hart voor Maasbree is al in 2012 vastgesteld. Mede door bezwaren zijn de
inzichten over onder meer de invulling van de woongebieden en de aan te leggen parkeerplaats voor
fietsen en auto’s inmiddels gewijzigd. Daarom dient nu een aangepast bestemmingsplan te worden
vastgesteld. Met die aanpassing was de hele raad het eens. Wel wilde de fractie AndersNu, nu het plan
bijna helemaal klaar is, zo snel mogelijk een financieel totaaloverzicht zien. Portefeuillehouder Ronald
van Kessel (Lokaal Peel en Maas) zei daar graag toe bereid te zijn. ‘Zegt u maar wanneer en hoe u dat
overzicht wil hebben.’ In de raad leeft al langer het idee dat er een modus gevonden moet worden
waarmee de raad grote projecten financieel kan volgen. De vraag van AndersNu was voor burgemeester Wilma Delissen aanleiding om te beloven snel met de raad om tafel te gaan om te komen tot deze
gewenste nieuwe vorm van (financiële) projectmonitoring.
Conflict met Reinigingsdienst Maasland
In Peel en Maas wordt de afvalinzameling nog steeds door verschillende partijen uitgevoerd.
Met de nieuwe manier van afvalinzameling door de eigen buitendienst van de gemeente in de kernen
Panningen, Koningslust en Egchel zijn echter positieve ervaringen opgedaan. Onderzoek heeft
uitgewezen dat het inzamelen van afval in de hele gemeente door de eigen buitendienst goedkoper
is. De raad heeft daarom op 3 november vorig jaar besloten om het contract met reinigingsdienst

Heeft de
gemeente een
taak in het
behoud van
kerkgebouwen?
Maasland (een samenwerkingsverband van gemeenten, dat ook in Meijel en Kessel afval ophaalt) per
1-1 2017 op te zeggen. Maasland won echter twee procedures daartegen, waardoor de datum een jaar
naar achteren is geschoven (1-1 2018).
De raad moest die nieuwe datum nog bekrachtigen, en kon formeel weinig anders dan akkoord gaan.
Zoals bekend zijn de gemeente en Maasland nu in gesprek met elkaar over de hoogte van de afkoopsom die Peel en Maas moet betalen voor het uittreden uit het samenwerkingsverband.
Principiële discussie kerkgebouwen
De meest levendige discussie van de avond vond plaats aan het eind van de vergadering. Aanleiding
was een motie over restauratie van kerkgebouwen, ingediend door het CDA, Lokaal Peel en Maas en
Ton Hanssen. Daarin roepen de indieners het college op om samen met de eigenaren van de kerken
de restauratiebehoefte te inventariseren, inclusief de kansen op provinciale subsidies. Het CDA sprak
in zijn toelichting over de dreigende teloorgang van de gebouwen, en wees op het cultuurhistorische
belang en het beeldbepalende karakter van kerken. Voor de toekomst zag de CDA-fractievoorzitter
Wim Hermens eventueel ook mogelijkheden voor een meer algemeen-maatschappelijke invulling van
het gebruik van sommige kerken.
De motie stuitte echter op scherpe kritiek van diverse partijen, die principieel tégen elke financiële
steun aan welke religieuze stroming dan ook zijn. ‘Kerk en Staat dienen gescheiden te zijn’, stelde
VVD-fractievoorzitter Geert Segers nadrukkelijk. ‘Als er financiële tekorten zijn, dan komt dat door de
massale uitstroom van leden uit de kerk. Die tekorten als gemeente dichten is een gotspe.’ De PvdA/
GroenLinks-fractie was het volledig daarmee eens. ‘Wij lezen dit als een verzoek tot steunen van
kerkgebouwen’, zei Fred Peters. ‘Maar dat is iets dat aan de gelovigen zelf is. De kerk moet zijn eigen
gebouwen beheren.’ AndersNu sloot zich bij de VVD en PvdA/GroenLinks aan en waarschuwde ook
dat de gemeente geen verwachtingen over financiële steun moet wekken bij kerkbesturen.
Rob Willems, fractievoorzitter van Lokaal Peel en Maas (mede-indiener van de motie) wees op de
aanleiding voor de motie: een provinciale subsidieregeling die momenteel in de maak is. Toch gaat de
motie wat hem betreft niet per se over geld voor restauratie: ‘Inventariseren kan ook betekenen: goed
kijken naar alle plannen. Misschien dat iemand een plan heeft à la Offenbeek (her Reuverse kerkdorp,
waar een private investeerder de kerk koopt om er een trampolinepark te beginnen, red). Dat is ook
prima. Laten we kritisch kijken naar alle plannen.’
Het CDA lichtte toe: ‘Het gaat ons ook niet om het instituut kerk, maar om het geboúw. Dat is er niet
per se alleen voor gelovigen. Laten we eens inventariseren wat er speelt en koppel dat aan de mogelijkheden die er zijn. Om vervolgens te bezien wat we wel en niet willen doen.’
Eenmansfractie Ton Hanssen zei niet bang te zijn dat eventuele steun aan kerken in strijd is met de
scheiding van kerk en staat: ‘De kerken lopen vanzelf leeg, en dan speelt dat niet eens meer.
Kerkgebouwen zijn beeldbepalend. Als het bisdom ze straks sluit, wordt de gemeenschap ermee
opgezadeld. Je kunt dan beter meehelpen ze te onderhouden, om grotere problemen te voorkomen.’
Maar de woorden van de indieners waren voor de tegenstanders bepaald niet overtuigend. De PvdA/
GroenLinks-fractie zei het prima te vinden als priváte investeerders mogelijkheden zien voor nieuwe
functies voor kerkgebouwen, zolang er maar geen cent gemeenschapsgeld in gestoken wordt.
De motie suggereert te veel dat dit wél mogelijk moet zijn, vinden de sociaaldemocraten. En de VVD
bleef erbij dat het geen gemeentelijke taak is ‘ons te bekommeren om een gebouw dat niet meer
nodig is.’
Portefeuillehouder Ronald van Kessel zei in zijn reactie de motie vooral te zien als een oproep tot
inventarisatie – ‘niet meer en niet minder’. Hij zei ook dat de gemeente daar al min of meer mee bezig
is, omdat ze doende is met het opstellen van een cultuurhistorische ‘waardenkaart’. ‘Het vervolg is dat
de dorpen zélf uitspreken wat ze vinden dat behouden moet blijven’, aldus Van Kessel.
De motie werd uiteindelijk aangenomen: de indienende partijen (CDA, Lokaal Peel en Maas en
Ton Hanssen) stemden vóór, VVD, PvdA/GroenLinks en AndersNu stemden tégen.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Handboogschutterij OVU

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. Deze keer staat handboogschutterij
OVU uit Grashoek centraal.

leeftijd bereiken, gaan ze zich bezig
houden met andere zaken dan hand
boogschieten. Dan zien we vaak dat ze
stoppen. Toch willen die nog wel eens
terugkomen als ze wat ouder zijn. Hetis
echter geen ideaal scenario. Je wilt toch
continuïteit voor de vereniging. We
hebben wel zes leden die in de leeftijd
van 20 tot 30 jaar zitten, dus op zich
gaat dat wel goed.” Naast de schutters
die trainen op dinsdag en wedstrijden
spelen op vrijdag, is er ook nog een
gezelligheidsgroep van twaalf man
actief bij de vereniging. Albert: “Die
komen op woensdag hier een paar uur
tjes schieten. Zij doen het echt voor de
gezelligheid. Er zit er zelfs eentje bij die
al jaren niet meer schiet, maar gewoon
komt om te praten en te kijken.”

Al 44 jaar lid
van de club

Iets meer dan 62 jaar geleden
werd in Grashoek een handboog
schutterij opgericht. De naam
was toen nog Luckraek. Algauw
werd er echter voor een nieuwe
naam gekozen: Onze Vrije Uren.
“Dat kwam omdat de vereniging
toen vooral uit boeren en tuin
ders bestond”, vertelt wedstrijd

ez

geleden hadden we ongeveer 29 leden
en dat liep in de jaren daarna op tot
45. Nu zijn er dus weer een paar weg.
Het loopt op en af. Er is geen peil op te
trekken, letterlijk en figuurlijk.”
Qua jeugd is het momenteel dun
bezaaid bij de club. “Er is wat jeugd
vertrokken de afgelopen jaren”,
vervolgt Albert. “Als die een bepaalde
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“Voor driehonderd euro heb je
een boog waar je tien jaar mee kunt
schieten”, vertelt Albert. “Het is best
laagdrempelig. Daarnaast hebben
wij bij de club ook nog bogen waar
mensen gebruik van kunnen maken,
als dat nodig is. Een keertje proberen
kan dus altijd.”
In Peel en Maas zijn maar weinig
handboogschutterijen te vinden.
“In Koningslust heb je De Indianen
en voor de rest zijn er geen”, vertelt
Albert. “We werken goed samen
met de vereniging in Koningslust.
Zo organiseren we om beurten het
koningschieten van Peel en Maas en
hebben we op 17 en 18 september
nog een veldwedstrijd samen met
hen. Fuseren gaat weer wat ver,
maar je kunt wel spreken van een
goede samenwerking.”
Ondanks het gebrek aan jeugd
leden, is de club positief over de
toekomst. “We zien het absoluut
niet somber in”, vertelt Albert.
“We hebben misschien weinig jeugd
leden, maar we zijn gezond. Zowel
financieel gezien als qua leden.
We hebben tijden gehad dat we er
slechter voor stonden. Deze vereni
ging ligt zeer zeker niet op zijn gat.”

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

Door: kampeerbos De Simonshoek Meijel
Bij het zwembad van kampeerbos De Simonshoek in Meijel werden
vrijdag 8 juli 23 zwemdiploma’s uitgereikt. De kinderen kregen hun A, B, C
of Zwemvaardigheid 1 of 2-diploma.
Voordat ze het diploma ontvingen,
moesten de kinderen het publiek,
de beoordelingscommissie en aan
Sico Mol, de mentor van het Nationaal
Platform Zwembaden (NRZ-NPZ),
laten zien dat ze het diploma hadden

Toch winnaar

Slechte dag HSV
Noordervaart Meijel

Hoe kijkt u terug op Door: hengelsportvereniging HSV Noordervaart
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Op visvijver De Donk in Meijel was het zondag 10 juli slecht visweer.
uwuw
laatste
autorit?
uw laatste
laatste autorit?
autorit?
Toch
mocht Huub Peters de wisselbeker in ontvangst nemen door drie
uw laatste autorit?
brasems van samen 4.135 gram te vissen.

www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl

www.noordervaart.nl

Voor driehonderd
euro een boog

Simon’s Zwem Arena
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leider van de vereniging Albert van
Nierop (55). “Die hadden natuurlijk
weinig vrije tijd en de spaarzame uur
tjes die ze hadden, besteedden ze aan
het boogschieten. Vandaar de naam.”
Ze begonnen met achttien leden.
Dat aantal is inmiddels opgelopen tot
39 handboogschutters. Al is dat wel
eens meer geweest. Albert: “Tien jaar

Albert heeft wel verstand van
de club en het handboogschieten.
Hij begon op elfjarige leeftijd en is nu
dus al 44 jaar lid van OVU. “Ik werd lid
dankzij mijn vader, die weer via een
zwager van hem bij de club kwam”,
vertelt hij. “Je ziet best vaak dat men
sen via een familielid bij ons terecht
komen. Het is een familiegebonden
sport. Ons pap is trouwens veertig
jaar lid geweest en was de eerste
Nederlands kampioen van de club.”
Het seizoen van de schutters loopt
van september tot april ongeveer.
Daarna spelen de leden nog onder
linge toernooitjes en kunnen ze zich

ook inschrijven voor individuele
wedstrijden. Ze maken gebruik van
bogen die tussen de driehonderd en
drieduizend euro kosten.

Ook op zaterdag 9 juli werd er bij
de vijver van hengelsportvereniging De
Peel uit Deurne zelfs niets gevist door
de leden van Noordervaart noch door
andere deelnemers. Gerard van Eijk

werd zondag 10 juli tweede na Huub
Peters met een vangst van 3.415 gram.
Naar eigen zeggen was dat alweer vijf
jaar geleden voor hem. Met 2.345 gram
eindigde Charlie van Rhee als derde.

verdiend. Nadat de oefeningen met
een bommetje in het zwembad werden
afgesloten, konden de diploma’s
en cadeau’s worden uitgereikt.
Alle 23 kinderen waren geslaagd.
(Foto: Piet van Heugten)
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Jubilarissen bij
fanfare St. Cecilia Helden
Tijdens het jaarlijkse Cecilia Zomerfeest heeft fanfare St. Cecilia uit Helden haar jubilarissen in het zonnetje
gezet. In totaal vierden elf muzikanten hun jubileum.

verenigingen 13
Hofleverancier Ossefeesten

Nieuwe ossebrader
in Maasbree
De os die zondag 7 augustus tijdens het openingsweekend van de
Ossefeesten in Maasbree wordt gebraden, komt van een nieuwe ossebrader. De Duitse firma Fedder is de nieuwe hofleverancier.
De vorige 55 ossen die tijdens
de Ossefeesten in Maasbree werden
gebraden, kwamen van partyservice
bedrijf Esser uit Duitsland. Daarmee
was de firma de oudste leverancier
van het evenement. Omdat het
bedrijf eerder dit jaar aangaf te stop

pen, moest de organisatie van de
Ossefeesten op zoek naar een vervan
ger. Dat werd de firma Fedder, die ook
uit Duitsland afkomstig is. Op zondag
7 augustus begint de verkoop van de
porties ossevlees om 14.30 uur in het
centrum van Maasbree.

Zesde editie

Peel en Maas junioren tennistoernooi
Het Peel en Maas junioren tennistoernooi vindt dit jaar plaats op
zaterdag 16 en zondag 17 juli. Tennisclub LTC Tonido uit Baarlo is de
gastclub die dit jaar het toernooi organiseert, dat voor de zesde keer
wordt gehouden.

Achterste rij: Ton Peeters, Nienke Engels, Ard Kranen, Ruud Fleuren,
Pieter Franssen en Jac Kranen. Voorste rij: Marja Jacobs, Toos Derks,
Sven Smeets en Christel Bruijnen. Op de foto ontbreekt Jeroen Vermazeren
De jubilarissen kwamen dit
jaar zowel uit het fanfareorkest als
uit de slagwerkgroep en vierden
samen 314 jaar lidmaatschap. Pieter
Franssen werd in het zonnetje gezet

vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap.
Jac Kranen maakt al vijftig jaar deel uit
van St. Cecilia en Ton Peeters, Marja
Jacobs, Toos Derks en Ard Kranen
zijn dit jaar 40 jaar lid. Ruud Fleuren

en Christel Bruijnen mochten samen
hun 25-jarig lidmaatschap vieren en
Nienke Engels, Sven Smeets en Jeroen
Vermazeren zijn ieder tien jaar bij de
vereniging.

KERNgezond

Finale Dorp & Duel
Door: KERNgezond
Tien teams van groepen 7 en 8 van basisscholen uit Peel en Maas gingen tijdens de afsluiting van het project
KERNgezond de uitdaging met elkaar aan. Op zaterdag 9 juli werden de laatste sportwedstrijden gespeeld bij
sporthal De Heuf in Panningen.

Tijdens het toernooi wordt
gestreden in diverse categorieën
voor kinderen in de leeftijd tot en
met zeventien jaar. De winnaar

krijgt een wisselbeker mee naar
huis. Het toernooi vindt plaats op
het tennispark in Baarlo aan de
Hoogenkamp.

VVV Baarlo

Politiehonden
training Baarlo
Op donderdag 21 juli wordt er een politiehondentraining
 eorganiseerd door VVV Baarlo. De demonstratie wordt gegeven op de
g
Markt in Baarlo.
Er wordt die dag uitgebreid
gedemonstreerd hoe politiehonden
worden getraind en met welke
honden dit gebeurt. De avond begint

om 19.00 uur. Neem voor meer
informatie en voor de kaartverkoop
contact op met VVV Baarlo via
baarlo@beleefpeelenmaas.nl

Open dag bij
Omroep P&M
Bij Omroep P&M kan zondag 17 juli een kijkje achter de schermen
worden genomen tijdens de open dag.
Van 10.00 tot 16.00 uur laten
enkele van de ruim 100 vrijwil
ligers en medewerkers zien wat de
omroep doet en hoe radio- en tele
visieprogramma’s worden gemaakt.
Bezoekers kunnen die dag ook deel
nemen aan enkele workshops, zoals

Onder leiding van zaalvoetbal
vereniging ZVV Beringe, volleybal
vereniging VC Peelpush en handbalclub
Targos Bevo Hc sportten de teams
de afgelopen maanden tegen elkaar.
Tussendoor organiseerden en voerden
de teams zelf nog verschillende
dorpsbijdragen uit, gericht op
ontmoeting met andere doelgroepen
binnen hun eigen dorp zoals ouderen,
peuters en verstandelijk beperkten.
In totaal werden er 31 dorpsbijdragen
uitgevoerd die waren verdeeld
over tien teams. Voor zowel de

dorpsbijdragen als het sporten en
fair-play konden de teams punten
verdienen. Op zaterdag 9 juli werden
de allerlaatste punten vergeven tijdens
de onderlinge handbalwedstrijden.
Nadat alle teams hun wedstrijden
gespeeld hadden, was het tijd voor de
prijsuitreiking. Alle deelnemers kregen
een medaille als beloning voor hun
deelname. De top drie kreeg een extra
prijs.
De derde plaats werd gewonnen
door het team van de Fijne Vrienden
uit Panningen. Zij wonnen een

VIP-arrangement bij VC Peelpush.
De tweede plek ging naar Méél de
Gekste uit Meijel. Zij mogen als echte
Vips een wedstrijd bezoeken van
handbalclub Targos Bevo Hc.
Ook de winnaars van KERNgezond
Dorp & Duel waren afkomstig uit Meijel.
Het team van De Méélse Peelboys
wonnen uiteindelijk de hoofdprijs.
Zij ontvingen uit handen van Rabobank
Peel Maas en Leudal een cheque om
met het gehele team en begeleiders
een bezoek te brengen aan de
Olympic Experience in Den Haag.

nieuws voorlezen, een reportage
monteren of de camera bedienen.
Tijdens de open dag worden om
14.00 uur de nieuwe televisiepro
gramma’s voor dit najaar bekendge
maakt. Omroep P&M is gelegen aan
de Merwijckstraat in Panningen.

Windbuksschieten bij schutterij

Olsje Grashoek
In het kader van het OLS, houdt schutterij St. Urbanus uit Grashoek op
zaterdag 16 juli het evenement ‘Olsje’ voor onervaren schutters onder
begeleiding van ervaren buksmeesters. Kinderen van 8 tot 16 jaar
kunnen zich vermaken met windbuksschieten.
Deelnemers zijn vanaf 16.00 uur
welkom op het schuttersterrein
in Grashoek. Na afloop worden
er prijzen uitgereikt aan de beste
groep, de beste mannelijke schutter,

de beste vrouwelijke schutter en aan
de beste schutter of schutster van de
gehele wedstrijd.
Mail voor meer informatie naar
pjtvbergen@home.nl
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De Bende van de Blauwe Hemel

De Moennik voor het
eerst volledig in kleur
De nieuwste uitgave van het historische tijdschrift De Moennik verschijnt voor het eerst volledig in kleur en gaat
voornamelijk over de vriendengroep De Bende van de Blauwe Hemel. Het blad wordt gemaakt door
Heemkundevereniging Helden.
Heemkundevereniging Helden
heeft onder andere als doel om de
historische en culturele aspecten van
de voormalige gemeente Helden te
onderzoeken, te bewaren en door
te geven. De vondsten brengen ze
op verschillende manieren onder de
aandacht, waaronder via het tijdschrift
De Moennik. In de nieuwste editie
staat De Bende van de Blauwe Hemel
centraal. Dit is een vriendengroep die
bestaat uit zo’n 168 tieners tussen de
15 en 18 jaar uit Helden, Panningen,

Meijel, Maasbree, Koningslust, Blerick,
Sevenum en Horst. Deze groep is
opgericht tussen 1967 en 1969 en
bestond voornamelijk uit jongens die
met hun bromfietsen verschillende
avonturen beleefden. De verhalen
van deze bende zijn te lezen in het
onlangs verschenen nummer 57
van De Moennik. Het nummer is
tegelijkertijd de eerste uitgave die
volledig in kleur verschijnt. Ook alle
uitgaves die hierop volgen, worden
geheel in kleur gedrukt. Naast

De Bende van de Blauwe Hemel
wordt er in uitgave 57 stilgestaan
bij het oorlogsverhaal van Grada
Reinders- van Horen en Ties Engels.
Verder is er ook aandacht voor een
heuse grafkelder die zich bevindt in
Panningen en kunnen liefhebbers
het vervolg en het slot lezen van het
artikel over De Wietel.
De Moennik wordt driemaal per
jaar uitgegeven door Heemkunde
vereniging Helden. Kijk voor meer
informatie op www.moennik.nl

Prijsuitreiking

Ballonnenwedstrijd
Koningsdag Beringe

Jubileumweekend buurt
vereniging De Dreesse Helden

Bijna honderd ballonnen werden woensdag 27 april, op
Koningsdag, door kinderen uit Beringe opgelaten. De wedstrijd
werd georganiseerd door Jeugdwerk Beringe en de kinderen wiens
ballon het verst kon komen, zouden een prijs krijgen. Ondanks de
regenachtige reis heeft de winnende ballon van Koen Verber
158 kilometer afgelegd. Zijn ballon werd in Duitsland gevonden.
De ballonnen van Martijn Theelen en Mirre Stammen kwamen op
de tweede en derde plek. De drie kregen vrijdag 8 juli hun prijzen
uitgereikt bij Karis Adviesgroep in Beringe.

Buurtvereniging De Dreesse bestaat vijftig jaar en viert dit jubileum met verschillende activiteiten in het
weekend van zaterdag 3 en zondag 4 september. Niet alleen bestuursleden en buurtgenoten van vroeger en nu
zijn welkom, maar ook leden die niet meer in de Dreesse wonen kunnen hieraan deelnemen.

Opening Prikkelpad
Beringe
Het Prikkelpad in Beringe wordt zaterdag 16 juli officieel geopend. Na het
officiële gedeelte kunnen nieuwsgierigen het pad zelf belopen en beleven.
Op het Prikkelpad kunnen mensen
met een lichamelijke of visuele
beperking, zoals blinden en slechtzien
den, hun zintuigen laten prikkelen.
Mede dankzij een aantal donaties van
sponsoren, kon het Prikkelpad worden
gerealiseerd. In de ochtend wordt het
pad voor genodigden officieel geopend
door drie personen die zelf een
beperking hebben. Daarna houden

zowel initiatiefnemers Herman en José
van Dijnen als wethouder Raf Janssen
en een regiocoördinator van de
Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind (NSGK) een
openingswoord. Na het officiële
gedeelte, is het pad vanaf 12.00 uur
toegankelijk voor geïnteresseerden die
het Prikkelpad bij de Marisbaan in
Beringe zelf willen ervaren.

Kringloop en
woningontruiming

J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

KASTEELLAAN 32 BAARLO
Kom kijken en laat u
overtuigen door de ruimte,
vrijheid en unieke ligging!

Inhoud: ca. 815 m3 - Woonopp.: ca. 280 m2
Bouwjaar 1974 - Perceel: 890 m2

Het jubileumweekend trapt af met
een feest op zaterdag 3 september op
het Böskesveld in Helden. Vanaf 20.00
uur staat er voor iedereen een hapje,
drankje, tombola en dj klaar. Zondag

4 september kan iedereen meedoen met
een sportieve wandeling, die begint om
10.00 uur. Aansluitend is er om 12.00 uur
een brunch voor alle aanwezige buurt
genoten. Vervolgens begint om 14.00

uur de kindermarkt en het ‘frühshop
pen’. Het jubileumweekend wordt rond
17.00 uur afgesloten. Opgeven kan tot
vrijdag 22 juli door een mail te sturen
naar roger.carla@lijbrandt.nl

Dienstenveiling CV de Brookhaze
Carnavalsvereniging CV de Brookhaze uit Koningslust houdt op zondag 17 juli een dienstenveiling.
Diverse diensten worden tijdens dit evenement aangeboden. Dit gebeurt onder leiding van een drietal ervaren
veilingmeesters op het terrein bij gemeenschapshuis de Sprunk in Koningslust.
De diensten worden door de car
navalsvereniging, het boerenbruilofts
comité, de jeugdcarnaval en Plezeer
op Maot aangeboden. Voor een

barbecue wordt gezorgd en voor de
jeugd staat er een springkussen klaar.
De veiling vindt bij goed weer buiten
plaats, anders wordt deze binnen bij

de Sprunk gehouden. Om 15.00 uur
wordt de eerste dienst geveild.
Kijk voor meer informatie op
www.cvdebrookhaze.nl

De Fabriek Maasbree

Inloopavond rouwverwerking
Bij De Fabriek in Maasbree vindt donderdag 14 juli een inloopavond over rouwverwerking gehouden. Mensen
die hiermee te maken hebben, kunnen tijdens deze bijeenkomst bij deskundigen en lotgenoten terecht voor
ondersteuning.
Psycholoog, counselor en ver
trouwenspersoon Francien Jaspers en
ervaringsdeskundige Margriet Scholte
zijn tijdens de inloop ‘Opwaarts’
aanwezig om mensen ondersteuning
te bieden. Ook biedt de bijeenkomst
de mogelijkheid om met anderen die
een dierbare hebben verloren, erva

ringen uit te wisselen. Opwaarts wordt
tot en met december één keer per
maand georganiseerd bij De Fabriek. De
eerste inloop onder begeleiding vindt
donderdag 14 juli plaats van 19.00 tot
21.00 uur. Wanneer dit te kort blijkt,
is het mogelijk de bijeenkomst uit te
laten lopen tot 22.00 uur. Aanmelden

kan bij Francien Jaspers via francien
jaspers@xs4all.nl of door te bellen
naar 06 13 65 01 45 of bij Margriet
Scholte via margriet.scholte53@
gmail.com of door te bellen naar
06 51 82 15 98. Kijk voor de andere
data van de inloop rouwverwerking
op www.defabriekmaasbree.nl

Familie-, vrienden- en verenigingsschieten

Schieten bij schutterij Beringe
Het jaarlijkse familie-, vrienden- en verenigingsschieten van schutterij Sint Hubertus uit Beringe vindt zondag
17 juli plaats op het schuttersterrein van de vereniging.
Om kennis te maken met de
schutterij en het schieten, wordt er
die dag een schietwedstrijd gehouden
met de zware buks voor drietallen en
voor de beste, persoonlijke schutter.
Voor de beste schutter in beide cate

gorieën staat een wisselbeker klaar.
Iedereen die deelneemt aan het schie
ten met de zware buks moet veertien
jaar of ouder zijn en moet een geldig
legitimatiebewijs kunnen tonen.
Voor de jeugd tot veertien jaar is er

een schietwedstrijd met de luchtbuks.
Om deel te nemen aan de schiet
wedstrijden kunnen deelnemers zich
tussen 13.30 en 15.30 uur inschrijven
bij de schutterij aan de Hoevenstraat
in Beringe.
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Concert basisschool De Pas
met fanfare Helden

verenigingen 15

Alle kinderen van basisschool De Pas uit Helden hebben zes weken lang muziekles gekregen van muziekdocente
Petra Manders. Ter afsluiting van dit project gaven alle leerlingen samen met fanfare St. Cecilia op maandag 4 juli
een concert in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

Wethouder Ronald van Kessel sprak
de zaal kort toe en gaf het belang
aan van jong in aanraking komen met
muziek. De kinderen speelden diverse
muziekstukken. Van het klassieke

Ode an die Freude tot The Elephant
Song uit Disney’s Jungle Book. Ook werd
er een medley van popnummers gezon
gen en maakten ze gebruik van boom
whackers, fietsbellen en echte trom

men. De fanfare bedankt gemeente
Peel en Maas en de Limburgse Bond
voor Muziekgezelschappen (LBM)
bedanken omdat zij dit project mede
mogelijk hebben gemaakt.

BC Leanzo

Proefavonden biljartclub Grashoek

Geslaagden muziekopleiding Maasbree
Elf leerlingen van de muziekopleiding van fanfare Sint
Aldegondis in Maasbree hebben hun muziekdiploma gehaald en
geven zondag 17 juli een terrasconcert. De diploma’s in de niveaus
A, B en C werden uitgereikt aan Isa Boots, Anne Nijssen, Mirthe
Umlauf, Julia van der Sterren, Eefke Smets, Jessie Engels, Loïs
Zoontjes, Meghan Nijssen, Joost Muijsenberg, Siem van der Sterren,
Tico Janssen, Lin Gommans en Roanne Duarte. Daarnaast slaagde
Wouter Wijnen voor zijn B-theorie en heeft Koen Aderhold zijn
C-theorie behaald. De muzikale jeugd is zondag 17 juli aanwezig bij
het terrasconcert bij het Hoës van Bree dat om 15.30 uur begint.

Biljartclub BC Leanzo uit Grashoek organiseert deze maand enkele proefavonden. Geïnteresseerden kunnen
donderdag 14 juli kennismaken met het biljartspel.
Al meer dan 25 jaar is café Leanzo
de thuisbasis van de biljartclub.
Dit wil de club ook in de toekomst
blijven doen. Om nieuwe leden aan

te trekken, worden in de maand juli
enkele proefavonden georganiseerd
om kennis te maken met de club en
het spel. Leden van BC Leanzo zijn dan

aanwezig om tips en uitleg te geven.
Op donderdag 14 juli kan er vanaf
19.00 uur worden gebiljart bij café
Leanzo in Grashoek.

Schutterij St. Martinus

Schietfestijn Maasbree
Schutterij St. Martinus uit Maasbree houdt op zondag 17 juli haar jaarlijkse schietfestijn. Die dag kan er kennisgemaakt worden met de oeroude Limburgse schutterscultuur en kan er een wedstrijd geschoten worden.

Tijdens het schietfestijn kan er
in viertallen of individueel met de
zware buks geschoten worden of kun
nen deelnemers meedoen aan het
tombola-schieten. Voor de jeugd zijn er
windbukswedstrijden en wordt er bij
goed weer een springkussen geplaatst.

Joekskapel Toemmarop zorgt die dag
voor de muziek.
De kaartverkoop voor het schiet
festijn begint om 13.00 uur, waarna
om 13.30 uur de wedstrijden
beginnen. De verkoop van de
kaarten stopt om 16.00 uur. Bij het

inschrijven moeten deelnemers een
geldig legitimatiebewijs laten zien.
Het schietfestijn vindt plaats op het
schuttersterrein Oppe Schor aan de
Schorweg.
Kijk voor meer informatie op
www.schutterijsintmartinus.nl

Diploma Fase I

Geslaagden majorette
cursus Meijel
Door: Majoretten en Dans Meijel
Drie meiden van Majoretten en Dans uit Meijel hebben zondag 10 juli
2016 de majorettecursus behaald. Fenne, Anouk en Leanne kregen hun
diploma van Fase I.

Geslaagden Fenne, Anouk en
Leanne naast elkaar op de voorste rij
Fase I is een landelijk erkende
majorettecursus die op initiatief
van de majorettecommissie van de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
(LBT) werd gegeven in Limburg. Deze

cursus duurde van april tot en met
juni. Fenne, Anouk en Leanne van
MD Meijel wisten deze succesvol te
doorlopen en kregen hun diploma
uitgereikt.
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Fanfare Sint Aldegondis

Terrasconcert in Maasbree
Op zondag 17 juli wordt het terras voor ’t Hoës van Bree voorzien van muziek door fanfare Sint Aldegondis
Maasbree. Naast de fanfare laat ook de jeugdfanfare, de slaggroep en het Breethaler van zich horen.
Zo gaat de jeugdfanfare een aantal
nummers spelen met de fanfare. Voor
deze gelegenheid speelt het gezelschap

De drie muziekgroepen van de
vereniging gaan niet alleen zelfstandig
de middag invullen, maar ook samen.

lichte, zomerse muziek. Het concert
start om 15.30 uur. Kijk voor meer
informatie op www.fanfaremaasbree.nl

Woonwinkel Hoeve Hofackers Baarlo

Concert Voorwaarts op terras
Drum- en brassband Voorwaarts Baarlo speelt op zaterdag 16 juli een concert op het terras van Woonwinkel
Hoeve Hofackers in Baarlo.
Voorwaarts speelt onder andere op
cornetten, bugels, barrytons en trom

bones, terwijl bezoekers op het terras
kunnen zitten. Het concert begint om

15.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.voorwaartsbaarlo.nl

Historische en militaire vliegtuigen

Rondleiding PS AERO
in Baarlo
Bij Piet Smedts AERO (PS AERO) in Baarlo wordt woensdag 20 juli een
rondleiding gegeven langs de vele historische en militaire vliegtuigen die
er staan opgesteld. Deze rondleiding wordt georganiseerd door VVV
Baarlo.
Voorafgaand aan de rondleiding
krijgen de bezoekers een film te zien
over de demontage en het transport
van het transportvliegtuig Transall
van vliegveld Weeze in Duitsland naar
Baarlo. Tijdens de ongeveer twee uur
durende rondleiding worden verhalen
en anekdotes over de vliegtuigcol
lectie verteld. Inmiddels staan er bij
PS AERO zo’n vijfendertig vliegtuigen

van verschillende afkomst. In som
mige vliegtuigen kunnen de bezoe
kers ook een kijkje nemen. De rond
leiding begint woensdag 20 juli om
10.00 uur. Neem voor meer informa
tie over de rondleiding contact op met
het VVV-kantoor van Baarlo door te
bellen naar 077 477 36 66. Op drie
dagen in augustus en oktober worden
ook nog rondleidingen gegeven.

Ogenzegening

Odilia-octaaf in
kerk Baarlo
Volgens de meer dan 120 jaar oude traditie wordt ook dit jaar weer
een Heilige Odilia-octaaf gehouden in de kerk van Baarlo. Deze begint
tijdens de heilige mis op zondag 17 juli.

Christiaens Group is een jonge en dynamische organisatie die wereldwijd turn-key
oplossingen realiseert in de champignonteelt en de afvalverwerking en specifiek in de
compostering van reststromen. In Horst, het centrum van de internationale champignon business, zijn wij een belangrijke speler in het veld en daarmee een aantrekkelijke
werkgever voor de regio alsook daarbuiten.
Ons bedrijf heeft 100 medewerkers en is nog steeds groeiende, dus zijn wij op zoek naar jou!
Zoek je een dynamische, internationaal opererende werkomgeving waarin je je creatieve
ei kwijt kan en heb je een passend cv, dan nodigen wij je van harte uit om te reageren op
één van onderstaande vacatures.

Telefoniste / Receptioniste (fulltime)
Je bedient de telefooncentrale op vakkundige en correcte wijze en zorgt voor een gastvrije
ontvangst van onze bezoekers. Daarnaast verricht je licht administratief werk.

Halmonteur Staalconstructies (LBO/MBO)
Je vervaardigt en coördineert de productie van staalconstructies. Meerdere jaren ervaring
op dit gebied is een vereiste, in bezit zijn van NEN 1090 lascertificaten is een pre.

Buitendienstmedewerker / Supervisor Bouw (LBO/MBO)
Je bouwt samen met je team, en op termijn zelfstandig, bouwwerken op nationaal
en internationaal niveau. Ruime ervaring op dit gebied is gewenst.

Informatie

Uitgebreide informatie over de functies en Christiaens vind je op www.christiaensgroup.com
onder ‘Jobs’/’Career’.

Reageren

Solliciteer door een brief en cv uiterlijk 22 juli 2016 te sturen naar: Mw. J. Heijmans,
Christiaens Group, Witveldweg 104, 5961 ND Horst of per e-mail: JHE@christiaens.com.
Wij streven ernaar vóór de bouwvak een selectie te maken van geschikte

kandidaten en deze hierover te informeren. In de bouwvak zijn wij gesloten.
Door de verwachte hausse aan reacties kunnen wij helaas alleen de voor ons
serieuze kandidaten informeren over de voortgang.

www.christiaensgroup.com

Het verhaal van de maagd Odilia
past in een reeks van Keltische heili
genverhalen, de ‘vitae sancti’ ofwel
‘onze heiligen’. Odilia werd in de
Middeleeuwen gezien als een heilige.
Na haar dood werden haar gebeente
begraven, volgens de legende in
1287 weer opgegraven en daarna
in de vorm van relikwieën weer
verspreid over talrijke kloosters van
de Kruisheren, zoals in Venlo. Toen zij
vanwege keizer Napoleon moesten
vluchten, kwamen de relikwieën van
de Venlose Kruisheren eind achttiende
eeuw in handen van pastoor Geusen
in Baarlo. Hierdoor ontstond een

Odilia-verering in het kasteeldorp die
grote bekendheid kreeg in binnen- en
buitenland.
In de Sint Petruskerk in Baarlo
wordt nog altijd van de derde tot de
vierde zondag van juli de ogen
zegening tijdens het Odilia-octaaf
gehouden. Tijdens de devotie wordt
er veelal gebeden om bescherming
tegen of genezing van oogkwalen en
om een goede kijk op een turbulente
en steeds veranderende wereld. Het
Odilia-octaaf begint met de Heilige
mis om 09.30 uur op zondag 17 juli
en eindigt op zondag 24 juli met het
lof om 15.00 uur.

Artiesten van lokale bands

PM Sessies in
Wilhelminapark
Het muziekevenement PM Sessies wordt dit jaar ook in de zomer
gehouden. Op zondag 17 juli tonen allerlei muzikanten uit Peel en Maas
hun muziekkunsten op het Wilhelminapark in Panningen.
De muzieksessies worden ook
dit jaar georganiseerd door DOK6
en bieden artiesten uit lokale bands
een podium. “Het is een manier om
de muzikanten te leren kennen”,
zegt Timo Reijnen, een van de
organisatoren van PM Sessies.
“We willen hiermee de muziekscene
van Peel en Maas stimuleren. Zo
brengen wij alle talenten bij elkaar.”
Ongeveer dertig bands
treden zondag 17 juli op in het
Wilhelminapark, waar voorheen
Kepèl Open Air werd gehouden.
“Dit park staat al een tijdje leeg
en dat is zonde”, vervolgt Reijnen.
“Na het stoppen van Kepèl Open Air
willen we weer nieuw leven in het
park blazen. Het Wilhelminapark
is een perfecte locatie voor een
activiteit als deze. Het voordeel van
het park is dat we weinig aan het

uiterlijk van het feest hoeven doen,
het ligt er prachtig bij. Het enige wat
er nog komt te staan is een podium,
een springkussen, een bar en wat
tentjes waar we eten verkopen.
Momenteel zetten we de puntjes op
de i.”
Kepèl Open Air is wegens
verlopen vergunningen en klachten
van buurtbewoners gestopt. Reijnen
verwacht geen problemen met de
PM Sessies: “Het is een feest voor
families. We houden het tevens
op een zondagmiddag en de
volumeknop zal zeker niet te hard
open staan. We willen gewoon een
gezellige dag voor jong en oud.”
PM Sessies is vrij toeganke
lijk. De optredens beginnen om
13.00 uur en zijn tot 17.00 uur te
zien. Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van PM Sessies.
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Bonte Boete Belaeving

Nieuw evenement met carnaval in Panningen
Carnaval in Panningen kent volgend jaar een nieuw evenement. Op zaterdag 25 februari staat voor de eerste
keer de Bonte Boete Belaeving op het programma in het centrum van Panningen. Frans Wulms is voorzitter van de
stichting die het buitenfeest organiseren. “We willen een open feest houden, waarbij alle carnavalsvierders van
Peel en Maas welkom zijn.” Op woensdag 13 juli maakten de organisatie en de burgemeester het evenement
wereldkundig.

Het festijn vindt plaats naast
het Huis van de Gemeente. Op het
plein tussen het gemeentehuis en
de Schoolstraat komt een podium
en aan twee kanten komt een hek
rondom het terrein. De kant richting
het centrum en de Schoolstraat blij
ven open, vertelt Frans. “Zo maken
we er een open feest van. Iedereen

richting de Parade en de Zoepkoel in
kan binnenlopen. Dan kunnen
mensen ook een halfuurtje een kijkje Venlo”, vertelt Frans.
komen nemen en weer gewoon naar
huis gaan. Ze hoeven niet de hele
middag te blijven. Het is helemaal
aan hen.”
Want dat is vaak wel het geval
“Daar is natuurlijk helemaal niets
als de mensen richting Venlo gaan.
mis mee en dat moeten de liefheb
“Al jaren trekken vele hordes mensen bers vooral blijven doen. Het is echter

‘Je zag de belang
stelling afnemen’

Muziekproject basisschool
de Horizon Grashoek
In het kader van een muziekproject geven alle leerlingen van basisschool de Horizon uit Grashoek op vrijdag
15 juli een optreden in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek. Dit hebben ze samen met muziekdocente
Karen van den Broek en een aantal leden van fanfare en drumband Semper Avanti voorbereid.

wel zo dat ze genoeg drinken daar en
dan bij terugkomst niet meer naar de
evenementen in het eigen dorp gaan.
Je zag de laatste jaren de belangstel
ling afnemen. Het is voor de mensen
die niet naar Venlo gaan natuurlijk niet
leuk om ’s avonds in een lege zaal te
staan.”
De oplossing is volgens Frans en
de zeven andere initiatiefnemers om
voor die thuisblijvers een evenement te
creëren. “We richten ons op carnavals
vierders van alle leeftijden. Van jonge
ouders tot opa’s en oma’s die met de
kleinkinderen een kijkje komen nemen.
Ze hoeven niet te hannesen met de
bus en kunnen met de fiets komen en
gaan wanneer ze willen. De bus stopt
op de zaterdag overigens gewoon op
de normale plek in het centrum, dus
de Venlo-gangers kunnen ook meteen
door naar ons feest.”
Maanden geleden begonnen ze
serieus werk te maken van hun idee.
Artiesten werden vastgelegd en ver
gunningen aangevraagd. “We hebben
een kijkje genomen bij het feest op
carnavalszaterdag in Heythuysen. Dat
is ook helemaal open en beviel ons
echt enorm. We dachten meteen: zoiets
moeten we hier ook hebben.” Over
het programma kunnen ze nog niets
bekend maken. “Maar ik weet zeker

dat de mensen het leuk gaan vinden”,
verzekert Frans.

Hopen op drie
honderd bezoekers
In de begroting houdt de organi
satie al rekening met minimaal drie
edities van het feest. “We denken
dat de bezoekers bij het eerste jaar
nog wat huiverig zijn”, vertelt Frans.
“Als het goed gaat, spreekt zich dat
rond en dat levert weer meer bezoe
kers op bij de volgende editie. We moe
ten dus ook niet in paniek raken als
het eerste jaar niet het beoogde aantal
bezoekers trekt. We hopen in ieder
geval op zo’n driehonderd tot vierhon
derd personen. Over drie jaar moeten
dat er rond de 1.500 zijn.” De organisa
toren hebben er zin in. “Nu het bekend
is voor de buitenwereld kunnen we
echt beginnen”, gaat Frans verder. “Nu
kunnen de offertes opgevraagd worden
en zaken echt geregeld worden. Een
gedeelte van de artiesten hadden we al
vastgelegd natuurlijk, maar nu kan de
rest eromheen ook geregeld worden.
We zijn blij dat we verder kunnen nu en
ik heb er alle vertrouwen in dat het lukt
om genoeg carnavalsvierders vanuit
heel Peel en Maas naar Panningen te
trekken op zaterdag 25 februari.”

verstand van tuin & dier

UITGESLAPEN?
UITGESLAPEN?
ZATERDAG
16
0
2
I
L
JU
6
1
UITGESLAPEN?

* Vraag in de winkel de voorwaarden. Niet in te leveren in de webwinkel.
Kijk voor de voorwaarden op welkoop.nl/acties

VAN 09.00 TOT 13.00 UUR
PANNINGEN J.F. Kennedylaan 12a Tel.: 077 - 3082360

DAN NU NAAR
WELKOOP
STAAT
DE VOOR

KOFFIE MET
VLAAI
KOFFIE
EN VLAAI
VOORKORTING*
U KLAAR
EN 20%
EN KRIJGT U

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE.

20%
KORTING
ZATERDAG 16 JULI 2016

*

OP 1 ARTIKEL
NAAR KEUZE.

VAN 09:00 UUR – 16:00 UUR.

De leerlingen hebben het
muziekstuk al een keer eerder
uitgevoerd, maar mogen dit ter
afsluiting van het muziekproject nog

één keer laten horen aan de ouders.
Het optreden is onder andere gevuld
met een instrumentaal lied en een
zelf gecomponeerd stuk dat gespeeld

wordt door enkele leden van de
fanfare en drumband. Het slotconcert
start om 19.00 uur en is rond
20.30 uur afgelopen.

* Niet in combinatie met andere kortingen en op brandstoffen, coöperatie voeders en boeken.

PANNINGEN J.F. Kennedylaan 12a tel.: 077 - 308 23 60
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Wandeltocht VVV Baarlo

In het spoor van de
bospartizanen
Wat speelde zich tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog af in de bossen van Baarlo? Het antwoord op deze vraag is op
zaterdag 16 juli te horen tijdens een ruim twee uur durende wandeltocht,
georganiseerd door VVV Baarlo.
De wandeling is acht kilometer
lang en start om 10.00 uur vanaf de
parkeerplaats van Chateau De Raay.
De gids die meegaat, staat tijdens de
tocht stil bij de belevenissen van de
verzetsgroep, de voedselvoorziening
in het kamp, de Duitse soldaten,

Twee generaties
blaasmuziek in Panningen
Op het Raadhuisplein in Panningen zijn op zaterdag 16 juli twee blaasorkesten na elkaar te bewonderen.
Als eerste komt Kapela Pohodo, bestaande uit gepensioneerden, op het podium. Daarna volgt de formatie Čestička,
die bestaat uit leden in de leeftijd van de kinderen van Kapela Pohoda. De optredens worden georganiseerd door
Muziek onder de Toren.

de risico’s voor het dorp Baarlo, de
houding van de toenmalige bewoner
van Kasteel Scheres en de afloop van
deze gebeurtenis. Kortom, een rondje
geschiedenis, cultuur en natuur. Mail
voor meer informatie naar baarlo@
beleefpeelenmaas.nl

Kapel Lazaristen Panningen

Het Orgel Trio
In het kapel van de Lazaristen in Panningen speelt op dinsdag 19 juli
2016 het drietal Het Orgel Trio. Het Cavaillé Coll orgel neemt een bijzondere plaats in de jazz getinte uitvoeringen van het trio. Het Orgel Trio
transformeert oude kerkmuziek tot improvisaties.
De band wordt gevormd door
organist Berry van Berkum, rietblazer
Steven Kamperman en jazzbassist
Dion Nijland. Jazzklassiekers van
Charlie Parker, Duke Ellington en
Charlie Mingus komen voor in het

repertoire, alleen dan met een andere
draai. De muziekstijl kenmerkt zich
als gregoriaans en wereldmuziek. Het
concert op dinsdag 19 juli 2016 begint
om 20.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.orgelkringpeelenmaas.nl

Fanfare Sint-Cecilia Helden

Kaupmanconcert in
Helden
Op maandag 18 juli vindt het jaarlijkse Kaupmanconcert plaats in het
winkelcentrum De Kaupman in Helden. Het concert wordt georganiseerd
door fanfare Sint-Cecilia Helden.
Het Kaupmanconcert wordt
jaarlijks gehouden ter afsluiting
van het seizoen. Tijdens het concert
worden alle onderdelen van de
fanfare gepresenteerd, namelijk de
slagwerkers, het jeugdorkest, de

Kapela Pohoda is opgericht in
september 2015 en repeteert iedere
maandag. Het blaasorkest bestaat uit
regionale muzikanten die op niveau
Böhmische muziek willen maken.
Bijzonder is dat van iedere stem
maar één instrument beschikbaar is.
De muzikale leiding ligt bij de groep
zelf en wordt democratisch toegepast,
geheel in de zin van het uit te voeren
genre.
“Böhmische blaasmuziek is warm
van klank en kan gekoppeld worden

aan een goed glas wijn en gezelligheid,
waarvan kenners intens kunnen
genieten”, laat de organisatie weten.
“De te spelen nummers zijn met zorg
gekozen en passen in het karakter
van het openlucht passantenconcert.
Dit ensemble is het levende bewijs
dat ook op latere leeftijd veel plezier
aan blaasmuziek beleefd kan en mag
worden.”
Na aan het optreden van Kapela
Pohoda treedt de regionale formatie
Čestička op met overwegend

Mährische muziek. “Deze is wat
scherper van klank met connectie
aan bier en uitbundigheid”, aldus de
organisatie. “Het wordt uitgevoerd
door muzikanten in de leeftijd van de
kinderen van leden uit Kapela Pohoda.
Dus er komen twee generaties achter
elkaar op het podium.”
De beide concerten staan gepland
op zaterdag 16 juli tussen 13.00 en
17.00 uur. De blaasorkesten staan
op het podium bij de toren op het
Raadhuisplein in Panningen.

leerlingen en het grote fanfareorkest.
Het programma start om 19.30 uur
en gedurende de avond worden er
entreekaarten voor Toverland verloot.
Kijk voor meer informatie op
www.fanfarehelden.nl

Baarlosestraat 4 Maasbree www.nienshoreca.nl 077-465 2219

50%
KORTING
op heel
veel
producten

Gommans

Kaupmanshof 34 | Helden

5x Beringen-treffen in België
Het Nederlandse Beringe uit Peel en Maas heeft op zaterdag 9 juli de vijfde plaats behaald bij het
5x Beringen-treffen in België. Bij het sportevenement deden teams uit de zeven dorpen met de naam
Beringen mee aan ‘het spel zonder grenzen’. De teams speelden vijf spellen waarbij ze over obstakels
moesten klimmen om uiteindelijk de vlag van het eigen land op de toren aan het eind van het parcours
te krijgen. Thuisland België ging er met de winst vandoor. Na afloop werden in de feesttent de prijzen
uitgereikt en konden de sporters en supporters samen feest vieren. Op zondag 10 juli kreeg Nederlands
Beringe officieel het organisatiestokje overhandigd, aangezien het over drie jaar in Nederland wordt
georganiseerd.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

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

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

za 16 juli 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: start parkeerplaats
Chateau de Raay

Parochie Koningslust

Terrasconcert

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
077 307 17 88 | s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 juli
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Drika Willemsen
(jaardienst)

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 16 juli
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 23 juli
Geen H. Mis

za 16 juli 15.00 uur
Organisatie: drum- en brassband
Voorwaarts
Locatie: terras woonwinkel
Hoeve Hofackers

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 17 juli
Geen H. Mis
Zondag 24 juli
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
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
077 307 14 88
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur
Kerkdiensten
Zondag 17 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v.
Nentje Lemmen-Scheres en Piet
Lemmen (mnd); Netje JoostenStammen (verj); Ton Reijnders en
fam. Reijnders-Korsten; Wiel en
Graad van den Broek (Jaardienst/
verj. beiden vw fam. van den Broek);
Door Peeters-Smolders (verj) en overl.
fam. Peeters-Smolders-Houtappels

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
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 14 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 17 juli
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Bert Basten (coll); Pieter Joosten
en fam. Joosten; Harrie en Elly
Smolenaars-Stammen en fam. en
fam. Jaspers; lev. en overl. fam.
Geelen, Loijen en van den BroekBongers en uit dankbaarheid
Maandag 18 juli
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 19 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 21 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Optreden bs De Horizon
Slotconcert Semper Avanti
vr 15 juli 19.00-20.30 uur
Organisatie: fanfare en drumband
Semper Avanti
Locatie: gemeenschapshuis
De Ankerplaats

Wandeling ‘Bospartizanen’

Parochie Beringe

Parochie Egchel

service 19

Peel en Maas junioren
tennistoernooi

za 16 juli 16.00 uur
Organisatie: schutterij St. Urbanus
Locatie: schuttersterrein

zo 17 juli 15.30 uur
Organisatie: fanfare Sint
Aldegondis
Locatie: terras ’t Hoës van Bree

Helden

Meijel

vr 15 juli 21.30-02.00 uur
Locatie: The Apollo

zo 17 juli 10.00 uur
Organisatie: harmonie Eendracht
Meijel
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Monica Geuze

Apollo
Under Construction

for this?
zo 17 juli 09.30 uur
Locatie: Sint Petruskerk

za 16 juli 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

Kaupmansconcert
Rondleiding PS AERO
wo 20 juli 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: PS AERO Napoleonsbaan
Zuid

Beringe

Opening Prikkelpad

zo 17 juli 13.00 uur
Organisatie:
schutterij St. Martinus
Locatie: schuttersterrein
Oppe Schor

Terrasconcert
Windbuksschieten

za 16 juli 22.00-03.00 uur
za 16 juli en zo 17 juli
Locatie: The Apollo
Organisatie: tennisclub LTC Tonido
Locatie: tennispark Hoogenkamp Are you ready

Odilia-octaaf

Schietfestijn

ma 18 juli 19.30 uur
Organisatie: fanfare Sint Cecilia
Locatie: winkelcentrum
De Kaupman

Koningslust
Dienstenveiling
CV de Brookhaze

za 16 juli 12.00 uur
zo 17 juli 15.00 uur
Locatie: Marispaedje bij Marisbaan Organisatie: carnavalsvereniging
CV de Brookhaze
Verenigingsschieten
Locatie: gemeenschapshuis
zo 17 juli 13.30 uur
de Sprunk
Organisatie: schutterij St.
Hubertus
Locatie: schuttersterrein
Inloopavond 
Hoevenstraat

Maasbree

rouwverwerking

Grashoek

do 14 juli 19.00-21.00 uur
Locatie: De Fabriek

do 14 juli 19.00 uur
Organisatie: biljartclub BC Leanzo
Locatie: café Leanzo

Summer Party

Proefavonden biljartclub

Huldigingsconcert

Panningen

Bijeenkomst
Diabetesvereniging
vr 15 juli 14.00-16.30 uur
Organisatie: Diabetesvereniging
Nederland
Locatie: De Groenling

Pleinconcert harmonie
vr 15 juli 19.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Concordia
Locatie: Markt

Dansstudio Pulse
za 16 juli 18.30 uur
Locatie: DOK6

Open dag Omroep P&M
zo 17 juli 10.00-16.00 uur
Organisatie: Omroep P&M
Locatie: studio Merwijckstraat

PM Sessies
zo 17 juli 13.00-17.00 uur
Organisatie: DOK6
Locatie: Wilhelminapark

Het Orgel Trio
vr 15 juli 16.30-21.30 uur
Locatie: Mafcentrum

di 19 juli 20.00 uur
Org: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Lazaristen

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 16 juli
H. Mis 19.00 uur – samenzang
t.i.v. Lei Janssen (jaardienst/col);
Jo Leijssen (bgv. verj.) en een bijzon
dere intentie; familie Naus-Verstappen

Pleinconcert Harmonie Panningen
De Koninklijke Harmonie Concordia Panningen speelt ook dit jaar weer een concert op de Markt in Panningen.
Het pleinconcert vindt plaats op vrijdag 15 juli.

Muzikale hulde aan
Meijelnaren
Het huldigingsconcert van Harmonie Eendracht Meijel vindt dit jaar
plaats op zondag 17 juli in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Tijdens
dit concert worden Meijelnaren die een mijlpaal hebben gevierd, op
muzikale wijze in het zonnetje gezet door de harmonie.
Naast het optreden van de hele
harmonie, wordt er ook een eerbetoon
gebracht aan de geslaagden van Tone
Muziekles en wordt de muzikant van
het jaar gekozen door de vereniging.

Het concert begint zondag 17 juli om
10.00 uur in het gemeenschapshuis en
is vrij toegankelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.harmoniemeijel.nl

Zowel het harmonieorkest,
onder leiding van Richard Bonné,
als de slagwerkgroep, onder leiding
van Wil van Horck, brengen enkele

stukken uit hun repertoire ten
gehore.
Bij het harmonieorkest doen
daarnaast ook enkele gastmuzikan

ten speciaal voor dit concert mee.
Het concert begint om 19.00 uur
op de Markt in het centrum van
Panningen.
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van onze klanten
beveelt Superkeukens aan

Rodez/Luanda
beton/leisteengrijs
Direct de beste prijs incl. apparatuur
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,

6

€ 5699,-

Keuken 395 x 187 cm
Compleet met:

5 jaar apparatuurgarantie

afzuigkap

koelkast
combi-magnetron

vaatwasser
spoelbakken

inductiekookplaat

werkblad

BEN JIJ HET SUPERTALENT DAT WE ZOEKEN?
VACATURE: BACKOFFICE / LOGISTIEK MEDEWERKER ROERMOND
We zoeken een secuur en organisatorisch persoon die stressbestendig is, met minimaal 3 jaar ervaring in de keukenbranche.
De taken omvatten o.a. het controleren van orders, het service-traject beheren en contacten onderhouden met leveranciers.

VACATURE: KEUKENVERKOPER ROERMOND/HORST/HEERLEN
We zijn op zoek naar een echt verkooptalent, die klanten op en top kan begeleiden met de aanschaf van een keuken.
Ben jij communicatief vaardig, stressbestendig, en heb je ervaring in de keukenbranche? Dan zoeken we jou!

VACATURE: FILIAALLEIDER HORST
Voor ons filiaal in Horst zijn wij op zoek naar een filiaalleider die de vestiging naar een hoger plan kan trekken. Heb jij passie
en scoringsdrang? Kun je goed organiseren, adequaat handelen en heb je ervaring in de keukenbranche? Reageer dan nu!

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

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

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

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

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