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Klein OLS’je in Grashoek
Aangezien het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Maasmechelen nu echt ten einde was, besloten enkele leden van schutterij St. Urbanus uit Grashoek op zaterdag 16 juli
een ‘OLS’je’ te organiseren. Een OLS, maar dan in het klein. Onervaren schutters konden die dag kennismaken met het luchtbuksschieten onder begeleiding van ervaren
buksmeesters. Kinderen van 8 tot en met 16 jaar mochten een keer schieten met een windbuks. Ferry Aalderink en Hidde Molthof werden aan het einde van de dag als
winnaars van het windbuksschieten aangewezen. De familie Willems werd voor de tweede keer de beste groep. Beste mannelijke schutter werd Ton van Oyen. Erna van Oyen
kwam uit de bus als beste vrouwelijke schutter.

Pogingen tot verkrachting

Acht jaar cel voor Kesselnaar
Piëtro T. uit Kessel moet acht jaar de gevangenis in voor drie pogingen tot verkrachting en vrijheidsberoving.
Dit besloot de rechtbank in Roermond op donderdag 14 juli.
Volgens de rechtbank is bewezen
dat de Kesselnaar, samen met zijn
vriendin Nicole H., tot drie keer toe
heeft geprobeerd om jonge vrouwen te
verkrachten. Hij belaagde jonge vrou
wen in Maasbree, Swolgen, Blerick,
Venlo en het Gelderse Malden terwijl
ze op de fiets zaten. In alle gevallen
wisten de vrouwen te ontkomen.

Krachtig verzet
Piëtro T. handelde in alle
bewezen gevallen op dezelfde

manier, aldus de rechtbank. Hij trok
of duwde jonge vrouwen van hun
fiets en dwong ze de auto in. Daar
greep hij ze hardhandig vast, sloeg
ze en bedreigde de meisjes met een
taser en (nep)wapen. Ook dwong
hij ze de drug GHB te drinken om ze
vervolgens te verkrachten op een
onbekende bestemming. De politie
trof meerdere malen zogenaamde
‘verkrachtingssetjes’ aan in zijn auto’s.
Eén van de slachtoffers werd aan
haar haren meegesleurd en door de

man met een taser bewerkt toen
ze probeerde te ontsnappen uit de
rijdende auto.

Vrijspraak
vierde poging
In een derde geval slaagde de
verdachte er niet in het meisje in
zijn auto te krijgen. Dat het bij drie
pogingen is gebleven, hebben de
slachtoffers volgens de rechter dan ook
aan zichzelf te danken doordat ze zich

krachtig tegen de ontvoerder verzetten.
Voor een vierde poging tot ver
krachting werd de verdachte vrijge
sproken. De rechtbank gaf aan niet te
twijfelen aan de aangifte en verklaring
van het slachtoffer, maar verklaarde dat
er te weinig bewijsmateriaal was om
de Kesselnaar ervoor te veroordelen.
Om die reden besloot de rechtbank de
man te veroordelen tot een lagere cel
straf dan het Openbaar Ministerie (OM)
twee weken geleden eiste. De officier
van justitie maakte toen bekend een
gevangenisstraf van tien jaar en acht
maanden te eisen.
Omdat volgens de rechtbank de

vierde poging tot verkrachting niet
is bewezen, besloot de rechter tot
een celstraf van acht jaar. De rechter
rekent het T. ook zwaar aan dat hij
geen enkel medeleven of spijt heeft
getoond. Daarbij moet de verdachte
twee slachtoffers een schadevergoe
ding betalen.
T. kreeg bij een aantal verkrach
tingspogingen hulp van zijn vriendin
Nicole H. Zij werd in december al
veroordeeld tot vier jaar cel vanwege
betrokkenheid bij de delicten. De
Kesselnaar werd eerder in Duitsland
ook al tot acht jaar cel veroordeeld
voor een vergelijkbaar feit.
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Drietal uit Panningen loopt laatste Nijmeegse Vierdaagse

Nog één keer voor de gladiolen
Herman Coenen (65), Jacques
Lucassen (65) en Twan Groetelaers
(67) uit Panningen wilden nog één
keer samen de Vierdaagse in
Nijmegen lopen. Maar dan vinden ze
het wel goed geweest. Dinsdag 19
juli stond het drietal voor de laatste
keer aan de start van de Vierdaagse
in Nijmegen.
De drie mannen stoppen samen,
na tien jaar als team gelopen te
hebben. Ze begonnen in 2006 met zijn
zessen, maar namen de laatste jaren
slechts met zijn drieën deel aan de
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Jacques, Twan en Herman lopen voor het laatst de Vierdaagse
Vierdaagse, dit dit jaar de honderdste
editie beleeft. Jacques en Herman
vonden het wel mooi geweest. Na de
honderdste editie stoppen ze. “Met alle
respect”, vertelt Herman, “maar ik heb
het wel een beetje gezien. Het is veel
drukker geworden, zowel tijdens het
lopen als langs de lijn.” Twan besloot
op doktersadvies te stoppen met
deelnemen aan de Vierdaagse. “Ik heb
al twee knieën versleten. Zodoende
heb ik al voor de tweede keer een
kunstknie gekregen”, vertelt hij.
“Om daar nog lang van te kunnen
genieten, wordt me afgeraden om nog
zoveel kilometers te maken.”

Eten, slapen en lopen
Voor Herman is dit jaar extra
bijzonder. Het is niet alleen zijn laatste
Vierdaagse, maar ook de veertigste.
Zijn eerste liep hij in de jaren 70, als
militair in dienstplicht. “Toen liepen we
de veertig kilometer met bepakking

van een tiental kilo”, vertelt Herman.
“En als de dag erop zat, gingen we
’s avonds naar de Vierdaagsefeesten
in de stad. Daar werd dan flink
wat alcohol gedronken en gefeest.
Achteraf kon ik me helemaal niet meer
herinneren dat ik gelopen had.” Na zijn
dienstplicht ging Herman werken als
politieagent en besloot de Vierdaagse
te blijven lopen, maar dan samen met
een groep collega’s. Ook liep hij enkele
jaren alleen, totdat hij in 2006 een
groepje vormde met Twan, Jacques en
drie anderen. Herman: “Inmiddels zijn
we met zijn drieën overbleven.” Toen
Twan zo’n tien jaar geleden voor het
eerst meeliep, had hij het wandelvirus
direct te pakken. “De sfeer is buiten
gewoon, de gezelligheid is fantastisch
en je doet ontzettend leuke contac
ten met anderen op”, vertelt hij. Dat
geldt ook voor Jacques, die sinds 1989
deelneemt aan de Vierdaagse en dit
jaar voor de zeventiende keer voor de

medaille gaat. “Iedereen is op het
zelfde gefocust: eten, slapen, lopen en
de finish halen.”

Stofwolk
van talkpoeder
Trainen voor die laatste Vierdaagse
deed Twan vanwege zijn knie wel,
maar Jacques en Herman niet. “Vroeger
wel. Als militair en bij de politie moest
ik jaarlijks driehonderd kilometer lopen.
Daarna ‘trainde’ ik niet meer dan af
en toe een uurtje wandelen met de
buurman. Verstand op nul en gewoon
gaan”, aldus Herman. Jacques hield het
meestal ook bij een uurtje wandelen.
“Niet doelgericht, maar wel regelma
tig om in beweging te blijven.” Hun
voeten bereiden ze wel goed voor op
elke wandeling. Ieder op zijn eigen
manier. Jacques laat zijn voeten intapen
door zijn vrouw Truus. “Dat blijft dan
vier dagen zitten, zelfs na het dou

Bestuursrechter

Bouw Ringovenpark stilgelegd
De bestuursrechter in Roermond heeft woensdag 13 juli de werkzaamheden aan het Ringovenpark in Panningen
voor onbepaalde tijd stilgelegd.
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aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.
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chen”, aldus Jacques. Twan verwent zijn
voeten het liefst met voetzalf. Herman
zweert bij talkpoeder: “Van tevoren
poeder ik mijn voeten helemaal in
en laat ik het inwerken door er een
plastic zak om te doen.” Geen aanrader
bij winderig weer volgens Twan.
“Toen veroorzaakte hij een flinke stof
wolk”, vertelt hij grinnikend.
De mannen zijn hun vrouwen
dankbaar voor alle steun die ze de
afgelopen jaren van hen hebben gehad.
“We hebben al die jaren kunnen lopen,
omdat zij ons zo goed verzorgden en
vertroetelden”, aldus Herman namens
de drie heren. “Ze stonden altijd
achter ons en steunden ons door dik
en dun.” Volgend jaar gaan de heren
misschien weer naar Nijmegen, maar
dan om anderen aan te moedigen of
om de Vierdaagsefeesten nog eens
met eigen ogen mee te maken, zonder
de volgende dag weer vroeg op te
moeten staan.

“Op donderdag 14 en vrijdag
15 juli wordt er nog even op het ter

rein gewerkt, zodat het in elk geval
veilig is”, aldus Michel van Lieshout,

initiatiefnemer van de actiegroep
tegen de komst van de woningen.

“Daarna worden alle werkzaamheden
stilgelegd tot nader orde, heeft de
rechtbank mij laten weten. Maar omdat
de officiële bezwaarprocedure nog
loopt en de bestuursrechter waar
schijnlijk een hoorzitting wil plannen,
zijn we de komende maanden nog
even zoet.” Vorige maand besloot de
actiegroep naar de rechter te stap
pen, om de komst van de tijdelijke
woningen in het Panningse park tegen
te gaan. Woningcorporatie Wonen
Limburg wil deze zomer nog tien
tijdelijke woningen realiseren om de
druk op de sociale huurwoningmarkt
te verlichten. “We zijn heel blij”,
laat Michel van Lieshout weten. “Nu
hebben we tenminste het gevoel dat
we serieus genomen worden. Want
er is wel degelijk draagvlak onder de
bewoners om de tijdelijke woningen
elders te laten plaatsen.” Die alterna
tieve locatie is in het Ringovenpark,
naast huisartsenpraktijk Pantaleon in
Panningen. Wanneer de zaak over het
Ringovenpark door de rechter wordt
behandeld, is nog niet bekend.
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Sybrand van Haersma Buma in Panningen

‘Het antwoord ligt in het elkaar ontmoeten’
Sybrand van Haersma Buma, fractievoorzitter van politieke partij CDA, was op woensdag 13 juli te gast bij moskee Assalaam in Panningen. Hier ging hij
samen met CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch uit Panningen, in gesprek met eerste, tweede en derde generaties van de Marokkaanse
gemeenschap. Ook drie ondernemers uit Panningen hebben met Buma rond de tafel gezeten.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

Het werkbezoek begon met een
voorstelrondje en een rondleiding door
de moskee. Daarna schoven Buma en
Amhaouch aan tafel met ouderen en
jongeren van de Marokkaanse gemeen
schap. “Door deze bezoeken krijgt de
Tweede Kamer een goed beeld van

wat er speelt in de maatschappij en
hoe de regel- en wetgeving tot uiting
komt in de samenleving”, legde een
aanwezige uit. Ook Hans Lansbergen,
voorzitter CDA Peel en maas, en Wim
Hermans en Vivian Moonen, raadsle
den van de gemeente Peel en Maas,

waren hierbij aanwezig. De gesprekken
gingen onder andere over dienstplicht,
integratie en jongeren. “Nieuwe
generaties moeten opgroeien tussen
bewoners van het dorp zelf, en niet
allemaal elkaar blijven opzoeken. Een
spreidingsbeleid is cruciaal voor inte

gratie”, vertelde een aanwezige van
de eerste generatie. Hier haakte Buma
op in door een dorp als Panningen
te vergelijken met een grote stad als
Rotterdam: “Als ik kijk naar de grote
steden, heb ik het idee dat mensen
zich niet echt thuis voelen. Ik denk dat

dit in dorpen veel minder het geval
is en dat mensen wel echt onderdeel
vormen van de samenleving. Het
antwoord ligt in het elkaar ontmoeten.”
Ook met de derde generatie werd hier
over gediscussieerd. Daarnaast werd er
een film gepresenteerd die de jongeren
zelf gemaakt hadden.
Tot slot zijn lokale ondernemers
van ambachtelijke bedrijven in dialoog
gegaan met de factievoorzitter.
“Voor ons als kleine bedrijven is
loondoorbetaling bij ziekte zeer
problematisch”, aldus één van de
ondernemers. “Als wij een werknemer
twee jaar loon moeten doorbetalen
bij ziekte plus een nieuwe werknemer
daarvoor moeten betalen, is het voor
ons voordeliger om zzp’ers aan te
nemen.” Buma reageerde hierop met
het feit dat zzp’ers zelf weer grotere
risico’s lopen als zij ziek worden.
“Vooral voor de oudere werknemers
is dit een probleem. Maar het kan ook
niet zo zijn dat zij telkens hierdoor
afgewezen worden voor een baan.
Bovendien moet voorkomen worden
dat binnenkort niemand meer een
vaste baan krijgt. Helaas zijn dit dingen
die lang duren voordat ze veranderen.”

Olympic Experience

Neptunus Kessel in Den Haag
tijdens Spelen
Het Kesselse familiebedrijf Neptunus heeft voor het evenement Olympic Experience in Den Haag de tenten en
tijdelijke accommodaties verzorgd. Tijdens de Olympische Spelen in Rio, die op vrijdag 5 augustus beginnen,
wordt het sportstrand bij Den Haag omgetoverd tot een ‘klein Rio de Janeiro’.
Bij de Olympic Experience kunnen
bezoekers van zaterdag 6 augustus tot
en met zondag 21 augustus naar de
Nederlandse topsporters in Rio kijken
op levensgrote schermen of zelf
actief aan de slag gaan. Daarbij is het
de officiële thuisbasis van TeamNL.
Op het terrein van 40.000 vierkante

meter bouwt Neptunus onder andere
een VIP-ruimte van 800 vierkante
meter, verschillende paviljoens en
terrasvloerdelen die bedoeld zijn als
catering- en standruimten. Binnen twee
weken verwacht de Kesselse accom
modatieleverancier de faciliteiten voor
het evenement helemaal te hebben

opgebouwd. Het is niet de eerste keer
dat Neptunus bouwt voor Olympische
Spelen. Voor de Zomerspelen in
Londen bouwde het bedrijf meerdere
Hospitality Units, extra trainingsruim
ten voor sportbond NOC*NSF, grote
restaurants, een basketbalhal en de
London 2012 Official Megastore.

OVERBLIJFKRACHTEN
Voor onze basisscholen De Kemp, De Liaan,
De Pas en Nieuweschool in Peel en Maas
zijn wij op zoek naar overblijfkrachten.
Je zorgt samen met de pedagogische
medewerker van Hoera Kindercentra
dat kinderen met plezier naar
de tussenschoolse opvang komen.
Nieuwsgierig geworden
Wij bieden een vergoeding conform
TSO vrijwilligers in het onderwijs.
Tevens bieden wij bijeenkomsten zoals
kinder-EHBO.
Reageren is mogelijk via tso@prisma-spo.nl
of telefonisch via 077-3079748
t.a.v. Corneeltje Janssen.

Van de onderste plank
Veronique Janssen
Kaupmanshof 24
Helden
06 15 34 77 31
veronique.janssen@
ziggo.nl
Detailhandel
1 juli 2016

Na jarenlang bij een elektronicazaak gewerkt te hebben, begon ze
met het organiseren van kinderkledingparty’s. Toch begon het na
een tijdje te kriebelen om een
eigen winkel te openen en zelf
iets bij te dragen aan de bedrijvigSector
heid en levendigheid in haar dorp.
Start
Veronique wil haar klanten graag
helpen aan de producten waarActiviteiten
naar ze op zoek zijn. Ze staat er
Winkelcentrum De Kaupman
ook voor open om op zoek te gaan
in Helden is sinds 1 juli een
naar artikelen die de klant graag
nieuwe winkel rijker met een
in de winkel zou willen zien.
verrassend shop-in-shopconcept: Zo wil ze ervoor zorgen dat het
’Van de onderste plank’.
winkelcentrum van Helden gevuld
Van kinderkleding tot wenskaar- blijft en klanten niet hoeven uit te
ten en van woonaccessoires tot
wijken naar andere dorpen.
handgemaakte artikelen, ’Van de ’Van de onderste plank’ wordt in
onderste plank’ heeft het.
september officieel geopend,
Eigenaresse Veronique Janssen
maar is tot die tijd gewoon
woont sinds 2012 in Helden. Ze is geopend. In de tussentijd neemt
voor de liefde verhuisd van
Veronique ook nog twee keer deel
Brabant naar het Limburgse land. aan de zomerbraderie in Helden.

Doelgroep
Zowel klanten die op zoek
zijn naar iets speciaals of
origineels als kleine zelfstandige ondernemers die op zoek
zijn naar een plek om hun
producten aan te bieden, vallen
onder de doelgroep van ’Van de
onderste plank’. Ook staat
eigenaresse Veronique open
voor suggesties van klanten om
het assortiment mee uit te
breiden.
Onderscheidend vermogen
Het shop-in-shopconcept
van ’Van de onderste plank’ is
nieuw in de regio. Kleine
zelfstandigen kunnen tegen
een vergoeding hun artikelen
in de winkel presenteren.
Daardoor bevat de winkel een
breed aanbod van artikelen dat
regelmatig wisselt.
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Je leeft voort in onze gedachten
Dat zal onze pijn verzachten
Samen veel ondernomen en gelachen
Terugdenkend aan al die mooie dingen
zijn er veel fijne herinneringen.
Erg verdrietig, maar dankbaar voor de mooie en fijne herinneringen
hebben wij afscheid moeten nemen van ons mam en oma

Welkom lief meisje!

Amina

Geboren op 14 juli 2016
Dochter en zusje van
Mohammed en Fouzia
Amhaouch-Arssi
Dawoud en Adam
St. Vincentiusstraat 58
5981 VM Panningen

Miet Fransen - Nijnens
echtgenote van

Theo Fransen †
in de leeftijd van 88 jaar.
Liessel:
Meijel:

Frans †
Truus en Albert
Swen en Daphne
Lizzy en Kenneth

Liessel, 13 juli 2016
Pater Aartsplein 3
Correspondentieadres:
Fam. Van Enckevort-Fransen, De Rossecker 12, 5768 HK Meijel

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
Aangeboden. Voor € 500 excl. btw
uw huis verkocht krijgen! Voor meer
informatie: tel. 06 55 12 69 96 of
www.heikevastgoed.nl
Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet te Velden. Tel. 06 81 99 56 17.
Mindfulness workshop. Ben je
benieuwd wat mindfulness nou
precies inhoudt? En wat het voor je
kan betekenen? Kom dan op 17 of 18
aug naar de workshop in Panningen
of Heythuysen (19.30-21.30 uur).
www.sensus-pvs.nl /06 13 74 75 29.



Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte
van onze dochter en zusje

Grote zus Joosje heeft er een broertje bij

Saar

Geboren 7 juli 2016

16 juli 2016
Dochter van Bob en Ruth
Beumers-Hunnekens
Zusje van Liz
Marechausseestraat 36
5981 HH Panningen

Pluimhortensia aanbieding!
Div. soorten: nu 3 voor € 12,00 of
10 voor € 35,00. Op=op. Info zie
www.veld-tuinplanten.nl Open
zaterdag 23 en 30 juli van 9.3012.30 uur of bel 06 40 32 71 08.
Oude Heldenseweg (naast! 13a)
Maasbree.
Kersen. Te koop elke dag overheerlijke
verse zoete kersen en pruimen. Lange
Heide Maasbree, geopend van 7.30
tot 22.00 uur. Info 06 42 34 82 63.

Joes Beerens
Trots & dankbaar, de cirkel is rond.

Zoon van
Bas & Dominique Beerens-Janssen
Monteverdilaan 6
5056 AV Berkel-Enschot
Opa en oma: Hay & Els Janssen

Te koop eigengeteelde tuinbonen,
nieuwe aardappels/Frieslanders/
courgettes en venkel 3 stuks voor
1.25, 1 kilo prei 1.25. Maandag de
gehele dag zaterdag om 12u gesloten.
Kwekerij Brummans Vosberg16a
Panningen.
Pedicure aan huis.
Heeft u last van uw voeten en bent
u op zoek naar een pedicure?
Bel gerust voor informatie of een
afspraak. Petra Vossen 077 462 22 04.

De uitvaartdienst werd gehouden op woensdag 20 juli in
de St. Willibrorduskerk te Liessel, waarna wij haar ter ruste
hebben gelegd bij vader en Frans op het parochiekerkhof.

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

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.

Vierhonderd hennepplanten

Drugspand Lange
Heide Maasbree
gesloten

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

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

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

Drie zwerfkeien

Gedenkplek Heldense
slachtoffers MH17-ramp
Twee jaar na de ramp met het MH17-vliegtuig, is op zondag 17 juli in de Heldense Bossen een gedenkplek
onthuld. De plek is speciaal gemaakt voor een gezin uit Helden dat bij de tragedie om het leven kwam.

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft op dinsdag 12 juli
een drugspand in Maasbree voor drie maanden gesloten. In een loods
aan de Lange Heide was eerder een hennepkwekerij aangetroffen.
De burgemeester besloot tot
sluiting van het pand, nadat er in de
loods 400 oogstrijpe hennepplanten
waren aangetroffen door de politie.
Op het moment van de inval bleek de
kwekerij in werking te zijn. Ook werd

duidelijk dat de stroom illegaal werd
afgetapt. Omdat de productie en
handel in drugs ernstige gevolgen kan
hebben voor de omgeving en veilig
heid, kan een burgemeester besluiten
een drugspand te sluiten.

Stichting Natuurpark Vlakbroek

Nest kerkuilen in
Koningslust
Dit jaar is er wederom een nest kerkuilen neergestreken bij Stichting Natuurpark Vlakbroek in Koningslust. Het nest telt vijf uilen,
waaronder drie jongen. Onlangs liet de stichting de pasgeboren uilen
ringen, meten en wegen. Ook is het nest aangemeld bij het Nederlandse
Vogelmeldpunt.
Stichting Natuurpark Vlakbroek
noemt het bijzonder dat er weer
uilen gevonden zijn, omdat het aantal
kerkuilen in Nederland de afgelopen
jaren fors gedaald is. Volgens de
stichting komt dit mede door het

verdwijnen van nestgelegenheid
in schuren en kerken en door
verschillende bedreigingen, zoals
het verkeer. De jonge kerkuilen in
Natuurpark Vlakbroek zijn inmiddels
uitgevlogen.

De gedenkplek ligt nabij restaurant
Op d’n Berg en omvat drie zwerfkeien
met het opschrift Carpe Diem, ofwel
‘pluk de dag’. Deze staan symbool voor
Dave, Kim en Megan Hally-Verhaegh
die op 17 juli 2014 om het leven
kwamen toen het toestel van Malaysia

Airlines onderweg naar Kuala Lumpur
neerstortte in Oekraïne. Het gezin
kwam volgens de familie regelmatig
in de Heldense Bossen en hield van de
bosrijke omgeving. Carpe Diem was
hun levensmotto.
De gedenkplek voor het jonge

gezin is een initiatief van de familie en
vrienden van het gezin. In samenwer
king met gemeente Peel en Maas is de
plek gerealiseerd. De plek is volgens
de gemeente bedoeld om te herden
ken en herinneren en niet bedoeld als
monument.
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GEPLUKT Wim Gommans

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.

structuur. Denk bijvoorbeeld aan het
fileprobleem. Na mijn bachelor wil ik
dan ook graag een master volgen waar
ik me bezig kan houden met verkeers
stromen en het verplaatsen van grote
massa’s mensen”, vertelt hij.

Het Gezelschap
”Practische Studie”
Als er geen colleges op het
 rogramma staan, is Wim veelvuldig
p
te vinden bij zijn studievereniging Het
Gezelschap “Practische Studie”. Hier
ontfermt hij zich over verschillende
organisatorische taken. “Soms is het
wel een beetje druk, maar ik vind dit
enorm leuk om te doen. Zo heb ik twee
jaar geleden meegewerkt aan het jaar
boek en ben ik nu bezig met een feest
te organiseren voor zo’n duizend man.
Ik kan hier mijn ei kwijt, wat ik niet
altijd kan binnen mijn studie”, legt hij
uit. Ook is hij niet weg te slaan bij het
faculteitscafé in Delft, waar hij sinds dit
jaar deel uitmaakt van het bestuur.

Bonte Avond
Kessel-Eik

Doordeweeks is hij te vinden in Delft, waar hij niet alleen civiele techniek studeert, maar ook zijn organisatie
talent inzet bij zijn studievereniging. In het weekend is hij weer terug in Peel en Maas, waar de voormalige
boerenbruidegom onder andere te vinden is bij Jong Nederland en als crewtrainer bij McDonald’s. Deze week werd
Wim Gommans (22) uit Kessel-Eik geplukt.
combinatie bood van aardrijkskunde en
natuurkunde. Via een klasgenoot kwam
hij zo bij de opleiding Civiele Techniek

Na het vwo afgerond te hebben
op het Bouwens in Panningen, was
Wim op zoek naar een studie die een

op de Technische Universiteit (TU) in
Delft. “Wat ik hier zo interessant aan
vind, is het deel over transport en infra

Zijn organisatietalent zet Wim ook
in bij Jong Nederland in Kessel-Eik,
waar hij jarenlang lid van is geweest.
“Ik ben lid geweest tot de oudste
groep. Daarna ben ik twee en een
half jaar leiding geweest van een
groep, maar toen ik op kamers ging
in Delft kon ik dit eigenlijk niet meer
combineren met mijn studie. Omdat ik
het nog steeds leuk vind om iets voor
Jong Nederland te doen, help ik met
de organisatie van het zomerkamp
en houd ik de Facebook-pagina bij.”
Daarnaast heeft hij samen met Wieke
Peeters ervoor gezorgd dat Jong
Nederland weer aanwezig is bij de
jaarlijkse Bonte Avond in Kessel-Eik.
Tijdens deze avond wordt de prins

bekendgemaakt en zijn er diverse
optredens te bewonderen. “Vroeger
deed Jong Nederland hier altijd aan
mee, maar na een tussenstop van
ongeveer vijf jaar is het ons drie
jaar geleden weer gelukt om Jong
Nederland te laten zien”, vertelt hij
trots. “Komend jaar bestaat Jong
Nederland zestig jaar, dus dan pakken
we flink uit op deze avond.”

In het onecht
verbonden
Naast Jong Nederland is Wim in het
weekend ook te vinden bij McDonald’s
in Kessel. Hier is hij zeven jaar geleden
begonnen in de keuken. Later werkte
hij achter de kassa en bij de McDrive.
“Nu ben ik sinds kort werkzaam als
crewtrainer. Dit houdt in dat ik nieuwe
mensen inwerk en dat ik ervoor moet
zorgen dat datgene wat het bedrijf
verwacht van de medewerkers op peil
gehouden wordt.”
Dat stilzitten niet zijn ding is,
blijkt ook nog eens uit het feit dat
hij boerenbruidegom is geweest
met carnaval in 2015. “Ik kreeg in
november een telefoontje van de
organisatie. Ze vertelden dat er iemand
uit Kessel-Eik in het onecht met me
wilde trouwen. Ik had toen al een
vermoeden dat het Wieke, een goede
vriendin van me, was. Op de vraag of
ik hieraan mee wilde doen, hoefde ik
niet lang na te denken”, vertelt Wim.
“Ik moest alleen even kijken of ik
geen tentamens had op het moment
suprême”, voegt hij lachend toe.
“Uiteindelijk kwam er zoveel publiek
op af, dat het gewoon zwart zag van
mensen. Prachtig om te zien. Achteraf
vond ik het niet alleen heel erg leuk
om te doen, maar vond ik het op een
bepaalde manier ook wel bijzonder dat
er aan me gedacht werd, terwijl ik niet
meer altijd in Kessel-Eik ben.”

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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Me On Stage op de planken
Leerlingen van musicalschool Me On Stage hebben begin juli twee verschillende voorstellingen
gehouden in het DOK6 Theater in Panningen. Eén van de voorstellingen vertelde het sprookje
Assepoester, maar dan in een modern jasje. Uit Peel en Maas deden drie groepen mee die bestonden
uit jongeren van 6 tot en met 12 jaar, van 12 tot en met 18 jaar en ouder dan 18 jaar. De musicalschool
was zeer tevreden en sprak over succesvolle optredens.
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Zomer in Peel en Maas
De zomervakantie in Peel en Maas is begonnen. Het is tijd om met vrienden een terrasje te pakken, samen te gaan zwemmen of lekker te wandelen. De zomer staat vaak
ook in het teken van op vakantie gaan. Terwijl de een met zijn gezin naar een camping in Zuid-Frankrijk rijdt of met vrienden de beest uit hangt in Spanje, blijft de ander
thuis om in de eigen gemeente van de zomerperiode te genieten. HALLO Peel en Maas vraagt toeristen waarom naar deze regio komen. Ook laten we deze zomer zien welke
pareltjes van plekken in Peel en Maas de moeite waard zijn om te bezoeken en vragen we inwoners welke plek in de gemeente zij aanraden aan toeristen.

Pareltjes van Peel en Maas
1/8

Anfra Grashoek

Met weekmarkten, straattheaters, natuurgebieden, streekproducten en verschillende culturele juweeltjes is
Peel en Maas een bruisende gemeente. Eigenlijk is er te veel te doen om op te noemen. In deze nieuwe serie
lichten we daarom een aantal pareltjes in onze gemeente uit die de moeite waard zijn om eens te bezoeken.
In deze eerste aflevering kijk- en wandeltuin AnFra in Grashoek.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

Wat begon als een kleine,
bescheiden tuin groeide uit tot
een grote kijk- en wandeltuin met
een breed scala aan planten. Frans
en Annie Peeters uit Grashoek
begonnen veertien jaar geleden

Frans, die eerst eigenlijk helemaal
niets met planten had. Nu werken we
samen met een vrijwilligster, die een
aantal middagen in de week komt
helpen, iedere dag met veel plezier aan
de tuin.”

Tropisch eiland
met bananenbomen

AnFra, een grote tuin van bijna 1
hectare waar je ogen te kort komt. “In
juni 2002 zijn we begonnen met een
kleine tuin en hebben dit beetje bij
beetje uitgebreid tot de tuin die we nu
hebben”, vertelt Annie. “Ik was altijd al

De tuin kent een grote variëteit
aan planten. Niet alleen staan er
verschillende fruitbomen, zoals
mandarijn- en citroenbomen, maar
er staan ook verscheidene tropische
planten, zoals olijven, palmen
en yucca’s, en aparte bomen en
heesters. Het echte pronkstuk uit de
plantencollectie is het tropische eiland
met daarop grote bananenbomen.
“Het eiland is toch wel een bijzonder
onderdeel van onze tuin”, vertelt Annie
trots. “Niet alleen ligt het midden in
onze tuin, het trekt ook nog eens de
aandacht door onder andere de grote
bananenbomen. Ook hebben we een
aantal planten in de tuin staan die
zeer uniek zijn in Nederland, zoals de
nationale plant van Chili, de Lapageria,
en de nationale plant van Afrika, de
een grote fan van planten. Al van jongs Protea.”
af aan wilde ik zo veel mogelijk planten
In de wintermaanden worden veel
verzamelen. Ik wilde er altijd meer in
planten overgebracht naar andere,
mijn tuin en het kon altijd mooier. Mijn drogere kassen waar Annie en Frans ze
grote belangstelling voor planten heb
onderhouden. “Het weer is in de winter
ik ook doorgegeven aan mijn man,
vaak te vochtig voor de meeste planten

om te overleven. We brengen ze
daarom naar een andere kas waar
we iedere week naartoe gaan om
ze te verzorgen. Meestal gaan we
de planten in februari weer snoeien
en oppotten, zodat ze rond april
weer staan te stralen in onze eigen
tuin”, legt Frans uit. “Ieder jaar gaat
de tuin namelijk met Hemelvaart
of Pinksteren weer open, dus
dan moeten de planten weer te
bewonderen zijn.”

Wandelpaden
Wandelpaden brengen ook de
bezoekers die niet meer goed te
been zijn naar alle mooie plekjes die
de tuin te bieden heeft. “Met het
aanleggen van de wandelpaden heb
ben we de tuin toegankelijk gemaakt
voor rolstoelgebruikers. Daarnaast
hebben we de tuin bijna overal
voorzien van bankjes. Verder hebben
we twee grote tunnelkassen die niet
alleen goed te bezichtigen zijn met
een rolstoel, maar die ook ideaal zijn
wanneer het regent”, aldus Frans.
De kijk- en wandeltuin is
geopend van juni tot oktober op de
vaste openingstijden.
Kijk voor meer informatie op
members.home.nl/anfrapeeters
Weet u ook een leuk pareltje in
Peel en Maas? Mail uw tip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Kerkplein 2 6086 BK Neer
tel. 0475 59 40 68
www.eetcafe-raodhoes.nl

Strand aan de Maas in Baarlo
Baarlo kan zich sinds kort eigenaar noemen van een heus zandstrand. Dit is aangelegd tussen het veer en de stuw. Het strand is in
samenwerking met het dorpsoverleg Baarlo, gemeente Peel en Maas en Rijkswaterstaat tot stand gekomen. Ook zijn er twee bankjes
bijgeplaatst met ‘geneet beej’ en ‘moder maas’ erop. Woensdag 20 juli werd het strand officieel geopend door basisschoolleerlingen uit
Baarlo.

21
07

themavakantie 07

Varen met HALLO

Vijftig kilometer fietsen
In de zomervakantie interviewt HALLO iedere week reizigers op de veerponten tussen Baarlo en Steyl of Kessel
en Beesel. Waar gaat de reis naartoe?

HALLO op Terschelling
Lizet Scheers uit Baarlo vertoefde begin juli een weekendje op
het eiland Terschelling, samen met haar man John. Daar genoten ze
van de natuur, het lekkere eten en de rust. Ze namen niet alleen de
HALLO Peel en Maas mee om op het Waddeneiland te kunnen lezen,
maar brachten ook een bezoekje aan drukkerij De Eiland-Pers. Daar
wordt het weekblad De Terschellinger
Natuurlijk wilde Lizet
dogedrukt.
vr za
Alléén geldig op 21, 22 en 23 juli
daar even met haar ‘eigen’ weekblad op de foto.

Weekendpakker

Ad (76) en Karien Knaapen (70)
uit Belfeld zijn bezig met een vijftig
kilometer lange fietstocht die ze
aan de andere kant van de Maas
voortzetten in de richting van Baarlo.
“Het zonnetje komt af en toe even
door en het is niet te warm of te
koud, dus prima fietsweer wat ons

betreft”, vertelt Karien. “We hebben
vooraf een route gepland, zodat we
onderweg niet continu bezig hoeven
te zijn met waar we naartoe zullen
gaan. Zo kunnen we ook genieten
van de mooie omgeving”, vervolgt
Ad. Samen zijn ze wel vaker op het
bootje te vinden. “Gemiddeld gaan

we denk ik wel zo’n twee keer
per week met het veer”, vertelt
Karien. “Als we geen fietsroute op
de planning hebben staan, zijn we
regelmatig te vinden op de golfbaan
in Baarlo. Ook gaan we vaker met de
kleinkinderen op pad in de gemeente
Peel en Maas.”

Weekendpakker do vr za
Alléén geldig op 21, 22 en 23 juli

KILO

PLUS BBQ
grillschotel
Per kilo

Deze zomer vraagt HALLO Peel en Maas haar inwoners naar hun favoriete plek in de gemeente. Waar moeten
toeristen die Peel en Maas bezoeken zéker naartoe? Deze week: José Stevens, 56 jaar uit Panningen

11.99

49
9.
9.49

KILO

11.99

Per kilo

PLUS BBQ grillschotel
Openingstijden:
ma - do 8.00 -ma-do
20.00 | vr8.00
8.00 - 21.00
| za 8.00
19.00 |-zo21.00
10.00 - 17.00
Openingstijden:
- 20.00
| vr- 8.00

KILO 11.99
PLUS BBQ
grillschotelGommans
Winkel | Plusweg
1 | Plusstad34
| | Helden |
| Kaupmanshof

Gommans

Per kilo

9.
Voor de mooiste fiets- en
49

Kaupmanshof 34 | Helden

wandelroutes ga je naar de VVV!

Openingstijden:
ma - do 8.00 -ma-do
20.00 | vr8.00
8.00 - 21.00
| za 8.00
19.00 |-zo21.00
10.00 - 17.00
Openingstijden:
- 20.00
| vr- 8.00

Winkel | Plusweg
1 | Plusstad34
| | Helden |
Gommans
| Kaupmanshof

Ook kunt u bij de VVV terecht voor:
• diverse cadeaubonnen
• de fiets- en
wandelknooppuntenkaart
• regionale ijsbonnen
• uw eigen streekpakket met
producten uit Peel en Maas

Winkelhart van Panningen
“Het mooiste plekje van Peel en Maas vind ik zonder twijfel het winkelhart van Panningen. Dat vind ik
toch wel echt de parel van Peel en Maas. Ik woon al mijn hele leven in Panningen. Het is gewoon fijn en
gemakkelijk dat ik alles bij de hand heb. Niet alleen ben ik zo bij een supermarkt als ik snel even iets nodig
heb, maar ook voor een leuk kledingstuk hoef ik niet ver van huis te gaan. We hebben namelijk prachtige
kledingzaken en schoenenwinkels, waar ik altijd slaag. Ook wat de horecagelegenheden betreft, is er volop
keus. Daarnaast vind ik dat er de laatste tijd veel leuke activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud.
Zo hebben we iedere week een markt en kan ik in de zomer bijvoorbeeld genieten van een openluchtbioscoop midden in het centrum. In dit opzicht heeft Panningen veel ontwikkelingen doorgemaakt, vind ik. Als ik
zie wat er nu allemaal te doen is, vergeleken met een aantal jaar geleden, leeft Panningen echt weer. En dat
vind ik niet alleen mooi om te zien, maar ook leuk om mee te maken.”
Tip van de redactie: In Peel en Maas kun je vrijwel overal gratis parkeren. Let erop dat je in de
blauwe zones een parkeerkaart gebruikt. Deze is in diverse winkels verkrijgbaar.

VVV Panningen | VVV Kessel | VVV Baarlo
www.liefdevoorlimburg.nl
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Bespreking Poll week 27

De regering moet de tuinders die de afgelopen weken getroffen zijn door
de extreme regenbuien meer tegemoet komen
De grote meerderheid van de stemmers op onze poll was het eens met
de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en vindt dat de regering tuinders
die getroffen zijn door de extreme regenbuien, meer tegemoet mag komen.
C. Jacobs uit Panningen was het helemaal eens met de stelling en verbaasde
zich erover dat er nog geen geld beschikbaar is gesteld voor de boeren in het
zuiden van ons land. “Geld voor vluchtelingen hebben ze wel”, liet Jacobs
weten. “Het is toch te triest voor woorden dat boer en tuinder, waar we alle

maal van afhankelijk zijn, geen geld krijgen voor de geleden schade? Wat zou
de regering gedaan hebben als de kassen van het Westland getroffen waren?”
In totaal was slechts 28 procent het niet met de stelling eens. Zij vonden
dat er al genoeg was gewaarschuwd van tevoren dat er weersveranderingen
aan zaten te komen, net zoals staatssecretaris van Economische Zaken
Martijn van Dam eerder zei. Anticiperen op de toekomst, mét weers- en
klimaatveranderingen, kan volgens sommige stemmers het verschil maken.

Het is goed als de gemeente financieel wil bijdragen
aan het in stand houden van kerken in Peel en Maas
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De fracties CDA en Lokaal Peel en Maas dienden tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 5 juli een motie in waarin ze het college opriepen te onderzoeken op
welke manieren de gemeente financieel bij kan dragen aan het in stand houden
van kerken in Peel en Maas.
Waarom zou je als gemeente geld steken in een godshuis als een kerk?
Nederland kent de scheiding tussen kerk en staat. Dat ze hun eigen broek maar
ophouden, in plaats van er belastinggeld voor gebruiken. Pas als de kerk leeg

staat en er een nieuwe bestemming voor moet worden gevonden, hoeft de
gemeente zich ermee te gaan bemoeien.
Aan de andere kant stonden de dorp in Peel en Maas voorheen bekend als
‘kerkdorpen’. Het is nog steeds een herkenningspunt. Sommige kerken hebben
het misschien al moeilijk om het hoofd boven water te houden. We kunnen er
maar beter nu iets aan doen, dan straks als het te laat is en de kerk afgebroken
moet worden.

Uitslag vorige week (week 28) > Peel en Maas mag zich meer op jongere toeristen richten
> eens 54% oneens 46%

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Wist u dat…

• u bij het Maatschappelijk Werk terecht kunt voor
vertrouwelijke gesprekken over moeilijke en/ of persoonlijke
kwesties in uw leven? Onze Maatschappelijk Werkers hier
speciaal voor opgeleid zijn en een beroepsgeheim hebben?
U zich hiervoor kunt aanmelden via amw@vorkmeer.
nl of telefonisch via 077-3077350 en vragen naar een
maatschappelijk werker.
• Al onze maatschappelijk werkers geregistreerd zijn in het
landelijk beroepsregister voor Maatschappelijk Werk en
daarmee voldoen aan de kwaliteitseisen die nodig zijn om
hun beroep deskundig en professioneel te kunnen uitvoeren.
Aanmelden kan via amw@vorkmeer.nl of via 077-3077350 en
vraag naar Maatschappelijk Werk.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

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

Mama
@ Bospop
Mama, dat ben je alle
dagen van het jaar. En het is
genieten voor het grootste
gedeelte van de tijd! Maar
soms heb je een pauze nodig.
Dan ben ik klaar met dat
zorgen voor man, kids, hond,
huis en baan.
Tijd voor jezelf is dan wel
nódig, maar lang niet altijd
vanzelfsprekend. De realiteit is
maar al te vaak dat als je zelf
niet aan de rem trekt, een ander
dat ook niet voor je doet. Ik had
mezelf plechtig beloofd dat ik
goed voor mezelf zou blijven
zorgen, óók met kinderen. Lastig
in de hectiek van de dag.
Maar al te vaak werden mijn
eigen wensen weggestopt, zo
belangrijk was het niet. Daarom
mocht ik nu weer eens lief zijn
voor mezelf. En het gekke is,
zodra je dat duidelijk hebt
gemaakt lukt het je om alles
geregeld te krijgen. Volledige
medewerking van man, kids en
baas. Het was me gegund!
En dus was ik op zaterdag
9 juli opeens onderweg naar
Bospop met vrienden.
Het voelde bijna als een
schoolreisje! Heerlijk zonnetje,
fantastische programmering en
een goed humeur gegarandeerd.
De vriendelijke sfeer van dit
festival nodigt dan ook uit om al
je zorgen los te laten en gewoon
te genieten van al het moois.
Jong en oud loopt door elkaar,
zowel in het publiek als op het
podium. En zo mocht ik genieten
van Kovacs, Nena, Seal,
The Waterboys en Flogging
Molly, die met hun enthousiasme
en aanstekelijke Ierse muziek
het feestje compleet maakten.
Maar het meest keek ik uit naar
The Cranberries. Tijdens een
onbekend liedje gebeurde dat
waar ik op had gewacht.
Kippenvel! ‘The magic of the
moment’ zoals dat heet, waarop
alles klopt en de tijd even stil
lijkt te staan. Volgend jaar graag
weer deze perfecte eendaagse
mama-vakantie. Ik ben weer
helemaal happy!
Karin
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Levering en plaatsing
schoolgebouw Maasbree
Zoals bekend komt er een openbare school in Maasbree, genaamd ‘De School’. De school gaat
vanaf september 2016 van start en komt te liggen aan Op de Kemp, waar het braakliggende
terrein op dit moment gereed wordt gemaakt. Daarna wordt het tijdelijke gebouw geplaatst en
vindt de benodigde afwerking aan de binnen- en buitenzijde plaats.
Gewijzigde verkeerssituatie
Op maandag 25 juli a.s. wordt het gebouw geleverd en geplaatst. De levering zorgt voor
veel vrachtverkeer door ‘Op de Kemp’. Rond 7.00 uur wordt gestart met de levering en naar
verwachting is men rond 15.00 uur hiermee klaar. De werkzaamheden hebben consequenties
voor de verkeerssituatie in de straat Op de Kemp. Het éénrichtingsverkeer wordt op die dag
opgeheven. De straat blijft gewoon toegankelijk voor u en alle andere weggebruikers, het zal
alleen drukker zijn dan normaal. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Veteranendag 2016
Wij hebben samen iets te vieren!
Zaterdag 17 september 2016 is een zeer bijzondere dag. Op deze dag vieren wij het 1e lustrum
van de veteranendag in Peel en Maas. Het wordt een dag met een bijzonder tintje.
Wij hebben van het Veteraneninstituut een lijst met geregistreerde veteranen in de gemeente
Peel en Maas ontvangen. Deze veteranen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Wij weten dat er in onze gemeente ook vele veteranen zijn, die niet zijn geregistreerd bij het
Veteraneninstituut, ook u bent van harte welkom. Heeft u als jonge veteraan nog kleine kinderen,
die zijn ook van harte welkom.
Programma:
12:00 uur: ontvangst in het Huis van de Gemeente
12:10 uur: welkomstwoord burgemeester Delissen – van Tongerlo
13:00 uur: concert van Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’in theater DOK 6
de kinderen kunnen zich tijden het concert vermaken in een speelhoek in DOK 6
(ouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen)
14:30 uur: informeel samenzijn
16:00 uur: afsluiting
Van 11:00 – 17:00 uur spectaculaire verrassingsshow in het centrum van Panningen.
U kunt zich vóór 28 juli aanmelden bij Monique Verspa-Verheijen,
email: monique.verspa@peelenmaas.nl of tel: 077-306 66 66. Graag doorgeven met hoeveel
personen u aanwezig bent en of u uw kinderen meeneemt. Wij reserveren kaartjes voor het
concert voor u. Graag tot ziens op 17 september a.s.

Gratis compostvat

Door de invoering van de nieuwe inzamelmethode hebben wij enkele compostvaten en
gft-emmers van 40 liter over. U kunt deze gratis afhalen op het Milieupark van Peel en Maas
van 22 juli tot 6 augustus, Op = Op. Let op: de 40 liter gft-emmers kunt u niet aanbieden.
Misschien heeft u een andere bestemming voor deze emmer.

Tractoren niet toegestaan
Het Milieupark moet aan strenge veiligheidseisen voldoen om ervoor te zorgen dat onze
medewerkers en bezoekers veilig het afval kunnen sorteren. De veiligheidseisen worden
regelmatig getoetst door de arbeidsinspectie. Dit jaar zijn wij na de controle op de vingers getikt.
Oogluikend laten onze medewerkers tractoren toe op het park, dit is niet toegestaan!
Omdat het vaak druk is op het milieupark en de ruimte beperkt is leidt dit tot onveilige situaties.
Vanaf nu laten wij tractoren niet meer toe op het Milieupark. Onze medewerkers spreken
bestuurders hierop aan en verzoeken hen vriendelijk om de ingang vrij te maken voor andere
bezoekers. Wij rekenen op medewerking en begrip, het gaat immers om ieders veiligheid.
Op ons Milieupark
• Is legitimatie verplicht;
• Moet afval gescheiden worden aangeleverd;
• Mag u maximaal 2m³ per keer afval aanbieden;
• Accepteren wij geen bedrijfsafval;
• Zijn tractoren niet toegestaan;
• Kunt u alleen betalen met PIN.
Gratis of betaald?
Bijna alles kan gratis ingeleverd worden op het milieupark. Met uitzondering van grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval (hout, puin, dakleer, asbest), autobanden met velg en
overige banden: de kosten zijn dan € 5,00 per 1 m³.

Voornemen ambtshalve opname in
de Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft het
voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van de onderstaande personen op te
schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de
verblijfplaats.
Naam
Blaszczyk
Cyran
Filingier
Forgó
Glinka
Grabara
Grabowski
Horváth
Kalinski
Karamucka
Kasprzak
Kilkowski
Krajícek
Krejci
Kyanka
Ladocha
Novák
Scumpu

Voorletters
D.P.
W.
A.J.
Z.Z.
R.A.
M.
T.A.
N.
A.S.
M.K.
J.M.
S.D.
J.
J.
V.
A.
J.
A.

Geb.datum
22-07-1992
10-01-1989
07-11-1970
03-02-1988
15-06-1961
29-10-1977
12-10-1971
19-10-1993
06-03-1980
18-01-1995
28-07-1981
21-11-1992
08-04-1994
25-03-1979
13-03-1996
07-11-1988
17-01-1977
06-07-1989

Scumpu
Scumpu
Skoop
Skrycki
Strzelewski
Szubryt

A.
C.
E.J.T.
L.K.
L.A.
J.

22-03-1987
20-06-1983
25-09-1979
22-07-1989
04-11-1962
19-07-1988

Voornemen ambtshalve uitschrijving
naar ‘land’ in de Basisregistratie
Personen (BRP)
Naam
Brysiak
Drewnik
Elizer
Iwaszkiewicz
Klys
Meyer
Molcher
Strebska

Voorletters
D.L.
M.E.
P.
M.J.
J.E.
L.
C.A.
E.K

Geb.datum
25-08-1971
13-05-1996
08-01-1986
16-08-1977
01-11-1983
05-10-1998
29-03-1992
07-08-1964

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na
de verschijningsdatum van dit huis- aan huisblad tegen het voornemen, (de persoonslijst
op te schorten of het voornemen ambtshalve
uit te schrijven naar een ander ‘land’) bij
voorkeur schriftelijk, hun zienswijze kenbaar
maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB
Panningen of via info@peelenmaas.nl

Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners >
Actueel > Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.
Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend, wordt
wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website. Een
geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de bibliotheken
en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.
Vastgesteld bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere grenswaarde voor
Woningbouw Hart voor Maasbree in Maasbree, Peel en Maas
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat de gemeenteraad op 5 juli
2016 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gewijzigd hebben vastgesteld voor o.a.
herindeling diverse woningbouwlocaties in het centrum van Maasbree. Op 1 mei 2016 heeft
het college het besluit hogere grenswaarde genomen dat betrekking op dit plan heeft.
Het bestemmingsplan maakt herindeling van diverse woningbouwlocaties in het centrum
van Maasbree mogelijk. Het plangebied van het bestemmingsplan wordt globaal begrensd
door de straten Op de Kemp, De Schout, Broekstraat, Bijendonk en het Kennedyplein.
Het beeldkwaliteitsplan zorgt ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe woningen
geborgd wordt. Het besluit hogere grenswaarde staat een hogere waarde toe voor een aantal
woningen aan de Broekstraat. Iedereen kan het beeldkwaliteitsplan, besluit hogere grenswaarde
en het bestemmingsplan voor Woningbouw Hart voor Maasbree en de onderliggende stukken
inzien van 21 juli 2016 tot en met 1 september 2016. De termijn om beroep in te stellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State loopt van 22 juli 2016 tot en met
1 september 2016.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend
dat de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer: Koningslust, 5984 NN, Poorterweg 8A. Het veranderen
van Cafetaria ’t Hepke. De melding en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 20 juli
2016 gedurende vier weken ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. De melding
en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op
afspraak, in te zien.
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‘Kadernota’ aanleiding voor brede discussie

Raad geeft college huiswerk voor na zomerreces
Opvang van vluchtelingen, een lagere OZB, leegstaand vastgoed, ‘zelfsturing’ opnieuw definiëren,
en subsidie aan DOK6: een willekeurige greep uit de veelheid aan onderwerpen die voorbij
kwamen bij de behandeling van de Kadernota. Die behandeling, vlak voor het zomerreces,
is voor de raad hét moment om het college waar nodig bij te sturen, en om met eigen suggesties
te komen. Ook bespraken de partijen het experiment met de Sociale Raad, die haar tweede
bijeenkomst heeft gehouden.
In het vragenhalfuurtje, waarmee elke raadsvergadering begint, vroeg de fractie PvdA/GroenLinks
aandacht bij het college voor de gevaren van (natuurlijk ontstane) waterstofsulfide in grondwater.
Aanleiding is een incident in Deurne, waar iemand onwel is geworden bij opgepompt grondwater. Ook in
Neerkant zijn hoge concentraties waterstofsulfide geconstateerd in grondwater. Onderzoeksinstituut
TNO zegt dat er gezondheidsrisico’s zijn. Omdat Neerkant vlak naast Meijel ligt, kan dit dus ook in Meijel
spelen, waarschuwt de PvdA/GL.
In zijn beantwoording zei wethouder Raf Janssen onlangs pas gehoord te hebben van deze problematiek.
Hij heeft daarop contact laten opnemen met de gemeente Deurne en de Provincie. Janssen beloofde de
bewoners van Meijel op de hoogte brengen van het advies dat in Brabant wordt gegeven: bij een rotte
eierenlucht meteen stoppen met het oppompen van grondwater.

Sociale Raad

Vervolgens kwam de Sociale Raad aan de orde. De Sociale Raad is een experiment om willekeurig
uitgenodigde burgers mee te laten denken over vraagstukken in het sociale domein. Afgesproken is dat de
resultaten van de vergaderingen binnen vier weken worden behandeld in een reguliere raadsvergadering.
Op 4 juni vond de tweede vergadering van de Sociale Raad plaats. Centrale vraag was: hoe kunnen we
werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschap waarderen? De behandeling van de uitkomsten in
de raadsvergadering werd voorafgegaan door een inleiding van projectleider Nicole Estejé. Die erkende
dat de deelnemers/gelote burgers enige moeite hadden met de centrale vraag. Ze moesten op zoek naar
vormen van beloning, gelegen tussen een schouderklopje en betaling in euro’s (zoals bv. tijd uitruilen).
Uiteindelijk kwamen de deelnemers met een aantal voorstellen, zoals beloning in de vorm van een lokale
munt, en mensen die feitelijk een verdrongen baan invullen een contract geven. Verder suggereerden
veel deelnemers om op de website van de gemeente of de weekbladen een rubriek te maken: ‘Inwoners
van Peel en Maas bieden aan…‘ en ‘Inwoners van Peel en Maas vragen…’ (zie ook www.socialeraad.nl).
Een zeer grote meerderheid van de deelnemers zei achteraf positief te zijn over de bijeenkomst, en
andere inwoners aan te raden mee te doen als ze worden uitgenodigd. Estejé ging ook in op het aantal
burgers (twintig) dat was ingegaan op de uitnodiging. Streven is tussen de vijfentwintig en dertig
deelnemers. Om dat te bereiken zei ze het uitnodigingsbeleid nog eens goed te bekijken. Ook de
formulering van de centrale vraagstelling krijgt extra aandacht.

‘Experiment heeft tijd nodig’

Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de uitkomsten van de Sociale Raad. De stelt
het college stelt voor om ná het zomerreces met een voorstel te komen waarin de gedane suggesties zijn
uitgewerkt voor een lokale munt en het opzetten van de vraag- en aanbodrubriek op internet. De raad
wacht het voorstel nu af. De partijen maakten echter ook duidelijk dat ze na de zomer ook meer in het
algemeen wil evalueren hoe het experiment verloopt.
In de discussie gaven diverse fracties daarover al een eerste schot voor de boeg. AndersNu, dat al eerder
vraagtekens plaatste bij de Sociale Raad (o.m. vanwege de volgens deze fractie geringe animo), vond het
experiment ‘goed geprobeerd, maar jammerlijk mislukt’.
Het CDA was voorzichtiger, noemde ook de lage opkomst en de relatief hoge kosten, en benadrukte dat
de raad na het zomerreces de Sociale Raad nadrukkelijk onder de loep gaat nemen.
Coalitiepartijen VVD, PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas waren ruimhartiger, net als
eenmansfractie Ton Hanssen. Hanssen: ‘We weten allemaal hoe moeilijk het is om mensen bereid
te vinden zoiets te doen. Dat zien we ook bij het samenstellen van politieke lijsten.’ VVD-voorman
Geert Segers: ‘Afspraak is om drie bijeenkomsten te houden, met een evaluatie na de tweede keer.
En wij nemen de mening van inwoners heel serieus, ook als die ons niét bevalt.’ Annigje Primowees,
fractievoorzitter PvdA/GroenLinks, was uitgesprokener: ‘Een experiment kan nooit mislukken: er komt
altijd wat uit! Geef het de tijd om te groeien.’
Uiteindelijk stelde de raad unaniem het raadsbesluit vast om uitwerking te geven aan de resultaten van
de tweede sociale raad van 4 juni.

Kadernota

De behandeling van de Kadernota, een van de belangrijkste momenten op de politieke kalender, nam
zoals verwacht de meeste tijd in beslag. In de Kadernota schetsten burgemeester en wethouders welke
visie zij hebben voor de komende vier jaar, welke nieuwe ideeën het college wil uitvoeren, en waar zij
wel of niet aandacht aan willen geven de komende jaren. De concrete financiële uitwerking volgt in de
begroting, die de raad in het najaar vaststelt.
Het college schrijft o.m. over wat het eerder al ‘het nieuwe besturen’ noemde, en de veranderende rol
van de gemeente als partner/facilitator van goede initiatieven vanuit de samenleving. Op het terrein van
financiën blijft het college behoedzaam opereren. In het sociale domein (de zgn. ‘drie decentralisaties:
jeugdzorg, werk en inkomen, zorg aan langdurig zieken en ouderen) mogen de uitgaves ‘in principe’ niet
hoger worden dan het totaalbedrag dat de gemeente hiervoor van het Rijk ontvangt. Ook erkent het
college dat de reserves van de gemeente te klein worden als er niets gebeurt. Daarom worden financiële
meevallers aan het reservepotje toegevoegd en mogen exploitatietekorten niét uit de reserves worden
gedekt. Er is ook een nota ‘herijking financiële reserves’ op komst.

De politieke partijen in de raad gebruiken de behandeling van de Kadernota vooral om het college hun
mening te geven over aspecten van beleid die hun na aan het hart liggen. Vaak komen ze met concrete
suggesties en vragen aan het college, en met een uitnodiging aan andere fracties om te reageren.

VVD

De VVD beet het spits af, was redelijk positief over het in de nota geschetste beeld, maar had wel wat
kritische kanttekeningen. Zo waarschuwt ze voor te ver doorgeschoten zelfsturing, waarbij de indruk
kan ontstaan dat inwoners in dorpen helemaal zélf bepalen wat er in hun dorp gebeurt. ‘Of sterker
nog,’ zei fractievoorzitter Segers, ‘dat beperkte middelen vooral aan hún dorp toekomen. Dan wordt
zelfsturing een legitimatie van het recht van de snelste, brutaalste, sterkste. Wij, de gemeenteraad,
zijn democratisch gekozen en moeten ervoor zorgen dat de schaarse middelen naar de meest urgente
plannen gaan.’
Hij pleitte ook voor een duidelijke limiet aan de uitgaven voor de 3D’s, dus voor schrappen van de
zinsnede ‘in principe’ in de formulering ‘…in principe niet meer dan de Rijksbijdrage.’
De VVD wilde verder een onderzoek naar aanleg van glasvezel in het buitengebied. En Segers gaf het
college ook alvast een schot voor de boeg over het OZB-tarief, dat met de begroting in het najaar wordt
vastgesteld. De VVD wil een OZB-verhoging tot maximaal het inflatiepercentage. Dat is goed mogelijk,
vinden de liberalen, “want door allerlei meevallers wordt de begrote opbrengst al gehaald”.

Ton Hanssen

Ton Hanssen zei in zijn bijdrage dat wat hem betreft een extra uitgangspunt moet worden toegevoegd
in de Kadernota: alle investeringen moeten duurzaam zijn, zodat de kosten op lange termijn zo laag
mogelijk blijven. Hij schetste mondiale problemen, zoals de klimaat- en de vluchtelingenproblematiek,
die ook gevolgen hebben voor Peel en Maas. Hanssen vroeg zich af of bijvoorbeeld geen extra
investeringen nodig zijn om groeiende wateroverlast voor te zijn. Ook ziet hij dat burgers steeds minder
zeggenschap krijgen over hun leven. Maar met zelfsturing is Peel en Maas op de goede weg. Hij noemde
als voorbeelden nieuwe initiatieven als het hospice en burgercoöperaties, die het eigenaarschap
teruggeven aan burgers.

CDA

Oppositiepartij CDA bleek niet zoveel op te hebben met het ‘nieuwe besturen’. ‘Peel en Maas is
in ontwikkeling’, zei fractievoorzitter Wim Hermans, ‘Maar is dat dank zij het nieuwe besturen, of
ondanks het nieuwe besturen? Voor u blijkbaar heel belangrijk, voor ons minder relevant. Gewoon
een goed vervolg geven aan hetgeen is ingezet, daar is niks mis mee.’ Hermans nam vervolgens de
gelegenheid te baat om college en raad een aantal concrete vragen en suggesties voor te leggen. Zo
stelde hij voor om de zgn. plattelandswoningen opnieuw aan de orde te stellen in Den Haag, zodat
agrarische panden in het buitengebied na bedrijfsbeëindiging een woonbestemming kunnen krijgen.
Ook wil hij een brede discussie in de raad over de aanpak van wateroverlast. Directe aanleiding is
de waterschade bij boeren van enkele weken geleden. Het OZB-tarief moet ook wat het CDA betreft
omlaag ‘nu dit structureel verantwoord is’. En de partij heeft vraagtekens bij een geplande, forse
investering voor de herinrichting van de Kerkstraat in Meijel, nét nadat er al flink in de buidel is getast
voor het opknappen van het centrum.

Lokaal Peel en Maas

De bijdrage van Lokaal Peel en Maas was heel anders van opzet. Plaatsvervangend fractievoorzitter
Tiny Valckx (Rob Willems was op vakantie) vertelde het fictieve toekomstverhaal van Abdalah (van
Syrische afkomst) en Szymon (van Poolse origine) die inmiddels aardig gewend waren in Peel en Maas.
Ze verleenden zelfs mantelzorg aan twee autochtone, bejaarde babyboomers die op een rolstoel
aangewezen zijn. Het utopisch aandoende verhaal speelde zich af in mooi ingerichte dorpskernen voor
waar men goed voor elkaar zorgt, met keurige bedrijventerreinen en mooie parken, en met burgers die
zich gehoord voelen. Zó utopisch is het echter verhaal niet, zei Valckx: ‘Gedeeltelijk hebben we dit al
bereikt.’ Ze had ook enkele vragen. Zo wilde zij van het college weten wat te doen om te komen tot een
gezonde (fijnstofvrije) leefomgeving. Hoe staat het met de aanpak van de leegstand in de gemeente
(ook van gemeentelijke eigendommen). En durft de gemeente gemeenschapshuizen te verplichten met
sluitende begrotingen te werken?

PvdA/GroenLinks

Namens de fractie PvdA/GroenLinks begon fractievoorzitter Annigje Primowees met een beschouwing
over de verschillende mondiale crises – die ook niet aan Peel en Maas voorbijgaan. Een ervan noemde
ze de crisis van het openbaar bestuur. ‘Politieke partijen durven uit angst voor zwenkende massa’s
kiezers en populisten vaak niet meer het voortouw te nemen.’ Ze sprak ook over de klimaatproblematiek,
de economische crisis (met blijvende onzekerheid over baan, spaargeld, pensioen) en de erosie van
naoorlogse waarden als solidariteit met zwakkeren en tolerantie.
Aansluitend daarop had de fractie enkele concrete vragen aan het college. Wat gaat dat bijvoorbeeld
doen aan de achterstand in huisvesting van statushouders (erkende vluchtelingen)? Waarom is het zo
‘angstwekkend stil’ rond de opvang van asielzoekers? En is het college bereid om een actieplan te maken
om oudere werkzoekenden aan een baan te helpen?
De fractie daagde het college ook uit kritisch te kijken naar het volgens haar te ruimhartige beleid inzake
uitbreiding van intensieve veehouderijen, dat slecht zou zijn voor milieu en gezondheid.
Verder pleit ze voor verhoging van de subsidie aan DOK6, dat met een minimale bezetting twee
succesvolle jaren achter de rug heeft. De PvdA/GroenLinks vindt verder, net als de VVD, dat het begrip
‘zelfsturing’ duidelijker afgebakend moet worden. ‘Wat is aan de politiek, en wat is aan het Dorpsoverleg?’
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AndersNu

AndersNu was zoals meestal het meest kritisch richting college, ook bij de behandeling van de Kadernota.
De partij hekelde bij monde van fractievoorzitter Jos Wilms het hoge ‘Wij van WC-eend adviseren
WC-eend’- gehalte van de Kadernota. ‘Een kritische blik naar binnen kunnen wij niet ontdekken.’ Wilms
noemde als voorbeelden het ‘veel bejubelde Nieuwe Besturen’ en de ‘veel bejubelde zelfsturing’. Dat
laatste betekent volgens AndersNu ‘…dat het college, lees de coalitie, bevestiging van de burgers gebruikt
voor zaken die ze zelf willen. Wij noemen hierbij Heierhof, Stille Wille, Ringovenpark en Keverbergplein.’
AndersNu had net als de andere fracties ook een aantal vragen. Zo wilde ze weten hoe groot de subsidie van
de gemeente is aan duurzaamheidsplatform Gloei. Ook vroeg ze of er schot zit in de verkoop van leegstaand
gemeentelijk vastgoed, zoals de bibliotheken in Panningen en Baarlo. Volgens AndersNu moet de gemeente
daarmee veel actiever de markt op. En net als de VVD en het CDA drong ze alvast aan op zo laag mogelijke OZB.

Debat

Nadat alle fracties hun beschouwingen hadden gegeven, konden partijen reageren op elkaars bijdragen.
Onderzoek naar glasvezel in het buitengebied (een VVD-vraag) vond ook het CDA een prima idee: ‘Daar
hebben wij al eerder om gevraagd.’ Lokaal Peel en Maas vond de PvdA/GroenLinks-suggestie voor extra
steun aan DOK6 sympathiek, en zei een collegevoorstel daarover af te wachten. Ook het CDA was positief
over het theater, maar hield zich op de vlakte over mogelijke extra subsidie.
Omdat diverse partijen allerlei plattelandskwesties aan de orde gesteld hadden, zoals de uitbreiding
intensieve veehouderij, fijnstof, plattelandswoningen, wateroverlast, besloot de raad om dit later in
het jaar te gaan behandelen. Ook was de raad het snel eens om na het zomerreces te bespreken welke
maatregelen nodig zijn om de toename van wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen.
Over de opvang van vluchtelingen waren de meningen verschillend. De Provincie en opvangorganisatie
COA kloppen overal aan de deur en vragen om opvangadressen voor minimaal 300 vluchtelingen. Geen
van de partijen is tegen opvang, maar het CDA pleitte voor kleinschaliger opvang, rekening houdend met
de opnamecapaciteit van de kernen. De PvdA/GroenLinks-fractie vond de opstelling van het CDA mager.
‘Neem je politieke verantwoording, ook als je tegenwind verwacht’, zei Annigje Primowees tegen het CDA.
‘Als je altijd alleen maar luistert naar de burgers krijg je altijd ‘nee’’.
Ook op een ander punt gingen CDA en PvdA/GroenLinks even in discussie. Het betrof de scheiding tussen
enerzijds politiek c.q. gemeenteraad en anderzijds de Dorpsoverleggen. Voor de PvdA/GroenLinks is
het uit den boze dat een raadslid nauw betrokken is bij een Dorpsoverleg. Raadsleden zijn er immers
om brede afwegingen op Peel en Maas niveau te maken, redeneert de partij. Het CDA ziet dat anders en
vindt dat raadsleden wel degelijk volop kunnen participeren in dergelijke overleggen. ‘Anders worden ze
wereldvreemd’, zei fractievoorzitter Wim Hermans.

‘Lokale economie draait goed’

Na de fracties waren de wethouders aan de beurt om te reageren op de beschouwingen en vragen van de
verschillende politieke partijen.
Paul Sanders (financiën, economie) begon met te zeggen dat het goed gaat met de lokale economie, ‘…
beter ook dan in de regio om ons heen.’ Over de door enkele partijen gememoreerde leegstand zei hij dat
er mogelijk een digitale databank en een vastgoedloket komt. Dat kan vraag en aanbod dichter bij elkaar
brengen. Transformatie van leegstaand vastgoed tot tijdelijke woningen kan één van de oplossingen zijn.
Sanders zei dat de gemeente na de vakantie bekijkt wat ze concreet kan doen. Hij meldde ook nog dat er
momenteel besprekingen lopen met geïnteresseerden over de twee leegstaande bibliotheken.
De subsidie aan Gloei bedraagt 25.000 euro per jaar, kon hij AndersNu meedelen. En de partijen die de
OZB willen beperken waarschuwde hij dat dit niet zal helpen om de druk op de gemeentelijke financiën
te verlichten. ‘We zullen voor 2017 geld moet halen uit onze reserves, krijgen mogelijk minder geld van
het Rijk met de Septembercirculaire uit Den Haag én er is de claim (van 1,8 mln, red.) van Reinigingsdienst
Maasland. Ik vraag u dan ook: wacht nog even af.’

Brede plattelandsdiscussie

over de aanpak van de plattelandsproblematiek en een aparte bespreking van de waterproblematiek.
Tijdens die bespreking zal ook het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan aan de orde komen.
De kritische opstelling van het CDA over de forse investering in de herinrichting van de Kerkstraat in Meijel
deelde hij niet. ‘Dat is daar gewoon nodig, en het staat los van eerder gedane investeringen in Meijel.’

Subsidie DOK6

Wethouder Ronald van Kessel (Lokaal Peel en Maas, Vitale Gemeenschappen) erkende op vragen van diverse
fracties dat het nodig is ‘zelfsturing’ opnieuw helder te definiëren. ‘Zelfsturing 3.0’, zoals het in de Kadernota
staat, ‘duidt de beweging aan van fysiek naar sociaal en vervolgens mentaal’, zei Van Kessel. ‘Het staat voor
doorontwikkeling. Die beweging is men al aan het maken.’ Na de vakantie zullen college en raad hierover
doorpraten en ook nader ingaan op de rol van de raad bij de door de kernen gemaakte dorpsvisies.
De vraag van Lokaal Peel en Maas of gemeenschapshuizen wellicht commercieel zouden moeten gaan
werken ‘…is niet aan de gemeente’, zei Van Kessel. ‘Wij zijn als gemeente geen eigenaar of exploitant.
Dat is aan de gemeenschap zélf. Daar waar nodig helpen wij met adviezen of het bieden van expertise.’
Net als de PvdA/GroenLinks-fractie was ook Van Kessel positief over DOK6. ‘Het bruist weer en er is een
enorme toename van sociaal-culturele activiteiten. Het is ook duidelijk dat er daardoor een financiële
druk ontstaat. Ik pak uw handreiking graag op en kom in het najaar met een raadsvoorstel over
subsidiëring van DOK6.’

‘Niet iedereen profiteert’

Het mag dan wel weer economisch beter gaan in Peel en Maas, maar lang niet iedereen profiteert
daarvan. Daarmee begon wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks, Sociale Zaken) zijn betoog.
Daarmee doelde hij met name op mensen met een beperking, ouderen en werklozen. Daarom is hij bezig
om ook deze groepen een beter perspectief te bieden, vertelde hij. Dat kan bijvoorbeeld door hen extra
scholingsmogelijkheden te bieden, werkgevers te stimuleren werknemers aan elkaar door te geven als ’t
even minder gaat, maar ook zinvolle alternatieven te vinden voor betaalde arbeid.
Hij complimenteerde Lokaal Peel en Maas met hun toekomstverhaal over mantelzorgers Abdalah en
Szymon. ‘Laten we dat werkelijkheid maken. Daar heb ik als 70-jarige ook alle belang bij’, grapte hij.
Hij reageerde ook op de oproep van de VVD tot een duidelijke limiet voor de uitgaven aan de drie
decentralisaties. Janssen zei dat de nuancering ‘in principe’ niet automatisch betekent méér dan de
Rijksbijdrage, maar gaat vaak om openeinderegelingen, gebaseerd op wettelijke verplichtingen. VVDvoorman Segers zei daarop dat de gemeente bij overschrijding van de Rijksbijdrage dan maar een beroep
moet doen op de eigen reserves.
Janssen ging ook in op de kritiek van de PvdA/GroenLinks over de achterstand van de gemeente bij
het huisvesten van statushouders. ‘Wij doen er alles aan, maar de samenleving moet ook bereid zijn
mensen te ontvangen.’ Burgemeester Delissen ging in op een vervolgvraag hierover van de PvdA/
GroenLinks. Die wilde nog weten wat de gemeente van plan is te gaan doen aan opvang van (nog niet
erkende) vluchtelingen. ‘Wij zullen snel na de zomer samen de discussie moeten aangaan hoe wij hier
vluchtelingen gaan opvangen, net als alle andere gemeenten.’ CDA, AndersNu en Ton Hanssen lieten
daarop alvast weten straks in te zetten op kleinschalige opvang.
Alle partijen gingen aan het eind van de vergadering akkoord met de Kadernota. CDA, VVD, AndersNu en
Fractie Hanssen stemden met 15 stemmen tégen de voorgestelde claims, investeringen en de financiële
uitgangspunten, het tweede beslispunt van het raadsbesluit van de Kadernota. Hierover had een ruime
raadsmeerderheid echter nog te veel twijfels. Bijvoorbeeld over de grote investering voor vernieuwing
van de Kerkstraat in Meijel (CDA) en over een eventuele budgetoverschrijding in de 3D’s (VVD). Die komen
nu in een later stadium al dan niet afzonderlijk opnieuw op de agenda.

Mantelzorgwoningen

Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas, portefeuille Wonen en Leefomgeving) ging in op de glasvezelvragen.
Hij meldde dat Peel en Maas samen met vijf Midden-Limburgse gemeenten en de Provincie bezig is
om tot een convenant te komen met glasvezelbedrijf CIF. Binnenkort wordt daar meer over bekend zei
Janssen, die er nog aan toevoegde dat het de gemeente géén geld gaat kosten: het bedrijf doet alle
benodigde investeringen.
Janssen onderschreef de noodzaak om in Den Haag te gaan lobbyen voor de plattelandswoning, samen met
andere grote plattelandsgemeenten. Ook voldeed hij graag aan de wens van de raad voor een brede discussie

Aan het eind van de vergadering kwam Lokaal Peel en Maas nog met een ‘Motie stimuleren
mantelzorgwoningen’. Daarin wordt het college opgeroepen om meer bekendheid te geven aan de
mogelijkheden voor het realiseren van mantelzorgwoningen (zorgwoningen). Dit zijn kleine woningen
of woonunits die tijdelijk naast, achter of in ander huis wordt gerealiseerd, bestemd voor een
mantelzorger (een familielid of andere verzorgende). Door een wetswijziging in 2014 zijn er nu veel meer
mogelijkheden voor een dergelijke woning dan vroeger. De gemeente Peel en Maas, meermaals geprezen
als mantelzorgvriendelijke gemeente, moet dat actiever uitdragen, vindt Lokaal Peel en Maas. De motie
kreeg de steun van de hele raad.

Wordt het buitengebied nu ook aangesloten op het glasvezelzetwerk?

Voorbeeld mantelzorgwoning in Peel en Maas

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

Een fijne zomer!
De komende weken even geen
raadsvergaderingen, maar dat
betekent natuurlijk niet dat wij de
hele zomer languit op het strand
liggen. Nou ja, misschien twee of drie
weken. Maar goed. Onze boodschap
is, geniet van deze zomer en
het mooie weer. En mochten er
prangende zaken zijn die niet kunnen
wachten, dan is er altijd iemand

van onze raadsfractie die voor je klaar
staat. Al is het vijftig graden in de
schaduw...
Een zomerse groet,
Fractie CDA Peel en Maas
Wim Hermans, Rob Wanten,
Vivian Moonen, John Timmermans,
Roger Gielen, Lon Caelers, Peter
Nouwen, Han Coenen en Roel Boots

Bouwen aan het goede leven
‘Bouwen aan het goede leven’ is de titel van de kadernota waar de
gemeenteraad zijn beschouwing op 13 juli op gebaseerd heeft, een blik
naar de toekomst.
Lokaal Peel en Maas schetste een
fictief verhaal over twee bejaarde
babyboomers, beiden in een rolstoel
die door een Syriër en een Pool met
goede zorgen omringd werden.
Hier kwam een mooie vriendschap
uit voort. Dit verhaal typeert het
gedachtegoed waar wij als fractie

Lokaal Peel en Maas graag naartoe
willen. Een ontvangende samenleving
waar men bereid is er voor elkaar
te zijn. Een samenleving waar men
veel oog voor elkaar heeft. Het meer
betrekken van inwoners is nodig om
met elkaar te komen tot een omge
ving waar het goed leven, wonen en

recreëren is. Wat is de rol van de raad
en wat is de rol van het dorp? Wat is
er nodig om álle kernen daadwerkelijk
zelf initiatieven te laten nemen? Durven
we op sportgebied de afspraken uit het
verleden los te laten en vooral te kijken
naar wat nodig is? Durven we sluitende
begrotingen van gemeenschapshuizen
te vragen? Kritisch zijn we over de
gemeenschappelijke, regionale regelin
gen in het sociale domein en vervoer,
zoals de MGR, GMR en RUD. Deze regio

nale regelingen kosten ons inziens veel
geld. Wij kunnen niet álles zelf doen,
maar het is wel noodzakelijk om stevig
de vinger aan de pols houden. Is water
overlast bijvoorbeeld een voorbode van
klimaatverandering? Hoe het ook zij, wij
zijn er voorstander van om hierin zij aan
zij op te trekken met andere overheden,
om een gedegen preventieve aanpak
te realiseren. De luchtkwaliteit met
onder andere het fijnstof vraagstuk.
Er zijn meerdere oorzaken dan alleen

de intensieve veehouderij. Welke
maatregelen gaan we treffen om te
komen tot een gezonde, fijnstofvrije
en eerlijke omgeving? Bovenstaande
vraagstukken maken dat wij als Lokaal
Peel en Maas toe willen naar een
overall-visie. Hierover gaan we in het
najaar stevig het debat binnen de
raad aan. Besturen op hoofdlijnen. De
raad reikt de faciliteiten aan en laat de
initiatieven bij de burgers.
Fractie Lokaal Peel en Maas

Actieplan aanpak werkloosheid
Tijdens de algemene beschouwingen van vorige week heeft de PvdA/
GroenLinks-fractie aandacht gevraagd voor de positie van de werklozen in
het algemeen en de positie van de oudere werklozen in het bijzonder.
nuttig willen zijn voor de samenleving.
Uit gegevens van de gemeente blijkt
dat 61 procent van de werklozen in
de gemeente Peel en Maas ouder is

Onze ervaring is dat werklozen
dolgraag (weer) aan de slag willen,
waardoor ze meer inkomen kunnen
verwerven, maar vooral omdat ze

dan 50 jaar. PvdA/GroenLinks vindt dit
onverteerbaar en heeft het College van
B&W gevraagd om een actieplan op
te stellen. Wethouder Raf Janssen van
PvdA/GroenLinks heeft ons vervol
gens toegezegd om binnen afzienbare
termijn met een actieplan te komen.
In dit actieplan dienen concrete maat

regelen te worden vermeld waarmee
de werkloosheid in Peel en Maas kan
worden teruggedrongen. Wat PvdA/
GroenLinks betreft zou het goed zijn
om bij de opstelling van het plan, naast
de mensen die werkloos zijn, ook de
vakbeweging en werkgevers te betrek
ken. Daarnaast is het belangrijk om

naar wegen te zoeken om, zolang als
er niet voldoende banen voorhanden
zijn, werklozen kansen te bieden
om vrijwilligerswerk te doen zonder
dat zij het gevaar lopen dat ze hun
uitkering verliezen.
Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks

VVD ziet mogelijkheid voor OZB-verlaging
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De jaarrekening van 2015 en de kadernota voor 2017 waren afgelopen
week aan de orde. Een moment waarop het college verantwoording aflegt
over het beleid van het afgelopen jaar en waar de raad de kaders meegeeft aan het college voor het komende jaar. Dit kan het college gebruiken
bij het opstellen van de begroting die de raad in november behandelt.
De afgelopen jaren heeft de
gemeente Peel en Maas de onroe
rendzaakbelasting (OZB) op uw
woning, grond of bedrijfspand structu
reel jaarlijks verhoogd met 4 procent

en later met 3 procent. Veel hoger dan
de inflatie. Vanwege financiële tegen
vallers die gaten sloegen in de begro
ting en te weinig politiek draagvlak om
elders in de begroting tegenvallers met

Wilt u ook een
professionele
keuken thuis?

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.
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Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
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goede bezuinigingen te compenseren,
restte ons weinig andere opties dan
hier schoorvoetend mee in te stemmen.
Gelukkig is het nieuwe college goed op
weg en staat de gemeente er financieel
weer een stuk beter voor. Zo waren
er vorig jaar een aantal forse meeval
lers aan de inkomstenkant, omdat de
huizenprijzen weer stijgen en er weer
meer gebouwd wordt. Ook verwachten
we in september goed nieuws met
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betrekking tot de jaarlijkse uitkering uit
het gemeentefonds die omhoog lijkt te
gaan. Samen met het CDA en AndersNu
heeft de VVD tijdens de behandeling
van de kadernota het college opgedra
gen om meevallers in te zetten voor
OZB-verlaging. Dezelfde meerderheid
stemde in met de Kadernota 2017,
maar tegen de lijst met claims en inves
teringen. Extra financiële middelen voor
nieuw beleid zijn daarmee niet bij voor

baat goedgekeurd en zullen opnieuw
met goede argumenten moeten
worden voorgelegd aan de raad bij
de behandeling van de begroting. De
VVD staat voor een zuinige overheid
die niet te pas en te onpas gaten dicht
met extra OZB verhogingen boven een
jaarlijkse inflatiecorrectie. Uw huis is
voor ons geen melkkoe.
Teun Heldens,
raadslid VVD Peel en Maas
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Vrijwilligers van het eerste uur

Meijel 25 jaar startplaats Fiets4Daagse
Al 25 jaar is Meijel één van de vier startplaatsen van de Fiets4Daagse, die dinsdag 26 juli begint. En daar is het
dorp maar wat trots op. Vrijwilligers Jan Trines (78) en Jac Neessen (73) zijn er al vanaf het begin bij.

bij. “Omdat ik lid was van wielerclub
De Vélo uit Meijel en al heel wat
routes had gefietst, vroegen ze in
1992 of ik mee wilde helpen met
de routes bedenken en uitzetten
voor de Fiets4Daagse. Dat heb ik
verschillende jaren gedaan, maar
werd me op een gegeven moment
te veel”, vertelt hij. “Sinds 1997
ben ik lid van de werkgroep die
over de materialen gaat. We zetten
de wegwijsborden en routepijlen
op de juiste plek, maar h
 angen
ook de spandoeken en posters op.”
Wanneer alles goed is gegaan, is Jac
pas écht tevreden. “Dat geeft veel
voldoening”, vertelt hij. “Als mensen
het gezellig hebben gevonden,
iedereen de routes heeft gevonden

en wij plezier hebben gehad, is dat
mooi.” Ook heeft hij veel ontzag voor
de mensen die nu elk jaar de routes
vanuit Meijel maken. Zeker aangezien
hij het in het verleden zelf heeft
mogen doen. “Je bent best wel
beperkt in het aantal kilometers en
moet bij een volgend punt uitkomen”,
vertelt Jac. “Elk jaar weer iets nieuws
verzinnen, dat is echt de kunst.”
Beide heren zijn maar wat trots op
Meijel, de ruim zeventig vrijwilligers
die alleen al voor Meijel klaarstaan
en het evenement dat in hun dorp
mag starten. Jan: “Dat hier rondom
Meijel genoeg mooie fietsroutes zijn,
is natuurlijk prima reclame voor het
dorp. Het is een mooie manier om
Meijel uit te dragen.”

Schutterij Sint Hubertus

Schietmiddag in
Beringe
Jac Neessen en Jan Trines, al 25 jaar vrijwilligers
Vorig jaar startten er tijdens de
veertigste editie van het fietsevene
ment maar liefst 4.600 mensen vanuit
Meijel, slechts een deel van het totaal
aantal deelnemers. De Fiets4Daagse
gaat gedurende vier dagen langs het
Limburgse en Brabantse deel van de
Peel en de Brabantse gebieden
De Meierij en De Kempen. Deelnemers
kunnen starten in Meijel, Deurne, Weert
of Stiphout en fietsen vervolgens 30, 45
of 60 kilometer per dag met behulp
van bewegwijzering en een route
beschrijving. Meijel werd in 1991
gevraagd om startplaats te worden van
het grootse evenement. Sinds toen zijn
Jan Trines en Jac Neessen bij het
evenement betrokken dat onder andere
in hun dorp start. “Destijds was ik

verkeersbrigadier bij de basisschool”,
vertelt Jan. “Ik dacht dat ze mijn hulp
wel konden gebruiken bij de Fiets
4Daagse, dus heb ik mij aangemeld als
vrijwilliger. Op die manier heb ik mij
een tijdje verdienstelijk gemaakt.”

Heinde en verre
Jan hielp twee jaar als verkeers
brigadier en stak vanaf 1994 de armen
uit de mouwen als vrijwilliger bij de
inschrijvingen. “Dat doe ik inmiddels
al ruim twintig jaar met heel veel
plezier”, aldus Jan. Hij helpt mee met
het verzamelen van de inschrijfformu
lieren, neemt het inschrijvingsgeld van
de deelnemers aan en maakt informa
tiepakketjes die de fietsers meekrijgen.
Jan: “Daarin zitten de routeboekjes, de

stempelkaarten voor de kinderen en
informatiepapieren. Daar is de sfeer
bij de meeste deelnemers al goed
en die wordt tijdens de dagen erop
alleen maar beter.” Het praten met de
vele verschillende mensen, die soms
van heinde en verre komen om mee
te doen met de fietstocht, vindt Jan
toch wel bijzonder. “Je leert ze toch
een beetje kennen. Eén keer hebben
we zo’n goed contact gehad met een
groepje mensen uit Weert, dat we
op eigen houtje een vijfde fietsdag
hebben bedacht.”

Wegwijsborden en
routepijlen
Ook Jac is er al vanaf het begin

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

Zondag 17 juli vond op de schietbanen van schutterij Sint Hubertus in
Beringe een schietmiddag plaats voor familie, vrienden en vereniging.
Tijdens deze jaarlijks georganiseerde dag waren verschillende prijzen te
winnen.
De wisselbeker voor het
winnende drietal werd gewonnen
door Dre Tervoet, Tim Verber en
Hay Verhaeg. Verhaegh won tevens
de trofee voor de beste persoonlijke
schutter.

Zondag 24 juli neemt de schutterij
deel aan het derde Bondsfeest van
Noord- en Midden-Limburgse
schuttersbond Juliana,
dat georganiseerd wordt door
schutterij Sint Hubertus Kessel.

IVN Helden

Natuurontbijt Helden
Als onderdeel van het jaarprogramma, organiseert het Instituut voor
Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) een ontbijt in de natuur.
Het etentje vindt plaats op zondag 24 juli in de wei van het Kwistbeekdal
in Helden.
Voorafgaand aan het natuurontbijt
is het voor de liefhebber mogelijk om
een wandeling te maken door het
Kwistbeekdal.
Dit begint om 08.00 uur en duurt
ongeveer één uur. Om 09.00 kunnen

alle wandelaars en niet-wandelaars
aanschuiven voor het ontbijt.
Naast IVN-leden zijn ook hun familie
leden welkom.
Opgeven kan door een mail te
sturen naar ivnmaessen@home.nl

Bondsfeest Kessel
Fluit- en Tamboerkorps Sint Hubertus Kessel zondag 24 juli haar derde
Bondsschuttersfeest. Negentien schutterijen zijn die dag te bewonderen
in gemeenschapshuis De Paort in Kessel.

Eerste gymles in MFA Maasbree
De Maasbreese gymclub, onder leiding van gymdocente Marlies Jacobs, heeft afgelopen week voor
het eerst gebruik mogen maken van de gymzaal in de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in
Maasbree. Voorheen werden de gymlessen bij KBO-sociëteit ’t Hofje of bij sporthal D’n Adelaer gehouden, maar sinds de nieuwe MFA in het Maasbreese centrum gereed is, kunnen alle leden, zowel de
jongere als oudere heren en dames, vanaf nu wekelijks in de gloednieuwe gymzaal terecht om hun
oefeningen te doen. (Foto: Liesbeth van den Hombergh)

Het bondsschuttersfeest start om
12.30 uur met een officieel ont
vangst door het College van B&W van
gemeente Peel en Maas. In gemeen
schapshuis De Paort worden delegaties
van de deelnemende schutterijen,
schuttersgildes en broederschap
pen, de jury en bondsbestuursleden
en genodigden begroet. Het nieuw
Kessels koningspaar Albert van Emden
en Annie van de Winkel is hierbij ook
aanwezig. Na de ontvangst gaat het
gezelschap richting de schuttersweide
aan de Schijfweg waar de verenigin
gen zich opstellen voor de inspectie,
die om 13.30 uur wordt afgenomen.
Vervolgens trekt om 14.00 uur een

grote folkloristische optocht door
het hart van Kessel. Op het schiet
terrein staan acht schietbomen waar
alle schutterijen hun schietkunsten
demonstreren. Rond de klok van 21.30
uur wordt de winnaar bekendgemaakt.
De jeugd tot 16 jaar kan deelnemen
aan het jeugdschieten met de wind
buks. De eerste prijsuitreiking van de
behaalde resultaten van de optocht,
nevenwedstrijden en het jeugdschie
ten vindt rond 19.00 uur plaats. Dit
alles wordt bekroond met het ereschild
dat door de gemeente is geschonken.
’s Avonds vindt er een feest plaats met
dj Basje Basman. Kijk voor meer infor
matie op www.hubertuskessel.nl
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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.

jongeren 15

aan
Nikki Selen

Vakantie!
Na weer een jaartje hard
leren, huiswerk maken en
lessen volgen, is het weer zo
ver: de vakantie is aangebroken. Zes weken lang niet vroeg
op hoeven staan en niet door
weer en wind naar school
moeten fietsen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nikki Selen
15 jaar
Kessel
Het Bouwens

Wat is het vaakst afgespeelde
nummer op je mobiel?
Op dit moment zijn dat de nummers
Believing van Lennon Stella en Secret
Love Song van Little Mix. Het zijn
verschillende nummers met beide een
andere en mooie betekenis. Ik vind het
leuke nummers die lekker zijn in het
gehoor en die ik het liefst heel de tijd
op repeat zet zonder dat ze vervelen.
Welke vorm van lichaamsbeweging
is je favoriet?
Het liefst doe ik aan fitnessen. Sinds
begin dit jaar ben ik minimaal twee
keer in de week in de sportschool te
vinden. Ik vind het lekker om even te
rennen en aan krachttraining te doen.

Ik vind het fijn om een doel voor ogen
te hebben, mij in te spannen en mijn
hoofd even leeg te maken.
Wat is je favoriete indoor/outdoor
activiteit?
Mijn favoriete activiteit is muziek
maken. Als ik het lekker weer is, kan
ik buiten muziek maken. Maar wan
neer het stormt, kan ik ook gewoon
muzikaal bezig zijn, bijvoorbeeld op
de piano. Muziek maken vind ik altijd
leuk en is een belangrijk deel van mijn
leven. Zo speel ik onder andere gitaar
en saxofoon en zing ik erg vaak. Ik
speel in de band New Age waarmee
we lokaal optreden en repeteren.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Dan zou ik een bekende zanger of
zangeres willen ontmoeten. Het liefst
iemand die erg normaal is gebleven,

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

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

maar wel heel bekend is. Zoals Ed
Sheeran of Demi Lovato. Zij zijn een
grote inspiratiebron voor mij. Ik vind
het heel erg tof als artiesten hun eigen
nummers schrijven, omdat ik daar zelf
ook mee bezig ben.
Wat is jouw droomberoep?
Het liefst maak ik van mijn hobby mijn
beroep. Ik zou muziek willen maken,
zingen en nummers willen schrijven en
daar mijn geld mee verdienen. Al moet
je daar wel geluk voor hebben en jezelf
als naam op de markt zetten.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Het liefst slaap ik eerst lekker uit en
ga ik daarna lunchen met vriendinnen.
In de middag gaan we winkelen en ik
sluit mijn dag af met een etentje met
mijn vriend in een restaurant en een
avondje Prison Break op Netflix kijken.
Welke muziek luister je veel?
Wat voor muziek ik luister, hangt
meestal af van het humeur wat ik heb.
Als ik vrolijk ben, luister ik graag naar
liedjes met tempo of nummers uit de
top-40. Als ik verdrietig ben, zet ik het
liefst een nummer op van Adele.
Wat zou je ooit nog eens
willen doen?
Ik zou ooit nog wel een keertje willen
optreden op Pinkpop. Dat is een grote
droom van mij. Ik zou ook graag vaker
naar festivals gaan om daar muziek te
luisteren. Het liefst luister ik naar bands
of singer-songwriters.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
De mooiste plek waar ik ooit ben
geweest is Egypte. De piramides,
graftombes en achtergrond en
geschiedenis vind ik indrukwekkend
en interessant. Ook het feit dat deze
bouwwerken zonder machines zijn
gemaakt, vind ik erg fascinerend.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Je zou mij dan kunnen opvrolijken met
vriendinnen, mijn vriend, een beetje
muziek, een wandeling met de hond

langs de Maas of een uurtje fitnessen.
Allemaal kleine dingen die uiteinde
lijk met hele dag weer goed maken.
Het zijn stuk voor stuk dingen waar ik
geen genoeg van kan krijgen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Iets wat ik graag nog een keer opnieuw
zou willen beleven, is het optreden
met mijn band op EGOpop in Egchel dit
jaar. Het was ons eerste, echte, grote
optreden waar ik best zenuwachtig
voor was. Als ik het over zou doen,
zou ik me er niet te druk over maken,
geen spanning meer voelen en meer
genieten van het optreden.
Wat zou je nooit weggooien?
Misschien een beetje cliché, maar ik
zou fotoboeken nooit weggooien. Het
zijn bundels van herinneringen uit
mijn jeugd en mooie moment die erg
kostbaar zijn en waar ik waarde aan
hecht. Het zijn foto’s die herinneringen
opbrengen die ik liever niet wil verge
ten en waar ik met een positieve blik
op terug wil kijken.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik heel veel spullen kopen zoals
kleding en schoenen. Ook zou ik een
vakantie boeken en een deel van mijn
studie betalen. Verder zou ik genieten
van een dag zonder zorgen over hoe
veel je uitgeeft en een dag dat je niet
hoeft te letten op wat je uitgeeft.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit heb
gekregen, is dat je je dromen moet
volgen. Iedereen heeft zijn eigen,
andere droom. Als je deze volgt, zul je
een gelukkiger mens zijn.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ze zouden mij omschrijven als een
grappige, muzikale, af en toe gestoorde
meid die droge humor heeft, veel lacht
en altijd in is voor een spontane actie.

Voor mij is het schooljaar
voorbij gevlogen. Dit was mijn
vierde jaar op de middelbare
school alweer. Nog twee te
gaan. De tijd vliegt. Voor
anderen was dit het laatste jaar
van de basisschool of de
middelbare school. Die mensen
gaan zich in de vakantie
voorbereiden voor een nieuwe
stap en een nieuwe school.
Spannend, maar naar mijn eigen
ervaring toch ook wel heel erg
leuk.
Dit jaar valt de zomer
vakantie bij ons in het zuiden
vrij laat, in het noorden van het
land waren ze al veel eerder van
de vakantie aan het genieten.
Dat mag de pret niet drukken.
De één gaat deze zomer aan
het zwembad liggen in het
hotel, de ander gaat met een
tentje naar de camping. Ieder
vult zijn of haar vakantie op een
andere manier in en daar is
helemaal niks mis mee. Veel
jongeren van mijn leeftijd zijn
deze zomer te vinden op
jongerencampings aan zee.
Een weekje lang feesten vol
gezelligheid met vrienden en
vriendinnen. Ik hoop dat het
weer deze vakantie ons een
beetje meezit, zodat de thuis
blijvers ook kunnen genieten
van het zonnetje.
Wat staat er bij jullie op de
planning deze zomervakantie? Ik
hoop in ieder geval dat jullie
allemaal kunnen genieten van
een leuke zomer met lekker
weer! Fijne vakantie.
Janique
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Dit is mijn club
3/8

Beugelclub De Flatsers Baarlo

Peel en Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Daar zitten ook talloze sportclubs bij. Van beugelen tot
volleyballen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Peel en Maas terug
op het afgelopen seizoen en wordt er een blik geworpen op de toekomst. In deze aflevering: beugelclub
De Flatsers uit Baarlo.

Het eerste beugelteam van Baarlo:
Roy Geurts, Esther Geurts, Ger van Helden, Mark Driessen en Piet Geurts
Beugelen is een volkssport
en één van de oudste balsporten
van Nederland. Het is een spel
waarbij een zware bal met een
slaghout door een ijzeren ring
(beugel) in het midden van de
grindbaan gerold moet worden.
Boven de rivieren is de beugelsport
nooit echt van de grond gekomen.

Vooral in Limburg, Noord-Brabant en
Belgisch-Limburg is het al jarenlang
een populaire bezigheid. Beugelclub
De Flatsers uit Baarlo werd in 1932
opgericht en telde toen zestien leden.
“Beugelen werd in die tijd een enorm
populaire sport”, vertelt Piet Geurts
(66), die komend seizoen onderdeel
uitmaakt van het eerste team van

Baarlo. “Baarlo, Helden en Maasbree
waren toen echte topclubs. Op het
hoogtepunt telde Baarlo maar liefst
achttien beugelbanen. Nu telt Baarlo
er drie. Eentje op Soeterbeek, waar
vroeger de beugeltoppers geboren
werden, bij voormalig café Antiek
ligt er nog één en dan nog hier
bij De Flatsers, wat ook de enige
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beugelvereniging in het dorp is.”
De namen van beugelclubs werden
meestal gelinkt aan begrippen uit het
spel. Een ‘flats’ is in het beugelen een
misser. “Waarom ze daarvoor hebben
gekozen, weet ik eigenlijk niet”, aldus
Piet. “Want in die jaren had de club
best wel goede beugelaars, waaronder
mijn vader Graat en oom Wiel Geurts,
dus daar ligt het niet aan. En ach,
de naam is ruim tachtig jaar geleden
bedacht, dus waarom zouden we hem
veranderen?”

is overal al zoveel te doen, de jeugd
heeft het tegenwoordig al zo druk
met studeren en geld verdienen”,
vertelt Esther. “Maar daarin zijn we
vast niet de enige vereniging”, voegt
Piet toe. “Tegenwoordig gaan veel
jongeren als ze achttien of negentien
zijn studeren in een andere stad,
op kamers. En dan zijn ze weg.
Als club kun je dan alleen nog hopen
dat ze een keer terugkomen als
ze uitgestudeerd zijn en weer tijd
hebben.”

55-plussers

‘Derde helft’

Net als het afgelopen seizoen,
toen het team kampioen werd, speelt
Piet samen met teamgenoten Mark
Driessen (21), Ger van Helden (58),
zijn dochter Esther Van de PerreGeurts (30) en zoon Roy Geurts (38).
“Vorig jaar waren we het tweede team
in de derde klasse, komend jaar spelen
we als eerste team van Baarlo in de
tweede klasse”, aldus Piet. Esther is
momenteel het enige vrouwelijke
lid dat ook beugelt. Als kind zat ze
met haar broer Roy heel wat uren
naast de baan als haar vader aan het
beugelen was. “De vrouwen zaten dan
naast de baan en kletsten heel wat
af”, aldus Esther, die al bijna twintig
jaar zelf speelt. “Ik ben uiteindelijk
zelf ook gaan beugelen. Eerst bij het
jeugdteam met wat vriendinnen.
Maar langzaamaan zijn die uiteindelijk
allemaal gestopt.” De laatste jaren
lukt het de club echter niet om een
jeugdteam van de grond te krijgen. “Er

Nieuwe aanwas is er echter
wel. Al zijn het voornamelijk
55-plussers die zich bij de vereniging
aanmelden. “Onze club bestaat
grotendeels uit 55-plussers, dat is
nou eenmaal zo”, aldus Piet. “Als je
onder de vijftig bent, ben je gewoon
redelijk jong. Maar een jeugdteam
bij elkaar krijgen, zou wel heel erg
leuk zijn.” Daarbij zijn de kosten
voor het lidmaatschap, inclusief
beugelschop, niet zo heel hoog
volgens Piet. “Met drie tientjes ben
je wel klaar. Exclusief het bier dat
na een spelletje gedronken wordt
dan hè.” Want die befaamde ‘derde
helft’ bij het voetbal kennen ze bij
het beugelen ook, al hebben de
beugelaars daar geen eigen naam
voor. “Natuurlijk win je graag, maar
gezelligheid is ook belangrijk. Een
hapje en drankje na een avond
trainen of een wedstrijd hoort daar
gewoon bij”, aldus Piet.

10-jarig bestaan fusievereniging

Afsluiting seizoen Jubileum Tennis
Judoclub Helden vereniging Grootveld
Door: judoclub JC Helden
Judoclub Helden heeft in het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 juli
het seizoen traditioneel afgesloten met de bandenexamens en de
clubkampioenschappen.
Op zaterdag 16 juli hebben maar
liefst 57 judoka’s hun examen voor een
volgende band met succes afgelegd.
Bijzonder hieraan was dat ook acht
ouders van onze jeugdige judoka’s het
examen voor de gele band hebben
afgelegd. Enkele met hun eigen zoon
of dochter als valpartner. Deze acht
recreanten zijn tijdens de ouderkinddag in maart met het judovirus
besmet geraakt en hebben op de
dinsdagavond als groep, aangevuld
met enkele herintreders, onder leiding
van onze vaste trainersgroep en
assistent-trainer Ronald Peeters de
eerste stappen op de judomat gezet.
Dit beviel zo goed dat Carmen Boonen,
Daniëlle Tillemans, Claudia Peters,
Ralf Timmermans, Maurice Hoenson,
Ruud Lucker, Leon Tillemans en Peter
Moors besloten om te gaan oefenen
voor het examen gele band. En met
succes. Op zondag 17 juli vonden de
clubkampioenschappen plaats. In 25
poules werd er op het scherpst van de
snede gestreden om de ereplaatsen.

Ook werden diverse judoka’s in het
zonnetje gezet. Bij de judoka’s tot
12 jaar werd Marlouk Colbers gehuldigd
als judoka van het jaar en bij de
judoka’s vanaf 12 jaar viel deze eer te
beurt aan Mark van Dijk.

Jack Kok
benoemd tot erelid
De aanmoedigingsprijs ging dit
jaar naar Valentijn Krekels. Artoer
Makartjan, Sjors Peeters, Tom van Dijk,
Bas van de Mortel en Tim Cuppens
werden in het zonnetje gezet vanwege
het behalen van de eerste dan judo.
John Timmermans werd gehuldigd
vanwege het behalen van de vierde
dan judo. Voor zijn vele verdiensten
voor Judoclub Helden in verschillende
functies werd Jack Kok tot erelid
benoemd. Tijdens de pauze werd een
grote tombola gehouden. Er konden
vele prijzen gewonnen worden die
door sponsoren ter beschikking waren
gesteld.

Tennisvereniging Grootveld viert zaterdag 23 juli feest. De aanleiding
is het tienjarig bestaan van de fusievereniging, die in 2006 ontstond na
het samengaan van de tennisclubs van Helden en Panningen/Egchel.
Het jubileumfeest wordt gevierd
met Sjeng Schalken, de voormalige
nummer elf op de wereldranglijst,
als gast. Op zaterdag 23 juli wordt er
gestart met een toernooi voor leden,
waarna Sjeng Schalken van 14.00
tot 16.00 uur een clinic verzorgt.

Daarna speelt de inmiddels 39-jarige
Limburger een half uur durende
demonstratiewedstrijd tegen twee
leden van de club. Vanaf 18.00 uur
is er een buffet voor alle leden.
Ook niet-leden zijn welkom op het
tennispark om te komen kijken.

HSV De Noordervaart

Scheenen op weg
naar koningschap
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
De strijd om het koningschap bij HSV De Noordervaart in Meijel is
inmiddels weer in volle gang. Afgelopen week vond de eerste wedstrijd
plaats, die William Scheenen overtuigend won.
Scheenen werd met een vangst
van 8.545 gram eerste en wist ieder
een ver achter zich te laten. Rene
Schatorie werd tweede met 3.250
gram en Albert van Lanen werd met

2.315 gram derde. Op zondag 24 juli
staat de tweede wedstrijd om het
koningschap op het programma. Deze
wedstrijd wordt gehouden aan het
kanaal op de Noordervaart.
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Grand Café de Sport Kessel

Tafelgesprekken met bekende sporters
Op woensdag 27 juli, de eerste dag van paardenconcours Jumping Peel en Maas, houdt serviceclub Kiwanis Club
Peel en Maas voor de derde keer talkshow Grand Café de Sport in het VIP-paviljoen bij Stal Hendrix in Kessel.

Pinkpop Jan Smeets, Nederlands boog
schutter Mike Schloesser en voormalig
profwielrenner Danny Nelissen op het
programma. Joep Verbugt, momenteel
bestuursvoorzitter van Geestelijke
Gezondheidszorg Eindhoven en de
Kempen, neemt de verdere presentatie
voor zijn rekening.

Opbrengst naar
Jeugdsportfonds
Na de tafelgesprekken volgt een
veiling waar enkele objecten te koop

worden aangeboden. De opbrengst
van de hele avond gaat wederom
naar het Jeugdsportfonds Limburg.
Deze organisatie zorgt ervoor dat
Limburgse kinderen die om financiële
redenen geen lid kunnen worden van
een sportclub toch kunnen sporten.
Grand Café de Sport begint om
20.15 uur en vindt plaats op een speci
aal gebouwd paviljoen bij Stal Hendrix
in Kessel.
Kijk voor meer informatie
over het evenement op
www.grandcafedesport.nl

Concours Hippique Heibloem

Winst voor Anniek
Vervoort en Histique
Onder leiding van L1-presentator en
commentator Sander Kleikers wor
den bekende namen in de sfeer van

RTL Late Night aan de tand gevoeld.
Naast voormalig profwielrenner Danny
Nelissen, voormalig Nederlands bokser

Arnold Vanderlyde en voormalig
proftennisser Sjeng Schalken, staan
ook directeur en medeoprichter van

Sharon Janssen bij beste 32
op EJK in Zagreb
Door: Wiel Schers
De Europese jeugdkampioenschappen tafeltennis zijn voor de Panningse Sharon Janssen uitstekend verlopen in
de Kroatische hoofdstad Zagreb. De wedstrijden werden van vrijdag 8 tot en met maandag 18 juli gehouden.
Sharon behaalde weliswaar geen
toppositie, maar wist zich in het
enkelspel toch te plaatsen bij de beste
32 van Europa en in het mixdubbel
met Roel Bogie bereikte ze zelfs de
beste zestien van de 128 koppels.
Sharon Janssen begon op de eerste dag
meteen sterk aan de landenwedstrij

den. De winst op Bulgarije en Estland
nam zij grotendeels voor haar rekening
door alle partijen te winnen. Door een
3-2 verlies tegen de Litouwse meisjes
werd het team tweede in de poule. De
vervolgwedstrijd tegen de Oekraïne
kende een bizar verloop, twee nipte
nederlagen in de vijfde game waaron

Door: paardensportvereniging De Maasruiters Kessel
Tijdens het Concours Hippique voor paarden in Heibloem heeft Anniek
Vervoort van paardensportvereniging De Maasruiters uit Kessel zondag
17 juli een eerste plaats behaald. De amazone nam met haar paard
Histique deel aan het springen in de klasse BB.
In de klasse B ging de tweede
prijs naar Juul Timmermans met
paard Tamara en was de derde prijs
voor Kevin Steeghs met Faline. Britt
Peeters van De Maasruiters eindigde
met Gidora als zesde.
Op een eerder verreden

springwedstrijd voor ponyruiters
in Asten heeft Lotte Hermans met
Brummerhoeve’s Pilgrim H. de eerste
en de derde prijs behaald in de klasse
CB. Door deze prestatie werd zij aan
het einde van de dag gekroond tot
‘overall’ winnares.

der ook die van Sharon en het dubbel
met minimaal verschil in alle drie de
games hielpen de meisjes uit de voor
malige Oostblok aan de volle winst.
Door een winst- en verliespartij in de
vervolgrondes moest het Nederlandse
cadettenteam uiteindelijk toch genoe
gen nemen met een 23e plaats.

Wij zoeken een

Zestig deelnemers Peel en Maas
tennistoernooi
Aan het Peel en Maastoernooi dat zaterdag 16 en zondag 17 juli werd gehouden bij tennisclub
Tonido in Baarlo, namen bijna zestig deelnemers deel. Jeugdleden van tennisverenigingen uit
Maasbree, Kessel, Panningen, Meijel en Baarlo in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar streden om de
wisselbeker in de wacht te slepen. In de categorie rood ging Maasbree er met de beker vandoor (zie
foto), oranje werd gewonnen door Kessel na een spannende finale, thuisclub Baarlo mocht de wisselbeker van de groene categorie ontvangen en Meijel kreeg de wisselbeker in de categorie Grootveld
mee naar huis.

Ervaren Tractor chauffeur m/v,
een Logistiek Medewerker m/v
en een Onderhoudsmonteur m/v
Ben jij diegene die wij zoeken?
Wij bieden een prettige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden.
Kijk voor informatie op onze website: www.dekemp.nl

Kempweg 15
info@dekemp.nl

5964 ND Meterik

Tel. 077 3982430
www.de kemp.nl
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Slotconcert fanfare
Eendracht

Kessel

Schuttersfeest bond Juliana
zo 24 juli 13.30-23.00 uur
Organisatie: St. Hubertus
Locatie: Feestterrein nabij de
Witmaeker, Schijfweg-Noord

Grand Café de Sport

za 23 juli 14.00 uur
Org: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: zaal Unitas

wo 27 juli 20.15 uur
Organisatie:
Kiwanis Club Peel en Maas
Locatie: VIP-paviljoen Stal Hendrix

Historische wasdemonstratie in klederdracht

Meijel

André Rieu in concert
za 23 juli 20.00 uur
Organisatie: DOK6 Cinema
Locatie: theaterzaal

Kepèlla Cultura
Sunday Sound
zo 24 juli 14.00-18.00 uur
Locatie: centrum

André Rieu in concert
zo 24 juli 16.00 uur
Organisatie: DOK6 Cinema
Locatie: theaterzaal

Summer KickOff

Doe-middag Kids Fun

za 23 juli 10.00 uur
Locatie: De Trambaan

ma 25 juli 13.00-17.00 uur
Locatie: Markt

Helden

Fiets4Daagse
De Peel

Biljartworkshop

zo 24 juli 08.00 uur (bij goed weer)
Organisatie: IVN Helden
Locatie: ingang Teeuwen,
Baarloseweg

Jaarmarkt

Zomerweekmarkt met
accordeonmuziek

29 juli 16.00-22.30 uur
Locatie: kern Meijel

wo 27 juli 9.00-16.00 uur
Locatie: Markt

zo 24 juli 13.30-16.00 uur
Locatie: wasplaats De Sprunk,
centrum

Wandeling en Natuurontbijt
IVN Helden

Zomerfair 2016
do 28 juli 14.00-21.00 uur
Organisatie:
Ondernemersvereniging Helden
Locatie: Mariaplein

di 26 t/m vr 29 juli
vanaf 09.00 uur
Locatie: start bij gemeenschapshuis D’n Binger

Panningen

Muziek onder de toren,
Cómpenééj
za 23 juli 13.30-16.30
Organisatie: werkgroep Cultuur in
Peel en Maas
Locatie: kiosk Raadhuisplein

wo 27 juli en 30 juli
organisatie: KBO Panningen
Locatie: Vorkmeer, Kerkstraat
(ingang via Nijverheidsstraat)

Openluchtbioscoop
do 28 juli vanaf ca 21.00 uur
(na zonsondergang)
Locatie: DOK6

Live Muziek!
vr 29 juli 21.00 uur
Locatie: DOK6

Fanfare Eendracht

Slotconcert fanfare in Baarlo
Voor het derde jaar op rij sluit Fanfare Eendracht Baarlo op zaterdag 23 juli het seizoen af met een slotconcert op
de Markt in Baarlo. Het concert wordt speciaal georganiseerd voor familieleden, andere personen die dicht bij de
fanfare staan en liefhebbers van licht verteerbare muziek.
Het slotconcert start om 14.00
uur en vindt bij goed weer plaats in
de open lucht op de Markt. Bij slecht
weer wordt het concert gehouden

in zaal Unitas te Baarlo. Naast de
Samenspelgroep onder leiding van
Josien van Wegberg, treden ook de
Jeugdfanfare onder leiding van Erik

Peeters en Fanfare Eendracht met
dirigent Bart Deckers op.
Kijk voor meer informatie over het
concert op www.fanfarebaarlo.nl

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

Muziek in het Wilhelminapark
In het Wilhelminapark in Panningen vond zondag 17 juli PM Sessies plaats. Tijdens het muziek
evenement, dat dit jaar voor het eerst in de zomer werd gehouden, toonden diverse muzikanten en
bandjes uit Peel en Maas hun kunsten. Ongeveer dertig bands lieten die dag hun muziek horen, terwijl
de bezoekers staand of zittend op het gras, op één van de opblaasbankjes of aan picknicktafels
genoten van de muziek en het weer. De kinderen konden zich op een van de springkussens vermaken.
De organisatie was zeer tevreden en keek met een goed gevoel terug op de eerste zomerse editie van
PM Sessies.
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Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

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

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

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

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 24 juli
H. Mis 9.30 t.i.v.Frans Peeters (col)
Overleden
84 Sjraar Jacobs, 84 jaar.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 24 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Willem van
Gend (verj); Riet Franken-Verstegen
(verj / jaardienst)
Zondag 31 juli
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 juli
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Wim
Spreeuwenberg (verj); Jo Hunnekens
(verj), Nel Hunnekens-Gommans en
overl. ouders Hunnekens- van Berlo

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v.
Lei van den Beuken (jaardienst); Lucie
Hermkes-Kartner (verj); Mien PeetersThiesen en Geer Peeters

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Vrijdag 22 juli
Huwelijk: Felix Bruijnen en Marije
Schep, De Koningstraat, in de kerk van
de H. Kruisverheffing in Beesd

Zaterdag 23 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 30 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 6 augustus
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 21 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 23 juli
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
overl. leden KBO Meijel (60 jarig
jubileum); Truus Pluijm-Verstappen
(zeswekendienst); Marie PoulsStappers (zeswekendienst); Pierre
van Heugten en Mien v.HeugtenVaes (gest.jaard) ; Jan Roost; uit
dankbaarheid; – Inzegening KBO-bank
Zondag 24 juli
Doopviering 13.30 uur: Daphne
Schmeitz, Kerkveldstraat 6 (Baexem)
Maandag 25 juli
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 26 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 28 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Prikkelpad Beringe geopend
Het zintuigprikkelende natuurpad aan de Marisbaan in Beringe is zaterdag 16 juli officieel geopend.
De vele nieuwsgierigen beliepen na het officiële openingsmoment het pad voor de eerste keer. Het
Prikkelpad is een initiatief van het Beringse echtpaar Herman, rechts voor op de foto, en José van Dijnen.
Zij wilden een stukje bos op hun terrein openstellen voor publiek en er iets speciaals van maken. Zowel
voor mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking, zoals blinden en slechtzienden, als zonder
een beperking. Op het Prikkelpad worden verschillende zintuigen geprikkeld door natuurlijke materialen
te voelen die ze onderweg tegenkomen, of door middel van speciaal ingerichte ‘voelkastjes’.

‘Bij de Sprunk’

Wasdemonstratie in Baarlo
Nabij de kasteelweide in het centrum van Baarlo, vindt dit jaar op zondag 24 juli het jaarlijkse historische
schouwspel ‘Bij de Sprunk’ plaats. Deze dag wordt er een wasdemonstratie gegeven bij de wasplaats.
Het woord Sprunk is afkomstig van
(water)sprong, een spontane water
bron. Deze waterbronnen geven helder
water en hiervan bevindt er zich nog
steeds één in het centrum van Baarlo.
Daar is deze bron dienst gaan doen als

wasplaats. Hier kwamen in vroeger
dagen de vrouwen van het dorp bijeen
met hun was, geladen in manden of los
op een kruiwagen.
Om deze traditie levend te houden,
doen een aantal dames in historische

klederdracht, voorzien van kruiwagens
en rieten manden vol wasgoed, deze
geschiedenis herrijzen. Tijdens de
wasdemonstratie is de nabij gelegen
watermolen ook geopend. Het schouw
spel duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Negende editie

Summer Kick-Off in Meijel
Wederom kan dit jaar de zomer ingeluid worden op de Trambaan in Meijel. Op zaterdag 23 juli vindt namelijk de
negende editie plaats van het beach-evenement Summer Kick-Off.

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 23 juli
H. Mis 19.00 – samenzang t.i.v. Truus
Koopmans-Beurskens (jaardienst/col)
en Hub Koopmans; Joke Goes; Thei
Trienekens (col) en Nies TrienekensOttenheim; Nel Teeuwen-Leenders
(col); Jeu Hendricks en Zus HendricksEngels

Traditiegetrouw trapt het evene
ment af met een beachvolleybaltoer
nooi, waar ongeveer 250 spelers aan
meedoen. Daarnaast is er ook muziek
van een aantal dj’s uit verschillende
regio’s. De dj die middels een stem
mingsprocedure de meeste stemmen
heeft gekregen, mag de beachparty
volgend jaar openen.

’s Avonds worden alle netten en
volleyballen van het veld geruimd
en mogen de voetjes van de vloer
tijdens de beachparty. Dit jaar wordt
het podium gevuld door Wildstylez,
Sidney Samson, Billy The Kit,
Averso, Dailan en Mc Roga. Naast
de 14+-tickets is er ook een groot
20+-deck met een eigen bar en toilet.

Verder is er een vernieuwde foodcorner
en is de aankleding vernieuwd ten
opzichte van vorig jaar.
In verband met het organiseren
van fietsenstallingen op de weg, is op
zaterdag 23 juli de gehele trambaan
vanaf 10.00 uur afgesloten voor al het
verkeer. Kijk voor meer informatie op
www.summerkickoff.nl

KOELEN & VRIEZEN
INRUILWEKEN

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

KOELEN & VRIEZEN
INRUILWEKEN
UNIEKE INRUILACTIE MET KORTINGEN TOT WEL €400,Electro World Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor
uw oude en vaak energievretende vrijstaande diepvriezer of koelkast. De korting bij
inruil van uw oude model kan oplopen tot 400 euro op de prijs van een nieuw model.
Alles wordt compleet en netjes gratis bezorgd en gratis geïnstalleerd door onze
bezorgdienst. Ook het gratis ophalen van uw oude diepvries of koelkast is geen
enkel probleem. Ook als dat gebeurt op een andere dag dan de bezorgdag van uw
nieuwe apparaat. Stap dus snel over op een energiezuiniger apparaat, en bespaar
honderden euro’s per jaar op uw energierekening!
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JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL
Label
Koel/vriescombinatie groot
Koel/vriescombinatie tafelmodel
Koelkast zonder vriesvaktafelmodel
Diepvrieskist 200 liter
Diepvrieskast 200 liter

A+++

A++

A+

A

B

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

€ 34,27 149
€ 21,85 95
€ 14,72 64
€ 21,16 92
€ 29,21 127

€ 41,40
€ 29,21
€ 19,32
€ 25,76
€ 33,81

€ 57,96
€ 40,71
€ 27,14
€ 36,11
€ 47,15

€ 76,13
€ 53,36
€ 35,42
€ 47,15
€ 61,87

NO
FROST

NO
FROST

195

302

180
127
84
112
147

252
177
118
157
205

331 € 103,73 451
232 € 72,91 317
154 € 48,30 210
205 € 64,40 280
269 € 84,41 367

LITER

LITER

GRATIS

BLENDER VAN BOSCH
T.W.V. €99,-

Vita
FRESH

399,-

699,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

104,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

ZANUSSI

-/-

NU

295,-

INRUILKORTING

204,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

SIEMENS

649,-/-

NU

495,-

154,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

BOSCH

NU

495,-

KOELKAST ZRA33103WA

VRIESKAST GS29NEW30

KOEL/VRIESCOMBINATIE KGE36EW43

r&BTZ4UPSFmNVMUJGVODUJPOFFMCFXBBSWBL
rMFHQMBUFBVTWBOWFJMJHIFJETHMBT
r"VUPNBUJTDIFPOUEPPJJOHLPFMSVJNUF
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

rMBEFOWSJFTWBLLFO
r'SFTI4FOTPSmDPOTUBOUFUFNQFSBUVVS
r7BSJP;POFmEFSVJNUFJTáFYJCFMJOUFEFMFO
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

r7JUB'SFTI1MVTmQSPEVDUFOCMJKWFOMBOHFSWFST
r'MFY4IFMGmVJULMBQCBBSQMBUFBV
r7BSJP;POFmEFSVJNUFJTáFYJCFMJOUFEFMFO
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

ENKELE TIPS OM
ENERGIE TE BESPAREN:
t Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden. Bij voorkeur in een koele ruimte, kelder of garage.

t Ontdooi de toestellen volledig om de drie maanden: een ijslaagje
t Stel de temperatuur correct in: het heeft geen zin de laagst
van 2 millimeter verhoogt het energieverbruik al met 10 %.
mogelijke temperatuur in te stellen. Voor een diepvries is -18ºC
de ideale temperatuur. Elke graad lager verbruikt 5 procent meer t Ingevroren producten kunt u ontdooien in de koelkast. De kou
energie.
die vrij komt wordt gebruikt voor de koeling.
t Denk eerst na over wat u gaat pakken in plaats vijf minuten voor t Kijk geregeld na of de deur of deksel nog goed sluit. Vormt er
de open koel- of vrieskastdeur te staan.
zich al snel een ijslaagje dan kan een slecht sluitende deur de
t Lees altijd de gebruiksaanwijzing, vaak staan hier ook tips in.

verklaring zijn.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

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

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ & BETROUWBAAR!

