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Tropisch toernooi
Met temperaturen rond de 33 graden mag het minivoetbaltoernooi van VV Koningslust op zaterdag 27 mei tropisch genoemd worden. Zoals op de foto te zien is, zorgde de
organisatie voor zwembadjes met water om nog enigszins verkoeling te kunnen bieden aan de sportende dames en heren. Na de wedstrijden in de zon waren de schaduwplekken op het sportcomplex van VV Koningslust populair. Toch zorgde de warmte niet voor problemen. “Het is allemaal goed verlopen”, laat de organisatie weten. “Het voetballen op zich al en het feest daarna was zo mogelijk nóg meer geslaagd.” Het ‘toernooienseizoen’ is nog volop bezig met op zondag 4 juni het toernooi van SV Egchel,
zaterdag 10 juni dat van VV Grashoek en op zaterdag 17 juni de laatste bij VV BEVO in Beringe. Het toernooi van VV Kessel, gepland op zaterdag 3 juni, werd afgelast vanwege
te weinig aanmeldingen. (Foto: Peter Janssen)
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Druk op ondernemers en kans voor jeugd

Meningen over sluitingstijden
horeca verdeeld
Bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe vond dinsdag 30 mei een beeldvormende vergadering plaats.
Die was door gemeente Peel en Maas georganiseerd om erachter te komen hoe horecaondernemers en bewoners
over het mogelijk loslaten van de sluitingstijden in de horeca denken.
Horeca-ondernemer Martijn
Horsten van café Dotje in Panningen
is tegen het loslaten van de
openingstijden. “Ik ken niet één
zaak die er baat bij heeft om langer
dan 03.00 uur open te blijven”,
stelde hij. “Daarbij zijn er van de
tachtig horecazaken in Peel en
Maas, nog geen tien hier aanwezig.
Waarschijnlijk liggen zij niet eens

wakker van wat er besloten wordt.”
Waar enkele uitbaters mee in hun
maag zitten, is dat als iedereen tot
06.00 uur open blijft, je als ondernemer
wel mee moet doen. Anders gaan
klanten elders aan de bar zitten. Pier en
Marleen Janssen van café Pierke in
Panningen lieten weten dat duidelijke
sluitingstijden als stok achter de deur
werken. “Zo voorkom je reacties als

‘Doe niet zo flauw, geef ons er nog
één’ als je eigenlijk wil sluiten.”
De aanwezige bewoners uit
verschillende dorpen die waren
aangeschoven, gaven aan dat de pilot
in hun ogen uitnodigt tot overmatig
drank- en drugsgebruik. Daar konden
de meeste ondernemers zich niet in
vinden.
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Openbare inschrijving pand

Oude bibliotheek Panningen opnieuw
in de verkoop
Het pand aan de Patersstraat in Panningen waar voorheen de bibliotheek zat, is opnieuw door de gemeente in de verkoop gedaan. Geïnteresseerde partijen kunnen via een openbare belangstelling een bod plaatsen
op het pand. De verkoop lukte eerder niet, omdat het pand niet paste
binnen de gewenste bestemming
van geïnteresseerde partijen, zo laat
de gemeente weten.

Bijlagen

U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Bouten Makelaardij
gehele gemeente

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl

“Er zijn op dit moment enkele
serieuze belangstellenden”, aldus de
gemeente. In de verkoopvoorwaarden
staat dat het gebouw minimaal
280.000 euro moet opbrengen.
Verder staat erin dat het pand met de
huidige bestemming maatschappelijk
verkocht wordt. “In principe komen
er dus geen woningen, tenzij het past
binnen de bestemming die erop ligt.
Bijvoorbeeld woningen in de zorg”,
aldus de gemeente.
In de kelder van het gebouw
huist het lokale Omroep P&M. In de
voorwaarden van de verkoop heeft
de gemeente opgenomen dat de
omroep de locatie in ieder geval
tot 2029 mag blijven huren tegen
de huidige prijs. “Daarnaast heeft
de omroep de sterke wens om

een ruimte met voldoende
daglichttoetreding op de begane
grond te mogen huren ten behoeve
van de omroepredactie. De beoogde

invulling moet hier rekening mee
houden”, zo staat in de voorwaarden.
Het pand is 975 vierkante meter
groot en heeft een kelder van 900

vierkante meter die voorheen dienst
deed als atoomkelder van gemeente
Helden, zo wordt vermeld in de
verkoopvoorwaarden.

Rob Dieleman
Kim Jacobs

Dwangsom van 30.000 euro

Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters

Gemeente legt Work and Stay straf op

Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft Work and Stay uit Maasbree een dwangsom van 30.000 euro opgelegd. Het bedrijf dat arbeids
migranten huisvest, startte volgens het college zonder vergunning met het fabriceren van een logiesgebouw. Ook zouden arbeidsmigranten op het
recreatieterrein van Breebronne in Maasbree hebben gewoond. En dat mag niet, aldus het college.

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

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

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

Work and Stay bouwt momenteel een logiesgebouw op Krayel in
Maasbree, een terrein nabij camping
Breebronne. Naast de 124 chalets die al
op dat terrein staan, wil de huisvester
nog eens tweehonderd personen kunnen huisvesten in het nieuwe logiesgebouw. Een deel van het gebouw is
al af en de eerste gasten zijn volgens
Work and Stay afgelopen weekend in
de twintig nieuwste appartementen
getrokken.
Volgens het College van B&W was
er recent echter een bouwstop opgelegd. De vergunning die eind 2016 was
aangevraagd, was namelijk nog niet

verleend toen Work and Stay begon
met bouwen. Het bedrijf had volgens
het college nog helemaal niet mogen
beginnen met bouwen. Daarbij was er
nog geen toestemming om het terrein
te gaan gebruiken voor het huisvesten
van arbeidsmigranten. Omdat Work
and Stay toch besloot door te gaan met
bouwen, straft het college het bedrijf
door het in totaal 20.000 euro te laten
betalen. De vergunning is inmiddels
wel verleend en dus mag er nu wel
gebouwd worden.
Daarbovenop komt nog een bedrag
van 10.000 euro. Volgens het college
heeft de huisvester arbeidsmigran-

ten ondergebracht in twee chalets
op het recreatieterrein van camping
Breebronne. Het bedrijf vroeg de
gemeente eerder nog om dit te
gedogen tot november, wegens het
gebrek aan woonruimte elders, maar dit
wees het college af. Sinds 1 januari is
het niet meer toegestaan om arbeidskrachten en toeristen op hetzelfde
terrein te laten verblijven; die moeten
strikt van elkaar worden gescheiden.
Lottie van Gerven van Work and
Stay laat weten dat ze zich nog op een
reactie beraden wat betreft de opgelegde dwangsom. “In algemene zin
zijn wij een bedrijf in transitie, in een

regio waar het aantal overnachtingsgelegenheden voor arbeidsmigranten
nog fors achterloopt op de werkgelegenheid die nieuw gecreëerd wordt.”
Het bedrijf zegt er alles aan te doen om
klanten tegemoet te komen door ze
ergens tijdelijk huisvesting te bieden en
tegelijkertijd te werken aan het nieuwe
terrein.
Het College van B&W geeft Work
and Stay zes weken de tijd om het
bedrag van 30.000 euro te betalen.
Het bedrijf kan hier nog tegen in
beroep gaan. Betaalt het bedrijf niet uit
zichzelf, dan kan de gemeente betaling
afdwingen.

Aanbevelingen Sociale Raad mee
genomen in woonvisie Peel en Maas
Vijf punten die de deelnemers van de derde Sociale Raad hadden aanbevolen, worden door het College van B&W meegenomen in de Woonvisie Peel en
Maas. Het gaat om vijf punten die naar voren kwamen bij de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst, waarbij burgers hun mening kunnen geven
over maatschappelijke vraagstukken. Politieke partij Lokaal Peel&Maas voegde daar nog een extra punt aan toe.
De punten die meegenomen worden in de Woonvisie kregen de meeste
stemmen van de deelnemers aan de
Sociale Raad. De gemeenteraad besliste
op dinsdag 23 mei dat de aangedragen
punten meegenomen moeten worden
in de Woonvisie Peel en Maas, die nog
voor de zomer verschijnt. Daarin staan
de woonbehoeftes van nu en in de
komende jaren in de gemeente Peel
en Maas. Het belangrijkste punt
vond de raad het stimuleren van
betaalbare, duurzame herbestem-

mingen van woningen voor jongeren.
Daarna volgde dat de regelgeving
soepeler gemaakt moet worden, met
meer ruimte voor maatwerk en lokale
context. Op de derde plek raadde de
Sociale Raad de gemeente aan de
echte (woon)behoeftes van jongeren
te inventariseren, zodat daar beter op
ingespeeld kan worden.
Daarnaast zou de gemeente volgens
de Sociale Raad bewustwording bij
woningbezitters moeten vergroten.
Zo kunnen zij hun positie tot het huidige

en toekomstige woningaanbod zien.
Als laatste werd het stimuleren van de
participatie van jongeren om zelf in hun
woonbehoefte te voorzien, aangedragen.

‘Punten anders ook
meegenomen’
Tiny Valckx van Lokaal Peel&Maas
wilde ook nog het punt toevoegen
dat levensloopbestendige gemengde
woonvormen mogelijk worden
gemaakt. Dat werd door de andere

partijen goedgekeurd en het punt
wordt zodoende ook meegenomen in
de Woonvisie.
De partijen waren het allemaal
eens met de aangedragen voorstellen, al plaatste AndersNu wel nog een
opmerking over de aanbevelingen.
“Wij geloven dat de gekozen items
allemaal punten zijn die ook zonder de
Sociale Raad in de Woonvisie terecht
waren gekomen”, aldus fractievoorzitter Jos Wilms. “Voor ons is dit dus een
beetje dubbelop.”
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Gratis nieuwsblad

HALLO Peel en Maas krijgt
Venrays zusje
In het najaar van 2017 verschijnt de eerste editie van het lokale nieuwsblad HALLO Venray. HALLO Peel en Maas
en HALLO Horst aan de Maas krijgen er dus een zusje bij. De ruim 43.000 inwoners van de gemeente Venray worden
later dit jaar wekelijks op de hoogte gehouden van het lokale nieuws in hun gemeente.
Nieuwsblad HALLO gaat uit van
de kracht van lokaal: de veertien
kernen van Venray en hun inwoners
gaan dan ook allemaal veelvuldig aan
bod komen in de artikelen en foto
reportages. In het gratis huis-aan-huisblad wordt net als in de HALLO Peel en
Maas lokaal nieuws beschreven, maar
er is ook aandacht voor sport, verenigingen, politiek, jongeren en de andere
inwoners van Blitterswijck, Castenray,
Geijsteren, Heide, Leunen, Merselo,

Oirlo, Oostrum, Smakt, Venray, Veulen,
Vredepeel, Wanssum en Ysselsteyn.
In gemeente Peel en Maas bestaat
HALLO inmiddels ruim anderhalf jaar.
Het blad wordt door de lezers gewaardeerd met een 7,4 en is daarmee het
meest gelezen en best gewaardeerde
blad in Peel en Maas. In buurgemeente
Horst aan de Maas bestaat HALLO al
acht jaar. Daar heeft het zich inmiddels
bewezen: het blad wordt zeer goed
gelezen en gewaardeerd. De inwoners

daar geven HALLO gemiddeld een 7,7.
Die goede resultaten waren aanleiding voor uitgever Kempen Media
om het concept ook in de gemeente
Venray aan te bieden. “Wij willen met
HALLO inwoners en bezoekers van een
gemeente informeren en emotioneren
met nieuws en achtergronden uit hun
directe omgeving. De kracht van HALLO
zit dan ook in een sterke en onafhankelijke, lokale redactie”, aldus Eric van
Kempen, directeur van Kempen Media.

Speltkoeken,
verantwoord genieten!

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

Een week in Kessel-Eik

Kledingcontainer bij
basisschool Kessel
Bij basisschool De Merwijck in Kessel is vrijdag 26 mei een kledingcontainer geplaatst. De container van
Reshare, de kledinginzamelingsafdeling van het Leger des Heils, is in de plaats gekomen van de inzameling bij
de garage van de Oude Pastorie in Kessel. De container werd geplaatst op verzoek van KBO Kessel.
De plaatsing van de container was
een week later dan gepland, vertelt
Jo Peeten, secretaris van KBO Kessel.
“De container zou eigenlijk al rond
22 mei geplaatst worden, maar er
kwam maar niets. Toen ben ik het uit
gaan zoeken en uiteindelijk kreeg ik
een telefoontje van de directeur van
basisschool De Merwijck. Zij vertelde
dat de container al een week in
Kessel-Eik stond”, vertelt Jo lachend.
“Dat was een kleine miscommu-

nicatie, maar het is allemaal goed
gekomen. Iedereen in Kessel kan nu
het hele jaar door kleding inleveren bij
de container.”
Voorheen werd de kleding
door KBO Kessel ingezameld bij
de garage van de Oude Pastorie in
Kessel. Die werd echter verkocht en
dus moest er iets anders geregeld
worden. “Samen met de gemeente
hebben we toen gekozen voor een
bovengrondse container van Reshare

bij de basisschool. Die is namens KBO
Kessel daar neergezet. Nu kunnen de
mensen dus in plaats van twee keer
per jaar iedere dag hun ongebruikte
kleren kwijt.” Dat betekent dat
de Kessels afdeling een kleine
vergoeding krijgt per kilo kleding die
in de container wordt gedeponeerd.
De container staat in de tuin van
basisschool De Merwijck op de
hoek van de Merwijckstraat en de
Keverbergstraat.
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Waterklaar-campagne van start
De gemeentelijke campagne Waterklaar, bedoeld voor het afkoppelen van regenwater op het riool,
is maandag 29 mei van start gegaan. De subsidieregeling, die wel al eerder aan te vragen was, is
bedoeld als stimulans voor inwoners, bedrijven en woningbouwverenigingen om zoveel mogelijk
hemelwater niet in het riool te laten komen. Gemeentelijke adviseurs komen bij iedereen die een
aanvraag indient thuis om te kijken of het project in aanmerking komt voor subsidie. Wethouder Arno
Janssen wil het afkoppelen zo veel mogelijk stimuleren. “Duurzaam waterbeheer is steeds belangrijker.
Ook wij kunnen ons steentje bijdragen. Deze subsidieregeling is een unieke stimulans.”

elke
zondag
open

* Bekijk de actievoorwaarden in
de winkel of op
www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

op bijna alles! *
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geopend!
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Groep wil plan in twee delen splitsen

Inwoners Kessel langs de deuren om
Keverbergplein
Een groep van 25 personen uit Kessel gaat de komende tijd langs de deuren in Kessel om steun te zoeken voor
de aanpassing van het plan van het College van B&W van Peel en Maas omtrent het Keverbergplein. De actiegroep
wil graag dat er eerst een verkeerscirculatieplan gemaakt wordt voor heel Kessel, voordat er twee wegen op het
Keverbergplein gesloten worden, zoals in het plan van het college staat dat onlangs werd gepresenteerd.
De actiegroep wil dat er eerst een
gedegen onderzoek ligt, voordat er
verkeerstechnische veranderingen worden gedaan aan het Keverbergplein.
“Wij zouden graag zien dat het plan
in tweeën gesplitst wordt”, vertelt
Johan van Knippenberg van de groep.
“Er kan wel al begonnen worden met
het opknappen van het plein, maar het
afsluiten van de wegen moet nog even

wachten. We willen dat Dorpsoverleg
Kessel zich ermee kan bemoeien. Die
hebben eerder al aangegeven mee te
willen werken.”
Het dorpsoverleg is nodig volgens
Johan, omdat het plan niet alleen de
omwonenden van het Keverbergplein
treft. “Het gaat heel Kessel aan”, vertelt
Johan. “Veel verkeer naar en van het
centrum komt over het Keverbergplein.

We willen dat van tevoren goed
onderzocht wordt wat het afsluiten van
de twee wegen betekent voor de verkeersstromen. Het moet niet zo zijn dat
de gemeente er later achter komt dat
de weg een halve meter breder had
gemoeten. Eerst onderzoeken, daarna
aanpassen.”
Tijdens het opknappen van het
plein kan het onderzoek uitgevoerd

worden, zo stelt de groep bewoners.
Johan: “Als het plein klaar is, is het
onderzoek ook wel ongeveer afgerond. Dat kan dan gepresenteerd en
besproken worden met álle inwoners
van Kessel en de gemeente. Als blijkt
dat de veiligste optie het afsluiten van
de wegen is, werken we uiteraard mee
aan het plan.”
Om hun idee voor elkaar te krijgen,
geeft de groep de inwoners van Kessel
bezwaarschriften die de mensen
vervolgens zelf moeten opsturen
naar de gemeente. Johan: “Bij het
vorige plan hebben we tweehonderd

handtekeningen opgehaald en
die onder één bezwaarschrift
gezet. Dat werd behandeld als één
bezwaarschrift, dus nu laten we de
inwoners het zelf opsturen. Zo komen
er veel bij de gemeente binnen en
worden ze allemaal apart behandeld.
De inwoners kunnen overigens zelf ook
dingen op het formulier zetten als ze
toevoegingen hebben.”
De actiegroep heeft al gesprekken
gehad en gepland met wethouder Arno
Janssen en de verschillende fracties
van de gemeenteraad. De raad beslist
uiteindelijk of het plan doorgang vindt.

Snoeisel voor strijd tegen kanker

Taxus Taxi in
Peel en Maas

Stichting Taxus Taxi is vanaf dinsdag 6 juni actief in Peel en Maas.
Het goede doel zamelt taxussnoeisel in, waaruit de basisgrondstof voor
chemotherapieën gehaald kan worden. De opvangzeilen en Taxus Taxi
Tassen waarin het snoeisel bewaard kan worden, zijn af te halen bij de
gemeente. Het ophalen gebeurt door de Taxus Taxi.

HALLO in Thailand
Leden van duikclub The Bubble Mates uit Panningen organiseren ieder jaar een duikvakantie naar
het buitenland. Na eerder Bonaire, Curaçao, Egypte en de Azoren werd er dit jaar gekozen voor
Thailand. Zeven leden genoten in twaalf duiken van de onderwaterflora en –fauna bij de stad Phuket
en omstreken. De duikers namen de HALLO zelfs mee onder water om een foto te maken.

Taxus Taxi haalde vorig 442.060 kilo
taxusknipsel op in Nederland. Dat was
goed voor 3.700 chemotherapieën.
In Peel en Maas werd het taxusafval
voorheen door de gemeente in eigen
beheer opgehaald voor het goede doel,
maar vanaf dinsdag 6 juni gaat die taak
over naar stichting Taxus Taxi.
Het ophalen van de gratis opvangzeilen en Taxus Taxi Tassen is mogelijk
bij het milieupark en de gemeentewerf,
beide in Panningen. Vanaf 6 juni 2017
is het mogelijk om een afspraak te
maken. De stichting haalt het snoeisel dan kosteloos binnen 24 uur voor
de deur op. De einddatum van de
inzameling is niet bekend. Zolang er
onvoldoende taxusknipsels zijn, gaat de
stichting door met inzamelen.
Niet alle taxussoorten zijn geschikt
voor de inzameling. De taxus baccata
is wél geschikt. Kenmerkend voor deze
soort zijn de blaadjes die als vlakke

vogelveertjes aan weerszijden van de
takjes zitten. De taxus hicksii is niet
geschikt. De blaadjes van deze variant
steken alle richtingen uit en zitten
rondom de takjes. Ook zijn er knipvoorwaarden verbonden aan het snoeisel
dat aangeleverd kan worden. Zo zamelt
de stichting alleen éénjarige scheuten
van maximaal 20 tot 30 centimeter in.
Verder mogen er geen takken, stenen,
zand en blad bij het snoeisel zitten.
Zelf zegt de stichting nog het volgende:
“Voorkom broei door een kuil in het
midden van de gevulde tas te maken
en druk het snoeisel niet aan. Tot en
met juli mag de tas maar tot maximaal
de helft gevuld worden. Vanaf augustus
kan de tas wel volledig vol gemaakt
worden. Maak direct na het snoeien
een afspraak, zodat het snoeisel altijd
vers is.”
Via www.taxustaxi.nl/afspraak kan
een ophaalverzoek ingediend worden.
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Over paters en nonnen
7

Opleidingsklooster De Raay Baarlo

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of
hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en
ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek
in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Deze week
kasteel De Raay in Baarlo, dat in het begin van de twintigste eeuw bewoond werd door missiezusters.

De orde waartoe de missiezusters
behoorden, werd al in 1895 opgericht in Nederland. Het waren destijds
voornamelijk paters die op missie
gingen naar onder andere Borneo in
Zuidoost-Azië, om daar mensen tot hun
godsdienst te laten bekeren. Maar de
paters wilden graag op missie gaan
samenwerken met zusters. ‘Tijdens hun
werk merkten de paters het gemis aan
zusters bij hun werk’, schreef Pierre
Houben. Omdat pater Trampe geen congregatie vond die wilde samenwerken,
zette hij uiteindelijk zelf een nieuwe
zusterorde op. De eerste vrouwen daarvan werden in 1934 ingewijd bij het
kloosterleven. Klooster De Raay werd
het opleidingshuis en startpunt voor
zusters die de paters Missionarissen van
de Heilige Familie assisteerden in hun
missie-activiteiten.

Van riddergoed en
zusterklooster naar
kunsthotel
Kasteel De Raay op een ansichtkaart van vóór 1937
(precieze datum onbekend) (Foto: PeelenMaasNet)
Kasteel De Raay is het tweede
kasteel in Baarlo dat een kloosterfunctie kreeg. Al sinds 1236 wordt
het landgoed bewoond door
adellijke families. Het kasteel
gebouw dateert van de negentiende eeuw. Later werden de
gevels wit bepleisterd en kreeg het

kasteel het uiterlijk zoals het er nu nog
uitziet. Vanaf 1937 werd kasteel
De Raay de nieuwe woonplaats van de
missie- en aanbiddingszusters van de
Heilige Familie. De congregatie, zoals
een kloostergemeenschap ook wel
wordt genoemd, werd gesticht door de
Duitse pater Trampe. Hij overleed in

1953. ‘Als stichtingsdatum wordt
aangenomen 26 juni 1937. Op die dag
droeg pastoor Baert voor het eerst de
mis op in de kleine kapel van De Raay’,
beschreef de vorig jaar overleden
historicus Pierre Houben in het boek
Van Barle tot Baarlo, waarin de geschiedenis van het dorp wordt beschreven.

De missiezusters kwamen de
Tweede Wereldoorlog betrekkelijk
goed door, schreef Pierre in zijn boek.
‘De kloostergemeenschap genoot
de hulp van de dorpelingen terwijl
de zusters niet te bang waren om te
helpen bij de oogst van aardappelen
en bieten op de boerderijen, omdat de
mannen waren weggevoerd of ondergedoken zaten.’ Pas nadat de Duitse
overheersers waren verdreven, gingen
in 1948 de eerste zes zusters op missie

naar Borneo. In de jaren 50 gingen
de missies veelal naar Indonesië,
Madagascar of Chili. ‘In 1962 bereidden 29 zusters zich hier voor op
het vertrek (naar het buitenland)’,
aldus Pierre in zijn boek. Daarnaast
woonden er nog zeventien vrouwen
in proeftijd (novicen) en zestien
vrouwen die nog niet tot een kloosterorde waren toegelaten (postulanten) in De Raay. ‘Dat we in Baarlo
zo weinig van De Raay merkten, ligt
aan het feit dat de taak van deze
orde niet hier lag, maar in de ontwikkelingslanden’, aldus Houben.

‘De paters misten
zusters bij hun werk’
De zusters vertrokken
uiteindelijk. Wanneer precies is
niet bekend. Het kasteel stond een
aantal jaar leeg, totdat het in 1999
werd verkocht aan kunstenaar
Peter Wilms en kunstliefhebber
en kunstbeschermheer Frank van
Berlo. Later voegde Baarlonaar
Frank Faessen zich bij het duo.
Het kasteel werd verbouwd tot hotel
en op het kasteelterrein werden
een zeefdrukkerij, meubelmaker en
enkele ateliers ingericht.
Bron: Van Barle tot Baarlo, Monumenten
en momenten uit een rijk verleden (1984)
Pierre Houben en Historische Werkgroep
De Borcht Baarlo; Van sprookjeskasteel
naar droomhotel, De herbestemming van
Limburgse kastelen vanaf 1930 (2015),
Maaike Teeuwen

Vervolg voorpagina

Meningen over sluitingstijden horeca verdeeld
“De jeugd heeft daar geen geld
voor”, aldus Roy Niëns van het gelijknamige café en restaurant in Maasbree.
“Twee euro voor een biertje is voor
hen veel geld. Een fles sterke drank
thuis opdrinken is goedkoper. Door ze
hun eigen tuin of keet in te jagen, krijg
je eerder comazuipers.” Ronald van
Tilborg van café De Vangrail in Meijel

sloot zich daarbij aan. “Wij hebben
jongeren alcohol geweigerd, omdat ze
nog geen achttien waren. Zij keerden
huiswaarts omdat er bij iemand thuis
nog twee bakken bier koud stonden.”
De ondernemer liet eerder al weten blij
te zijn met de pilot. Hij wil de vrijheid
hebben om bij bepaalde gelegenheden
iets langer open te kunnen blijven.

“Maar wij veranderen onze vaste
sluitingstijden niet.”
De pilot die de Koninklijke Horeca
Nederland (KHN) voorstelde, geldt niet
voor terrassen en para-commerciële
horeca-instellingen, zoals jongerencentra als het Mafcentrum in Maasbree en
Sjiwa in Baarlo. Zij lieten weten zich
gepasseerd te voelen en hopen dat het

toch mogelijk wordt om als stichting
een vergunning te krijgen, zodat ze
tien keer per jaar langer open kunnen
blijven.
Na gesprekken met diverse horecauitbaters uit Peel en Maas, ervaringen
van politie en ervaringen van ondernemers uit buurtgemeentes als Horst aan
de Maas, wil het college door middel

Wist u dat…

• Of je nu jong bent of oud, bewegen is gezond. Door voldoende
te bewegen blijf je fit, zit je lekkerder in je vel, kun je je beter
concentreren. Vaak ontmoet je ook allemaal leuke mensen!
Leeftijd en achtergrond speelt geen rol. De BuurtSportCoach richt
zich op alle inwoners en helpt graag bij het vinden van passend
sport- en beweegaanbod. Voor meer informatie:
info@buurtsportcoach.nl 077-3077350.
De BuurtSportCoach kan uw/jouw steuntje in de rug zijn
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van een proef zien hoe het loslaten van
de sluitingstijden in de praktijk werkt.
Wanneer de sluitingstijden worden
losgelaten, mogen ondernemers van
cafés en eetgelegenheden zo lang
open blijven als ze willen. Het college
hoopt daardoor dat er op straat minder
geluidsoverlast is, mensen geleidelijk
naar buiten gaan in plaats van allemaal
in één keer en er minder afval op straat
belandt.
CDA-raadslid Vivian Moonen stelde
hardop de vraag aan haar tafelgasten
waarom men deze pilot eigenlijk wil:
“Ik geloof dat we een probleem aan
het bedenken zijn, terwijl dat er helemaal niet is.” De pilot zou op zaterdag
1 juli ingaan en tot en met 30 juni
volgend jaar duren. De gemeenteraad
besluit dinsdag 6 juni of de proef definitief doorgaat.

• Wij starten op hele korte termijn weer met twee nieuwe groepen
‘Kind In Eigen Kracht’. Voor de leeftijd 9-12 jaar en 12-16 jaar.
Ook geschikt voor de overgang van groep 8 naar de brugklas!
We oefenen sociale vaardigheden in lastige situaties,
weerbaarheid en assertiviteit.
Informatie via veerkracht@vorkmeer.nl
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

LUNCH • DINER • BORREL

Burgerhulpverleners
gezocht in
Peel en Maas.

MARKT 1 BAARLO | WWW.CENTRAALBAARLO.NL

Meld je aan op
www.hartslagnu.nl

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl
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Tot het laatst heeft Jan gevochten en hoop gehouden.
Je was de sterkste en liefste papa!

JAN VAN NISTERDAEL
v Tegelen, 27 december 1953
† Aken, 24 mei 2017

Lieve echtgenoot van

Tiny van Nisterdael - Stevens
Freek
Marly & Ralph
We hebben op dinsdag 30 mei in besloten kring afscheid
genomen van Jan.
Correspondentieadres:
Familie van Nisterdael
18 Novemberring 61, 5981 EV Panningen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Zoek je een goede
helderziende? Kijk dan eens op
www.betrouwbaarmedium.nl Voor al
je levensvragen, liefde, relatie, hsp,
autisme, werk, geld etc. Als enige
werken wij met een keurmerk!
7 dagen per week.
Garageverkoop/kofferbakverkoop.
Zondag 11 juni houdt buurtver.
DeKronkel een garageverkoop/
kofferbakverkoop van 11.00-14.00u op
Burg. Cremershof/Burg. Janssenring in
Panningen. Aanmelding mogelijk via
info@buurtverenigingdekronkel.nl
3 proeflessen voor 25 euro!
Bijvoorbeeld: yoga-runninggroepstraining of Mama & Fit. Je bent
meer dan welkom bij Lekker Laeve!
Info en aanmelden: www.lekkerlaeve.nl

Zoveel gedaan
Zoveel gegeven
Zoveel gekregen
vrouw...
Een bijzondere vrouw

Liesbeth van den Hombergh - Nijssen
Baarlo, * 3 juni 1945

Maasbree, † 24 mei 2017

52 jaar in liefde verbonden met

Leo van den Hombergh
Mam en schoonmam van

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Lilianq

Correspondentieadres: Familie van den Hombergh
Meidoornstraat 19, 5993 BP Maasbree

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Ons bereikte het bericht dat

Liesbeth van den Hombergh
We wensen Leo, familie en fotoclub KiekZe
sterkte met het verwerken van dit verlies.
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling die wij ontvingen na het overlijden van
“ozze pap” en opa

Thei Lemmen

Marga Lemmen en Marcel Gypmans
Tim
Noa
Meijel, juni 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
11 juni om 10.00 uur in de kerk van de
H. Lambertus te Helden.

Kringloopwinkel Oud & Nieuw
Ruime keuze in nieuwe en
goedgebruikte goederen. Wij zijn
geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Ons nieuwe adres
is Maasbreeseweg 3 Sevenum
(voorheen Janssen Camping).
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
06 31 22 84 44.

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

50 Jaar lief en leed...
Proficiat met deze bijzondere
mijlpaal!
Ilze Wilmie Mieke
Jos Manfred Pieter
Max Tom Pim Elke Ries Trudy
Computerproblemen?
Do you WannaCry? No! Ik zorg voor
een veilige, virusvrije pc! Is ‘ie al traag,
viraal en/of ga je voor zekerheid? Bel
Karel Heines Baarlo. Verdere tips en
info: karelheines.nl 06 50 96 29 15
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Herbalife! Afslanken, aankomen,
sportvoeding, huidverzorging,
Onafhankelijk Herbalife Member
A.Vaasen 06 41 82 22 61.

Geboren op
25 mei 2017

Evi

Dochter van
Robin Reinders en
Nico Theelen
Pastoor van
Basten Batenburglaan 7
5986 CB Beringe

Hier ben ik dan!
Geboren 25 mei 2017

IVO

Franciscus Maria Pouls
Zoon en broertje van
Frank, Miriam en Luuk Pouls
De Rossecker 6
5768 HK Meijel

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp.
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00
Te huur loods voor stalling.
Toon Boots Grashoek 06 46 77 51 56/
06 27 59 32 33
Open huis bij Aod Geluk
Zaterdag 3 juni open huis bij Aod Geluk
van 13.00 tot 16.00 aan de Loosteeg
14e in Panningen. Oude Meubels,
vintage, brocante en curiosa. Groetjes
Irma 06 36 31 57 34
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf € 150,00. Raambekleding gratis
meten en monteren.Tapijt, vinyl,
laminaat vloeren. Voor een gratis
offerte bij u thuis bel 06 16 37 45 14
Hortensiadagen 3 en 4 juni
Hortensiashow van veel srt. o.a.
Pluim, Annabelle, Magical. Info: www.
veld-tuinplanten.nl of 06 40 32 71 08
Oude Heldenseweg Maasbree.

Geboren

Ferre
25 mei 2017
Zoon van
Jos Meijers en Lieke Smedts
Heuvel 1
5991 PM Baarlo

Geboren

Liv

23 mei 2017
Dochter van
Femke Smeets en Joost Lenders
Zusje van Tess en Maud
Cederhof 7
5993 XG Maasbree

Verse peultjes Te koop verse peultjes,
iedere dag voor dag en dauw vers
geplukt, voor info bel 06 46 44 37 76.

fotografe van de fotoclub KiekZe is overleden.
Wij mochten meerdere malen gebruikmaken van haar mooie foto’s.

Team HALLO Peel en Maas
Kempen Media b.v.

Frits & Tiny Rijs-Kessels

It’s a sweet little girl!

Pedicure aan huis. Bel voor
informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Mathi en Jolanda

We hebben op maandag 29 mei in besloten kring
afscheid genomen van Liesbeth.

1 juni 2017
Gouden bruidspaar

Fien Bos
Uitvaartzorg

Pioenrozen en lelies te koop
Ma t/m do 8.30-15.30 uur. Vrij- en
zaterdag 8.30-12.00 en vrijdagmiddag
op de Markt in Panningen. Zorg
tuinderij Kaate Zandberg 10 Helden.
Te huur praktijk-/kantoorruimte
(26m2) Kerkstraat 11, centrum
Panningen. Eventueel per dagdeel.
Voor info 06 50 54 13 46
Te koop nieuwe oogst vosberger
aardappelen frieslanders
Aanbieding koolrabi lollo bionda en
rosso andijvie eikenbladsla knolvenkel
0.25 per stuk. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

natuursteen
sierbestrating
graszoden
keramiek tegels
tuinverlichting
overkappingen
tuinhuisjes
zwembaden

Welkom lief ventje!

Fynn
18 mei 2017
Zoon en broertje van:
Mark & Inge Gommans
Milan
Pater Willemsplantsoen 5
5768 CK Meijel


Bart

Dankbaar, trots en blij,
schuiven wij naast Guus
een stoeltje bij!

geboren op 18 mei 2017
Ruud Engels en Lea Derikx
Ninnesweg 37
5981 PA Panningen
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KBO Kessel te gast in Brussel
Europarlementariër én Limburger Jeroen Lenaers ontving op maandag 29 mei een grote groep
KBO-leden uit Kessel. Eén van de medewerkers van Lenaers is Lisa Jacobs uit Kessel. Zij verzorgde een
rondleiding door het Europees parlement in Brussel. Marion Binneveld-Wich, voorzitter van KBO Kessel,
kijkt terug op een geslaagde dag. ”We zijn zeer hartelijk ontvangen door Jeroen en Lisa. Het was een
gezellige en leerzame dag.” Lenaers was ook tevreden. ”Het was erg leuk en interessant om in discussie
te gaan over verschillende Europese thema’s. Dit soort inbreng is van grote waarde voor mijn werk.”

Voor Kwekerij Dubbroek B.V. zijn wij op zoek naar een

Toekomstbestendig maken

Onderzoek samenwerking
lokale omroepen
Een onafhankelijk bedrijf is onlangs een onderzoek gestart naar een samenwerking tussen de lokale omroepen
van de gemeentes Peel en Maas, Bergen, Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Venlo. Die omroepen zijn in
dezelfde streekindeling, Streek 73 Noord-Limburg, ingedeeld door Organisatie Lokale Omroepen Nederland (OLON).
De gemeentes dragen de kosten voor het onderzoek.
OLON deelde alle lokale omroepen in Nederland in in verschillende
streken. De landelijke organisatie wil
zo samenwerking bevorderen en de
omroepen toekomstbestendig maken.
De colleges van de zes gemeentes
van Streek 73 Noord-Limburg besloten
een extern bedrijf, FlexManagement,
te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot samenwerking van

de omroepen in de Noord-Limburgse
gemeentes.
“Wij weten ook nog niet hoe een
eventuele samenwerking eruit komt
te zien”, vertelt Bart Nelissen, hoofd
redacteur van Omroep P&M. “Het kan
een samenwerking aan de achterkant
zijn waar de inwoners niks van merken,
maar ook een gezamenlijke studio
bijvoorbeeld. Er worden momenteel

Van den Beuken Kwekerijen bestaat uit een tweetal moderne
glastuinbouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in de teelt van
hogedraadkomkommers, minikomkommers en augurken.

gesprekken gevoerd over wat er mogelijk is. Wij staan positief tegenover
samenwerken, maar we willen wel
onze eigen uitgesproken Peel en Maasidentiteit behouden.” Het onderzoek
wordt in september gepresenteerd,
waarna de gemeentes en omroepen
zich gaan buigen over de uitkomsten.
Peel en Maas draagt 1.800 euro bij aan
de kosten van het onderzoek.

Onderzoek naar toekomst locaties

Raad stemt in met
krediet Piushof

MEEWERKEND VOORMAN
die ons bedrijf komt versterken (fulltime).

Wij zoeken iemand die:
• Gemotiveerd en zelfstandig kan werken
• Goed kan plannen en organiseren
• Praktisch is ingesteld
• Resultaatgericht is en verantwoordelijkheidsgevoel heeft
• Een flexibele houding heeft en goede communicatieve
vaardigheden heeft
• Graag mensen aanstuurt en hierbij het gewenste
resultaat wil behalen
• Kwaliteit hoog in het vaandel heeft.
Tot de taken behoren:
Het assisteren van de bedrijfsleider en ondernemer bij:
• Het aansturen en controleren van de medewerkers
• Het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers
en schollieren
• Het samen mee vooruit denken en plannen
van werkzaamheden
• Enkele gewas registraties en proeven uitvoeren
en begeleiden
• Het oplossen van kleine storingen tijdens oogst,
sorteer en verpakking `s handelingen
• Het bewaken van de kwaliteit van het product en
van de werkzaamheden
• Controleren van en onder controle houden
ziekten en plagen.
Bij gebleken geschiktheid betreft het een functie voor
langere tijd. Ons bedrijf heeft goede arbeidsvoorwaarden
en een prettige werksfeer.
Heb je interesse in deze baan, solliciteer dan op deze functie,
en stuur je cv en motivatie naar ons toe via:
admin@vandenbeukenkwekerijen.nl

Van Den Beuken Kwekerijen (Kwekerij Dubbroek B.V.)
Tangbroek 10 • 5991 RC Baarlo

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op dinsdag 23 mei ingestemd met een voorbereidingskrediet voor
het gebied Piushof en de oude vmbo-locatie in Panningen. De beslissing werd vooraf gegaan door een lange
discussie, maar uiteindelijk ging alleen eenmansfractie Ton Hanssen niet akkoord met het voorstel om
90.000 euro beschikbaar te stellen voor onderzoek.
Het College van B&W van Peel en
Maas diende een raadsvoorstel in om
90.000 euro gemeentegeld beschikbaar te stellen voor onderzoek naar
wat er moet gebeuren met de gebieden Piushof en de oude vmbo-locatie
in Panningen. Er wordt onder andere
bekeken of en eventueel hoeveel
sociale huurwoningen daar wenselijk zijn. Woningcorporatie Wonen
Limburg, voor de helft eigenaar van
het gebied Piushof, betaalt één derde
van het krediet. Wonen Limburg is
momenteel bezig met het slopen van
72 verouderde huurwoningen op het
Piushof.
De VVD liet zich bij de vorige
raadsvergadering nog fel uit over het
krediet en vond dat het niet verstrekt

moest worden. Ook op 23 mei liet de
partij uit monde van fractievoorzitter
Geert Segers weten dat ze twijfels had.
“Op andere plekken in de gemeente
moeten ontwikkelaars wachten op de
Woonvisie Peel en Maas om te weten
of huizen nodig zijn en op een locatie
die gedeeltelijk van de gemeente is,
kunnen wel woningen komen.
Dat lijkt op selectief shoppen.”

VVD na toezegging
akkoord
Toch stemde de partij uiteindelijk
in met het voorstel. Segers:
“De wethouder heeft beloofd dat het
totale voorbereidingskrediet in de
toekomst doorberekend wordt aan

ontwikkelende partijen. Ook heeft
hij toegezegd dat als Wonen
Limburg méér dan 72 woningen
wil terugplaatsen op het Piushof,
het eerst langs de gemeenteraad
moet. Onder die voorwaarden gaan
wij akkoord met het voorstel van
het college.”
Ton Hanssen vond vooral dat er
te weinig geluisterd is naar andere
belanghebbenden. “We worden de
kant van Wonen Limburg opgestuurd.
Er is geen discussie geweest met
stakeholders zoals experts, de KBO
of omwonenden. Het is te weinig
onderzocht. We gaan dus eerst geld
uitgeven en daarna pas dingen
onderzoeken. Daar kan ik niet mee
instemmen.”

Hortensia

Hydrangea macrophylla.
Ø 23 cm. Diverse kleuren.
Per stuk
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1E EN 2E PINKSTERDAG OPEN
van 12.00 tot 17.00 uur

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 22. GELDIG VAN 01-06 T/M 07-06. OP=OP

08

winkel&bedrijf

01
06

PJP lanceert
YouTubekanaal
Het Kesselse productiebedrijf PJP Film heeft onlangs een YouTube
kanaal KidHit.TV met tekenfilmseries en tekenfilms gelanceerd. Het kanaal bestaat uit Nederlands gesproken, geweldloze video’s.
PJP Film houdt zich al 35 jaar
bezig met nationale en regionale
televisieproducties voor kinderen.
Producenten uit onder meer Canada,
de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje,
Kroatië en Hongarije werkten mee om
het kanaal van de grond te krijgen.

“Het zijn rustige beelden uit de tijd
van de ouders van nu naar
kinderprogramma’s op televisie
keken”, laat het bedrijf weten.
“Op het kanaal komen ook vlogs en
nieuwtjes voorbij van musicalster
Manouk Pluis.”

Gouden jubileum
voor Frerichsoord

Samenwerking voortgezet

Rabobank opnieuw hoofd
sponsor hockeyclub
Ook de komende jaren is Rabobank Peel, Maas en Leudal de hoofdsponsor van Hockeyclub Peel en
Maas. De nieuwe naamvlag van de sponsor werd onlangs gehesen bij de het clubgebouw in Panningen.
De hockeyclub laat weten trots te zijn op de samenwerking die wordt voortgezet. Voorzitter Chris
Leenders: “De ondersteuning van de bank helpt ons de hockeysport te stimuleren en bijzondere
aandacht te hebben voor de jeugd.” Manager Private Banking Rocco Blommers van de bank voegt
daaraan toe: “We bereiken samen immers meer dan alleen.”

Camping Frerichsoord in Meijel viert dit jaar het gouden jubileum.
De camping is in 1967 opgericht door Theo Frerichs en ligt tussen drie
kanalen. De camping is een plek voor rust en gemoedelijkheid.
De camping ligt op een schiereiland tussen het kanaal van Deurne,
de Helenavaart en de Noordervaart.
Het terrein werd door Theo Frerichs
in het begin gebruikt voor de
verhuur van roei- en motorboten.
Dat groeide uiteindelijk uit tot een
plek waar mensen graag terugkomen.
“Sommige gasten zitten hier al meer

dan 25 jaar”, vertelt Mia Frerichs.
Zij nam de camping samen met haar
man Willy 38 jaar geleden over van
Theo en zijn vrouw Rika. Om het
heuglijke feit te vieren, vindt er op
zaterdag 3 juni een jubileumfeest
plaats op de camping. Optredens zijn
er van dj Willian Verbakel en troubadour Tony Wijnands.

Het regent pijpestelen!
Koppel je regenpijp af en ontvang subsidie
Klimaatverandering zorgt voor steeds meer extreme regenval en wateroverlast.
Daar kunnen we samen iets aan doen! Simpelweg door het afkoppelen van je regenpijp,
zodat het water niet meer het riool instroomt maar in je tuin.
Maak gebruik van de interessante subsidieregeling hiervoor!

Is jouw tuin al waterklaar?
Doe mee via:
www.waterklaar.nl

Minder
wateroverlast

Een klimaatvriendelijke tuin

Subsidie
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Zilveren Schoolkantine Schaal

Het Bouwens wint prijs voor
Gezonde Schoolkantine
Het Bouwens in Panningen heeft onlangs de zilveren Schoolkantine Schaal 2017 in ontvangst genomen.
De school kreeg de prijs van Stichting Voedingscentrum Nederland omdat in de schoolkantine voorziet in gezonde
producten voor de leerlingen.
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Marketingplan Dorpsoverleg Kessel

Ondernemers moeten
Kessel op kaart zetten
Het Dorpsoverleg Kessel (DOK) wil samen met lokale ondernemers
het dorp Kessel meer op de kaart gaan zetten. Daarom wil de werkgroep
‘Branding’ met de ondernemers om tafel op dinsdag 6 juni.
Uit de dorpsenquête van 2015 en
het ‘Dorpsontwikkelingsplan Kessel
2025’ blijkt volgens het DOK dat
Kessel zich beter op de kaart moet
zetten. Daarom is de werkgroep
‘Branding’ in het leven geroepen.
“Deze groep bestaat uit professionele
brandingsdeskundigen die in samenwerking met 18 inwoners van Kessel

een plan hebben opgesteld”, aldus
het dorpsoverleg.
Het marketingplan met de
bijbehorende logo en huisstijl wil de
werkgroep dan ook graag voorleggen
aan de ondernemers uit Kessel. Dit
gebeurt op dinsdag 6 juni om 20.00
uur in gemeenschapshuis De Paort in
Kessel.

Ga op vakantie van je vakantiegeld!

Nieuwe cv-ketel nodig?

Oh, zit dat zo!

Woningmarkt profiteert van
lage rente
Het stimuleringsbeleid van de
Europese Centrale Bank, dat ook in

Vooruitblik: 2017 wordt weer
beter dan afgelopen jaar
Het positieve sentiment zal ook in
2017 het beeld bepalen. Het Centraal
Planbureau voorspelt een groei van de

!
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Info: www.slimmeketelplan.nl
bespreekbaar maken”

Door: Rick Schiffelers, Register Makelaar Taxateur o.z.
De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende
goederen NVM publiceerde onlangs het jaarrapport 2016 ‘Vastgoedmarkt
in beeld’. Het geeft een onderbouwd en cijfermatig overzicht van de
woningmarkt.

Het verdere herstel van de
Nederlandse economie zorgde in
2016 voor een positieve stemming
op de woningmarkt. Mede geholpen
door de lage rente werd de markt
naar nieuwe records opgestuwd. Er
werden in een jaar tijd nog nooit zoveel woningen verkocht als in 2016.
Maar tegelijkertijd werd duidelijk dat
niet overal geprofiteerd werd van de
gunstige gang van zaken. Zo schoot
de woningmarkt op sommige fronten
door, met name in de grote steden.

R

Geen aanschafkosten
Vast laag maandbedrag v.a. 25,Inclusief standaard installatie
en!
12 jaar comfort zonder extra kost
Gratis handige Incomfort App
Slimme zuinige A-label CV-ketel
!
Inclusief onderhoud en reparatie
t
oduc
tspr
litei
Nederlands kwa

“Doodgewone zaken

Gunstige vooruitzichten
in Peel en Maas

2016 voor een zeer laag renteniveau
zorgde, was een belangrijke katalysator van de alsmaar verbeterende
woningmarkt. Geen markt profiteerde
sterker van het lage renteniveau dan de
woningmarkt. Er werden het afgelopen
jaar ruim 16% meer bestaande koopwoningen verkocht en landelijk stegen
de prijzen met bijna 9%. Ook in Peel
en Maas trok de woningmarkt aan. In
een aantal segmenten leidde dit echter
tot oververhitting, waarbij de vraag het
aanbod ver oversteeg. Sterk stijgende
prijzen waren het gevolg, waarbij vaak
meer werd betaald dan de vraagprijs.
Met name starters, die te maken
hebben met beperkende financieringsmaatregelen, zagen hun kansen op de
koopwoningmarkt slinken.
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gekoeld water in de kantine te vinden.
De Gezonde Schoolkantine is een
project van het Voedingscentrum,
waarmee de stichting een gezonder
voedingsaanbod op voortgezet onderwijs- en middelbaar beroepsonderwijsscholen wil realiseren.

E

gezonde producten vooraan worden gelegd en aantrekkelijk worden
gepresenteerd. Het Bouwens voldeed
hier volgens de jury aan. Zo is de school
overgestapt naar een andere cateraar
en is de keuken verbouwd. Sinds een
aantal jaar is er ook een watertap met

ME

Om de prijs te verdienen, moet een
kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo moet er groente en fruit
aangeboden worden en moet minimaal zestig procent van het aanbod
uit ‘betere keuzes’ bestaan, aldus het
Voedingscentrum. Ook moeten de

EEN

Uw voordeel:

Nederlandse economie die de 2%
overstijgt. De werkloosheid neemt
met rasse schreden af en het vertrouwen van de consument is hoog.
Er zijn echter ook onzekerheden, met
name op het politieke en monetaire
vlak. De veranderende verhoudingen
in de wereld en de verkiezingen
in een aantal Europese landen zijn
mogelijk zand in de motor van de
Nederlandse economie. Onzeker is
ook of de Europese Centrale Bank besluit om het huidige stimuleringsprogramma al dan niet voort te zetten.
Wilt u hierover meer informatie
of een exemplaar van De NVMuitgave ‘Vastgoedmarkt in beeld’
vrijblijvend ontvangen? Neem dan
contact op met uw NVM-makelaar.

www.intermakelaars.com

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben dagelijks
bezig met doodgewone zaken. Mijn bedrijf
Consendo, uw steun voor nu en later, begeleidt
mensen rondom verliessituaties met als doel
om ze zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.

Een Troostdoos:
uw herinnering bewaard
Situatie (namen zijn ﬁctief): Leonore was gehuwd met Jack. Uit hun
huwelijk zijn twee kinderen geboren, Bert (6 jaar) en Lisa (4 jaar). Jack is
nog niet zo lang geleden overleden. Leonore wil graag de herinneringen
aan Jack bewaren, zodat Bert en Lisa later iets tastbaars hebben van
hun vader. Leonore vraagt zich af hoe zij deze herinneringen kan
bewaren. Uiteindelijk is ieder mens uniek en zijn verhaal bijzonder.
Vraag: wat is Memori.nl?
De periode van een overlijden is een verdrietige en moeilijke periode
voor de nabestaanden. Herinneringen aan de overledene bieden
dan vaak troost en geven de nabestaanden kracht om verder te
gaan. Daarom is het belangrijk dat waardevolle herinneringen aan
de overledene verzameld worden. En dat kan via Memori.nl. Memori
biedt de mogelijkheid om herinneringen, foto’s, video’s, gedichten
en anekdotes samen te brengen op een speciale webpagina. Het is
vervolgens mogelijk om alle reacties die geplaatst zijn op Memori.nl te
bundelen in een herinneringsalbum. Op deze manier hebben Leonore,
Bert en Lisa een mooi herinneringsalbum van het bijzondere verhaal
van Jack, geschreven door andere mensen die een belangrijke rol
hebben gespeeld in het leven van Jack. Een verhaal geschreven over
Jack geschreven door mensen die voor Jack belangrijk waren.
Vraag: wat is een Troostdoos?
De Troostdoos is een handige bewaardoos voor tastbare en niettastbare herinneringen aan een dierbare. Middels deze Troostdoos kan
Leonore aan de hand van mooie, ontroerende en ﬁjne gebeurtenissen
een persoonlijk levensverhaal van Jack maken. Dit levensverhaal kan
gecombineerd worden met tastbare zaken, zoals een sieraad, knuffel of
een ander belangrijk stuk. Op deze manier worden herinneringen aan
Jack bewaard en levend gehouden.
Meer weten over Memori.nl of de Troostdoos of over de dienstverlening
van Consendo? Neem contact met ons op, maak gebruik van onze
“Kofﬁepraat” of bezoek ons in de Rabo Woonwinkel in de Pit in
Panningen.
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Op Hoeve Braamhorst in combinatie met dagbesteding

Beschermd wonen
in buitengebied Baarlo
Vanaf komende zomer kunnen bij Hoeve Braamhorst in Baarlo tussen de elf en vijftien personen beschermd
wonen. Naast dagbesteding gaat de hoeve straks namelijk ook 24-uurs zorgwoningen aanbieden.

Starters in de regio
Puur kindercoach
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Puur kindercoach
Cecile Delmée en Chantal Wilms
18 Novemberring 108
Panningen
06 24 48 32 12
info@puurkindercoach.com
www.puurkindercoach.com
jeugd en welzijn
april 2016
• het vergroten van
zelfvertrouwen of faalangst;
• zelfbeeldproblemen;
• moeite met slapen,
een vol hoofd;
• het verbeteren van sociale
vaardigheden;
• problemen door meer- en
hoogbegaafdheid;
• pestproblemen;
• verdriet (bijvoorbeeld bij
overlijden, scheiding of ziekte);
• gedragsproblemen
(boosheid, agressie, liegen,
opstandig);
• het vastlopen in de puberteit.

Oprichter en eigenaar Frank Selen
De hoeve van oprichter en
eigenaar Frank Selen ligt in het
buitengebied van Baarlo. Daar
wordt al dagbesteding aangeboden
aan mensen met niet-aangeboren
hersenletsel, lichamelijke en
geestelijke beperkingen of
gedragsproblemen. Van de
recreatiewoningen die naast de hoeve

liggen worden 24-uurs zorgwoningen
gemaakt. Het ‘beschermd wonen’aspect omvat het verblijf inclusief
huisvesting, maaltijd, huishoudelijke
verzorging en activiteiten; begeleiding;
persoonlijke verzorging; verpleging en
dagbesteding. Er is 24 uur per dag zorg
en toezicht.
In totaal kunnen tussen de elf en

vijftien personen tegelijkertijd gebruik
maken van de woningen. De eerste
bewoners betrekken in augustus hun
nieuwe onderkomen. De officiële
opening is naar verwachting op
zaterdag 26 en zondag 27 augustus.
Kijk voor meer informatie op
www.hoevebraamhorst.nl of op de
Facebookpagina.

Activiteiten
Iedere ouder ziet zijn kind het
liefst gelukkig. Maar soms hebben
kinderen het even moeilijk en
lopen ze vast. Ze hebben moeite
met bepaalde situaties, zitten niet
lekker in hun vel of zijn door
omstandigheden uit hun evenwicht geraakt. Puur kindercoach
kan dan uitkomst bieden.
Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm
van hulpverlening voor kinderen
en jongeren. Het is oplossingsen toekomstgericht. Er wordt
uitgegaan van de mogelijkheden,
kwaliteiten en de kracht van het
kind. Er wordt de kinderen nieuwe
vaardigheden (aan)geleerd en
met de juiste methodieken
ontdekken de kinderen welke
krachten en kwaliteiten ze in zich
hebben. Ouders krijgen handvaten
aangereikt.
Puur kindercoach staat voor de
puurheid van het kind, het kind
vanuit zichzelf en de pure,
heldere, oprechte manier van
werken. Zij hebben ook een
raamovereenkomst met de
gemeente.
Doelgroep
Voor alle kinderen en jongeren
van 4 tot 18 jaar die hulp kunnen
gebruiken bij:

Onderscheidend vermogen
De ervaring van Chantal en
Cecile, beiden als moeder van
drie meer- of hoogbegaafde
kinderen, is dat het heel lastig is
als je kind zich niet lekker of
anders voelt. De juiste (hulp)
persoon vinden, is heel belangrijk.
Omdat Chantal en Cecile die zelf
dicht bij huis niet konden vinden,
was dat voor hen de reden om zelf
een opleiding tot kindercoach te
gaan volgen.
Puur kindercoach is er voor
alle kinderen. Door de ervaringsdeskundigheid zijn zij er ook
speciaal voor kinderen die
vanwege hun meer- of hoog
begaafdheid niet lekker in hun vel
zitten of vastlopen. Zowel Chantal
als Cecile volgen hiervoor diverse
colleges bij Novilo, opleider op het
gebied van hoogbegaafdheid.
Deze gaan over mindset, hoogsensitiviteit, executive functies,
hersenontwikkeling, faalangst en
perfectionisme. De dames geven
ook duidelijk aan dat ze het
belangrijk vinden om te blijven
scholen om zich nog verder te
ontwikkelen.
Chantal en Cecile:
”Eigenlijk zorgen wij ervoor dat
kinderen gehoord en gezien
worden. Dat is ons doel.”

Basisschool De Pas Helden
bij GaiaZoo
Leerlingen van de groepen 1 en 2 van basisschool De Pas uit Helden brachten onlangs een bezoekje
aan de dierentuin GaiaZoo in Kerkrade. De kleuters wonnen de reis bij supermarkt Albert Heijn Gubbels
in Panningen, omdat zij volgens supermarkteigenaar Paul Gubbels het leukste filmpje hadden gemaakt
in dierenthema. Ook kreeg het filmpje de meeste likes op Facebook. “Het was een prachtige, zonnige
dag. Albert Heijn, oudervereniging De Pas en alle hulpouders heel erg bedankt voor deze mooie dag”,
schrijft de school op haar Facebookpagina.

06 24 48 32 12 info@puurkindercoach.com

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

omdat ik de mijne erg vaak gebruik.
Ook is de computer een vrijwel essen
tieel voorwerp geworden op de wereld.
Ik kan mij geen leven meer voorstellen
zonder computer.
Wat is je leukste en wat is je stomste
Wat zou je graag nog willen leren in
vak op school?
je leven?
Ik zou wel piano willen leren spelen.
Het leukste vak vind ik wiskunde.
Ik vind de muziek van een piano mooi
Een aantal jaar geleden heb ik meeom te horen. Ik ben echt een liefhebber gedaan aan de wiskundeolympiade in
van muziek, ik luister er vrijwel altijd
Amsterdam. Eerst werd ik na een test
naar als ik niks te doen heb.
uitgekozen tot één van de beste tweeWat zou je nooit weggooien?
honderd van Nederland. Uiteindelijk ben
ik dertigste van Nederland geworden.
Ik zou mijn computer nooit weggooien.
Het stomste vak vind ik Nederlands.
Ik gebruik mijn computer constant,
Ik vind het moeilijk en onnodig.
zowel voor school als in mijn vrije tijd.
Ik game vaak op mijn computer en speel We spreken immers toch al Nederlands?
dan verschillende spellen. Vrijwel iedere Ben je meestal te vroeg, precies op
dag ben ik er achter te vinden.
tijd of te laat?
Ik ben altijd te vroeg en ik moet
In welke bestaande film zou je zelf
echt eens leren om later te vertrekwillen spelen?
Ik zou wel in Harry Potter willen spelen, ken. Meestal ben ik een kwartier tot
vijf minuten eerder dan afgesproken
als Harry Potter zelf. Dan ben ik de
aanwezig. Het is dan voor mij ook
hoofdpersoon en de uitverkorene in
vervelend als mensen te laat komen,
de film. Ik heb alle films in de reeks
gekeken en sommige films heb ik zelfs want dan moet ik nóg langer wachten.
Wat is je favoriete hobby?
meerdere malen gezien. De magie en
Mijn favoriete hobby is YouTube-video’s
spannende gebeurtenissen vind ik erg
kijken en daarop volgend gamen.
leuk om naar te kijken.
Meestal kijk ik video’s van Engelse
Wat is de beste uitvinding?
gamers die zichzelf filmen als ze een
De computer is de beste uitvinding,
Lenn Haazen
16 jaar
Grashoek
De Berkenschutse Heeze

jongeren 11

aan
Lenn Haazen

game aan het spelen zijn.
Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij McDonalds in Maasbree.
Daar werk ik één tot twee dagen in de
week. Ik moet er vooral poetsen. Nu ik

zestien geworden ben, mag ik ook
achter de kassa staan en in de keuken
dingen klaarmaken. Ik vind het erg leuk
om daar te werken.
Wat is je droombaan?
Ik zou later graag een bekende
YouTuber willen worden. Niet alleen
omdat ik er constant video’s op kijk,
maar ook omdat ik zelf mensen wil
amuseren. Als ik wat ouder ben en
beter Engels spreek, ga ik een kanaal
beginnen. De markt voor Engelse
YouTubers is groter, vandaar dat ik in
het Engels video’s wil maken.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium is
natuurlijk YouTube. Ik kijk vaak video’s
over games die ik speel en ook filmpjes
waarin mensen vermaakt worden.
Hond of kat?
Ik ben gek op honden. Ik ben opgegroeid met twaalf husky’s. Mijn ouders
gingen vroeger altijd naar Oostenrijk en
Duitsland op vakantie met deze honden
voor wedstrijden. Op dit moment hebben we nog vier honden over.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Ik zou liever twee keer zo slim zijn.
Dan zou ik bijvoorbeeld beter Engels
kunnen spreken voor mijn YouTubekanaal. Als het niet gaat lukken met
YouTube, wil ik iets gaan doen in de
wiskunde. Dat zou dus erg handig zijn,
want het is immers erg moeilijk om
groot te worden op YouTube.
Waardoor moest je de laatste keer
huilen?
De laatste keer dat ik moest huilen,
was toen mijn favoriete personage uit
een serie dood ging. Ik kijk dus ook
veel series op mijn computer. Ik heb er
al een heel aantal gezien.
Optimist, pessimist of realist?
Ik ben een realist. Ik denk altijd logisch
na over dingen. Ik zie altijd de realiteit
van dingen in en ga het niet mooier
maken dan het daadwerkelijk is.
Dag of nacht?
Dan kies ik voor de nacht. Ik kan
’s avonds nooit gemakkelijk in slaap
komen. In de weekenden blijf ik dan
ook altijd tot erg laat op. Moe word ik
dan niet.

Geslaagd en op zoek naar een baantje?

Scholieren / studenten
gezocht voor werkzaamheden
in de tomatenteelt

Ben jij:
• 13 jaar of ouder;
• enthousiast, gemotiveerd en weet je van aanpakken;
• geïnteresseerd in onze aantrekkelijke beloningsstructuur.
Wil jij:
• elke vrije dag, op zaterdag en in de schoolvakanties
iets bijverdienen;
• gezellig met je vrienden of vriendinnen
in de tomaten werken.
Hebben wij jouw interesse gewekt,
neem dan contact op met
Emiel Verhaegh,
’t Brook BV,
Poorterweg 103, Koningslust
E: emiel@tbrook.nl

Het weer
“Het lijkt de komende
week wel zomer”, zegt de
weervrouw tijdens het RTLNieuws. Het Algemeen Dagblad
schrijft dat het de hele week
warm en zonnig gaat worden.
Ik heb het inderdaad over die
warme dagen vorige week.
Ik durf het bijna niet te
zeggen, maar ik krijg van dit
weer het gevoel dat de zomer
heel dichtbij is. Voor alles wat ik
normaal binnen deed de
afgelopen maanden vind ik nu
een reden om naar buiten te
gaan. Ik neem mijn ontbijt mee
naar buiten, leer voor mijn toets
in de zon en in het laatste
halfuurtje vrije tijd besluit ik nog
even languit op het gras te gaan
liggen. U merkt het al: ik geniet
écht van het weer. Waarschijnlijk
een herkenbaar gevoel voor
velen. Ik voel mij weer helemaal
opbloeien na die tijd dat het
’s ochtends nog donker was en
’s avonds de zon vroeg onder
ging.
Het weer is eigenlijk een
grappig onderwerp. Als je
iemand niet kent en een gesprek
met diegene wilt beginnen kun
je natuurlijk vragen naar de
naam en hobby’s, maar praten
over het weer is ook een optie.
Ook met mensen die bekend
voor je zijn, is het niet verkeerd
om het even over het weer te
hebben. Is het vandaag warm of
koud, winderig of regenachtig,
sneeuwt het of is het bloedheet?
Laatst vertelde iemand dat
zij vroeger als kind áltijd gingen
zwemmen als het zo warm was.
Alle kinderen uit de buurt
kwamen samen bij het
buitenbad in de buurt. “Wat doet
de jeugd nu dan als het zo warm
is?”, vroeg ze. Tja, wat doet de
jeugd? Ik zie veel jonge mensen
een terrasje pakken, na school
een ijsje eten en samen
genieten van het mooie weer.
Leuk waar zo’n gesprekken over
het weer naartoe kunnen gaan.
Daphne

12

en zo

01
06

GEPLUKT Jan Vervuurt

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.

ik ’s avonds geen puf meer om in de
garage te werken. Toen heb ik zelf een
elektrische fiets wat opgevoerd, zodat
die lekker snel gaat. Nu ben ik zo in
Venlo.”

Met de fiets
naar Venlo
Jan en Erica gaan ook wel eens
op fietsvakantie. “Dan gaan we in
Duitsland van terrasje naar terrasje
fietsen en dan in een hotelletje
overnachten.” Maar ook bij de
vakanties komt de hobby vaak om de
hoek kijken. “We gaan wel eens naar
Engeland om daar naar stockcarraces
te kijken. We zijn geen echte
vakantiegangers. We gaan liever een
weekend racen in Venray.”

Flyballen
met hond Brisca

De grootste hobby van de 55-jarige Jan Vervuurt uit Grashoek is zijn stockcar. Hij is iedere week minimaal vijftien uur in zijn garage aan het sleutelen
aan de wagen. Ook zijn vakanties zijn vaak gebaseerd op raceweekenden en Jan heeft zelfs zijn dochters en vrouw inmiddels besmet met het virus.
“Als je me zoekt, kun je het beste
bij ons in de garage kijken”, vertelt
Jan. “Daar breng ik ’s avonds en in
het weekend de meeste tijd door.”
Alweer twaalf jaar geleden besloot
Jan na aandringen van vrienden om
zich op de stockcarwereld te gaan
richten. “Daarvoor heb ik al met karts
gereden en daar nog voor heb ik
vaker meegedaan aan autocrossraces.
Ik was dus wel bekend met de
autosport.” Samen met dochter Laura
en het stel Niels en Wendy heeft Jan
het raceteam Team Grashoek.
Jan rijdt zelf niet meer. Eind 2014

kreeg hij na een klap nekklachten
wat hem deed besluiten te stoppen
met racen. “Toen vroeg mijn oudste
dochter Laura of zij niet een keer
mocht rijden. Ze was er al altijd bij
en het leek me wel een leuk idee.”
De coureurswissel bleek goed te
bevallen. “Laura deed het meteen
wonderbaarlijk goed, dus hebben
we de stockcar op haar aangepast.
Zij rijdt nu de wedstrijden. Mijn andere
dochter Tessie komt altijd kijken en
mijn vrouw Erica regelt vaak de koffie
en broodjes. Ik heb het hele gezin
besmet met het racevirus.”

Jan heeft wel last van spanning
rondom de wedstrijden. “Als ik
voorheen zelf moest rijden, hield ik
vaak al niet meer van de spanningen
net voor een race. Datzelfde heb ik als
Laura net voor de start staat. Dan sta ik
bijna over te geven van de spanning.
Maar ik kijk toch altijd uit naar de
raceweekenden. Dat is voor mij het
hoogtepunt van de maand. Het mooie
van ons team is dat wij alles zelf doen.
Er zijn teams die een complete wagen
kopen, maar wij bouwen we hem zelf
helemaal op en we kunnen goed mee
met de rest. Dat is wat het voor mij zo

Airco nodig? Palletactie bij Woodapple
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leuk maakt.”
Voor zijn werk moet Jan iedere
dag richting Venlo. Daar werkt hij
al 32 jaar als technisch specialist bij
Océ. Maar Jan zou Jan niet zijn als hij
toch wat racespanning zou opzoeken.
“Ik probeer altijd met de fiets te gaan,
maar met een gewone fiets was toch
wat te zwaar”, vertelt hij. “Dan had

De helft van alle weekenden is
Jan met de stockcar bezig. Of ze gaan
met het team trainen op de baan
in Posterholt, of ze doen mee aan
wedstrijden op het circuit in Venray.
Als het een keer voorkomt dat er
niets te doen is, gaat Jan met hond
Brisca, vernoemd naar de stockcarbond
BriSCA, flyballen. “Het is een soort
estafetterace voor honden. We bouwen
zelf een parcours op waar de honden
overheen moeten. Dat doen we met
een man of vier. Het is altijd lekker
ontspannend en na het flyballen
drinken we nog een grote kop koffie.”
Daarnaast zwemt Jan nog
zijn baantjes bij de Heldense
reddingsbrigade, maar de meeste
tijd wordt gestoken in de stockcar.
“Sommige mensen begrijpen het niet,
maar ik vind het gewoon leuk om te
doen. Het kost misschien wat geld,
maar zolang ik het leuk vind, blijf ik
gewoon lekker sleutelen.”

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.

7
8

Neem contact met ons op voor een offerte op maat
Neem contact met
ons op aan
voorhuis.
een offerte op maat
of advies

of advies
Neem contact met
ons op aan
voorhuis.
een offerte op maat
of advies
aan huis.
Woodapple
Installatie

077 – 321 33 33 | -0475
– 60 09 59
www.woodapple.info
info@woodapple.info
www.woodapple.info - info@woodapple.info

3

4

9

2
7

6

5
7

2

9
9

5

Ninnesweg 50, 5981 PC Panningen

Woodapple Installatie
077 – 321 33 33 | 0475 – 60 09 59
Woodapple
Installatie
Ninnesweg
50,
5981 PC Panningen
www.woodapple.info - info@woodapple.info
Ninnesweg
50,
5981
PC Panningen
077 – 321 33
33
| 0475
– 60 09 59

8

6
4

9

5

2

4
8
7

8

8
3

3
4
1

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Bespreking Poll week 20

In de mode

Vervroegde vrijlating moet blijven
De Poolse man die vier jaar geleden drie mensen doodreed in Meijel heeft
dankzij de vervroegde vrijlatingsregel in Nederland niet zijn hele straf hoeven
uitzitten. In de poll van week 20 vroegen we de inwoners van Peel en Maas of
vervroegde vrijlating een goede zaak is. De meerderheid bleek het niet eens te
zijn met de regel. 79 procent van de stemmers liet weten dat ze liever zien dat
iemand zijn hele straf uitzit. Jos Janssen uit Maasbree vindt dat in dit specifieke
geval vervroegde vrijlating niet gewenst was. “Deze straf heeft de man alleen

maar gekregen vanwege de vele reacties die de eerder gekregen taakstraf had
opgeleverd. Drie mensen dood omdat hij zo nodig hard moest rijden. Dat is
nogal wat. Bovendien is dit een vrijbrief voor alle andere Oostblokkers om zo
hard te blijven rijden als ze al doen.” Hij wil dus dat verkeersovertredingen
harder worden aangepakt. Jos sluit af met een opmerkelijke vraag. “Ik vraag me
overigens af hoe zijn vriendin zwanger kan zijn als hij al negen maanden in de
gevangenis zit?”

De lokale identiteit verdwijnt in een streekomroep
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De Organisatie Lokale Omroepen Nederland (OLON) wil samenwerking tussen
omroepen in Nederland bevorderen en de omroepen toekomstbestendig maken.
Daarom besloten de zes Noord-Limburgse gemeenten Peel en Maas, Bergen,
Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Venlo te laten onderzoeken of het mogelijk
is de zes lokale omroepen samen te laten werken.
Als je kijkt naar de toekomst, is het wellicht beter om de omroepen samen
te laten werken. De vraag is alleen hoe zo’n samenwerking eruit gaat zien.
Zullen ze op de achtergrond samen gaan werken, waarvan de inwoners verder

niets merken, willen ze samengaan tot één omroep of misschien alleen de studio
delen? Hoe dan ook, het kan alleen maar iets goeds opleveren. Het is goed dat de
gemeenten, de omroepen en OLON alvast vooruit denken.
Maar hoe staat het dan met de lokale identiteit van de omroep, zoals hoofdredacteur Bart Nelissen van Omroep P&M zich al afvroeg. Een samenwerking kan
ook betekenen dat er één lijn getrokken moet worden en een omroep als P&M
niet meer haar eigen ding kan doen en programma’s moet maken volgens een
vast stramien. Dat zou zonde zijn. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 21) > Een doorstart van Palladio is mogelijk > eens 18% oneens 82%

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Garagebedrijf
W. Aarts
WERKT UW

AIRCO
NOG OPTIMAAL?

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Allround Spuitgiet-Monteur
40 uur per week in dagdienst

Heb jij passie voor techniek en heb je de ambitie
om uiteindelijk aan de slag te gaan als zelfstandig
Spuitgiet Monteur? Ter aanvulling van ons
productieteam zijn wij op zoek naar een SpuitgietMonteur.

Werkzaamheden

Wil jij werken voor een sfeervol, professioneel
en innovatief familiebedrijf in Nederweert?
Wij zijn op zoek naar technisch talent om
de productieafdeling te komen ondersteunen.
Technique Plastique is actief in kunststof spuitgieten
voor diverse branches zoals verpakking, medisch,
verlichting, hightech en agro. Binnen het bedrijf
wordt er gewerkt met de nieuwste hightech
apparatuur om zo de mooiste producten te
produceren.

Wat ga je precies doen?

Uitvoeren van in- en uitbouwen van matrijzen;
• programmeren van machines en robots;
•

machines opstarten en bedienen, storingen
analyseren en oplossen;
• zorg dragen voor een tijdige grondstofbevoorrading van de spuitgietmachines;
• uitvoeren van klein onderhoud aan
spuitgietmachines, matrijzen en randapparatuur;
• streven naar een optimaal productieproces en
productieoutput;
• zorg dragen voor kwalitatieve producten;
• maken van meetrapportages.
•

Profiel kandidaat

Je bent op zoek naar een baan voor lange
termijn;
• je hebt een opleiding MBO werktuigbouwkunde/
mechatronica of gelijkwaardige opleiding
afgerond;
• je hebt ervaring in het spuitgieten van
kunststofonderdelen of wilt dit graag leren;
• je bent stressbestendig, flexibel en je kunt goed
zelfstandig werken;
•

opinie 13

•

je bent leergierig, doelgericht en je hebt een
probleemoplossend vermogen.

Toen ik jong was droeg ik,
zoals alle tieners, meestal een
blauwe spijkerbroek. Die moest
wel lekker vaal afgewassen zijn.
Een tijd lang waren wijde pijpen
in de mode. Nu moeten ze nauw
zijn en koop je ze al vaal en
vooral ‘kapot’. Ik herinner me
dat een tijd witte sportsokken in
waren. Tennissokken, die waren
stoer en sportief. Wie schetste
mijn verbazing toen ik jaren
later hoorde dat een man
absoluut nooit witte sokken
moest dragen. En zeker niet in
sandalen. Dat was het toonbeeld
van suffe ouderwetsheid.
Absoluut taboe! Ja, het kan
veranderen in het leven en zeker
in de mode. Maar het verhaal is
nog niet af. Laatst hoorde ik dat
voor de man witte sokken weer
erg hip zijn. En zoals meestal
met mode begint het met
sterren uit de voetbal-, pop- en
filmwereld. En zij dragen
natuurlijk niet van die goedkope
witte sokken, zoals ik toen, want
mode is business. Wat maken we
ons vaak druk over wat anderen
van ons vinden en zeker van
onze kleding. Alsof onze
innerlijke waarde daarvan zou
afhangen. Er zijn wel andere
dingen belangrijk in het leven.
En die zitten vanbinnen, zoals
liefde, oprechtheid, barm
hartigheid, vergevingsgezindheid.
Ook Jezus maakte dit blijkbaar
mee. Hij zei: ‘Maak je toch niet
zo bezorgd over hoe je je moet
kleden. Er zijn veel belangrijker
dingen in het leven. Kijk maar
naar de bloemen op het veld,
hoe ze groeien en bloeien.
Ze spinnen niet en weven niet
en toch zeg ik: zelfs koning
Salomo, in al zijn
pracht, was niet zo
mooi gekleed als een
van hen.’
Het gaat dus om de
binnenkant. Maar de
buitenkant wil ook
wat. Dus mannen, snel
naar de winkel.
Voor een paar euro ben
je hip. Zo lang als
het duurt.

Werktijden
Dagdienst

Voldoe je aan het profiel van deze vacature?
Neem dan contact op met de afdeling
personeelszaken. Voor algemene informatie
verwijzen wij je graag naar onze website
www.t-plastique.com

Solliciteren

Schriftelijke sollicitatie met cv richten aan
Technique Plastique BV
Hulsenweg 2a
6031 SP Nederweert
Of per e-mail: info@t-plastique.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

Technique Plastique BV
Hulsenweg 2a
6031 SP Nederweert
info@t-plastique.com
www.t-plastique.com
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Aangepaste openingstijden
Huis van de Gemeente
• Op maandag 5 juni (2e Pinksterdag) is het Huis van de Gemeente de gehele dag gesloten.
• In verband met de jaarlijkse Personeelsdag is het Huis van de Gemeente op vrijdag 9
juni gesloten. U kunt tussen 9.00 en 10.00 uur terecht voor het doen van geboorte- of
overlijdensaangifte. De Bibliotheek is geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.
• Donderdag 15 juni kunnen van 13.30 tot 14.30 uur geen paspoorten/id-kaarten en
rijbewijzen aangevraagd of uitgereikt worden.

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 6 juni 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering gehouden in
het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen. De uitgebreide agenda met
toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de website:
www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad > opiniërende
raadsvergadering > datum 6 juni 2017.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor Vergunning
Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en zaterdagochtend voor Werk,
Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum
077 - 306 66 66. Zij helpen u graag!

Fotograaf aanwezig

maandag 08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur vrijdag
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur zaterdag 08.30 – 12.00 uur

Textielinzameling
De komende weken wordt weer textiel huis-aan-huis ingezameld.
Kijk voor de juiste inzameldag op de afvalkalender, www.peelenmaas.nl .
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van
de gemeente. Zet textiel om 7.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw
container aanbiedt.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het Huis van de Gemeente en bij de afhaalpunten, of kunt u
zelf uitprinten via www.peelenmaas.nl .

4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Opiniërende vergadering
6. Liquidatieplan Greenpark Venlo (2017034)
7. Provinciaal Omgevingsplan Limburg
uitwerking werklocaties regionale visie
bedrijventerreinen Noord-Limburg
(2017-035)
8. Provinciaal Omgevingsplan Limburg
uitwerking detailhandel (2017-036)
9. Provinciaal Omgevingsplan Limburg
uitwerking werklocaties regionale visie
kantoren Noord-Limburg (2017-037)

Openingstijden

10. Bestemmingsplan De fabriek (2017-038)
11. Bestemmingsplan Braamhorst in Baarlo
(2017-039)
12. Bestemmingsplan Bosbeeklaan Baarlo
partiële herziening bestemmingsplan
Buitengebied (2017-040)
13. Diverse zienswijzen verbonden partijen.
14. Sluiting

U kunt alle soorten textiel aanbieden voor huis-aan-huis inzameling. Bijvoorbeeld kleding en
schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone
lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens. Textiel kan ook altijd worden
weggebracht naar het milieupark.
Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief; zij rijden voor de inzameling uit en nemen zonder
toestemming de gemeentelijke textielzakken mee. Door oplettende burgers kan de politie de
illegale inzamelaars aanhouden.
Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor.
De inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto met
daarop het logo van de gemeente. Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie
via 0900-8844 of meldt dit bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66.

Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot
en met agendapunt 13 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad
om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende
raadsvergadering op 6 juni 2017 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 27 juni 2017.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

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

Hoe kijken we naar de zorg in Peel en Maas?
In 2015 werden de Nederlandse gemeentes verantwoordelijk voor de
jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook wel bekend als de drie decentralisaties.
De gemeente had ter voorbereiding daarop een beleidsplan geschreven over hoe die zorg ingevuld moet
worden. Met mensen die zorg nodig
hebben, hun directe omgeving en
professionals. De huidige coalitie
heeft, met een tussenperiode van

twee jaar, tot tweemaal toe met
experts (burgers en professionals uit
Peel en Maas) overleg gehad en het
beleid van Peel en Maas besproken
en getoetst. Mede op basis daarvan is
de ’Waardenoriëntatie Sociaal Domein
en vitale gemeenschappen’ tot stand

gekomen. Uw rol was van invloed.
Wat staat er in deze vernieuwde
visie? De centrale vraag die aan cliënten gesteld wordt is ‘wat heeft u nodig
om prettig te kunnen leven?’ Dat klinkt
misschien wat simpel, maar zo is het
niet bedoeld. Bij beantwoording van
die vraag wordt gekeken naar de
behoefte. Zo dicht mogelijk bij uw praktische leefomstandigheden. Met praktische hulpmiddelen, uw omgeving en
ook professionals. In het beleidsstuk

dat de gemeenteraad heeft aangenomen wordt uitgebreid ingegaan op
alle aspecten die met zorg voor elkaar
en gemeenschapszin te maken heeft.
Dat gaat over invulling van praktische
zorg, jeugd, onderwijs, hoe mensen
aan het werk geholpen kunnen worden, kunst en cultuur, sport etc. Met de
kwaliteit(en) van en voor de mensen in
Peel en Maas als basis.
Saskia Vervoort,
raadslid Lokaal Peel&Maas

gemeente
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Miljoenentekort Venlo leidt tot vragen in raadsvergadering

‘Gemeente heeft greep op tekort Jeugdzorg’
Peel en Maas heeft de uitgaven voor Jeugdzorg onder controle. De gemeente onderzoekt wel aanvullende maatregelen om het financiële tekort op de Jeugdzorg zo minimaal mogelijk te houden.
Dat zei wethouder Raf Janssen op vragen uit de raad, die zich zorgen maakt na het nieuws over het miljoenentekort op de Jeugdzorg in Venlo. In dezelfde vergadering kwam ook de Sociale Raad
ter sprake. De waardering voor dit experiment groeit.
In het vragenhalfuurtje aan het begin van de vergadering wilde de VVD bij monde van Teun Heldens
de stand van zaken weten rond de bouwplannen op het voormalige terrein Beckers en naburige
(grote) plan Meijel-Oost. Daar zouden – gefaseerd – tweehonderd woningen moeten komen.
Lokaal Peel en Maas-raadslid Edward Weezenberg verbaasde zich enigszins over de vragen van
Heldens. Hij zei dat bekend is dat wethouder Janssen in gesprek is en dat hij verslag zal doen zodra
dat kan. Weezenberg vroeg zich zelfs hardop af of de VVD’er soms voor de projectontwikkelaar aan
het lobbyen is. Heldens maakte daarop bezwaar dat zijn integriteit in twijfel werd getrokken. VVDfractievoorzitter Geert Segers motiveerde daarop nog eens de reden voor de vragen: ‘Als je het
idee hebt dat je aan het lijntje wordt gehouden, stel je daarover vragen.’
Omdat momenteel over het plan onderhandelingen lopen met de projectontwikkelaar, wilde
wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) in het openbaar niet veel zeggen. Op aandringen
van de VVD zegde hij wel toe de raad binnenkort vertrouwelijk te willen bijpraten.
AndersNu wilde in het vragenhalfuurtje weten wat de stand van zaken is rond het vertrek van
de gemeente (per 1-1 a.s.) uit de regionale samenwerking met afvalinzamelaar Maasland. Zoals
bekend wil Maasland 1,9 miljoen van Peel en Maas omdat de gemeente eerder dan afgesproken
uit het samenwerkingsverband wil stappen en weer zélf het afval wil inzamelen. Wethouder Arno
Janssen kon AndersNu melden dat de directie nog niet heeft gereageerd op zijn uitnodiging tot
gesprek. Verder loopt er een bezwaarprocedure tegen de hoogte van de uittreedsom.
Uitkomst Derde Sociale Raad
Eerste agendapunt van de reguliere agenda was de behandeling van de uitkomsten van de derde
bijeenkomst van de Sociale Raad, het experiment waarin gelote burgers een oordeel geven over
een vraag aan het gemeentebestuur. De Sociale raad van 8 april had als thema: hoe creëren we
meer flexibiliteit in het woningaanbod. De bijeenkomst kwam met een serie aanbevelingen. De
raad nodigde het college uit om de voorstellen één tot en met vijf mee te nemen in de binnenkort
op te stellen Woonvisie. Enkele voorstellen zijn: Stimuleer betaalbare en duurzame herbestemming
van bestaande woningen ten behoeve van jongeren, bij voorbeeld door het splitsen van
boerderijen; Maak regelgeving soepeler; En inventariseer de woonbehoefte onder jongeren.
Na de Opiniërende vergadering van 9 mei koos het college ervoor om niet vijf, maar zes
aanbevelingen op te nemen in de uitgangspunten voor de Woonvisie. De raad bleek in grote
meerderheid positief over deze derde Sociale Raad en de opgestelde aanbevelingen. Via een
mondelinge amendering besloten alle partijen om nog deze zesde aanbeveling te laten opnemen
in de Uitgangspunten Woonvisie, te weten: ‘Maak levensloopbestendige gemengde woonvormen
mogelijk’.
AndersNu, dat het raadsvoorstel steunde, kraakte wel een kritische noot. Volgens fractievoorzitter
Jos Wilms had de raad de aanbevelingen ook zelf kunnen bedenken en was daar de ‘dure’ Sociale
Raad niet voor nodig geweest. Hij prees de deelnemers wel voor hun inzet.
Beleidskader ‘sociaal domein’ en ‘vitale gemeenschappen’
In 2014 is in het coalitieakkoord vastgelegd dat er (in het kader van het Nieuwe Besturen) een
dialoog wordt gevoerd met de omgeving over de gewenste koers van de gemeente. Dit alles aan
de hand van de kernwaarden diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing. De gesprekken met mensen
uit het veld hebben geleid tot een soort totaalplan. Er is toen afgesproken om na verloop van tijd
opnieuw te bezien of dat nog steeds actueel is. Dat proces is nu doorlopen en gebleken is dat de
plannen van destijds in grote lijnen door kunnen gaan. Met andere woorden: de gemeente kan een
vaste koers blijven hanteren.
Aan het nu voorliggende voorstel op het terrein Sociaal Domein (werk & inkomen, zorg, jeugd)
en Vitale Gemeenschappen (gemeenschapsontwikkeling, onderwijs, sport, kunst & cultuur) ligt
een lijvig ambtelijk stuk ten grondslag. Voorafgaand aan deze Besluitvormende vergadering was
de raad daarom nog even bijgepraat door portefeuillehouder Ronald van Kessel (Lokaal Peel en
Maas).
De raad bleek zich in grote lijnen te kunnen vinden in het stuk. Hier en daar werd wel nog
nadrukkelijk gezegd dat het gaat om het vastleggen van een ‘koers’ die bijgesteld kan worden met
voortschrijdend inzicht. Concrete besluiten op onderdelen komen altijd apart in de raad terug, zei
Van Kessel voor alle duidelijkheid nog.
De verdere behandeling en discussie ging vooral over enkele details Zo zei eenmansfractie Ton
Hanssen zich zorgen te maken over de kostenstijging in de Jeugdzorg, zeker na de berichten over
het miljoenentekort in Venlo. Ook wilde hij weten hoe het staat met het aangekondigde Masterplan
Onderwijsvernieuwing.
Jos Wilms (AndersNu) viel over een passage waarin wordt gesteld dat de gemeente ‘blijft
onderzoeken hoe vormen van (basis)inkomen het zelf verwerven van inkomen kunnen
ondersteunen.’ Hij noemde met name de toevoeging ‘basisinkomen’ een voorbeeld van een ‘Rafsausje’ dat aan de nota was toegevoegd. De VVD en het CDA waren die passage ook een doorn in
het oog, wat ertoe leidde dat uiteindelijk via een mondelinge amendering dat het woordje ‘basis’
werd geschrapt. VVD, en CDA waren verder vooral positief. Het CDA onder meer omdat uit het stuk
blijkt dat de gemeente steeds meer faciliterend werkt i.p.v. sturend: ‘Van burgerparticipatie naar
overheidsparticipatie.’
Portefeuillehouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) ging in op vraag over extra kosten voor
Jeugdzorg. Hij gaf aan dat de kostenoverschrijding overal in de regio speelt, maar dat Peel en Maas

maatregelen neemt om zo goed mogelijk ‘in control’ te komen. Eén daarvan is een overleg met
zorgverleners over het systeem van facturering. Eerder was al bekend dat Peel en Maas vorig jaar
444.000 euro over het budget heen was gegaan. Eind juni praat Janssen de raad verder bij over de
genomen maatregelen. Janssen zei wel alvast dat volgend hem de gemeente ‘wel degelijk greep
heeft op wat we tekort komen.’ Maar hij zei ook dat het tekort noopt tot maatregelen, omdat er is
afgesproken om binnen het afgesproken budget te blijven.
Het onderwijsvernieuwingsplan – ook een vraag van Hanssen – heeft volgens Janssen tijd nodig,
want het is niet gemakkelijk is om het bedrijfsleven en het onderwijs mee krijgen. De wethouder
noemde wel het Technolab, waar alle partijen wél snel resultaat hebben geboekt. Dat is een mooie
basis voor verdere samenwerking, zei Janssen.
Plannen Piushof en vmbo-college
Het college wil 90.000 euro vrijmaken voor een onderzoek naar de mogelijkheden met het gebied
Piushof en het voormalige vmbo-terrein, beide in Panningen. In het gebied Piushof in Panningen
zijn de bestaande 72 sociale huurwoningen aan vervanging toe. Het woongebied is voor de helft
in eigendom van Wonen Limburg en voor de helft bij de gemeente. Het voormalige vmbo-college
aan de Raadhuisstraat, eigendom van de gemeente, is verhuisd naar de centrale Bouwens-locatie,
zodat ook op die locatie woningen zouden kunnen komen.
Hoewel ruimtelijk niet samenhangend, zien de gemeente en Wonen Limburg wel samenhang
tussen beide locaties. Daarom willen ze een gecombineerde studie naar de mogelijkheden.
Het CDA vond het in de Opiniërende vergadering al een prima voorstel. De partij ziet de vmbolocatie als ideaal voor ouderen die dicht bij het centrum willen wonen.
Ton Hanssen was juist heel kritisch. Hij vond de hele gang van zaken een voorbeeld van het
‘oude denken’. ‘We worden de richting van Wonen Limburg opgestuurd, zonder dat er een brede
discussie is geweest met alle partijen en met de Panningse gemeenschap.’
De VVD was ook kritisch. Die partij vindt het onderzoek overbodig omdat Wonen Limburg of
andere partijen zelf prima kunnen uitzoeken hoe er iets moois gerealiseerd kan worden op die
locaties. En, vinden de liberalen, de gemeente kan partijen altijd een opdracht meegeven bij het in
de markt zetten van de locaties (bv: bouw sociale huurwoningen). Laat ze zelf maar onderzoeken
hoe ze zo’n plan rondkrijgen. AndersNu was het daar mee eens.
De fractie PvdA/GroenLinks daarentegen ziet nadrukkelijk wél een rol voor de gemeente,
bijvoorbeeld bij het stimuleren van sociale woningbouw. Woordvoerder Berben merkte ook op,
reagerend op ton Hanssen, dat er in een volgende fase wel degelijk gesproken wordt met andere
betrokken partijen.
Lokaal Peel en Maas was net als het CDA en PvdA/GroenLinks vóór het voorstel om geld vrij te
maken voor een voorbereidingsonderzoek.
Wethouder Arno Janssen zei in zijn bijdrage dat de door de gemeente betaalde onderzoekskosten
uiteindelijk doorberekend worden aan de partij die het plan gaat uitvoeren. Dat haalde de VVD en
AndersNu over de streep om alsnog akkoord te gaan. Alleen Ton Hanssen bleef tegen.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

16

verenigingen 17

01
06

Noodkreet organisatie wegens tekort vrijwilligers

Toekomst Volksfeesten Baarlo onzeker
Volksfeesten Baarlo bestaat dit jaar veertig jaar. Elk jaar zetten ruim honderd vrijwilligers zich in voor het
dorpsfeest, dat dit jaar plaatsvindt van donderdag 15 tot en met zondag 18 juni. Maar ‘vers bloed’ is er niet,
waardoor onzeker is of het evenement nog lang blijft bestaan. Het bestuur luidt dan ook de noodklok.

“Zij hebben al langer aangegeven te
willen stoppen”, aldus Piet. “Ze willen
het stokje overgeven aan enthousiaste
nieuwelingen en hen inwijden bij de
Volksfeesten, zodat deze langer kunnen blijven bestaan.” Maar ondanks
vele pogingen zijn er volgens Piet
nog amper vrijwilligers opgestaan
die taken over willen nemen. “Als de
commissies niet aangevuld worden met
nieuwe mensen, zal het lastig worden
de Volksfeesten voort te zetten. Er zijn
dan gewoonweg te weinig mensen
om alle taken naar behoren te kunnen
regelen.” Hoewel het programma voor

dit jaar helemaal rond is, is het dus
nog maar de vraag of het evenement
de komende jaren door kan gaan.
“Ook na het 40-jarig jubileum willen
we de Volksfeesten in Baarlo overeind houden. Maar daar hebben we
dringend handjes voor nodig”, aldus
Piet. Waarna hij er nog knipogend aan
toevoegt: “Men gunt de voorzitter toch
ook zeker wel zijn 25-jarig jubileum?”
Neem voor meer informatie contact
op met Piet van der Haas via
volksfeesten@baarlo.nl of kijk voor
meer informatie over Volksfeesten
Baarlo op www.volksfeestenbaarlo.nl

Jubileumtoernooi
Breetanque
Tennisvereniging LTC Maasbree bestaat 50 jaar en op vrijdag 16 en
zaterdag 17 juni zijn er op het tennispark feestactiviteiten.
Volksfeesten Baarlo in 2016 (Foto: Frank Gijpmans)
“Deze feesten blijven niet vanzelf
bestaan”, laat Piet van der Haas weten.
De Baarlonaar is al bijna 25 jaar voorzitter van Stichting Volksfeesten Baarlo.
Het vierdaagse evenement wordt sinds
1977 georganiseerd en eindigt altijd

twee weken na Pinksteren. “Dat we
dit jaar ons veertigjarig jubileum
vieren, is best uniek voor een dorpsfeest met zo’n breed programma
met voor elk wat wils. Het bestuur,
de harde kern van de stichting, is het

hele jaar bezig met de voorbereidingen. En juist daar begint de schoen te
knellen.” Een aantal bestuursleden,
leden van de technische commissie en de tapcommissie zijn al bijna
25 jaar actief voor Volksfeesten Baarlo.

Jeu de boules-club Breetanque
houdt ter gelegenheid van het
jubileum van de vereniging waarmee
het een complex deelt een mixtoernooi. Op vrijdag 16 juni begint het
toernooi voor leden en oud-leden van

de twee verenigingen om 19.00 uur.
Er zijn reserveboules beschikbaar.
Aanmelden kan door vóór 10 juni
contact op te nemen met Trudy
Hegger via 077 465 21 82 of
jubileumltc@gmail.com

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Pinksterdag alle
vestigingen geopend!

JUBILEUMACTIE

Vaatwasser
cadeau*
met vaatwasproducten
voor een stralende vaat**
+ extra cadeau: het hele jubileumjaar een GRATIS kitchenaid*

* bij aankoop van een keuken ** vraag naar de voorwaarden

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Florawerkgroep IVN Helden aan de slag

Inventarisatie wilde
bloemen Egchel
De florawerkgroep van natuureducatiecentrum IVN Helden inventariseert op donderdag 8 juni de rijkdom van
wilde bloemen aan de Horsten in Egchel. Wie dit graag een keer mee wil maken, mag daarbij zijn.
Aan de Horsten in Egchel ligt een
klein ven dat ooit ontstaan is door
zandwinning. Het ven ligt in een
landbouwontwikkelingsgebied met
wegbermen en heeft een grote variatie
aan wilde flora.
De groep start om 19.00 uur met

inventariseren aan de Kloosterstraat
bij het schutterslokaal, net buiten het
centrum. Tot 20.30 uur is de groep
aan het werk om te zien wat er zoal
groeit en bloeit. Die resultaten worden
vergeleken met die van vorig jaar.
Natuurliefhebbers en nieuwsgierigen

die graag willen meemaken hoe zo’n
inventarisatie verloopt, kunnen er op
donderdag 8 juni bij zijn.
Neem voor meer informatie contact op met Peter Maessen
via 06 53 69 59 06 of via
florawerkgroep@ivnhelden.nl.

Zelf huis verduurzamen

Lezing over
duurzaamheid
Kerkeböske Helden
Vrouwengilde Helden eo organiseert op woensdag 7 juni een lezing
over duurzaamheid in en om huis. De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Peter Coenen vertelt hoe bewoners zelf aan de slag kunnen om
hun eigen huizen te verduurzamen.
Hij neemt daarbij zijn eigen huis als
voorbeeld. Zijn huis is ondertussen
een nul-op-de-meter woning. Op de
vraag wat hier nu terugverdientijd
voor is, antwoordde Peter: “Dat is
eigenlijk een vraag volgens het
oude denken. De terugverdientijd is
eigenlijk helemaal niet belangrijk.
Wat belangrijk is, is dat je in je eigen
toekomst en comfort investeert.
Je investeert in jezelf.” In zes jaar

tijd ging hij van een energierekening
van 240 euro per maand naar nul.
Ook reed hij 10.000 kilometer met
de auto zonder brandstofkosten.
‘Hoe doe je dat en waarom is dat een
gesubsidieerde, belastingvrije aanvulling op je pensioen? Energie besparen
in kleine en grote stappen: wat kom
je tegen in de praktijk en waar zit de
snelle winst?’, zijn vragen die Peter
tijdens de lezing beantwoordt.
De lezing begint om 20.00 uur en
is zowel voor leden als niet-leden van
het Vrouwengilde te bezoeken.

Demolessen in Hoës van Bree

Werken bij Christiaens Group betekent werken in een internationale organisatie
met wereldwijd indrukwekkende turnkey projecten in de champignonteelt,
compostering en afvalverwerking.
In Horst, het centrum van de internationale champignon business, zijn wij een
belangrijke speler in het veld en daarmee een aantrekkelijke werkgever voor de
regio alsook daarbuiten. Ons bedrijf telt 150 medewerkers en is nog steeds groeiende.
Dus zoek je een dynamische, internationaal opererende werkomgeving waar je je
creatieve ambitie kwijt kan en heb je een passend CV? Dan nodigen wij je van
harte uit om te reageren.

Assistent Projectleider Bouw (starter HBO)
In deze functie ondersteun je de projectleiders bij de projectplanning, operationele inkoop en
logistiek en werk je samen aan meerdere, diverse, internationale projecten.
Als starter of schoolverlater beschik je over een afgeronde, technische HBO opleiding
Bouwkunde of Bouwtechnische Bedrijfskunde.

Vrachtwagenchauffeur (oproep)
Je zorgt voor het transport van door Christiaens geproduceerde machines en
machineonderdelen binnen Nederland en naar haar buurlanden.
Je bent in het bezit van een rijbewijs CE en Code 95.

Rolstoel- en rollatordansen in Maasbree
Na het oogcafé, het tabletcafé en het muziekcafé start de Dorpsdagvoorziening Maasbree binnenkort met rolstoel- en rollatorzitdansen.
De eerste demolessen vinden binnenkort plaats in het Hoës van Bree,
onder leiding van Els Kusters.
Enkele vormen van rolstoeldansen
zijn duodansen, waar het danspaar
bestaat uit twee rolstoelpartners;
combidansen waar een rolstoelpartner danst met een staande partner; formatiedansen waar dansers
synchroon dansen; freestyledansen, waarbij zelf een choreografie
wordt bedacht en solodansen.
Minder bekend zijn dansen met de
rollator en het zitdansen. Dansen en
bewegingen worden naar behoefte
aangeleerd en ook in de muziek
hebben de deelnemers een keuze.
Bij rolstoeldansen vormen muziek en
beweging een eenheid. Dansers zetten hun emoties en muziekbeleving
op creatieve wijze om in beweging.
Door het dansenderwijs leren van

technieken, ontstaat er een betere
rolstoelbeheersing. Echtparen hebben
vaak voor het eerst weer samen een
activiteit en bouwen weer een sociaal
netwerk op.

Eigen muziekkeuze
Onder leiding van Els Kusters
vinden op vrijdag 2 juni, 23 juni en
7 juli van 10.30 tot 11.00 uur de eerste demolessen plaats. In september
zou een vaste groep van start kunnen
gaan. De lessen vinden plaats in de
foyer van het Hoës van Bree.
Aanmelden kan via
077 465 38 27. De dorpsdagvoorziening heeft een eigen ingang aan
de linkerzijde van het voormalige
gemeentehuis.

Over mogelijkheden en keerzijde
Informatie

Uitgebreide informatie over de Christiaens Group en onze vacatures vind je op
www.christiaensgroup.com en https://christiaensgroup.heeft-vacatures.nl

Reageren

Solliciteer bij voorkeur via onze site of stuur je CV en brief, uiterlijk 19 juni 2017, naar:
Christiaens Group, afdeling Recruitment, Witveldweg 104, 5961 ND Horst.
Voor aanvullende vragen of informatie kun je ons bereiken via
recruitment@christiaens.com of via het telefoonnummer 077 - 399 95 00.
Wij streven ernaar uiterlijk 30 juni een selectie gemaakt te hebben van geschikte
kandidaten en deze hierover te informeren.
Acquisitie door bureaus naar aanleiding van deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld.

www.christiaensgroup.com

Workshop Moderne
media in Panningen
MamaCafé Peel en Maas organiseert op donderdag 8 juni een
workshop met als thema ‘moderne media’. De workshop vindt plaats in
Panningen bij basisschool Nieuweschool.
Internet biedt prachtige nieuwe
mogelijkheden en kennis is met één
druk op de knop onder handbereik.
Niet alleen via een pc, laptop of
tablet maar ook met een smartphone.
Deze moderne media hebben echter
ook een keerzijde met eventuele
gevaren die op de loer liggen, zoals
cyberpesten, cyberseks, groepsdruk,
beïnvloeding, fraude, oplichting of
zaken als grooming en sexting. In de
workshop wordt besproken of er iets

tegen gedaan moet en kan worden.
Het kernwoord tijdens de workshop
is ‘bewustwording’. Deelnemers worden meegenomen in een weg langs
ervaringen, beelden en gegevens.
Ouders, verzorgers en jongeren
worden aan het denken gezet en
bewustgemaakt van de gevaren en de
meerwaarde van de moderne media.
De workshop duurt van 20.00 tot
21.30 uur. Aanmelden kan via
mamacafepeelenmaas@outlook.com.
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Natuur en cultuur

Fietsoriëntatietocht Maasbree
Jeugd en Natuur Maasbree organiseert op maandag 5 juni een fietsoriëntatietocht die deelnemers voert langs
waardevolle natuur- en culturele plekken in Maasbree. Ook dit jaar wordt het een onvoorspelbare tocht, wel over
goed berijdbare wegen en paden.

verenigingen 19
Wij zijn op zoek naar chauffeurs

trekker/citytrailer
voor het inzamelen van reststromen
d.m.v. rolcontainers

haakarmcontainercombi
voor het vervoer van reststromen en agrarische producten,
overnachtingen behoren bij de werkzaamheden

trekker/oplegger

m.n. agrarisch vervoer: overnachtingen behoren bij de werkzaamheden
Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

De fietstocht heeft een lengte van
ongeveer 27 kilometer. Halverwege
is een rustplaats ingericht, waar een
eigen cateringteam een koel drankje
klaar heeft staan. Tijdens de fietstocht

moeten een aantal vragen beantwoorden, die leden van Jeugd en Natuur
zeker zouden moeten kunnen beantwoorden, zoals ‘wat is een wespendief?’ en ‘in welke balk kun je geen

spijkers slaan?’.
Starten kan tussen 13.00 en
14.00 uur vanaf Het Mafcentrum in
Maasbree. Bel voor meer informatie
naar Geert Tielen op 077 465 27 13.

Wandeldriedaagse in Meijel
De wandeldriedaagse in Meijel vindt dit jaar plaats op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 juni.
Alle avonden zijn er twee routes die de wandelaars kunnen kiezen. Eentje van 5 kilometer en 10 kilometer.
“De wandeldriedaagse is een
echt Meijels evenement dat wordt
georganiseerd vóór en dóór inwoners van Meijel”, laat de organisatie
weten. “Daarnaast worden wij volop

gesteund door vele Meijelse ondernemers. Elk jaar zorgen wij weer voor
een diversiteit aan routes in en rondom
het Peeldorp.” Inschrijven voor de
wandeltochten is mogelijk op donder-

dag 1 juni van 19.00 tot 20.00 uur bij
het Oranje Hotel in Meijel. Kijk voor
meer informatie over de wandel
driedaagse op de Facebookpagina van
het evenement.

Gevraagd

Ervaren minigraver
machinist
Profiel:
Je bent in het bezit van een Certificaat basisveiligheid (VCA)
en rijbewijs B-E.
Bij gebleken geschiktheid volgt een vast contract.
Frans van der Zanden B.V.
Bluyssens Broekdijk 12
5721 RN Asten

Tel. 06 23 57 20 12
info@vanderzandenminigraver.nl
www.vanderzandenminigraver.nl
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Een BOB nodig? U
Bel Taxi Henk

Maasbreese kinderen leren
over moestuin
Voor de groepen 5 van basisschool De Violier uit Maasbree stond op dinsdagochtend 23 mei de
slotactiviteit van KERNgezond powered by Aevitae op het programma. Zij brachten een bezoek aan
regionale groenteproducent People’s Farm uit Maasbree. Hier leerden zij over diverse groenten in de
moestuin en hoe deze worden geteeld. Ook gingen ze aan de slag in de keuken. Twee weken eerder
hadden de kinderen al kennisgemaakt met Marcel en Yvonne van People’s Farm. In het kader van het
schoolthema ‘Van het land naar de klant’ verzorgden zij toen een gastles in de klassen.

Ook voor al uw:
• airport ritten, vergaderingen enz.
• ziekenhuis bezoeken
• spoed expres pakketzendingen
Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

THM Smets
Lanterdweg 5, 5995 SC Kessel
Mob. +31 (0)6 54 33 50 72
desmeed@gmail.com
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Meiden van De Wissel tweede
in regiofinale
Stilgelegd vanwege onweer

Albert van Lanen
wint eerste
Alterna-wedstrijd
Door: HSV De Noordervaart
Albert van Lanen wist zondag 28 mei te winnen tijdens de eerste
Alterna-wedstrijd op het Deurneskanaal. Hij ving in totaal 945 gram.
De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd vanwege het onweer.
Het traject bij Levels was het betere
stuk tijdens deze wedstrijd. De tweede
plek was voor Mat Leunissen met
570 gram. De derde plek ging naar
Hans Vissers. Hij ving 840 gram.
Bij hengelsportvereniging HSV De
Noordervaart uit Meijel was er op

woensdag 24 mei ook schoolvissen
onder leiding van een vismeester van
Sportvisserij Limburg. Zestien kinderen
leerden over onder andere visherkenning, waterplanten en onthaken.
Na een les van anderhalf uur gingen ze
vissen op visvijver De Donk.

Het meidenteam van groep 7 en 8 van basisschool De Wissel uit Panningen heeft onlangs beslag
gelegd op de tweede plaats bij de regiofinales van het schoolvoetbal. Na twee voorrondes, in
Panningen en Reuver, drong het team door tot de regiofinale in Linne. Daar werd één keer verloren,
één keer gelijkgespeeld en twee keer gewonnen. Dat was net niet genoeg voor plaatsing voor de
landelijke finales, maar het leverde wel een zilveren medaille op. Een prestatie die nog nooit behaald
werd door een meidenteam van De Wissel.

Voetbalvereniging VV Helden

Lenssen Peel en Maas toernooi
Voetbalvereniging VV Helden houdt op zaterdag 3 en zondag 4 juni de zesde editie van haar Peel en Maas
voetbaltoernooi. Het toernooi, dat tijdens het pinksterweekend plaatsvindt, richt zich op C-, D-, E- en F-jeugd.
Het deelnemersveld bestaat uit
teams van bijna alle voetbalverenigingen uit Peel en Maas en Horst aan
de Maas en een aantal andere teams.
De 72 jeugdteams van zeventien
verenigingen spelen op zaterdag en

zondag. De D- en C-toernooien worden
op zaterdag gespeeld om 09.00 en
13.30 uur. De E’tjes en F’jes treden op
zondag aan op sportpark Kerkeböske in
Helden. De E begint om 13.45 uur en
de F om 9.00 uur.

Daarnaast kunnen deelnemers
op zaterdag meten wie het hardste
schot van allemaal heeft. Op zondag
strijden deelnemers om de penaltybokaal en is er een tombola voor alle
deelnemers.

OPEN DAGEN 2017

Alle dagen van 10.00 - 17.00 uur

Van 3 juni t/m 11
1 juni 2017
201
Grootste collectie mediterrane planten!

Nieuw: ORIENTAL HERBS!

U I T N O D I G I N G
Slooierweg 13, 5962 AX Melderslo

www.floresinterra.nl

Titel en beker Dames 2 Bevo
Het tweede damesteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc heeft op zondag 28 mei het
kampioensseizoen extra glans gegeven door ook de beker te winnen. Het seizoen begon matig voor de
ploeg met drie nederlagen na zes wedstrijden. Daarna ging het lopen. Zeventien competitiewedstrijden
op rij worden gewonnen en zo wordt het kampioenschap binnengehaald. In de beker wordt in de finale
afgerekend met Vios uit Heythuysen. Door die zege is de ploeg van coach Osvaldo Gomes al sinds half
oktober ongeslagen. Een topseizoen dus voor de dames. (Foto: Math Geurts)
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Wielertocht The Ride

Van berg naar berg in 1.300 kilometer
Zeven dagen, 1.300 kilometer, acht etappes en 20.000 hoogtemeters. Dat is de uitdaging die Koene Rem (55)
vanaf zondag 11 juni aangaat. De Maasbreenaar doet mee aan The Ride, een wielrentocht van de Stelvio in Italië
naar de Cauberg in Valkenburg.

op een oude racefiets, die ik nog had
staan, begonnen.” In diezelfde periode
rondde Koene zijn masterstudie af.
Als cadeau kreeg hij van zijn vrouw
José een nieuwe racefiets. Een nieuwe
passie was geboren. “Ik houd van
duurafstanden en ga makkelijk een
hele dag fietsen. Ik ga graag lang én
ver. Voor een fietstocht die onder het
uur zit, kom ik mijn bed niet uit”, aldus
Koene.

Team van
zeshonderd mensen
In totaal gaan er zo’n zeshonderd mensen mee tijdens The Ride.
“Drie vrachtwagens rijden mee met
daarin alle spullen. Er rijden mecaniciens
mee, sportmasseurs, fysiotherapeuten,
koks, een EHBO-team op de motor en
in de auto, fietsbegeleiders en een hele
hoop vrijwilligers. Wanneer wij aankomen bij het eindpunt van de dag is het
hele kamp weer opgebouwd, kunnen
wij zo aanschuiven en liggen al onze
spullen weer klaar voor de nacht.”
De tocht begint in Italië en voert
langs Zwitserland, Liechtenstein,
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en
Wat Koene het meest spannend
vindt, is het lichamelijke aspect van
The Ride. “Kan mijn ouwe lijf dit nog
aan? Krijgt mijn lichaam genoeg rust
om goed te herstellen in die week?”,
vraagt Koene zich af. “Stel dat het na
vier dagen écht niet meer gaat. Dat is
wel enorm confronterend.” De 55-jarige
Maasbreenaar, van oorsprong
Brabander, is inmiddels zeven jaar aan
het wielrennen. Hij zoekt naar eigen
zeggen steeds een nieuwe uitdaging
in de sport. De Ronde van Vlaanderen,
Amstel Gold Race en de Mont Ventoux
heeft Koene al gehad. Als alles goed
gaat, kan dit jaar The Ride van het
lijstje worden afgestreept. Hoewel The

Ride nog moet plaatsvinden, weet
Koene al waar hij volgend jaar voor
wil gaan trainen. “Ik zoek steeds
nieuwe dingen om te proberen.
Daarom wordt de toertocht van 2018
de Mecklenburger Seen Runde.”

‘Wat anders dan
Ronde van Vlaanderen’
The Ride is een achtdaagse etappe
tocht voor wielrenners die op zondag
11 juni start bij de berg Stelvio in de
Italiaanse Alpen en zondag 18 juni
eindigt op de top van de Cauberg
in Valkenburg. Wielrenners kunnen solo, in duo of met een team de

tocht van 1.300 kilometer afleggen.
Er doen zo’n driehonderd wielrenners
mee. “Onderweg komen we in totaal
20.000 hoogtemeters tegen”, aldus
Koene. “Dat in combinatie met het
feit dat deze tocht acht dagen duurt,
maakt het wel even iets anders dan
een eendaagse tocht als de Ronde van
Vlaanderen bijvoorbeeld.”
Na jarenlang gezwommen te hebben in Horst, ging Koene op zoek naar
een andere sport. “Mountainbiken is
wel leuk, maar dat past niet bij me.
Hardlopen vind ik nog steeds leuk.
Onlangs heb ik met mijn dochter Merel
nog de tien kilometer van de Venloop
gedaan. Uiteindelijk ben ik in 2010

België naar Nederland. De beklimmingen spelen zich af in de Alpen,
het Zwarte Woud, de Vogezen en de
Ardennen. “De route staat op een
navigatiesysteem die ik op mijn fiets
heb zitten”, aldus Koene. “Het aantal
kilometers dat we dagelijks afleggen,
varieert. De ene keer hebben we een
wat stevigere beklimming en meer
hoogtes dan de andere dag. Ik verwacht dat we gemiddeld 180 kilometer
afleggen per dag.”
Koene kijkt vooral uit naar het
uitzicht dat hij onderweg gaat hebben.
“Het lijkt me geweldig om door de
Alpen te fietsen. De uitgestrektheid van
het landschap, de vergezichten. Het is
soms net een heel andere wereld.
Juist dat spreekt mij zo aan. Het maakt
de tocht ook zo bijzonder.” Ook kijkt hij
uit naar het teamgevoel. “Die ‘brotherhood’ als het ware. Elkaar door de
tocht heen helpen. Sport verbroedert,
dat merk je goed tijdens het fietsen.
Samen een band plakken, een ander
helpen die het zwaar heeft of zelf een
schop onder je kont krijgen. Want je
moet door, je kunt eigenlijk niet stoppen. Dat is ook wielrennen; er even zijn
voor elkaar.”

Speler naar Duitsland

Toon Leenders weg
bij Bevo
Toon Leenders is na de zomerstop geen speler meer van handbal
vereniging Targos Bevo Hc uit Panningen. Hij vertrekt naar het Duitse
HSG Nordhorn. Leenders kwam eerder al vier seizoenen uit voor de
tweede Bundesligaclub.
De 31-jarige cirkelspeler en
Oranje-international noemt de overstap
een doelbewuste keuze. “Ik wil mij
volledig op het handbal richten en ik
wil me vanuit Nordhorn, waar mijn
schoonfamilie woont, een nieuwe
maatschappelijke carrière opbouwen.
Ik ga met mijn vrouw ook in Nordhorn
wonen, aangezien ik de sport daar
beter kan combineren met ander

werk.” Het vertrek laat hem niet
onberoerd. “Ik heb een mooie tijd
gehad bij Bevo. Op mijn zeventiende
ben ik gedebuteerd in het eerste
team en ik heb hele mooie jaren hier
gehad. Ik had in Panningen graag mijn
handbalpensioen gevierd, maar ik ben
nu echter op een leeftijd gekomen
waarop ik andere keuzes moet maken.
Ik verlaat de club met pijn in mijn hart.”

Selectiewedstrijd Nederweert

De Maasruiters
Kessel aan kop
Door: Maja Dorssers, rijvereniging De Maasruiters
Bij manege De Kraal in Nederweert werden in het weekend van
zaterdag 27 en zondag 28 mei selectiewedstrijden gereden voor het
springen van pony’s. Ook ruiters van De Maasruiters uit Kessel waren
daarbij aanwezig.

BEVO 3 kampioen na zinderend slot
Het derde team van voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe is op zondag 28 mei kampioen
geworden. Het team leek lange tijd op de tweede plek te gaan eindigen. “We verloren zelf van de
laatste plek en Blerick 7 ging ons voorbij in de titelstrijd”, laat de trainer weten. “Die ploeg verloor
na liefst achttien partijen op rij echter plotseling. De week erna, twee duels voor het einde, konden ze
in een rechtstreeks duel met ons alsnog kampioen worden, maar wij wisten te winnen. Op de laatste
speeldag verloor Blerick opnieuw en zo wisten we dan toch het kampioenschap binnen te slepen.
Veel spannender kon het niet eindigen.” (Foto: Peter van Berlo)

In de klasse CB wist Tess
Gubbels met haar pony Marduc een
foutloze eerste ronde neer te zetten.
Ze mochten terugkomen voor de
barrage en ook hier wist Tess foutloos
te blijven. Uiteindelijk behaalde ze
80.5 stijlpunten. Hiermee mocht
Tess ze zich de winnares noemen van
deze klasse.
In dezelfde klasse wist Emma
Kessels met Zwavo’s Coupe de Couer

een foutloze eerste ronde neer te
zetten. Ook in de barrage bleven ze
foutloos. Ze behaalden 78.5 stijl
punten en mochten zich opstellen
voor de tweede prijs.
Bij de paarden behaalde Anniek
Vervoort met Histique de overwinning
in de klasse B dressuur. Met springen
in de klasse B haalde ze een achtste
prijs. In de klasse B behaalde Gerco
Steeghs met Imero de tweede plaats.

22

sport

01
06

Selectiewedstrijd dressuur

Verschillende
podiumplaatsen
De Cavaliers Helden
Door: paardensportvereniging De Cavaliers Helden
Op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei was er een selectiewedstrijd
dressuur voor de paarden in Nederweert. In het weekend van zaterdag
27 en zondag 28 mei stond nog een aantal wedstrijden op het programma, waar ruiters van De Cavaliers Helden aan deelnamen.
Hier behaalde Ellen Boots een
vierde prijs in de klasse B met Caesar,
in de klasse L1 behaalde Helma Cox
een tweede plaats met Emmerson.
In de klasse Z1 behaalde Monique
Peeters de tweede plek met GoGo
Borneo. Diezelfde dag was er een
springwedstrijd bij Kasteel Limbricht.
Hier behaalde Ivonne Hanssen
een vierde prijs in de klasse BB en
een elfde prijs in de klasse B met
Gentl’man.
Op zaterdag 27 mei was er nog
een selectie dressuur en springen
voor de pony’s in Nederweert. In de
klasse D-L2 behaalde Zoey Bertrams
de eerste plaats met La Traviata. In de
klasse C-B behaalde Nikki Hanssen
ook de eerste plek met Millstreet’s
Stuufke. Anouk Neefs werd eerste in
de klasse D-M1/M2 met Champ of
Dance. In de klasse AB-L1 behaalde
Romee Neefs een tweede plaats met

Ollie. In het springen D-L behaalde
Jessica Maassen de tweede podiumplek met Coco. In het AB-B behaalde
Romee Neefs de eerste prijs met
Ollie. Ook was er op zaterdag een
dressuurwedstrijd in Asten-Heusden.
Hier behaalde Irene Hoeben in
de klasse Z1 de derde plaats met
Florence-Warina.
Op zondag 28 mei was er een
selectie springen voor de paarden
in Nederweert. Linda Peeters werd
vijfde in de klasse L met Domino.
Gesprongen werd er ook bij de
Peelbergen en daar behaalde Dionne
Dorssers de vijfde plaats in de klasse
B met Chicaro. Diezelfde dag was
er een dressuurwedstrijd bij de
Peelbergen waar Helma Cox tweede
werd in de klasse L1 met Emmerson.
Bij het mennen bij het Keelven in
Someren werd Job Steijvers in de
vaardigheid eerste met zijn pony Tess.

Zonnig Hemelvaartstoernooi in Kessel
Op sportpark De Roode Egge in Kessel vond dit jaar de 36e editie van het VC Kessel Hemelvaarts
volleybaltoernooi plaats. Onder zeer zomerse omstandigheden werd op Hemelvaartsdag donderdag
25 mei gestreden voor de hoogste eer op verschillende niveaus. Aan het eind van de dag kwamen de
winnaars naar voren, zoals de vaste waarden Jip zonder Janneke in de hoogste categorie van het dames
beachvolleybal en de eerste plaats voor Homeboys & Fons in de hoogste categorie bij de heren. In de
kiëtenpoule ging Die Mannschaft er met de hoofdprijs vandoor. (Foto: VC Kessel, Jaap van ’t Ooster)

Tegenstander trekt zich terug

Zvv Beringe krijgt beker in
schoot geworpen
Door: Bjorn Korsten, zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Het eerste herenteam van zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe heeft op een onwerkelijke wijze de beker van district
Zuid II gewonnen. De tegenstander in de finale, Schaesberg 1 uit Zuid-Limburg, heeft zich teruggetrokken uit de beker.
Schaesberg 1 kon op zaterdag
3 juni geen voltallig team op de been
krijgen vanwege andere activiteiten.
Zvv Beringe 1 betreurt het terugtrekken
van de tegenstander. Het team zal op
zaterdag 3 juni de beker in ontvangst
nemen in Sittard zonder een wedstrijd te spelen. Ook gaat het eerste

zaalvoetbalteam van Beringe volgend
seizoen deelnemen in de landelijke
bekertoernooi. Eerdere berichtgeving
omtrent een bekerfinale tegen het
eerste zaalvoetbalteam van Inter ’80 is
onjuist. Het Beringse team betreurt het
feit dat er geen finale wordt gespeeld,
maar krijgt een beloning voor de

eerder geleverde topprestaties. In de
kwartfinale werden AWT-Gelaen en
Inter ’80 uit de Topklasse met penalty’s
verslagen. Op zaterdag 3 juni is er een
receptie vanaf 21.00 in café De Nabber
in Beringe. Hier zijn alle supporters,
fans en anderen uitgenodigd om de
spelers en leiding te feliciteren.

Teams VolleybalPlein
Noord-Limburg succesvol
Door: VolleybalPlein Noord-Limburg
Zowel de jongens als de meiden van het VolleybalPlein Noord-Limburg, die trainen in Panningen, deden onlangs
in Eindhoven mee aan het eindtoernooi voor regiotrainingen en volleybalscholen. Er werd gestreden om het
kampioenschap Zuid. Vijf teams, twee jongens- en drie meidenteams, van het VolleybalPlein deden mee.

Marij Scheres kampioen
Beugelclub Meijel
Door: Beugelclub Meijel
Na de afgelopen weken voorrondewedstrijden te hebben
afgewerkt, werd op zondag 21 mei de finale van de clubkampioenschappen 2017 van Beugelclub Meijel gespeeld. Na de eerste
finalewedstrijden tussen de negen finalisten plaatsten Marij
Scheres, Eric Smits en Kevin Daems zich voor de tweede finaleronde. Na drie spannende wedstrijden tussen deze drie spelers
bleek Marij Scheres de sterkste. Ze werd hiermee voor de tweede
keer clubkampioen van de vereniging.

“Met vier finaleplaatsen om de eerste vier plaatsen waren de finales voor
het VolleybalPlein goed bezet”, laat het
volleybalinitiatief weten. “Het vijfde

team miste de finalewedstrijden net
op setsaldo.” Uiteindelijk waren er na
de finales twee tweede en twee vierde
plaatsen.

Jongeren die interesse hebben om
deel te nemen aan het VolleybalPlein
kunnen contact opnemen via
volleybalplein@outlook.com
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Derde jaar op rij

Ghanees team wint
RKMSV Under 15 toernooi
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

De zesde editie van het RKMSV Under 15 Tournament in Meijel werd gewonnen door het Ghanese team Right to
Dream. Tijdens een zonnig en warm weekend op zaterdag 27 en zondag 28 mei streden verschillende teams van
topclubs uit de hele wereld tegen elkaar op sportpark De Starte in Meijel.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Demodag Kessel sport
De twaalf teams die aan het
toernooi deelnamen, kwamen onder
andere uit Nederland, Denemarken,
België, Schotland, Engeland en
Ghana. Ook voetbalden er spelers uit

Peel en Maas mee. Het team uit het
Afrikaanse Ghana mag zich voor het
derde jaar op rij de winnaar van het
toernooi noemen, na een 3-0 winst op
KV Mechelen. De voetballers uit Ghana

gingen ook met een paar individuele
prijzen naar huis. Mohammed Fuseine
Gadafi werd gekroond tot topscoorder,
Kamaldeen Sulemana werd de beste
speler van het toernooi.

Bij sporthal Achter de Häöf in Kessel vond zondag 28 mei de
jaarlijkse demodag plaats. In de hal toonden vele sportieve leden
van de Kesselse Sport Vereniging (KSV) hun kunsten. Onder andere
de afdelingen badminton, judo, turnen, dansen en trampoline
springen lieten zich van hun beste kant zien.

Internationaal voetbaltoernooi

Derby County wint Jorrit
Hendrix U11 Tournament
Het voetbalteam Derby County heeft het tweede Jorrit Hendrix U11 Tournament gewonnen. Op de velden van
SV Panningen was de club in de finale op zaterdag 27 mei met 2-0 te sterk voor Club Brugge. Het regioteam met
spelers uit de regio Peel en Maas werd tiende.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Het tweedaags internationaal
voetbaltoernooi werd zaterdag onder
tropische temperaturen afgetrapt. Onder
andere FC Porto, West Ham United en
AA Gent waren naar Panningen
afgereisd. Dajaune Brown van Derby
County werd gekozen tot speler van het

toernooi. True Grand, de keeper van de
Engelse club, werd gekozen tot beste
doelman. Waasland Beveren kreeg de
fairplay-prijs uitgereikt voor het
sportiefste team.
Het Jorrit Hendrix U11 Tournament is
een internationaal voetbaltoernooi dat

vorig jaar voor het eerst werd gehouden
in Panningen. Het maakt deel uit van
de VVV Top Toernooien die in de regio
worden georganiseerd. Het toernooi is
vernoemd naar de uit Panningen afkomstige Jorrit Hendrix die bij PSV Eindhoven
voetbalt. (Foto: Glenn Bremmers)

ADVERTENTIE W E E K
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Festival in 1987 voor één keer naar kasteeldorp

Toen Pinkpop in Baarlo was
Het was koud en het regende de hele dag. Ondanks dat genoten zo’n 32.000 bezoekers van de achttiende editie
van het popfestival Pinkpop, dat op 8 juni 1987 in Baarlo werd gehouden. Baarlonaren Huub Nijssen en Appie
Beaupain waren er destijds bij. De heren zetten zich ook dertig jaar later nog jaarlijks in voor het festival.

was toen gesloten”, aldus Huub.
“Ik bracht hem in contact met mensen
en organisaties die hem daarbij konden
helpen.” Huub benaderde diverse
Baarlose verenigingen die zich onder
andere inzetten bij het plaatsen van
toiletgebouwen, het realiseren van een
garderobe en het bewegwijzeren van
de toegangswegen. De buurtvereniging
zorgde voor het afzetten van wegen.

Koffie van de nonnen

Het festival op sportpark De Berckt (Foto: Lei Dobek)
Ter gelegenheid van het tienjarige
bestaan van ‘poptempel’ jongeren
centrum Sjiwa in Baarlo, werd in
1981 het Sjiwa Summer Rock Festival

gehouden. Baarlonaar Huub Nijssen
(58) boekte daarvoor samen met Buro
Pinkpop, de organisator van het gelijknamige popfestival, de bands Kansas

en Foreigner. Dat feest bracht Pinkpopdirecteur Jan Smeets op het idee om
zijn festival in 1987 eenmalig in Baarlo
te houden. “De vaste locatie in Geleen

Janssen Group is uitgegroeid tot een service center voor een wereldwijde klantenkring.
Naast logistieke activiteiten worden er ook diensten geleverd op het gebied van assemblage
en customer service. Het team van 350 medewerkers reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden alsmaar nieuwe diensten ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt
van de moderne technologie. Wij zijn op zoek naar enkele:

Het kastelendorp werd overspoeld
door 32.000 festivalgangers die onder
andere Lou Reed en Iggy Pop kwamen
bekijken. Baarlonaar Appie Beaupain
(56) bezocht het festival met zijn vrouw
en keek zijn ogen uit. “De voetbalvelden waren officieel aangewezen als
festivalcamping, omdat camping De
Berckt al volgeboekt was vanwege het
pinksterweekend. Mensen zetten hun
tentjes ook op grasvelden en tuintjes
in het dorp. Overal was het gezellig.
De nonnen aan de Maasstraat hebben
kampeerders zelfs nog regelmatig voorzien van koffie.”
Huub is niet meer weggegaan
bij Pinkpop. De Baarlonaar is inmiddels al dertig jaar verbonden aan het
festival. In de loop der jaren heeft hij
een grote groep vrijwilligers van zo’n
vijftig personen verzameld. Daarvan
reist elk jaar een deel naar Landgraaf
om te helpen opbouwen en afbreken.
In de volksmond wordt de groep ook
wel de ‘Baarlo crew’ genoemd. Huub
is degene die instructies krijgt van de
festivalorganisatie Buro Pinkpop en
de grote groep vrijwilligers uit Baarlo
aanstuurt. “De laatste jaren houden wij
ons als productieploeg bezig met het
opbouwen van de festivalcampings”,
aldus Huub. “Iedereen heeft zijn eigen
taak. We verzorgen daar onder andere
de infrastructuur, zoals de campingfaciliteiten als toiletunits en douches,
we plaatsen het hekwerk, de pick-

Allround magazijnmedewerkers /
orderpickers (fulltime/parttime en oproepbasis, m/v)
In de functie van allround magazijnmedewerker kun je als fulltimer/parttimer of als oproepkracht
aan de slag en word je ingewerkt op een van de vele afdelingen binnen ons magazijn.
De werkzaamheden variëren van het verzamelen van goederen m.b.v. een scanner, evt met
een heftruck en/of, reachtruck, ept of opt, tot het testen en controleren van defecte onderdelen.

Functie-omschrijving:

• Verzamelen van orders van onze logistieke
klanten
• Goederen inpakken
• Goederen verzendklaar maken
• Goederen stapelen op pallets
• Laden/lossen van pallets met heftruck/EPT
(allround magazijnmedewerker)
• Pallets in- en uitrijden met reachtruck/heftruck
(allround magazijnmedewerker)

Wat bieden wij:

• Leuke collega’s en een informele werksfeer
• Doorgroeimogelijkheden
• Mogelijkheid tot intern opleidingen ter
verbreding van je kennis en ervaring
• Je bent verzekerd van een baan voor
langere tijd
• Als oproeper is zowel dagdienst als
avonddienst mogelijk

Profiel:

• Je bent super gemotiveerd
• Je kunt een VOG (verklaring omtrent goed
gedrag) overhandigen
• Je bent als allround magazijnmedewerker
in het bezit van een hef- en/of
reachtruckcertificaat
Binnen het bedrijf heerst een goede sfeer.
Gezellige collega’s om mee te lunchen of te
darten in het loungegedeelte van de kantine,
wie wil dat nou niet? Daarnaast kun je genieten
van koffie, thee en soep. Tevens kun je gebruik
maken van de koelkast of magnetron.

Wat moet je doen?

Je motivatiebrief met cv graag opsturen naar:
s.meijs@janssen1877.com
Newtonweg 10, 5928 PN Venlo
Huub Nijssen (links) met portofoon
tijdens Pinkpop in 1987 (Foto: Lei Dobek)

nickbanken, de feesttenten en zorgen
ervoor dat de catering overal een plek
heeft. Daar zijn we, voordat het festival
begint, een week mee bezig. Als het
festival is afgelopen, ruimen we in
anderhalve dag alles weer op. Het is
elk jaar weer een uitdaging om alles op
tijd af te krijgen, maar we hebben er
ongelooflijk veel plezier in.”

‘Als vastelaovend
voorbij is, kriebelt het’
Ook Appie is al jarenlang vrijwilliger bij de ‘Baarlo crew’. Hij bood zijn
hulp 25 jaar geleden aan bij Huub,
die tegenover hem woont. “Als de
‘vastelaovend’ voorbij is, gaat het bij
mij alweer kriebelen. Dan weet ik dat
de perspresentatie van Pinkpop eraan
komt en Huub weer gaat informeren
wie er mee gaat opbouwen. Het kost
mij tien verlofdagen per jaar, maar het
festival is heilig voor mij. De groep is
ook enorm hecht. Er zitten vijftigers bij
en de jongsten zijn achttien jaar oud.
Eén zoon van mij gaat mee en ook de
drie zoons van Huub zijn er elk jaar bij.
Sommige van de jongere jongens bij
de crew krijgen nu zelf kinderen. Dat is
helemaal leuk om te zien. Misschien is
dat wel de volgende generatie van de
‘Baarlo crew’.”
Pinkpop, het oudste en bekendste
popfestival van Nederland, vond in
1970 voor het eerst plaats op pinkstermaandag in Geleen. Pinkpop staat
dan ook sinds 1990 in het Guinness
World Records Book als oudste en enige
ononderbroken jaarlijkse openluchtpopfestival van Nederland, zo staat
op de website van het festival te
lezen. Sinds 1988 wordt het festival
op het Megaland-terrein gehouden in
Landgraaf en trekt het evenement elk
jaar gemiddeld 70.000 mensen per dag.
Dit jaar vindt Pinkpop plaats op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni.
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Expositie schilderijen en
keramiek in Meijel
Drie nieuwe maandelijkse kunsttentoonstellingen zijn vanaf zaterdag 3 juni te bezichtigingen in woon- en zorgcentrum St. Jozef Wonen
en Zorg in Meijel. Om 14.00 uur is de officiële opening, waarbij iedereen welkom is.
In de drie verdiepingen hoge
open binnentuin kan iedereen
genieten van schilderkunst, beeldhouwwerken, foto’s en mandala’s.
De expositieruimte toont werk van
(amateur)kunstenaars uit de wijde
omgeving. Door de aparte architectuur van het gebouw zijn de werken
van dichtbij maar ook van een afstand
te bekijken.

Tot en met maandag 28 augustus is de expositie dagelijks gratis te
bezichtigen. Zo is er beeldhouwwerk
van Ben Houben uit Ospel te zien
en schilderijen van Anita Hoebergen
uit Ommel, Cisca Ang uit Asten en
Mariëlle van de Beele uit Venray.
Ook zijn mandala’s van Gerda KesselsKlaessens uit Echt en foto’s van Jack
Poels uit Venray te bekijken.

KledingKoopjes in Meijel

Zestig jaar ‘Meijelse’ zuster Ancilla

Diamanten jubileum met gouden
peelrand
De ‘Meijelse’ zuster Ancilla herdenkt op zaterdag 3 juni dat ze zestig jaar geleden intrad bij de congregatie van
de Franciscanessen in Oirschot. Haar diamanten jubileum heeft een gouden peelrand: van deze zestig jaar verblijft
deze Brabantse zuster er inmiddels namelijk al vijftig in Meijel.
Het begon voor zuster Ancilla toen ze
in 1967 door haar orde naar Meijel werd
gestuurd om daar handwerklessen te
geven op de lagere school. Tot aan haar
pensionering in 1995 ging ze door om
de creativiteit van de Meijelse kinderen
te helpen ontwikkelen. In 1968 kreeg
ze in het dorp gezelschap van zuster
Gracia, het hoofd van de meisjesschool.
Voor die tijd hadden ze al enkele jaren
samengewerkt aan de lagere school in
Valkenswaard. Vanaf 1968 vormden de
beide zusters een onafscheidelijk duo

in het dorp. Beide zusters waren heel
nadrukkelijk in de parochie actief, aldus
de parochiegemeenschap. Jarenlang
namen ze samen het ziekenbezoek en
het bezoek van hoogbejaarden voor hun
rekening. De ‘creatieve lijn’ liep ook na
haar pensionering door voor Ancilla.
Tot haar zeventigste bleef ze bijvoorbeeld
lesgeven in patroontekenen. Wekelijks is
ze nog met een groepje ouderen actief in
het maken van heel creatieve wenskaarten. Bij kindernevendiensten in de
parochie is Ancilla nog steeds een van

de begeleidsters. Verder is ze actief in de
Avondwakegroep en als lector. Ook assisteert ze kapelaan Roger Maenen bij
uitvaarten en nu ook Grashoek, Beringe
en Koningslust tot het werkgebied van de
kapelaan behoren, is ze regelmatig zijn
‘privéchauffeur’. Ancilla blijft daarmee
volgens de parochie een onmisbare
schakel in de Meijelse parochiegemeenschap. Op zaterdag 3 juni staat ze even
in het middelpunt van de belangstelling.
Om 14.00 uur gaat kapelaan Roger voor
in een dankdienst.

Na de tweejaarlijkse kinderkledingbeurzen start de Meijelse organisatie KledingKoopjes Meijel dit jaar met een kledingbeurs voor tieners en
(jong)volwassenen. De markt vindt plaats op vrijdag 9 juni in Meijel.
In gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel wordt tweedehands kleding vanaf maat 164 aangeboden.
De beurs is te bezoeken van 18.30 tot
20.30 uur. Het is de bedoeling dat de

beurs tweejaarlijks gaat plaatsvinden
in het Meijelse gemeenschapshuis.
Kijk voor meer informatie op de
Facebook-pagina van KledingKoopjes
of mail naar kkbmeijel@hotmail.nl

‘Lang en gelukkig’

Buitentoneelstuk in Meijel
Toneelvereniging Culturele Ontspanning Meijel (COM) uit Meijel voert
dit jaar in de open lucht een toneelstuk op met de naam ‘Lang en
gelukkig’. Zij speelt dit ter gelegenheid van haar 35-jarig jubileum.
De voorstelling is een volwassen versie van de sprookjes van
Assepoester en Roodkapje naar een
‘eigenwijze’ bewerking van regisseuse Lisette Leenders. Zij zet de lijntjes van de stukken net iets anders uit
dan in de originele versies gebeurt.
Uiteindelijk heeft ook dit sprookje,
zoals het sprookjes betaamt, een
happy end. Lang en Gelukkig wordt

uitgevoerd in de theatertuin van Oppe
Koffie in Meijel. De shows worden
gespeeld op zaterdag 3, zondag 4 en
pinkstermaandag 5 juni en op vrijdag
9 en zaterdag 10 juni om 20.00 uur.
Op zondag 11 juni wordt een middagvoorstelling gespeeld, om 15.00 uur.
De voorstelling heeft geen pauze.
Mail voor meer informatie naar
com.meijel@home.nl

Ad ve r to r ia l

Aquarius

Bijna première
Door: Robert Janssen
Nog enkele dagen en dan is de grote première er. Dan wordt de
musical Aquarius voor het eerst opgevoerd in theater DOK6. Dan komt
alles samen waar meer dan honderd enthousiastelingen uit de
gemeente Peel en Maas het afgelopen jaar aan hebben gewerkt.
De zenuwen
lopen op, maar
het vertrouwen is
er. De overtuiging dat het
een spetterende
musical wordt waarvan de bezoekers kunnen genieten. Genieten
van het spel van de acteurs, van
de dansgroep, van de prachtige
kleding uit de sixties, van het mooie
decor en natuurlijk van de muziek.
Van de 12-koppige live-band, van
het koor, van solisten, kortom van
de prachtige liedjes. Het speciale
eraan is dat het een project is waar
heel veel creatieve mensen uit
onze gemeente samen aan werken.
Mogelijk heeft u ze al voorbij zien
komen in de r eportages van Omroep

P&M, of heeft u
al iets over de
voorstelling en
de voorbereiding
gelezen in dit
weekblad, of
in het programmaboekje van DOK6.
Misschien zag u zelfs de grote stickers
met daarop het woord Revolution op
de winkels in uw woonplaats (of zag
u dat deze verwijderd werden..) Zeker
is in elk geval dat de hele crew er
klaar voor is. Alle medewerkers zetten
de komende dagen de puntjes op
de i, en ze staan te trappelen om het
resultaat van het soms zware, maar
vooral leuke werk aan u te tonen.
We wensen u alvast een mooie
voorstelling, en geniet van Aquarius!
Kaarten zijn nog te koop via DOK6.eu

Hotraco Group is al ruim 40 jaar een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande
bedrijven die zich toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek
georiënteerde oplossingen. Hotraco Group is hoofdzakelijk actief in de agri-, industrie, en waterbehandelingsector
en richt zich op het creëren van een optimale leef-, werk-, bewaar- en groeiomgeving. Voor mens, dier en gewas.
Hierbij staat techniek ten dienste van het resultaat. Hotraco Group is een organisatie met 200 medewerkers.

Wil jij werken bij een groeiende organisatie waar collega’s
met elkaar gaan voor het beste resultaat?
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Operator CNC gestuurde Machines

(m/v)

Als Operator van onze 2 CNC Machines (model Steinhauer Modcenter 163) bewerk je metalen panelen voor onze
schakelkasten (zowel groot als klein). Jij bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van onze machines en levert
kwalitatief goed werk af.
Taken:
• Het op de juiste en accurate manier instellen en
programmeren van de machines t.b.v. bewerking van
kunststof behuizingen en/of metalen panelen;
• Het maken van tekeningen m.b.v. Autocad;
• Het op de juiste en accurate wijze bewerken van de
panelen en/of bedienings-kasten m.b.v. de machines;
• Indien nodig handmatig afwerken en reinigen van
panelen en/of bedienings-kasten;
• Eventueel afmonteren van schakelkasten en
montageplaten;
• Zorg dragen voor de algehele orde en netheid op
de afdeling.

Graveerder

Profiel van de geschikte kandidaat:
• Je hebt minimaal een afgeronde VMBO-opleiding
richting metaalbewerking;
• Je hebt ervaring met metaalbewerking en
CNC machines;
• Je bent in staat om onze machines op de juiste manier
te programmeren;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je kunt accuraat en nauwkeurig werken;
• Je hebt een flexibele werkhouding.
• Kennis van een CAD-tekenprogramma is een pré

(m/v)

Als Graveerder ben je verantwoordelijk voor het graveren van teksten op tekstplaatjes in diverse talen. Deze plaatjes
komen bij de bedieningstoetsen van onze elektrotechnische schakelpanelen. Deze plaatjes graveer je met behulp
van een graveerprogramma op de computer. De teksten worden vervolgens gegraveerd door onze graveermachines.
Jij bent verantwoordelijk voor het juist instellen van het computerprogramma en levert kwalitatief goed werk af.
Taken:
• De juiste tekstbestanden invoeren in het
graveerprogramma op de computer;
• Controleren van de teksten op correctheid;
• Uitlijnen van de tekst t.o.v. de graveerplaat;
• Gebruik van de juiste graveerplaten volgens
de specificaties van de opdracht.
Ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling
Paneelbouw:
• Draden doorknippen voor schakelpanelen in seriematige
opdracht;
• Hulzen monteren op de draden in seriematige opdracht;

• Zorgdragen voor en ondersteuning bieden ten behoeve
van (samen met collega’s van de afdeling Paneelbouw)
de orde en netheid op de afdeling
Profiel van de geschikte kandidaat:
• Minimaal een afgeronde VMBO Kader opleiding,
bij voorkeur richting metaalbewerking;
• Accuraat en nauwkeurig kunnen werken;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en
bij voorkeur ook Engelse taal;
• Flexibele werkhouding en in staat om zelf werk
te zien liggen;

Wij bieden
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van de Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met motivatie mailen naar Hotraco Group BV,
t.a.v. Lian Achten (HR Manager) (hrm@hotraco.com). Meer informatie over Hotraco
kunt u vinden op www.hotraco.com

26

cultuur

01
06

Schenking aan Lazaristen

Gemeenschapsproject met vrijwilligers

Musical Aquarius
in première

Het Heldens gemengd koor Bel Canto viert dit jaar het 65-jarig jubileum. Om dat luister bij te zetten, zijn er
dit jaar verschillende feestelijkheden. Die gingen onlangs van start met een concert bij de kapel van de Heren
Lazaristen in Panningen. Daar werd ook een cheque overhandigd van 350 euro van Bel Canto aan de stichting die
verantwoordelijk is voor het behoud van de kapel.

De musical Aquarius gaat op vrijdag 2 juni in première bij DOK6 Theater
in Panningen. Het stuk wordt geproduceerd door The Show Must Go On,
een vrijwilligersinitiatief dat voor de tweede keer een voorstelling heeft
voorbereid met deelnemers die vrijwel allemaal uit Peel en Maas komen.
Dit keer gaat de show over de flowerpower uit de jaren 60.
De deelnemers en vrijwilligers
van Aquarius zijn al meer dan een jaar
bezig met de voorbereidingen voor
de show. Zo werden in juni vorig jaar
audities gehouden en de rollen verdeeld. In september volgde de eerste
repetitie. Met de bouw van het decor
werd vervolgens gestart in december
en een maand later waren de eerste
kostuums klaar. In april kwam ten slotte
alles samen om te oefenen voor de
tien voorstellingen die de komende tijd
in Panningen te zien zijn. Regisseur van
het stuk is Ann Philipsen.

Over keuzes in tijden
van nood
Aquarius gaat over broederliefde,
zo omschrijft de organisatie het zelf.
‘We ontmoeten de tweelingbroers
Claude en Moody die van het schamele
platteland naar de grote stad vertrekken en ontluikende liefde ontdekken bij

hun burgertrutje Eve en vrijgevochten
losbol Sarah. De een droomt van een
beter leven en de ander stevent af op
een mooi gespreid burgerlijk bedje.
Claude en Moody lijken zich van elkaar
te vervreemden.’ In de show komt
naar voren of de twee tóch voor elkaar
opkomen en welke keuzes ze maken in
tijden van nood.

Musicalproject met
130 vrijwilligers
Zo’n 130 vrijwilligers, zowel acteurs
als de mensen achter de schermen,
hebben zich ingezet voor het musical
project. De voorstellingen zijn op
zaterdag 3, zondag 4, donderdag 8,
vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11,
woensdag 14, donderdag 15, vrijdag 16
en zaterdag 17 juni in DOK6 Theater in
Panningen.
Kijk voor meer informatie over
tickets op de website van het theater.

Bij het concert in de kapel werd een
stuk van Charles Gounod opgeluisterd
door de leden van het koor. Het geheel
stond onder leiding van dirigent Marcel
Kuepers. Koorlid José Kamp begeleidde

het koor op het Mutin-orgel. Ria Janssen
zong solo het Avé Maria van Caccini.
Voorzitter van Stichting Orgelkring
Peel en Maas, Ton van den Hout, ontving de cheque van het koor. Bel Canto

Agenda t/m 8 juni 2017
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Donateursactie fanfare Eendracht
Baarlo (hele week)

Diamanten jubileum zuster Ancilla
Tijd: 14.00 uur
Locatie: kerk Meijel

Tijd: avonduren
Locatie: huis-aan-huis in Baarlo
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schonk de helft van de opbrengst van
het kerstconcert 2016 aan de kapel.
Het grote jubileumconcertvan
Bel Canto vindt plaats op 8 oktober.
(Foto: Harry Engels)

Taxus Taxi-actie
Locatie: Peel en Maas

Volksfeestenloterij-actie (t/m 16 juni)

Toneelvoorstelling Lang en Gelukkig

Fietstocht (bij mooi weer)

Tijd: avonduren
Organisatie: schutterij Sint Antonius en Sint Petrus
Locatie: huis-aan-huis in Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging COM Meijel
Locatie: Theatertuin Oppe Koffie Meijel

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: start vanaf Kerkplein Kessel

Rolstoel- en rollatordansen

Jubileumfeest camping
Frerichsoord met gastoptredens

Overleg marketingplan Kessel
met ondernemers

Tijd: 20.30 uur
Locatie: camping Frerichsoord Katsberg Meijel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: werkgroep Branding Dorpsoverleg Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 10.30-11.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree
Locatie: dorpsdagvoorziening Dorpstraat Maasbree

Première musical Aquarius

Kampioensreceptie Zvv Beringe 1

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: The Show Must Go On
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Zvv Beringe
Locatie: café De Nabber Beringe

Peel en Maas toernooi 2017
(t/m 4 juni)

Tijd: wedstrijden om 09.00 en 13.30 uur
Organisatie: voetbalvereniging VV Helden
Locatie: sportpark Kerkeböske Helden
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Lezing duurzaamheid in huis
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Vrouwengilde Helden eo
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Toneelvoorstelling Lang en Gelukkig
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging COM Meijel
Locatie: Theatertuin Oppe Koffie Meijel

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Opening expositie schilderijen
en keramiek
Tijd: 14.00 uur
Locatie: woon- en zorgcentrum St. Jozef Wonen en
Zorg Meijel

Tijd: 18.30-21.30 uur
Organisatie: Wandel 3 Daagse Meijel
Locatie: start Oranje Hotel Meijel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: schutterij St. Anna
Locatie: schietterrein aan Schorweg Maasbree

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: kringloopwinkel Allerhande Panningen
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Wandeldriedaagse Meijel (t/m 9 juni)

Koningsschieten

Repair Café Panningen

Optreden Bigband Xpero en
Vosberg Muzikanten
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Fietsoriëntatietocht

do
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Dansmiddag
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: DansSalon Vorkmeer Steunpunt
Mantelzorg Peel en Maas
Locatie: zaal De Vriendschap Beringe

Tijd: start tussen 13.00 en 14.00 uur
Organisatie: Jeugd en Natuur Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Inventarisatie wilde bloemen

Toneelvoorstelling Lang en Gelukkig

Workshop Moderne Media

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging COM Meijel
Locatie: Theatertuin Oppe Koffie Meijel

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start bij schutterslokaal Kloosterstraat Helden

01
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 4 juni
H. Mis Pinksteren 09.30 – koor t.i.v.
Wilhelmus Verstegen en Petronella
Verstegen- Gommans en overl.fam.
(jaardienst); Ria Martens (col) en
Louis Martens.
Woensdag 7 juni
H. Mis 09.00 uur sacristie.
Kledinginzameling Beringe
In verband met het vervallen van
de kledingcontainer achter de
Wieksjlaag kunt u voortaan de
dichtgebonden zakken met kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en
knuffels, iedere dag neerzetten bij de
garagedeur achter de pastorie. (Aan
de Meule)
De gebruikelijke inzamelingen op het
kerkplein blijven gehandhaafd. Op
maandag 12 juni a.s. is de volgende
inzameling vanaf 13.15-15.15 uur en
van 18.00-19.00 uur. Geen vervoer:
bel 3076521 of 3072331 en alles
wordt opgehaald. Bij voorbaat dank!

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530

Cluster MKBE
Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 2 juni
Vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen.
Zondag 4 juni Pinksteren Zang:
Gemengd koor. 9.30 uur H. Mis.
Kerkdeurcollecte Ned. Missionarissen
Ouders Jac en Nellie Segers-Brueren
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag
9.30 uur H. Mis in kerkzaaltje.
Donderdag 8 juni
8.30 uur H. Mis.
Diensten Verzorgingshuis “ter Borcht”
Zaterdag 3 juni
17.00 uur: Gebedsdienst.
Zaterdag 10 juni
17.00 uur H. Mis.

Pinksteraktie:
de offerblokken voor de Pinksteraktie
voor de Nederlandse missionarissen
staan achter in de kerk!
Maandag 5 juni
H. Mis 10.00 uur – samenzang

Kerkdiensten
Zondag 4 juni
H. Mis Pinksteren 11.00 uur
Zondag 11 juni
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 3 juni
H. Mis 19.00 uur Pinksteren t.i.v. Giel
Peeters en Leny Peeters-Strijbos; Drika
Keizers-Drissen (jaardienst) en overl. fam.

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
Donderdag 1 juni
H. Mis 14.00 uur uit dankbaarheid b.g.v.
50 jarig huw. Frits Rijs en Tiny Kessels
m.m.v. het koper-ensemble
Vrijdag 2 juni
De ziekencommunie wordt thuisgebracht
Zondag 4 juni
H. Mis 10.00 uur Pinksteren – herenkoor t.i.v. Ton van der Zandt, mgr. Willy
Heuvelmans en fam. Heuvelmans-te
Locke; Dorine de Vries-Geelen (coll)
Doopviering 11.30 uur: Sebastiaan Keizer

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 3 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. fam. JoostenWolters (gest. jaardienst); Anna
Catharina Bos-Daniëls en Cornelis
Jacobus Bos (gest. jaardienst);
Jos Snijkers (coll); Jo Berkers-de Laat
(gemengd zangkoor)
Zaterdag 10 juni
Geen H. Mis

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 2 juni
De ziekencommunie wordt thuisgebracht
Vrijdag 2 juni
H. Vormselviering 19.00 uur –
Jongerenkoor St. Jan de Doper uit
Blerick. Het H. Vormsel wordt toege-

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

Parochie Kessel-Eik

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78

diend aan de kinderen van De Wissel,
De Groenling en Nieuweschool door
Deken A. de Graaf Woutering.
Zaterdag 3 juni
H. Mis 14.30 uur – De Groenling
H. Mis 19.00 uur vooravond van
Pinksteren – gemengd koor t.i.v. Piet
Janssen en To Janssen-van der Linden
en zoon Sjraar; Coba Houtappels
(jaardienst); Sie Janssen-Zeelen (coll);
Emmy Bos-Maassen (verj./jaardienst);
Taco Schledorn (verj.); Né Wijnands
(jaardienst) en Tru Wijnands-Nellen
(bgv. verj.)
Pinksteraktie:
de offerblokken voor de Pinksteraktie
voor de Nederlandse missionarissen
staan achter in de kerk!
Zondag 4 juni
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Maandag 5 juni
2e Pinksterdag geen H. Mis

Parochie Panningen

Parochie Meijel

Parochie Kessel

Kerkdiensten
Zaterdag 3 juni Pinksteren.
15.00 uur. Plechtige hoogmis bij
gelegenheid van het 50 jarig huwelijk
van het echtpaar Jac Verhaegen Bouten.
19.15 uur. Jaardienst voor
Mevr. Nel Hillen-Puts.Jaardienst voor Jo
Bosch en overleden familie.
Zondag 4 juni
is de Hoogmis in Kessel-Eik om
9.30 uur.
Woensdag 7 juni
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 10 juni.
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.
Mededeling;
Proficiat aan de kinderen die hun Eerste
H.Communie hebben gedaan.

Kerkdiensten
Donderdag 1 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 3 juni
Jubileum mis zr. Ancilla 14.00 uur met
dameskoor en Ouderenkoor Helden
Zondag 4 juni
H. Mis Pinksteren 11.00 uur – herenkoor
t.i.v. Mien Lansbergen-Hoebergen en
Brord Lansbergen (gest. jaardienst); Jan
Strijbos (coll); uit dankbaarheid
Maandag 5 juni
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 6 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 8 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Kerkdiensten
Zondag 4 juni Pinksteren.
9.30 uur H. Mis. Jacobus Jacobs.
Zondag 11 juni
9.30 uur H. Mis
Louis Maas en Trui Maas- Geelen.

Lectoren: mevr. Elly Gooren - dhr. Harrie
Jans. Zang Herenkoor
Intenties:
Petronella Vaessen / Maria Peeters en
overl. familie Peeters-Hermans-Haenen
/ Lucia Stienen (verjaardag) en overl.
familie / Jaardienst Gerhard Boerland
en Jo Boerland-Martens.
13.30 uur: doop Lou Tomlow
14.00 uur: doop Max Linssen
Maandag 5 juni
Geen H. Mis.

Parochie Maasbree

Actie Nederlandse Missionarissen
Ook dit jaar weer vraagt de Actie
Nederlandse Missionarissen aandacht
voor de standvastigheid van missionarissen en missionair werkers die vaak
onder zware omstandigheden werken
en leven tussen de allerarmsten.
Zij zetten zich in voor naleving van de
mensenrechten, goed onderwijs en
adequate gezondheidszorg. Zij leven
tussen de mensen, zijn geworteld in de
samenleving en voelen zich verbonden
met de gemeenschap. Wij kunnen hen

Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 2 juni
Eerste vrijdag van de maand
Vanaf 09.00 uur wordt de H. communie
gebracht bij zieken en ouderen.
Zondag 4 juni
Hoogfeest van Pinksteren
H. Mis: 11.00 uur.

financieel ondersteunen met onze
bijdrage aan de kerkdeurcollecte
zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag. U
kunt uw bijdrage ook overmaken op
rekeningnr. NL24RABO 0131007823
t.n.v. Missiecomité Maasbree.

Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik:
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur:
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Op zoek naar een garage
bij u in de buurt?

‘Fijn om inmiddels de
3e generatie van onze
klanten te helpen’

Bij ons bent u van harte welkom!

t!

Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

ger

Tummers

Enthousiast,
gastvrij & betrouwbaar!

TV-INRUILACTIE!
Altijd al een grotere tv, Ultra HD tv of Smart tv gewild? Dan is dit uw kans!

TV

Op alle tv’s van 46” en groter
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bij inruil van uw huidige tv
UHD TV / UE55KS8000
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304,- INRUILKORTING!

1149,-

4K

ULTRA HD

845,-

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Openingstijden 1e Pinksterdag:

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

EP:Tummers Roermond geopend van 11.00 - 17.00.
Overige EP:Tummers winkels gesloten.

Openingstijden 2e Pinksterdag:

EP:Tummers Panningen geopend van 10.00 - 16.00.
Overige EP:Tummers winkels geopend van 11.00 - 17.00.

